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Voorwoord  
 

Het inleveren van het afstudeeronderzoek betekent dat het einde inzicht is van de 

bacheloropleiding Pedagogiek. Dit onderzoek is gestart om ouders/verzorgers en behandelaren 

meer kennis en handvatten te geven rondom de ondersteunende communicatiemiddelen op de 

behandelgroepen en in de thuissetting. Het eindproduct is bestemd voor de behandelaren van 

de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis.  

 

Voor ons beide gesproken delen wij de interesse in Nederlands ondersteund met Gebaren en 

ondersteunend tekenen. Wij hebben in onze stageperiode bij Koninklijke Kentalis kennis 

mogen maken met deze communicatiemiddelen en onze ervaringen mogen verbreden op dit 

gebied. Onze interesse op dit gebied heeft gezorgd voor de drijfveer van het 

afstudeeronderzoek. Ondanks dat het een pittig jaar was, hebben we elkaar gemotiveerd en 

gestimuleerd om met plezier aan de opdracht te kunnen werken.  

 

Tijdens de samenwerkingsmomenten zijn er veel moment van plezier geweest. Alhoewel dat 

het meeste contact online heeft plaatsgevonden is er een fijne samenwerking geweest. Eén á 

twee keer per week stond er een overlegmoment gepland. De taken zijn gelijkmatig per 

onderdeel verdeeld. Zo heeft Caitlin zich vooral gericht op ondersteunend tekenen en 

Kimberley op Nederlands ondersteund met Gebaren.  

 

Er zijn natuurlijk een aantal mensen die wij willen bedanken voor de steun en mogelijkheid 

voor dit onderzoek. Zo willen wij de medewerkers van Koninklijke Kentalis bedanken voor de 

mogelijkheid om de afstudeeropdracht binnen de vroegbehandelingsgroep af te ronden. 

Daarnaast de ouders/verzorgers, behandelaren en professionals die mee hebben gewerkt aan 

ons praktijkonderzoek. Verder de docenten en medestudenten van de opleiding Pedagogiek.  

 

Bedankt allemaal en veel leesplezier! 

 

Tilburg, mei 2021 

Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal 
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Samenvatting   

Het doel van dit onderzoek is om inzichten en kennis te verkrijgen over het inzetten van de 

ondersteunende communicatiemiddelen: ondersteunende gebaren (NmG) en ondersteunend 

tekenen door ouders/verzorgers en behandelaren bij de vroegbehandeling van Koninklijke 

Kentalis. Maar ook om te kijken welke steun zij nodig hebben, om de communicatiemiddelen 

effectiever in te zetten. De volgende onderzoeksvraag is daarom geformuleerd: Op welke 

manier kunnen ondersteunende communicatiemiddelen (ondersteunend tekenen en Nederlands 

ondersteund met Gebaren) zowel op de vroegbehandeling voor kinderen met een (vermoeden 

van) TOS van Koninklijke Kentalis als in de thuissetting effectief ingezet worden? 

 

Om de bovengenoemde vraag te kunnen beantwoorden, is er zowel deskresearch als 

praktijkonderzoek verricht. Het praktijkonderzoek is verdeeld in kwalitatief- en kwantitatief 

onderzoek. Voor het kwalitatieve onderzoek zijn professionals op het gebied van 

ondersteunende communicatiemiddelen geïnterviewd via een semigestructureerd interview. De 

ouders/verzorgers en behandelaren zijn benaderd via een online enquête. Dit behoort tot het 

kwantitatief onderzoek. Aan de hand van deze verwerkte data zijn de resultaten en conclusie 

geformuleerd. Vervolgens is er een aanbeveling en een informatieboek gemaakt, die wordt 

overgedragen aan de organisatie. De aanbeveling richt zich op de behandelaren en het 

informatieboek kan meegegeven worden aan ouders/verzorgers, wanneer beide partijen denken 

dat dit nodig is.  

 

In dit onderzoek komt naar voren dat zowel ouders/verzorgers en behandelaren over het 

algemeen tevreden zijn over hoe het nu gaat rondom de ondersteunende 

communicatiemiddelen. Ouders/verzorgers geven aan dat de behandelaren goed advies geven 

over het inzetten van de OC-middelen. Ook de eigen vaardigheden worden goed beoordeeld. 

Behandelaren geven aan dat de ondersteunende communicatiemiddelen goed worden ingezet 

op de groep, ze voldoende kennis hebben en instaat zijn om ouders/verzorgers te helpen bij het 

inzetten van de OC-middelen. Desalniettemin staan beide partijen wel open voor veranderingen 

en zouden ze verdieping in deze middelen erg waarderen.   
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Inleiding  

Koninklijke Kentalis is een organisatie die ondersteuning biedt bij stoornissen die betrekking 

hebben tot de communicatie, zoals slechthorend-, doof-, doofblindheid, 

taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een communicatief meervoudige beperking. Koninklijke 

Kentalis wil voor ieder individu de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk maken. 

Hierbij is de leerling/cliënt altijd betrokken en zal er naar de talenten van de leerling/cliënt 

gekeken worden. Het doel is dat zij op eigen wijze hun leven kunnen inrichten en kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. Binnen de organisaties zijn er verschillende zorgmodules 

waaronder de vroegbehandeling voor kinderen met een (vermoeden van) 

taalontwikkelingsstoornis (TOS). Op deze groep komen kinderen in de leeftijd van tweeënhalf 

tot vijf jaar waarbij er een vermoeden is van een TOS. De kinderen komen twee of driedagdelen 

per week naar de vroegbehandeling toe. De tweedaagse behandelingsgroep bestaat uit kinderen 

die problemen ervaren met het produceren van taal. De driedaagse behandelingsgroep bestaat 

uit kinderen die zowel problemen ervaren met het produceren als het begrijpen van taal. Op de 

vroegbehandeling wordt er zowel groepsbehandeling als individuele logopedie gegeven, met 

als doel de spraak en taal te stimuleren (Kentalis, z.d.). Koninklijke Kentalis is de 

praktijkorganisatie waarbinnen de afstudeeropdracht plaats zal vinden. De onderzoekers lopen 

stage binnen locatie Waalwijk en Etten-Leur, dit zijn de locaties waarop het afstudeeronderzoek 

is gericht. De probleemstelling is in samenwerking met de organisatie geformuleerd. Bij de 

afronding van de afstudeeropdracht zal er aan Koninklijke Kentalis een aanbeveling en 

eindproduct gepresenteerd worden.  

 

Uit observaties en gesprekken in de praktijk kwam naar voren dat ondersteunende 

communicatiemiddelen (ondersteunend tekenen en Nederlands ondersteund met Gebaren) nog 

minimaal worden ingezet op de behandelgroep en in de thuissetting. De ondersteunende 

communicatiemiddelen worden op dit moment ingezet tijdens dagelijkse activiteiten, 

taalactiviteiten en wanneer een kind weigert en/of frustratie laat zien. Nederlands ondersteund 

met Gebaren wordt al voor langdurige tijd gebruikt in de communicatie met kinderen met een 

(vermoeden van) TOS terwijl ondersteunend tekenen een opkomend middel is. De frustratie bij 

kinderen zou voorkomen kunnen worden door bij voorbaat ondersteunende 

communicatiemiddelen in te zetten. Kinderen leren het beste door te laten zien waar over 

gepraat wordt (Pepper & Weitzman, 2017). Uit contact met ouders en behandelaren blijkt dat 
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zij graag hun kennis zouden willen verbreden op het gebied van ondersteunende 

communicatiemiddelen en het inzetten van deze middelen op de behandelgroep en in de 

thuissetting. Naar aanleiding van bovenstaand gegeven is de hoofdvraag geformuleerd, 

namelijk ‘Op welke manier kunnen ondersteunende communicatiemiddelen (ondersteunend 

tekenen en Nederlands ondersteund met Gebaren) zowel op de vroegbehandeling voor kinderen 

met een (vermoeden van) TOS van Koninklijke Kentalis als in de thuissetting effectief ingezet 

worden?’ 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld, namelijk 

• Wat houdt taalontwikkeling en communicatie in? 

• Wat houdt een taalontwikkelingsstoornis in? 

• Wat houden de ondersteunende communicatiemiddelen in? 

• Hoe sluiten de ondersteunende communicatiemiddelen passend aan bij kinderen met 

een (vermoeden van) TOS? 

• Hoe worden de ondersteunende communicatiemiddelen ingezet op de groep? 

• Hoe worden de ondersteunende communicatiemiddelen in de thuissetting ingezet? 

• Waar liggen verbeterpunten en mogelijkheden rondom dit onderwerp? 

 

Allereerst wordt er literatuur gezocht over het onderwerp ondersteunende 

communicatiemiddelen. De literatuur wordt verworven uit eerdere onderzoeken, boeken en 

artikelen. Het volgende hoofdstuk (hoofdstuk twee) bestaat uit de methodologie ofwel 

praktijkonderzoek. In dit hoofdstuk wordt de onderzoekspopulatie, steekproef en 

totstandkoming van de dataverzameling gepresenteerd. Aan de hand van de geanalyseerde data 

van de gehouden enquêtes en interviews, zijn er in hoofdstuk drie de resultaten geformuleerd 

die antwoord geven op de deelvragen. Het daaropvolgende hoofdstuk (hoofdstuk vier) bevat de 

conclusie van het onderzoek.  In hoofdstuk vijf is de aanbeveling rondom dit onderwerp te 

vinden. Tot slot wordt de discussie van dit onderzoek beschreven.  
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Hoofdstuk 1 Literatuuronderzoek  

In dit hoofdstuk wordt er onderzoek gedaan aan de hand van literatuur. Er wordt literatuur 

geraadpleegd met betrekking tot het onderwerp ondersteunende communicatiemiddelen, 

waarbij de focus ligt op ondersteunend tekenen en NmG. De literatuur zal per deelvraag 

weergegeven worden.  

 

1.1 Wat houdt taalontwikkeling en communicatie in? 

1.1.1 Algemene taalontwikkeling 

Auteur: Caitlin van der Sijde 

 

Taal, de systematische, betekenisvolle ordering van symbolen, vormt de basis voor 

communicatie (Feldman, 2016). Deij (2019) beschrijft taal als volgt: 

 

“Taal is, heel eenvoudig gezegd, een systeem van klanken en tekens. Deze klanken en tekens 

worden volgens bepaalde regels met elkaar verbonden tot betekenisvolle gehelen. Daardoor 

ontstaat een communicatiemiddel. Klanken en tekens zijn echter abstract: als je ziet of hoort, 

weet je meestal niet direct welke betekenis men hier ooit aan heeft verbonden. Je leer woorden 

doordat mensen uit je omgeving ze gebruiken in situaties bij deze woorden horen.” 

 

Volgens van Affelen-van Saëmsfoort (2009) kan men de taalontwikkeling verdelen in vier 

fasen, namelijk: 

 Prelinguale periode (0 tot 12 maanden) 

 De vroeglinguale periode (1 tot 2,6 jaar) 

 De differentiatiefase (2,6 tot 5 jaar) 

 De voltooiingsfase (5 tot 9 jaar) 

 

De prelinguale periode is de periode voordat de eerste woorden verschijnen. Een baby 

communiceert in deze periode via prelinguïstische communicatie. Prelinguïstische 
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communicatie is communicatie door middel van geluiden, gezichtsuitdrukkingen, gebaren, 

imitatie en andere niet-linguïstische middelen (feldman, 2016). Deze periode wordt 

onderverdeeld in vier subfasen, namelijk:  

 huilen/scheien (geboorte - 6 weken) 

 vocaliseren (6 weken – 4 maanden) 

 het vocaal spel (4 – 7 maanden)  

 brabbelen (7/8 – 13/14 maanden) (van Affelen-van Saëmsfoort, 2009).  

 

In de vroeglinguale periode wordt de stap van brabbelen naar betekenisvol taalgebruik gezet. 

Deze periode is te verdelen in drie fasen, namelijk: éénwoordfase (12 – 18 maanden), 

tweewoordfase (18 – 20 maanden) en meerwoordzinfase (20 maanden – 2,6 jaar) (van Affelen-

van Saëmsfoort, 2009). 

 

De differentiatiefase is de fase waarin een kind een aantal vaardigheden uitbreidt waarmee het 

kind in de vorige periode is begonnen. In deze fase gaan kinderen steeds meer functiewoorden 

(lidwoorden en voorzetsels) gebruiken, ook worden bijzinnen toegevoegd en leren ze 

werkwoorden vervoegen. De fonologische ontwikkeling wordt aan het einde van deze fase 

volledig afgerond (van Affelen-van Saëmsfoort, 2009).  

 

In de voltooiingsfase wordt het leren van taal afgerond. In deze fase krijgen woorden een 

abstracte en figuurlijke betekenis. Daarnaast kan het kind zich beter verplaatsen in de ander, 

waardoor het een volwaardig gesprek wordt (van Affelen-van Saëmsfoort, 2009). 

 

Bij taalontwikkeling wordt er een onderscheidt gemaakt tussen taalbegrip en taalproductie. 

Taalbegrip heeft betrekking tot het begrijpen van taal en taalproductie over het inzetten van taal 

om te communiceren (Feldman, 2016). Bovendien bestaat taal uit een klanksysteem, 

basiselementen van de grammatica van de taal en de basiswoordenschat van de taal 

(Koninklijke Kentalis, 2018-a)2. Tot slot heeft taal verschillende formele eigenschappen. Om 

wat meer inzicht te geven in de verschillende taallagen en gebieden, staan deze hieronder per 

gebied of taal laag uitgelegd (Deij, 2019). 
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 Fonologie: Dit begrip gaat om de uitspraak van de woorden.  

 Semantiek: Dit is hetzelfde als taalinhoud of lexicaal. Het gaat bij dit begrip om de 

betekenis van woorden, zinnen en verhalen. De woordenschat hoort hier ook bij, net 

zoals het leggen van verbanden en het logisch redeneren.  

 Syntaxis: Dit begrip gaat over het begrijpen van de taal.  

 Pragmatiek: Pragmatiek is het toepassen van taal. Om de beurt spreken, inschatten wat 

de voorkennis is van de luisteraar, reageren op de boodschap, weten welke woorden 

gepast zijn komt hier allemaal bij kijken.  

 Taalvorm: De manier waarop woorden en zinnen worden gevormd. De uitspraak, het 

begrijpen en toepassen van grammaticaregels zijn hierbij belangrijk.  

 Morfemen: Morfemen zijn de kleinste betekeniseenheid in een taal. Hierbij kan gedacht 

worden aan de -s bij meervoud of -de bij verleden tijd.  

 

Het taalvermogen heeft een kritische periode. In deze periode kunnen kinderen makkelijk 

nieuwe woorden en complexe grammaticale regels leren (Leufkens, 2016). Als het kind in deze 

periode geen taal tot zijn of haar beschikking krijgt, zal het daarna geen volledige taal meer 

leren (Koninklijke Kentalis, 2018-a)1. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan op welke 

leeftijd een kind in de kritische periode zit. Volgens Leufkens (2016) is dit onbekend. Sommige 

kinderen van tien leren nog een nieuwe taal perfect aan, terwijl een kind van zes dit niet kan. 

Leufkens (2016) stelt wel een grens voor het leren van ‘de’ en ‘het’. Zij stellen dat dit voor het 

vierde levensjaar aangeleerd moet worden. Koninklijke Kentalis (2018-a)1 geeft daarentegen 

aan dat de kritische periode tussen de nul en zes jaar is. Tot slot geeft van de Velde (2018) aan 

dat de kritisch periode juist langer loopt dan gedacht, namelijk tot het achttiende levensjaar.  

 

Een belangrijk onderdeel van de taalontwikkeling is communicatieontwikkeling (Het 

kindertherapeuticum, z.d.). Binnen deze ontwikkeling gaat het over dat het kind leert een 

boodschap binnen de communicatie over te dragen en te reageren op de ander. De 

communicatieve functies zoals bijvoorbeeld vragen stellen, groeten, om hulp vragen enzovoorts 

ontwikkelen zich gaandeweg en vormen samen het fundament voor de 

communicatieontwikkeling.  
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Taal, spraak en communicatie wordt bij het kind ontwikkeld in de samenwerking met de 

omgeving van het kind. Door het kijken, luisteren en contact maken met de omgeving om 

zich/haar heen, leert een kind kennis te maken met de aspecten. Ook worden er woorden 

gegeven aan de omgeving van het kind, zoals wanneer het kind eten krijgt (Het 

kindertherapeuticum, z.d.). Een ander methode voor het leren van taal is van The Hanen centre. 

Zij bieden het netwerk van een jong kind kennis en training die helpend is bij de ontwikkeling 

van het kind op het gebied van taal, sociale vaardigheden en leren lezen en schrijven. De VAT-

methode is een belangrijke methode voor kinderen met een taalachterstand of -stoornis volgens 

de Hanen-principes. De VAT-methode bestaat uit drie stappen, namelijk: volgen, aanpassen en 

toevoegen (Pepper & Weitzman, 2017). 

 

De eerste stap is volgen. Hierbij is de bedoeling dat ouders het kind volgen door te kijken, 

wachten en luisteren. Bij deze stap reageert de ouder vol belangstelling op wat het kind wil 

vertellen. De ouder laat dan weten dat de boodschap is ontvangen en dat het een interessante 

boodschap is (Pepper & Weitzan, 2017).  

 

De volgende stap is aanpassen. Tijdens deze stap probeert de ouder de beurt van zichzelf aan 

te passen aan die van het kind. Dit wil zeggen dat het een evenwichtig gesprek wordt en niet 

dat alleen de ouder aan het woord is. Verder kan de ouder het tempo en de interesse aanpassen 

naar het niveau van het kind (Pepper & Weitzan, 2017).  

 

De laatste stap is toevoegen. In deze stap voegt de ouder taal toe. Bijvoorbeeld wanneer het 

kind zegt ‘mama appel’, reageert de ouder ‘mama eet een appel’. Bij dit voorbeeld wordt de zin 

van het kind uitgebreid. De ouder kan ook taal toevoegen om het kind te helpen zich uit te 

drukken. Het is belangrijk om altijd hetzelfde woord voor hetzelfde ding te gebruiken (Pepper 

& Weitzan, 2017).  

 

Bovenstaande alinea’s hebben betrekking met communicatie. In de volgende paragraaf zal er 

dieper ingegaan worden op de inhoud van communicatie.  
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1.1.2 Wat is communicatie?  

Auteur: Kimberley Stal 

 

Communicatie is een erg breed begrip. Encyclo (z.d.) omschrijft communicatie als volgt:  

 

“Communicatie is het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of 

berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken 

in de rol van zender en ontvanger.” 

 

Volgens Michels (2016) is communicatie het uitwisselen van informatie. In het dagelijks leven 

communiceert men altijd, zowel bewust als onbewust. Eigenlijk kun je niet, niet communiceren. 

Alles is communicatie. Denk hierbij aan de kleding die men draagt, of men bloost, maar ook de 

lichaamshouding is communicatie. 

 

Oskam & Scheres (2017) vinden dat communicatie ook de basis is voor het menselijk bestaan. 

Door middel van communicatie is een mens instaat om contact te leggen, relaties aan te gaan, 

behoeften en wensen kenbaar te maken en gevoelens te delen. Communicatie is noodzakelijk 

voor de mens.  

 

Zoals hierboven staat beschreven zijn er veel verschillende definities van communicatie. Alle 

drie de definities lijken op elkaar, maar er zijn ook verschillen. Zo benoemt encyclo (z.d.) dat 

er altijd minstens twee partijen deelnemen aan de communicatie, terwijl Michels (2016) en 

Oskam & Scheres (2017) geen aantallen benoemen van communicatie. Alle drie de partijen 

benoemen dat communicatie bestaat uit het uitwisselen van informatie. 

 

In paragraaf 1.1 staat beschreven dat taal bestaat uit klanken en tekens. Taal is een onderdeel 

van communicatie. Er kan gesteld worden dat ieder die taal gebruikt communiceert. Van Dam, 

van Tilburg, Steenkist & Buisman (2008) stellen dat communicatie bestaat uit verbale en non-

verbale communicatie, tussen deze twee vormen van communicatie is een onderscheid te 
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maken. Verbale communicatie is de communicatie waarbij men letterlijk de boodschap zegt. 

Non-verbale communicatie gaat meer over de lichaamshouding, oogcontact en 

gezichtsuitdrukking etc. Hierbij wordt geen taal gebruikt (van Dam, van Tilburg, Steenkist & 

Buisman 2008).  

 

Er zijn een aantal communicatieregels waar men aan moet voldoen om een goede interactie met 

de ander te kunnen hebben. Deze mensen en bedoelingen worden vaak niet uitgesproken, maar 

er worden signalen afgegeven die de ander dan kan opvangen. Een paar van die 

communicatieregels zijn: 

▪ Oogcontact maken 

▪ Belangstelling tonen voor de ander 

▪ Gevoel vertellen 

▪ Vertellen met welke bedoelingen iets wordt vertelt 

▪ Praat vanuit eigen persoon  

▪ Zeg wat je van de ander zou willen en ben daarbij niet eisend (van Dam, van Tilburg, 

Steenkist & Buisman 2008).  
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1.2 Wat houdt een taalontwikkelingsstoornis in? 

Auteur: Kimberley Stal  

 

In 2014 hebben de organisaties Kentalis, Siméa, SIAC en de FENAC, samen met de 

cliëntenorganisatie afgesproken om de stoornis aan te duiden met de term 

taalontwikkelingsstoornis (TOS) (Loopik, 2015). De jaren voor 2014 was er nog geen sprake 

van de naam taalontwikkelingsstoornis. Veel mensen met een TOS werden bestempeld als 

moeilijk lerend of ongeletterd. Ook werden ze vaak dom of ongehoorzaam genoemd (Deij, 

2019). In de daaropvolgende jaren gebruikte men in de literatuur veel verschillende benaming 

om TOS aan te duiden, bijvoorbeeld Ernstige Spraak- en/of taal Moeilijkheden (ESM), 

Specifieke Taal Stoornis (STS), Specifieke Taal Ontwikkelings Stoornis (S-TOS), Taal 

Spraakstoornis (TSS) of Ontwikkelingsdysfasie (OD).  

 

Men schat in dat zo’n 3 tot  7% van de kinderen en jongeren een TOS heeft (Embrechts, 

Kieboom, Notten & Nijland, 2019). Koninklijke Kentalis (z.d.) geeft aan dat ongeveer vijf 

procent van de kinderen vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis heeft. Volgens Nederlands 

Centrum Jeugdgezondheid (z.d.) heeft tussen de 5 en 12% van de kinderen tussen de 0-7 jaar 

een TOS, waarbij TOS vaker voorkomt bij jongens dan van meisjes. Ervanuit gaande dat 

bovengenoemde cijfers actueel en betrouwbaar zijn, betekend dit dat er meer kinderen/jongeren 

met TOS zijn dan bijvoorbeeld met autismespectrumstoornis (1-2%) en Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) (5%).  

 

TOS wordt als volgt beschreven door Gerrits & Beers (2017): 

 

“Een specifieke taalontwikkelingsstoornis is een neurobiologische 

ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong die gekenmerkt wordt door de 

taalontwikkeling die beduidend achterblijft bij die van leeftijdsgenoten, met inbegrip 

van de normale interindividuele variaties daarin, binnen de regionale en sociale variëteit 

van de taal die het kind aan het verwerven is. TOS kan voorkomen in zowel het 

taalbegrip als de taalproductie en in alle aspecten (fonologie, semantiek, 

(morfo)syntaxis en pragmatiek) en modaliteiten (gesproken taal geschreven taal en 
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gebarentaal). Een specifieke TOS staat op zichzelf; er is geen duidelijke verklaring voor. 

Het kind heeft geen gehoorverlies, geen lage non-verbale intelligentie, geen afwijkingen 

aan de spraakorganen, geen duidelijk aanwijsbare neurologische afwijkingen en geen 

contactstoornis, en staat niet bloot aan extreme deprivatie of andere ongunstige 

taalaanbodsituaties.” 

 

Dus wanneer iemand zich op het gebied van spraak en taal anders of minder goed ontwikkelt 

dan leeftijdsgenoten, spreekt men van TOS. Bij deze mensen kunnen zinnen krom zijn en 

werkwoorden niet goed vervoegd worden. Sommige mensen zijn ook niet goed verstaanbaar 

en vinden het lastig om verhalen te vertellen, waardoor ze niet goed te volgen zijn voor anderen 

(Deij, 2019).  

 

Een taalontwikkelingsstoornis heeft twee subgroepen: 

1. Taalproductiestoornis: bij deze vorm is het taalbegrip relatief goed 

2. Taalproductie- en taalbegripsstoornis: bij deze vorm zijn beide onderdelen minder dan 

gemiddeld (Gerrits & Beers, 2017).  

 

Verder heeft TOS een dynamisch profiel, waarbij de stoornis zich per kind anders voordoet. De 

problemen van taal kunnen zich op alle taallagen, bijvoorbeeld taalinhoud of de uitspraak, 

voordoen en worden gemeten met behulp van genormeerde taaltesten (Scheper, Rodenburg-

van Wee, van Veen, van Weterings & van Alphen, 2019)1.  

 

Voordat de taaltesten worden afgenomen, begint het onderzoek vaak met een gehoortest. 

Wanneer iemand te weinig hoort, neemt diegene minder gesproken taal op uit de omgeving. 

Vervolgens onderzoekt de logopedist onder andere de luistervaardigheid, de woordenschat, het 

taalbegrip, de zinsbouw en de articulatie. Bij een vermoeden van TOS is het belangrijk om het 

intelligentieniveau in kaart te brengen. De taalfuncties hangen samen met andere taken die de 

hersenen moeten verrichten (Deij, 2019).  

 
1 De bron is afkomstig van het intranet van Koninklijke Kentalis. Er bestaat een mogelijkheid dat het document 
niet toegankelijk is voor de lezer. 
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Tijdens de testen wordt er bij meertalige kinderen gekeken naar zowel de moedertaal als de 

Nederlandse taal. Wanneer een kind moeite heeft met de Nederlandse taal en niet met de 

moedertaal, is er sprake van een taalachterstand. Moeite hebben met de Nederlandse taal kan 

zijn doordat het kind weinig in aanraking komt met deze taal. Als er uit de testen komt dat een 

kind op beide talen een achterstand heeft in vergelijking met leeftijdsgenoten, kan er wel sprake 

zijn van een TOS (Deij, 2019).  

 

In paragraaf 1.1 worden de verschillende taallagen uitgelegd. Hieronder wordt er per taallaag 

een voorbeeld gegeven van veel voorkomende moeilijkheden voor TOS’ers: 

• Fonologie: Het vervangen van letters of het weglaten van letters, bijvoorbeeld ‘pop’ 

wordt ‘kop’ en ‘auto’ wordt ‘aut’; 

• Syntaxis: Het begrijpen van de taal kan lastig zijn; 

• Taalvorm: Het verkeerd toepassen van grammaticaregels, bijvoorbeeld ‘auto nee’ voor 

de zin ‘ik wil geen auto’ of ‘ik hagelslag’ voor de vraag ‘mag ik hagelslag?’; 

• Semantiek: Het verkeerd vervoegen van werkwoorden, bijvoorbeeld ‘hij loop’ in plaats 

van ‘hij loopt’ (Deij, 2019).  

 

Een taalontwikkelingsstoornis kan negatieve gevolgen hebben op de gehele ontwikkeling van 

het kind. De taalproblemen leiden tot lees- en leerproblemen en daardoor tot verminderd 

schoolsucces (Gerrits & Beers, 2017). Kinderen met een TOS kampen ook met problemen op 

gebied van sociaal-emotioneel functioneren. Zij hebben vaker een lagere kwaliteit van 

vriendschap, er is veel onbegrip, lagere acceptatie, worden vaker gepest en zijn vaker angstig. 

TOS’ers hebben meer risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis wanneer er sprake 

is van een hardnekkige taalstoornis. Verder kan een TOS grote gevolgen hebben voor het 

maatschappelijk functioneren op volwassenleeftijd. Volwassenen met een TOS hebben vaker 

een lager opleidingsniveau, hebben een grote kans op werkeloosheid, hebben een sociale fobie 

en wonen vaker thuis. Tot slot beïnvloed de stoornis de ouder-kindrelatie negatief en leidt het 

tot opvoedingsproblemen (NCJ, z.d.). Een taalstoornis heeft niet te maken met het taalaanbod 

vanuit ouders. Bij een taalstoornis is er iets mis met het aangeboren taalvermogen (Koninklijke 

Kentalis, 2018-a)2. 
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1.3 Wat houden de ondersteunende communicatiemiddelen in? 

1.3.1 Visualisatie 

 Auteur: Caitlin van der Sijde 

  

Wanneer er wordt gesproken van totale communicatie, wordt ervan uitgegaan dat 

communicatie een sociaal interactieproces is van mens tot mens, waarbij van tevoren geen enkel 

communicatievorm uitgesloten mag worden (Koninklijke Kentalis, 2018-b)2. De wijze waarop 

de communicatie plaatsvindt staat hierbij volkomen vrij. Bij totale communicatie gaat het als 

het ware over het totaalplaatje wat betreft communicatie. Om te bereiken dat een ‘spreker’ en 

een ‘luisteraar’ met elkaar kunnen communiceren zijn er verschillende soorten vormen die 

mogelijk ingezet kunnen worden. Hierbij gaat het over vormen zoals; gesproken taal, gebaren, 

lichaamstaal, mimiek, pictogrammen, tekeningen, foto’s, voorwerpen, gedrag, sms’jes, 

filmpjes en e-mails. Totale communicatie houdt in dat je bewust zoekt naar wat de 

communicatie stimuleert of belemmert. Daardoor voeg je datgene toe wat de boodschap 

verduidelijkt en laat je bewust datgene weg dat de communicatie belemmert. Dit betekent dat 

niet alle vormen altijd worden ingezet maar dat de communicatie op maat wordt gemaakt. 

Wanneer de boodschap wordt overgebracht én begrepen is er sprake van een geslaagde 

communicatie tussen de spreker en luisteraar.  

 

Visualiseren betekent het zichtbaar maken van iets (van Dale, 2020). Bij het visualiseren wordt 

het beeld van een gedachte zichtbaar (encyclo, 2020). Visualisaties is een verzamelnaam voor 

tekeningen, afbeeldingen, pictogrammen (grafische symbolen), foto’s en voorwerpen. Ze 

dienen als hulpmiddel om de geschreven en/of gesproken taal te verduidelijken en te 

ondersteunen, maar visualisaties vervangen niet de geschreven en gesproken taal (Rijdt, 2017). 

 

Uit een intern document (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3 blijkt dat visualiseren drie 

hoofddoelen kent, namelijk: 

1. Visuele hulpmiddelen kunnen ingezet worden om gesproken taal te ondersteunen. De 

ondersteuning zorgt ervoor dat leerlingen met TOS de behandelaar zo goed mogelijk 

 
2 De bron is afkomstig van het intranet van Koninklijke Kentalis. Er bestaat een mogelijkheid dat het document 
niet toegankelijk is voor de lezer.  
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begrijpen en de lesstof kunnen oppikken. Daarnaast wordt de taalverwerking 

gestimuleerd.  

2. Visuele hulpmiddelen kan een kind inzetten om te communiceren met anderen. 

Kinderen die niet tot spreken komen of slecht spreken kunnen doormiddel van 

ondersteunende communicatiemiddelen (OC-middelen) toch tot communicatie komen.  

3. Het gebruik van visuele hulpmiddelen biedt structuur en houvast aan kinderen met een 

TOS. Het in beeld brengen van de structuur zorgt ervoor dat o.a. het dagprogramma 

tast- en zichtbaar wordt voor de kinderen. Dit zorgt voor verduidelijking bij de kinderen. 

 

Naast de abstractheid, zoals beschreven staat in paragraaf 1.1, is de gesproken taal ook vluchtig. 

Wanneer een jong kind nog weinig taalbegrip heeft, kan het helpen om taal ‘zichtbaar’ (visueel) 

te maken. Door taal beeldend te maken en aan te bieden aan het kind, kan dit ervoor zorgen dat 

het kind nieuwe woorden leert. Dit komt omdat er nieuwe informatie aan het kind wordt 

aangeboden wat betreft het desbetreffende woord. Het inzetten van meerdere zintuigen wordt 

als het ware gestimuleerd. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen nieuwe woorden leren 

(Koninklijke Kentalis, 2018-b)3. 

 

Voorbeelden van gevisualiseerde relaties tussen begrippen zijn o.a. een woordkast, 

woordparaplu, woordtrap, woordweb of mindmap. Deze middelen kunnen waardevol zijn om 

talige instructie te begrijpen, voor sommige kinderen met TOS noodzakelijk. Het gebruik van 

visuele middelen zorgt ervoor dat het spraaktempo van de gespreksvoerder vertraagt. Het 

tragere spraaktempo bevordert het taalbegrip van kinderen met TOS (Koninklijke Kentalis, 

2018-b)3.  

 

In figuur 1 staan voorbeelden van gevisualiseerde relaties afgebeeld.  

 

 

 

Figuur 1: Woordclusters. Overgenomen van D. Mertens, z.d. (http://woordenschathillside.blogspot.com/2014/06/woordclusters.html) 
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Kinderen met spraak- en taalproblemen maken meestal zelf gebruik van de OC-middelen. 

Onder OC-middelen vallen alle symbool- en plaatjessystemen, gebaren en gebarensystemen en 

voorwerpen die kinderen kunnen gebruiken om hun emoties, behoeften, en verhalen te uiten 

aan anderen. Communicatie wordt mogelijk of verbeterd door de inzet van het desbetreffend 

ondersteunend communicatiemiddel (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3.  

 

Communicatievormen 

De verschillende vormen van communicatie worden als gelijkwaardig beschouwd (Koninklijke 

Kentalis, 2018-b)3. De ene vorm is beter geschikt bij het ene kind dan het andere kind. Een 

communicatievorm kan vluchtig of blijvend zijn, zo is geschreven taal blijvend. Zoals in het 

begin van deze paragraaf beschreven is, is taal vluchtig. Naast de taal zijn ook gebaren vluchtig, 

het verdwijnt zodra het uitgesproken en/of gebaard is. Het ingewikkelde van vluchtige 

communicatie is dat het kind het voor een tijd moet kunnen onthouden, om het te kunnen 

verwerken. Wanneer er sprake is van een vertraagde informatieverwerking, kan dit moeilijk 

zijn voor het kind.  

 

Integendeel van taal en gebaren zijn pictogrammen blijvend en altijd hetzelfde. Een gebaar ziet 

er bij iedereen anders uit en een woord klinkt bij elke stem en in elk dialect anders. Dan is er 

nog het verschil tussen driedimensionaal en tweedimensionaal. Driedimensionaal kan je zien 

en voelen, het is iets dat ervaren kan worden. Hierbij wordt materiaal gepakt waarover 

gesproken wordt bijvoorbeeld wanneer er wordt gesproken over kleding worden er 

kledingstukken bij activiteiten gebruikt die de kinderen kunnen zien en voelen. Bij 

tweedimensionaal kan gedacht worden aan pictogrammen en foto’s, deze vorm is minder 

tastbaar en de informatie komt alleen binnen bij het kind doormiddel van het kijken naar de 

afbeelding (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3.  

 

Motorisch 

Klankgebaren zijn gebaren die mensen helpen om de uitspraak van een specifieke klank beter 

te kunnen uitvoeren of om de bijbehorende letter beter te onthouden. Dit doordat het een 

geheugensteuntje geeft over de plek van de uitspraak in de mond of een associatie met een 
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voorwerp en/of woord wat ook dezelfde letter heeft. Een voorbeeld hiervan is de s uitspraak in 

het woord slang.  

Lichaamstaal bestaat uit de houding, de natuurlijke gebaren, de vloeiendheid van bewegingen 

enzovoorts. Deze uitingen, in combinatie met iemands mimiek, helpen ons om (on)bewust 

informatie te krijgen en te geven over hoe we ons voelen en wat we ergens van vinden. 

Lichaamshouding, wat besproken wordt in paragraaf 1.2, is een onderdeel van lichaamstaal. 

Beide kunnen onbewuste signalen afgeven. Daarnaast kan lichaamstaal ingezet worden om iets 

uit te beelden (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3.  

 

Grafisch  

In het dagelijkse leven worden foto’s vaak gebruikt om herinneringen vast te leggen en te delen 

met anderen. Er bestaan foto-bibliotheken met foto’s die speciaal gemaakt zijn voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Deze foto’s kunnen eventueel ook gebruikt worden zodat 

deze mensen terug kunnen communiceren. De foto’s hebben een egale achtergrond en weinig 

afleidende details (Weerklank).  

 

Naast foto-bibliotheken zijn er ook verschillen pictogrammen-bibliotheken zoals o.a. Visitaal 

en Sclera. Wanneer kinderen betekenis kunnen verlenen op representatieniveau (begrijpen van 

verwijzende functies), dan kunnen zij betekenis verlenen aan verschillenden soorten en type 

afbeeldingen. Het is in de begeleiding belangrijk dat er voor de pictogrammen wordt gekozen 

die passend en duidelijk zijn voor het desbetreffende kind.  

 

Daarnaast bestaat ook picture communications symbols ofwel PCS. Dit bestaat uit 

pictogrammen die weergegeven zijn in kleur. Deze vorm wordt vaak gebruikt in digitale 

communicatiesystemen.  

 

Ten slotte zijn er abstracte symbolen. Het meest voor de hand liggend voorbeeld van een 

abstract symbool is geschreven taal. Dit middel is passend als kinderen goed kunnen lezen en 

het middel de communicatie kan ondersteunen (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3. 
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Communicatieniveau  

Communicatievormen vertellen niet direct iets over het communicatieniveau (Koninklijke 

Kentalis, 2018-b)3. Er zijn verschillende communicatievormen, die allemaal op een andere 

manier werken. Zoals al eerder is benoemd, is de ene vorm abstracter of vluchtiger dan de 

ander. Maar de communicatievorm zegt niets over de inhoud die een kind eraan kan geven. Er 

zijn verschillende factoren die ervoor zorgen welke inhoud een kind kan koppelen aan een 

communicatievorm. Hierbij kan gedacht worden aan zintuigelijke waarneming, 

prikkelverwerking, betekenisverlening en context.  

 

Om een passende communicatievorm bij een kind te kunnen aanbieden, is het van belang dat 

de behandelaar bewust is van het communicatieniveau waarop het kind zit en op welk niveau 

het kind de communicatievorm kan begrijpen en gebruiken. Het blijven observeren van en het 

doorvragen aan het kind zal ervoor moeten zorgen dat de behandelaar te weten komt op welk 

communicatieniveau het kind zelf communiceert (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3.  

1.3.2 Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) 

Auteur: Kimberley Stal 

Nederlands ondersteund met Gebaren is één van de vele OC-middelen. Voorbeelden van 

ondersteunde communicatiemiddelen volgens Scheper et al (2019)2 zijn: 

• Oogcontact 

• Blikrichting  

• Mimiek 

• Lichaamshouding 

• Ja knikken en nee schudden 

• Natuurlijke hand- en lichaamsbewegingen 

• Communicatie via objecten 

• Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) 

 

Nederlands ondersteund met Gebaren wordt ook wel beschreven als NmG.  

Voordat er ingegaan wordt op NmG, zal er eerst stil gestaan worden bij ‘wat zijn gebaren?’ De 

term gebaren geeft aan dat er semantische informatie geven wordt. Deze gebaren hebben 



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

23 

fonologisch kenmerken zoals handvorm, handpalmoriëntatie en de plaats waar het gemaakt 

wordt (Kauwenberg, Slofstra-Bremer & Weerdenburg, 2008).  

 

Gebarentaal wordt al eeuwenlang door dove mensen onderling gebruikt. Er is geen universele 

taal, maar net als bij gesproken taal, zijn er verschillende gebarentalen. Gebarentaal is begin 

van de jaren zestig pas echt onder de aandacht gekomen door wetenschappelijk onderzoek. De 

Amerikaanse taalkundige Stokoe ontdekte in 1960 dat een gebaar opgebouwd is uit een aantal 

betekenisloze elementen. Door deze ontdekking kon gebarentaal beschouwd worden als echte 

taal. Vanaf 1981 is onderzoek gestart naar de Nederlandse gebarentaal. Dit onderzoek toonde 

aan dat de Nederlandse gebarentaal een zelfstandige taal is (Nederlands Gebarencentrum. 

2010). In 2020 is gebarentaal een stuk populairder geworden. Dit komt door onder andere Irma 

Sluis, beter bekend als de gebarentolk tijdens de persconferenties over de coronacrisis. 

Daarnaast is in september 2020, na meer dan dertig jaar strijden, de Nederlandse gebarentaal 

officieel erkend. Een meerderheid is voor een initiatiefwetsvoorstel om de situaties voor vele 

Nederlanders met gebarentaal te verbeteren. In deze wet staat bijvoorbeeld dat de overheid 

vaker een gebarentolk moet inzetten bij belangrijke gebeurtenissen. Daarnaast mag de eed en 

de belofte voortaan in gebarentaal worden afgelegd (NOS, 2020).  

 

Nu het ontstaan van gebarentaal besproken is, kan er nu dieper ingegaan worden op de inhoud 

van gebarentaal. Als men kijkt naar woord/gebaar niveau, ziet men dat er invloeden vanuit de 

gesproken taal te zien zijn in de gebaren. De grammatica is daarentegen heel anders dan die van 

de gesproken Nederlandse taal. De woordvolgorde is heel anders, gebarentaal kent geen 

lidwoorden, er zijn geen koppelwerkwoorden en de tijd wordt niet uitgedrukt door een 

werkwoord te vervoegen. Belangrijke kenmerken van de Nederlandse gebarentaal zijn gebruik 

van de ruimte voor het lichaam om relaties tussen zinsdelen aan te geven, het gebruik van 

mimiek (vragend of ontkennend kijken) en het plaatsen of lokaliseren van gebaren in de ruimte 

(Nederlands Gebarencentrum. 2010). 

 

Daarnaast wordt er ook gesproken over iconisch en arbitrair. Iconisch betekent dat het symbool, 

de code, afgeleid is van de oorspronkelijke betekenis. Denk hierbij aan: melk komt van een koe. 

Bij arbitrair is de betekenis afgesproken. Niet ieder gebaar dat onder deze vorm valt lijkt weinig 
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tot niks te maken met de betekenis maar dit komt omdat het gebaar ‘afgesproken’ is, 

overgenomen wordt en zo voortgaat (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3.  

 

Een gebaar is opgebouwd uit verschillende elementen, deze elementen worden de 

basiselementen genoemd. Er zijn vier van die basiselementen, namelijk: 

1. De plaats waar het gebaar gemaakt wordt. Dit kan voor het lichaam zijn, maar ook op 

de wang, op de kin of op de borst.  

2. De vorm van de hand (handvorm). Denk hierbij aan een vuist of een vlakke hand.  

3. De oriëntatie van de hand (de richting waarnaar de palm en de hand wijzen). De vingers 

wijzen misschien vooruit en de palm omlaag of de palm van het lichaam af en de vingers 

naar boven.  

4. De beweging. Het gebaar kan naar rechts gemaakt worden, maar ook een 

cirkelbeweging zijn of naar voren.  

 

De bovenstaande vier elementen zijn altijd aanwezig in een gebaar (Nederlands 

Gebarencentrum, 2010). Om van de beschreven elementen en duidelijker beeld te schetsen, zal 

in figuur 2 (Nederlandse gebarencentrum, 2010) het gebaar voor kijken te zien zijn met de vier 

daarbij behorende basiselementen.  
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Kijken  

Plaats:    voor de ogen 

 

Handvorm: een vuist met uitgestoken 

wijsvinger en middelvinger 

(V-hand) 

 

Palm- en vingerrichting:  palm naar het lichaam toe,  

                              gestrekte vingers omhoog 

 

Beweging: van het lichaam af  (naar 

voren toe) 

Figuur 2: Gebaar kijken. Overgenomen van Nederlands gebarencentrum, 2010 

 

Het is ook mogelijk om de gebarentaal en de gesproken taal te combineren. Twee verschillende 

talen kunnen niet helemaal gecombineerd worden, omdat het beide hun eigen regels kent. Dit 

geldt ook voor het combineren van een gesproken en een visuele taal. Bij het combineren van 

de Nederlandse gebaren en de gesproken taal wordt de Nederlandse zin vertelt en daarbij 

worden gebaren uit de Nederlandse gebarentaal gebruikt ter ondersteuning van de gesproken 

taal. Dit betekent dat er geen sprake is van een zelfstandige taal, maar een mengsel. Dit mengsel 

noemen we Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) (Nederlands Gebarencentrum, 2010). 

NmG is dus een combinatie van de Nederlandse gesproken taal en de Nederlandse gebarentaal 

(NGT). Beide talen zijn zelfstandige talen. Elke taal heeft haar eigen kenmerken, grammatica, 

lexicon, groep gebruikers etc. Omdat Nederlands ondersteund met gebaren een mengvorm van 

twee talen is, spreekt men ook wel van een contacttaal. Deze contacttaal vertoont kenmerken 

van beide talen waarin de Nederlandse gesproken taal dominant is (Terpstra & Schermer, 2006). 

Zie figuur 3 (Terpstra & Schermer, 2006) voor een beeld van deze contacttaal. 
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Figuur 3: Domeinen. Overgenomen van A. Terpstra & T. Schermer, 2006 (http://www.audcom.nl/vhz/artikelen/2006/2006-1-artikel.pdf) 

 

Bij deze contacttaal worden de grammaticaregels vanuit het Nederlands gevolgd en het lexicon 

van beide talen wordt gebruikt (Nederlandse gebarencentrum z.d.).    

 

De vermenging van deze twee talen kan op drie verschillende manieren gebeuren. Deze 

verschillende manieren worden ook wel subdomeinen genoemd. Subdomein 1 is de vorm die 

het dichts bij de Nederlands gesproken taal ligt. Bij dit domein wordt alleen het letterlijke woord 

vertaalt. Bijvoorbeeld in de zin ‘kijk, daar komt een auto aan’, wordt alleen de woorden kijk en 

auto gebaard. Subdomein 2 is de middelste vorm, waarbij zowel NGT als de gesproken taal 

wordt toegepast. Bij deze vorm zijn er wel kenmerken vanuit de NGT te zien. Denk hierbij aan 

het lokaliseren, gebruik van mimiek en werkwoorden. Bijvoorbeeld in de zin ‘kijk, daar komt 

een auto aan’, wordt de woorden kijk en auto gebaard. Ook wordt er gekeken in de richting 

waar de auto vandaan komt. Subdomein 3, tevens het laatste domein, ligt het dichts bij NGT. 

Bij deze vorm wordt ook het Nederlands gesproken maar vaak op de NGT manier 

geformuleerd. Denk hierbij aan uitgebreider grammaticale kenmerken, zoals rolnemen, 

perspectief, maar ook de vormen die genoemd worden bij subdomein twee. Bijvoorbeeld in de 

zin ‘kijk, daar komt een auto aan’, wordt alle woorden gebaard en wordt er aangegeven van 

welke kant de auto komt (Terpstra & Schermer, 2006).  

In figuur 4 (Terpstra & Schermer, 2006) zijn de drie subdomeinen zichtbaar.  
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Figuur 4: Domeinen. Overgenomen van A. Terpstra & T. Schermer, 2006 (http://www.audcom.nl/vhz/artikelen/2006/2006-1-artikel.pdf) 

 

NmG wordt vaak gebruikt als ondersteuning bij kinderen met een TOS. NmG wordt ook ingezet 

bij kinderen die niet, nauwelijks of onverstaanbaar spreken. NmG is dan een middel dat zorgt 

dat een kind zich toch kan uiten (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3. 

 

Per individu wordt gekeken naar welk subdomein het beste aansluiten bij de vermogens van de 

desbetreffende persoon. Men kan ervoor kiezen om meer of juist minder woorden te 

ondersteunen met gebaren. Er kan ook gekozen worden om een element uit de gebarentaal toe 

te voegen. Bij het gebaar ‘geven’ kan men aanduiden wie iets geeft en aan wie, maar ook met 

de handvorm laat zien wat men geeft. Op deze manier kan de taal nog visueler worden gemaakt 

voor het kind (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3.   

 

1.3.3 Ondersteunend tekenen 

Auteur: Caitlin van der Sijde  

 

Naast NmG wordt er in dit onderzoek ook gekeken naar ondersteunend tekenen.  

 

Ondersteunend tekenen kan voor een duidelijker beeld zorgen omdat er één tekening wordt 

gemaakt over de situatie zonder overbodige prikkels. Een voordeel van het op het moment zelf 

tekenen voor een kind, is dat het kind ter plaatse kan terugblikken naar wat er besproken is. 

Zoals in bovenstaande hoofdstukken al vaker is beschreven, vervliegt de gesproken taal en is 
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terugblikken lastiger. Pictogrammen zijn ‘kant en klaar’ getekende plaatsjes om aan het kind of 

de kinderen te laten zien. Tot in tegenstelling van ondersteunend tekenen, waarbij er op het 

moment zelf een tekening wordt gemaakt met het desbetreffende kind of kinderen. Tijdens het 

tekenen wordt besproken wat er op het moment getekend wordt en wat de verwachting daarvan 

is (Rijdt, 2017).  

 

Door de zinsconstructie visueel te maken wordt het inzicht in de opbouw van de zin vergroot. 

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben visuele ondersteuning nodig (Burger, Van 

de Wetering & Weerdenburg, 2012). Het visueel maken van o.a. functiewoorden (lidwoorden, 

voorzetsels en bijvoeglijke naamwoorden) kan binnen de behandeling aanvullen van 

onvolledige of incorrecte zinnen. Deze woordsoorten zijn moeilijker aan te leren in 

grammaticale constructies bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (Hammer, 2014).  

 

Iets wat op ondersteunend tekenen lijkt is beeldende therapie. Beeldende therapie is een 

behandelmethode die onder creatieve therapie valt. Deze therapie is geschikt voor mensen met 

psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen en heeft een link met psychotherapie. 

Bij deze therapievorm worden problemen in beeld gebracht en worden deze ervaren en 

zichtbaar. De problemen worden daarmee helder en bespreekbaar. Door deze manier kunnen 

het denken, voelen en handelen weer in balans komen. Het noodzakelijke van de beeldende 

therapie is het geven van betekenis aan de ervaring die een cliënt heeft (De beeldend therapeut, 

2021). Bij kinderen met (vermoeden van) TOS worden ervaringen, emoties, verwachtingen en 

opdrachten ook in beeld gebracht, dit wordt a.d.h.v. de ondersteunende tekeningen gedaan.  

 

Om de executieve functies (processen in de hersenen die gedrag sturen (KinderPsy Educatie, 

2018)) van kinderen met TOS te versterken kan gebruik gemaakt worden van een dagstructuur 

waarbij een plaatje omgedraaid of afgestreept kan worden bijvoorbeeld een 

pictogrammenplankje. Door dit aan te bieden aan kinderen weten zij wat er van hen verwacht 

wordt en hoe de taak zal gaan verlopen. Daarnaast kan de overgang in activiteiten in beeld 

worden gebracht doormiddel van een dagstructuur door deze bijvoorbeeld op of naast het bord 

te hangen. Dit biedt voorspelbaarheid en veiligheid voor de kinderen. Hierboven wordt 

gesproken over pictogrammen, maar in plaats van pictogrammen kan men er ook voor kiezen 



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

29 

om het uit te tekenen. Er kan worden uitgetekend dat een bepaalde situatie klaar is door er een 

krul doorheen te zetten en er op dat moment iets anders van de kinderen wordt verwacht 

(Scheper et al, 2019)2. Bij ondersteunend tekenen wordt er gekozen voor een krul i.p.v. een 

kruis zodat het positief wordt ervaren. Door het gebruik van een kruis krijgt de tekening een 

negatieve lading (Pien van der Most, 2018).   
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1.4  Hoe sluiten de ondersteunende communicatiemiddelen passend aan bij 

kinderen met een (vermoeden van) TOS? 

1.4.1 Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) 

 Auteur: Kimberley Stal 

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aanbieden van gebaren een belangrijke rol speelt 

bij het proces rondom het leren van woorden bij jonge kinderen. Door gebaren te laten zien bij 

het vertellen van woorden blijft de overgebrachte informatie beter opgeslagen (Van Oosten, 

2018). Ook volgens Pepper & Weitzman (2017) leren jonge kinderen de taal het beste door te 

laten zien waar je het over hebt. Gebaren kunnen hierbij de visuele ondersteuning bieden. Door 

het gebruiken van een gebaar, laat men aan het kind zien waar men over praat. Deze gebaren 

bieden ondersteuning om het kind beter te begrijpen, maar ook kan dit ervoor zorgen dat het 

kind de ander beter begrijpt. Door middel van gebaren kan een kind zelf hem/haar wensen, 

gevoelens en ideeën uiten en vertellen. De gebaren kunnen frustraties voorkomen, omdat de 

kinderen nu wel begrepen worden en de ander kunnen begrijpen (Rijdt, 2017).  

 

In tegenstelling tot bovenstaande onderzoeken benoemd een ander onderzoek dat er geen 

verband is tussen gebaren en het leren van woorden. Dit onderzoek is gedaan met Nederlandse 

kinderen die Nederlands als moedertaal spreken of te horen krijgen. De kinderen van dit 

onderzoek waren tussen de twee en vier jaar oud en zaten allemaal op een peuterspeelzaal. Het 

onderzoek is niet erg betrouwbaar aangezien er maar zes participanten meededen (Van Oosten, 

2018).  

 

Volgens een intern document van Koninklijke Kentalis (2018-b)3 is er nog niet duidelijk 

aangetoond of het gebruik van NmG een positieve invloed heeft op het taalbegrip en de 

taalverwerving van kinderen met een TOS. Daarentegen is er wel aangetoond dat het leren van 

woorden voor kinderen met een TOS positiever is als hierbij gebaren worden gebruikt. Daarom 

is het belangrijk bij het aanleren van nieuwe woorden ook het gebaar te gebruiken. Het is wel 

van belang dat het kind zelf ook het gebaar gebruikt. Het gebaar vormt extra ondersteuning bij 

het inprenten van de woordbetekenis. Dit wordt ook wel multimodale inslijping genoemd. 

 

Voorafgaand aan het spreken en tijdens de beginfase van spreken, gebruiken kinderen gestures 

(lichaamsbewegingen) (Kouwenberg, Van Weerdenburg & Slofstra-Bremer, 2007). Kinderen 



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

31 

gebruiken in deze fase vaak hun handen om dingen aan een ander duidelijk te maken (Van 

Oosten, 2018). Bij zeer jonge kinderen kan tijdens het brabbelen worden waargenomen dat er 

ook bewegingen met de handen plaats vinden (Kouwenberg, Van Weerdenburg & Slofstra-

Bremer, 2007). Jonge kinderen zullen gebaren motorisch vereenvoudigen (Koninklijke 

Kentalis, 2018-b)3. Het is belangrijk dat ze consequent het juiste voorbeeld krijgen aangeboden, 

zodat ze uiteindelijk het juiste gebaar kunnen overnemen. Het verwerven van gebaren lijkt in 

dit opzicht veel op het verwerven van de fonologie van de gesproken taal. Stapsgewijs krijgen 

gebaren hun ‘volwassen’ vorm, zoals dit ook met de gesproken taal gebeurt.  

 

Daarnaast zijn gestures, spraak en taal nauw verbonden, in zowel het neurobiologische 

ontwikkeling als de zichtbare ontwikkeling van gedrag.  De motorische gebieden van vingers 

en de spraakorganen liggen dicht bij elkaar in de hersenschors. Doordat dit zo dicht bij elkaar 

ligt, is er een associatie tussen vingerbewegingen en spraak. Uit verschillende onderzoeken 

blijkt dat de ontwikkeling van gestures een vaste volgorde bevat. De taalontwikkeling van 

kinderen, die in het tweede levensjaar zitten, met een normaal ontwikkelingsverloop wordt 

bevorderd wanneer er aandacht is voor het maken van gestures. En dan met name voor symbolic 

gesturing ofwel symbolische gestures. Dit wil zeggen dat er gestures gebruikt worden om te 

verwijzen naar dingen die niet direct aanwezig zijn in de omgeving. Als laatste blijkt het 

onderzoek dat gestures in de meeste gevallen eerste plaats vinden en daarna produceert een kind 

een nieuw woord. Zij stellen dat het gebruik van gestures een positief effect levert op de 

taalproductie en het taalbegrip (Kouwenberg, Van Weerdenburg & Slofstra-Bremer 2007). 

 

Het gebruiken van verschillende aanbodtechnieken kan ervoor zorgen dat men woorden meer 

kan laten opvallen. Aanbodtechnieken zijn bijvoorbeeld: het spreektempo verlagen, specifieke 

woorden benadrukken, maar ook het gebruik maken van gebaren (Scheper et al, 2019)2. Door 

het inzetten van gebaren als ondersteuning van de ‘gewone’ taal, wordt ook het spreektempo 

verlaagd, dit is ook benoemd in paragraaf 3.1 (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3. Dit tragere 

spreektempo is een van de aanbodtechnieken waar Scheper et al (2019)2 het ook over had. 

Verder is het belangrijk voor kinderen met TOS dat wanneer de gesproken taal nog te moeilijk 

is, er op een andere manier gecommuniceerd gaat worden. Frustraties kunnen op deze manier 

voorkomen woorden (Scheper et al, 2019)2.  

 

Gebaren kunnen een prettig middel zijn voor kinderen om zich non-verbaal te kunnen uiten. 

Dit geldt meestal voor kinderen die zelf niet tot nauwelijks kunnen spreken. Daarnaast kunnen 
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gebaren gebruikt worden bij het contact maken wanneer dit met gesproken taal nog niet lukt of 

nog heel spannend is. De gebaren worden door kinderen actief gebruikt wanneer een kind dit 

nodig heeft. Als het kind in staat is om door middel van taal zich duidelijk te maken, laat het 

kind de gebaren achterwege (Deij, 2019).  

 

De keuze of gebaren wel of niet worden gebruikt is hierbij een belangrijke keuzes voor 

professionals. Per individu wordt er gekeken naar de behoeftes. Ook is het belangrijk dat de 

professional zelf gebaarvaardig is en een rijk en gevarieerd taalaanbod kan geven. Het beperkte 

gebarenrepoirtair van de professional mag geen belemmering zijn voor het taalaanbod van het 

kind (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3.  

 

1.4.2 Ondersteunend tekenen 

Auteur: Caitlin van der Sijde 

Na meerdere bronnen te hebben geraadpleegd, blijkt dat er weinig onderzoek gedaan is naar 

ondersteund tekenen. De site Pienvandermost is de enige bron die naar voren is gekomen met 

informatie over ondersteunend tekenen. In tegenstelling tot gebaren is ondersteunend tekenen 

nog een vrij nieuw concept en er zijn nog niet veel studies over gedaan.  

 

Om meer informatie over dit onderwerp te verkrijgen, wordt er een interview ingepland met de 

desbetreffende persoon. Bij het hoofdstuk resultaten wordt deze deelvraag dan ook uitgewerkt.  

 

Zoals hiervoor al benoemd is in dit onderzoek, is het van belang dat behandelaren zich 

aanpassen aan het niveau van het kind en aan wat passend is bij het kind zowel bij NmG als 

ondersteunend tekenen. Bij vele kinderen werkt het beter om zoveel mogelijk zintuigen (ruiken, 

horen, voelen, zien en proeven) tegelijkertijd te stimuleren. Op deze manier blijven dingen beter 

hangen. Het tegendeel geldt voor kinderen met een verstoorde prikkelverwerking. De grote 

hoeveelheid prikkels kan dan juist averechts werken (Koninklijke Kentalis, 2018-b)3. Dit laat 

zien hoe belangrijk het is dat de behandelaren naar het individu kijken.  

 

Naar aanleiding van de geraadpleegde literatuur is er duidelijkheid geschetst over verschillende 

begrippen. Zo is in beeld gebracht wat communicatie inhoudt en wanneer er wordt gesproken 
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over een TOS. Ook zijn de verschillende OC-middelen bekeken, uitgelegd en is er koppeling 

gemaakt naar de doelgroep en het effect weergegeven die de OC-middelen hebben.  

 

In dit hoofdstuk zijn vier deelvragen aan bod gekomen. Echter zijn er nog enkele deelvragen 

niet besproken. De deelvragen die nog niet besproken zijn, zullen in het volgende hoofdstuk 

waarbij gericht wordt op praktijkonderzoek naar voren komen. Dit betreft de volgende 

deelvragen: 

 Hoe worden de ondersteunende communicatiemiddelen ingezet op de groep? 

 Hoe worden de ondersteunende communicatiemiddelen in de thuissetting ingezet? 

 Waar liggen verbeterpunten en mogelijkheden rondom dit onderwerp? 

De deelvraag ‘Hoe sluiten de ondersteunende communicatiemiddelen passend aan bij kinderen 

met een (vermoeden van) TOS?’ komt zowel in hoofdstuk één als in hoofdstuk twee aan bod.  
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Hoofdstuk 2 Praktijkonderzoek  

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden beschreven die gebruikt zijn voor dit 

onderzoek. Daarbij wordt de populatie en de getrokken steekproef beschreven. Er wordt 

gekeken naar de keuze van de meetinstrumenten met daaropvolgend een onderbouwing.  

Daarna is het proces van data-verzameling gericht op validiteit en betrouwbaarheid beschreven 

en tot slot wordt er benoemd hoe de data-analyse plaats gaat vinden.   

 

2.1 Type onderzoek 

Auteurs: Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal  

 

Om een zo goed mogelijk product te kunnen leveren, is het belangrijk om een goede keuze te 

maken bij het uitvoeren van een onderzoek. Deze keus is belangrijk voor de betrouwbaarheid 

en validiteit van het onderzoek. Ook heeft het soort onderzoek invloed op de resultaten. Bij het 

onderzoek rondom de OC-middelen wordt zowel gebruik gemaakt van kwalitatief als 

kwantitatief onderzoek. Volgens Baarda, Fisher, Goede & Peters (2013) spreekt men daarom 

van mixed methods. Men kan daarnaast spreken van een exploratief onderzoek, waarbij men 

de verbanden en/of verklaringen rondom een onderwerp wil onderzoeken (Fischer & Julsing, 

2019).  

 

Kwalitatief onderzoek 

Bij kwalitatief onderzoek kan men dieper op de materie in gaan, waardoor er veel informatie 

over weinig objecten onderzocht wordt. Over het algemeen zijn er weinig respondenten bij dit 

type onderzoek. De wensen, verwachtingen, behoeftes dan wel toekomstige ontwikkelingen 

kunnen diep doorgrond worden (Fisher & Julsing, 2019). Bij onderstaand onderzoek wordt het 

meetinstrument interview gebruikt om het kwalitatieve onderzoek te onderzoeken.  

 

Kwantitatief onderzoek  

Bij dit type onderzoek wordt de kennis, het oordeel of het gedrag van veel respondenten in kaart 

gebracht. Dit is vaak een betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek, waarbij de resultaten vaak in 
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cijfers gepresenteerd worden (Fisher & Julsing, 2019). Bij het onderzoek rondom de OC-

middelen wordt er ook gebruikt gemaakt van kwantitatief onderzoek in de vorm van enquêtes.  

 

2.2 Onderzoekspopulatie en steekproef 

Het onderzoek wordt afgenomen bij de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis op de 

locaties Waalwijk en Etten-Leur. Er zullen drie verschillende groepen deelnemen aan het 

onderzoek. Groep 1 zijn de ouders/verzorgers van de cliënten die behandeling volgen bij 

Koninklijke Kentalis. Groep 2 bevat de behandelaren die op de vroegbehandeling werken. Ten 

slotte bestaat de laatste groep uit professionals op het gebied van de OC-middelen.  

 

Steekproef 

Om het onderzoek uit te voeren is er gekeken welke respondenten betrekking hebben tot dit 

onderzoek. Volgens Verhoeven (2018) is de betekenis van een steekproef: ‘een al dan niet 

willekeurige selectie uit een populatie, die de mogelijkheid krijgt aan het onderzoek mee te 

doen’. De populatie is er groot, waardoor er steekproeven worden gedaan. Het aantal 

deelnemers van het onderzoek is kleiner dan de hoeveelheid mensen in de totale 

onderzoekspopulatie. De hele populatie ondervragen kost erg veel tijd, waardoor er gekozen is 

voor een steekproef.  

 

Onderzoekspopulatie  

Gezien de onderzoeksvraag worden er drie groepen respondenten onderzocht. De 

ouders/verzorgers, behandelaren op de vroegbehandelingsgroepen en de professionals op 

gebied van OC-middelen.  

 

Ouders/verzorgers  

De eerste groep bestaat uit ouders/verzorgers. Voor dit onderzoek zijn de ouders/verzorgers die 

een kind met een (vermoede van) taalontwikkelingsstoornis en in behandeling zijn bij de 

vroegbehandeling op de groepen Helikopter, Luchtballon (locatie Waalwijk), Pino en Purk 

(locatie Etten-Leur) betrokken. De locatie Waalwijk heeft vier groepen, waarvan er twee 
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benaderd worden bij het onderzoek. De twee groepen die benaderd worden, zijn de groepen 

waarvan één van de onderzoekers op de groep staat. De locatie Etten-Leur bestaat uit twee 

groepen. Beide groepen worden benaderd voor het onderzoek. Hier is voor gekozen omdat, de 

kans dat de enquête wordt ingevuld voor een bekend persoon hoger is. In Etten-Leur zijn een 

paar kinderen net voor het verspreiden van de enquêtes gestart, omdat deze ouders/verzorgers 

nog niet zo goed weten hoe het werkt binnen Koninklijke Kentalis en er al veel op hen afkomt, 

is er besloten om deze ouders/verzorgers te ontlasten. Er zijn 21 ouders/verzorgers benaderd. 

De ingevulde vragenlijsten van de ouders/verzorgers zijn volledig anoniem.  

 

De behandelaren  

De tweede groep bestaat uit de behandelaren die werken op de vroegbehandeling van 

Koninklijke Kentalis. De behandelaren van de groepen, waarvan ouders/verzorgers ook een 

vragenlijst hebben ontvangen, worden meegenomen in dit onderzoek. Er zijn 10 behandelaren 

benaderd. De ingevulde vragenlijsten van de behandelaren zijn volledig anoniem, echter wordt 

de functie van de behandelaren wel benoemd.  

 

De professionals op gebied van OC-middelen 

De derde en laatste groep zijn de professionals op het gebied van de OC-middelen die in dit 

onderzoek onderzocht worden. Voor beide middelen wordt één professional geïnterviewd. Alle 

namen zijn uit het interview met betrekking tot NmG gehaald om de antwoorden te 

anonimiseren. In het interview met betrekking tot ondersteunend tekenen, gaf de professional 

aan graag vermeld te worden in ons onderzoek. In bijlage 10 is daarom de 

toestemmingsverklaring hiervan te vinden. 
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2.3 Onderzoek door middel van enquêtes  

 Auteur: Kimberley Stal 

 

Een enquête is hetzelfde als een vragenlijst. Volgens Baarda et al (2013) is een vragenlijst een 

lijst met vragen om informatie te vergaren en behoort dit tot kwantitatief onderzoek. De vragen 

zijn gebaseerd op de hoofd- en deelvragen van het onderzoek. Op deze manier zijn de 

antwoorden vanuit de vragenlijst gericht op de hoofd- en deelvragen. Er is een koppeling 

gemaakt tussen de vragen van de vragenlijst en de deelvragen om er zeker van te zijn dat alle 

onderwerpen en vragen zijn meegenomen in het onderzoek. Daarnaast zijn er vragen naar voren 

gekomen vanuit de deskresearch, deze vragen worden ook meegenomen in de enquêtes. Fisher 

& Julsing (2019) concluderen dat er een aantal punten zijn voor het maken van een vragenlijst. 

De volgende punten zijn meegenomen tijdens het maken van de vragenlijst: duidelijke keuzes, 

overzichtelijk, neutrale vragenlijst zodat de respondent niet een bepaalde richting op wordt 

gestuurd, simpele en duidelijk taal en niet te veel vragen voor meer reactie.  

 

Online-onderzoek doen heeft een hoop voordelen, namelijk:  

1. Snel: Bij online-onderzoek is er geen beperking qua tijd. Bij traditionele onderzoeken 

kan men maar een aantal gesprekken per uur uitvoeren, online kan de respondent altijd 

en overal het invullen, waardoor het minder tijd kost voor de onderzoeker.  

2. Gebruiksvriendelijk: Respondenten kunnen de vragenlijst invullen wanneer zij dat 

willen. De respondenten zitten niet vast aan bepaalde tijden, waardoor de stap om het 

in te vullen kleiner is. Doordat de respondent zelf het moment kan bepalen, kan hij/zij 

zich volledig focussen op de vragenlijst.  

3. Geen sprake van interview-bias: Interview-bias is dat de interviewer de respondent een 

bepaalde richting in wil duwen zowel bewust als onbewust. Uitspraken zoals: ‘maar u 

vindt toch ook dat…’ of ‘u bent toch ook van mening …’ remmen het echte antwoord 

van de respondent. Online kunnen deze vragen niet gesteld worden.  

4. Minder fouten: Doordat de respondent zelf de antwoorden intypt, bestaat er een kleinere 

kans op interpretatiefouten. De antwoorden hoeven niet nog een keer overgetypt te 

worden, waardoor daar ook geen fouten kunnen ontstaan.  
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5. Eerlijker antwoord: Doordat de vragenlijst online volledig anoniem is, durven de 

respondenten eerder een eerlijk antwoord te geven bij gevoelige onderwerpen. Wanneer 

de onderzoeker echt contact heeft met de respondent, geeft de respondent vaker een 

sociaal wenselijk antwoord. 

6. Mensen bereiken met een andere moedertaal: Wanneer de enquêtes online gedeeld 

worden, is het makkelijker voor ouders die de taal niet zo goed beheersen om het in te 

vullen. Zo zouden ze gebruik kunnen maken van een vertallingsprogramma (Fisher & 

Julsing, 2019).  

 

Naast de voordelen zijn er ook nadelen gekoppeld aan online-onderzoek doen, namelijk: 

1. Technische kennis en afhankelijkheid van apparatuur: De onderzoeker moet wel vaardig 

genoeg zijn om online enquêtes te kunnen maken, maar ook de respondent moet vaardig 

genoeg zijn om online de enquête te kunnen invullen. 

2. Onbetrouwbaarheid van de identiteit van de respondent: De onderzoeker kan niet 

controleren of de identiteit van de respondent daadwerkelijk is naar wie de vragenlijst 

verstuurd is. Een ander persoon zou de vragenlijst kunnen invullen, waardoor de 

antwoorden niet meer betrouwbaar zijn (Fisher & Julsing, 2019).  

 

Enquête groep 1 

De enquêtes voor ouders/verzorgers worden via SocialSchools verspreid. Dit is een online 

communicatiesysteem voor ouders, verzorgers en behandelaren. De enquête is verstuurd naar 

21 ouders/verzorgers op vrijdag 2 april om 9.00 uur. Dit zijn de ouders/verzorgers van de 

kinderen die op de vroegbehandelingsgroepen Helikopter, Luchtballon (locatie Waalwijk), 

Pino en Purk (locatie Etten-Leur) zitten. Om zoveel mogelijk respondenten te krijgen voor dit 

onderzoek is er gekozen voor het afnemen van enquêtes. Dit zorgt voor een lage drempel, 

waardoor ouders/verzorgers eerder deel zullen nemen. Daarnaast is er op dit moment een 

pandemie binnen Nederland genaamd covid-19. Dit zorgt ervoor dat het fysiek in contact 

komen met mensen lastiger gaat en online enquêtes ervoor zorgen dat er op een veilige manier 

onderzoek gedaan kan worden met veel respondenten in een korte tijd.  
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Opbouw vragenlijst 

In de inleiding wordt uitgelegd wie de onderzoeker en wat de relevantie van het onderzoek is. 

Ook de anonimiteit wordt in dit stuk benoemd. Verder wordt er nog aangegeven dat de 

vragenlijst ongeveer 5 à 10 minuten zal duren, zodat ouders/verzorgers weten wat ze kunnen 

verwachten en hopelijk zorgt dit voor een hoger respons.  

De eerste vragen van de enquête gaan over algemene zaken, zoals geslacht, leeftijd, groep en 

hoelang het kind al behandeling krijgt bij Koninklijke Kentalis. Daarna komen de vragen die 

echt gericht zijn op het onderzoek. De enquête bestaat uit totaal 22 vragen. 8 meerkeuze vragen 

(zowel meervoudig, als enkelvoudig), 10 open vragen en 4 schaalvragen (ook wel Likertschaal 

genoemd). De antwoorden lopen op van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ 

(Verhoeven, 2018). Aan het einde van de vragenlijst heeft de respondent nog de mogelijkheid 

om toelichting te geven.  

In bijlage 2 is de vragenlijst voor ouders/verzorgers toegevoegd.  

 

Validiteit  

De enquête is voorafgaand van het versturen naar de respondenten getest. De testgroep bestond 

uit zeven personen, waaronder studenten pedagogiek, familieleden en behandelcoördinatoren. 

Tijdens deze test is er gekeken of de vragen begrijpelijk waren, naar de inhoud en hoelang het 

invullen van de vragenlijst duurden. De feedback van de testpersonen is meegenomen in het 

aanpassen van de vragenlijst. Door de test zijn de systematische fouten uit de vragenlijst 

gehaald. Om de herhaalbaarheid te verhogen is er gebruikt gemaakt van meerkeuze vragen en 

puntschaalvragen. Op het einde is er een open vraag gesteld om er zeker van te zijn dat 

ouders/verzorgers alles hebben kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. De enquête is enkel 

afgenomen bij de vroegbehandelingsgroepen Helikopter, Luchtballon (locatie Waalwijk), Pino 

en Purk (locatie Etten-Leur) en is vervolgens anoniem verwerkt. Dit zorgt ervoor dat het 

onderzoek valide is.  

 

Betrouwbaarheid 

Het is belangrijk om de privacy en vertrouwelijkheid van de respondenten te waarborgen. De 

vragenlijst bevat geen namen en is anoniem in te vullen. Bij de inleiding van de vragenlijst 
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wordt aan de respondenten aangegeven dat de vragenlijst anoniem is. Om een betrouwbaarheid 

van 95% te garanderen moet het aantal respondenten van de enquête 20 zijn. Met 20 

respondenten is daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek gewaarborgd. Echter hebben 

15 ouders/verzorgers respons gegeven op de vragenlijst, waardoor de betrouwbaarheid 71,4% 

is.  

 

Data-analyse  

Na het verzamelen van de data, wordt de data geanalyseerd. De antwoorden zijn op 

verschillende manier verwerkt, zoals in grafieken, opsommingen of een beschrijvende vorm. 

De resultaten zijn verwerkt per deelvraag in het hoofdstuk resultaten.  

De enquête uitwerking van de ouders/verzorgers staan in bijlage 3. 

 

Enquête groep 2 

De enquêtes voor de behandelaren op de vroegbehandelingsgroepen, worden verzonden via de 

mail. De enquête is verstuurd naar 10 behandelaren van de vroegbehandelingsgroepen op 

dinsdag 13 april om 14:00 uur. Dit zijn de behandelaren van de vroegbehandelingsgroepen 

Helikopter, Luchtballon (locatie Waalwijk), Pino en Purk (locatie Etten-Leur). Alleen de 

professionals van de groepen waarbij ouders/verzorgers ook een enquête hebben ontvangen zijn 

meegenomen in dit onderzoek. Vanwege covid-19 is er gekozen om enquêtes af te nemen in 

plaats van interviews. Helaas zorgt dit virus ervoor dat het fysiek in contact komen met mensen 

lastiger gaat. De online enquêtes zorgen ervoor dat er op een veilige manier onderzoek gedaan 

kan worden met veel respondenten in een korte tijd.  

 

Opbouw vragenlijst 

In de inleiding wordt uitgelegd wie de onderzoeker en wat de relevantie van het onderzoek is. 

Ook de anonimiteit wordt in dit stuk benoemd. Verder wordt er nog aangegeven dat de 

vragenlijst ongeveer 5 à 10 minuten zal duren, zodat behandelaren weten wat ze kunnen 

verwachten en hopelijk zorgt dit voor een hoger respons.  
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De eerste vragen van de enquête gaan over algemene zaken, zoals hoelang de behandelaren 

werkzaam zijn binnen Koninklijke Kentalis, de functie en de behandelgroep waar ze op werken. 

Daarna komen de vragen die echt gericht zijn op het onderzoek. De enquête bestaat uit totaal 

26 vragen. 8 meerkeuze vragen (zowel meervoudig, als enkelvoudig), 15 open vragen en 3 

schaalvragen (ook wel Likertschaal genoemd). De antwoorden lopen op van ‘helemaal mee 

oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ (Verhoeven, 2018). Aan het einde van de vragenlijst heeft de 

respondent nog de mogelijkheid om toelichting te geven.  

In bijlage 4 is de vragenlijst voor behandelaren toegevoegd.  

 

Validiteit  

De enquête is voorafgaand van het versturen naar de respondenten getest. De testgroep bestond 

uit vier personen, waaronder studenten pedagogiek, familieleden en behandelcoördinatoren. 

Tijdens deze test is er gekeken of de vragen begrijpelijk waren, naar de inhoud en hoelang het 

invullen van de vragenlijst duurden. De feedback van de testpersonen is meegenomen in het 

aanpassen van de vragenlijst. Door deze test zijn de systematische fouten uit de vragenlijst 

gehaald. Om de herhaalbaarheid te verhogen is er gebruikt gemaakt van meerkeuze vragen en 

puntschaalvragen. Op het einde is er een open vraag gesteld om er zeker van te zijn dat de 

behandelaren alles hebben kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. De enquête is enkel 

afgenomen bij de vroegbehandelingsgroepen Helikopter, Luchtballon (locatie Waalwijk), Pino 

en Purk (locatie Etten-Leur) en is vervolgens anoniem verwerkt. Dit zorgt ervoor dat het 

onderzoek valide is. 

 

Betrouwbaarheid 

Het is belangrijk om de privacy en vertrouwelijkheid van de respondenten te waarborgen. De 

vragenlijst bevat geen namen en is anoniem in te vullen. Bij de inleiding van de vragenlijst 

wordt aan de respondenten aangegeven dat de vragenlijst anoniem is. Om een betrouwbaarheid 

van 95% te garanderen moet het aantal respondenten van de enquête 9 zijn. Met 9 respondenten 

is daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek gewaarborgd. Echter hebben 10 

behandelaren respons gegeven op de vragenlijst, waardoor de betrouwbaarheid 100% is.  
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Data-analyse  

Na het verzamelen van de data, wordt de data geanalyseerd. De antwoorden zijn op 

verschillende manier verwerkt, zoals in grafieken, opsommingen of een beschrijvende vorm. 

De resultaten zijn verwerkt per deelvraag in het hoofdstuk resultaten.  

De enquête uitwerking van de behandelaren staan in bijlage 5. 

 

2.4 Onderzoek door middel van interviews 

Auteur: Caitlin van der Sijde  

 

Het interview is een communicatiemiddel dat ingezet wordt om antwoord te krijgen van een 

desbetreffend persoon. Hierbij gaat het om het verkrijgen van nieuwe informatie. Voorafgaand 

aan het interview is het belangrijk om het doel van het interview in kaart te brengen (Baarda & 

Van der Hulst, 2017). De vragen van het interview zijn gebaseerd op de hoofd- en deelvragen 

van het onderzoek. Daarnaast zijn er vragen naar voren gekomen vanuit de deskresearch, deze 

vragen worden ook meegenomen in het interview. 

 

Er bestaan twee soorten interviews, namelijk gestructureerd en ongestructureerd. Een 

gestructureerd interview is een interview waarbij de vragen en de volgorde van de vragen 

voorafgaand zijn opgesteld. Bij een ongestructureerd interview staat er één vraag centraal die 

te maken heeft met de aard van het probleem. De vragen zijn niet van tevoren opgesteld en er 

is geen volgorde waarin de vragen worden gesteld. Er is hierbij sprake van een open centrale 

interviewvraag. Wanneer er over één specifiek onderwerp wordt gesproken en er wordt niet 

gekeken naar de aard van het probleem, dan is er sprake van een gesloten centrale 

interviewvraag (Baarda & Van der Hulst, 2017). Naast de twee bovengenoemde soorten 

interviews, bestaat er ook nog een combinatie, namelijk: semigestructureerd. Een 

semigestructureerd interview houdt in dat er een algemeen vooropgesteld interviewschema is, 

waarvan afgeweken mag worden. Men kan hiervan afwijken om door te vragen op een bepaald 

onderwerp of antwoord. Dit zorgt voor gedetailleerde informatie (Scribbr, 2020-a).  
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De term ‘open interview’ is een verzamelnaam voor alle interviews die niet volledig 

gestructureerd zijn. Een belangrijk concept binnen een open interview is doorvragen. Hierbij 

wordt er ingegaan op het gegeven antwoord van de respondent. Door gebruik te maken van 

doorvragen wordt er meer informatie en details verzameld en besproken (Baarda & Van der 

Hulst, 2017).   

 

Tijdens een interview kan men zowel open als gesloten vragen stellen. Bij open vragen vult de 

respondent zelf het antwoord in, hierbij heeft de respondent de regie in handen en kan zelf 

bepalen hoelang en uitgebreid antwoord zij/hij aan de interviewer geeft. Een open vraag nodigt 

de respondent uit om veel informatie te delen en eventueel in details te treden. Een gesloten 

vraag heeft beperkte antwoordmogelijkheden, waardoor het voor de respondent minder 

uitnodigt om extra informatie te geven. Een gesloten vraag kan in principe met ja, nee of 

misschien beantwoord worden (Adriaansen & Caris, 2011).  

 

Interview groep 3 

De semigestructureerde interviews voor de professionals op het gebied van OC-middelen, 

worden via MS Teams gehouden.  Het interview met betrekking tot NmG vindt op woensdag 

28 april 2021 om 14.00u plaats. Dit interview is gehouden door Kimberley Stal. Op vrijdag 23 

april 2021 om 10.30u vindt het interview met betrekking tot ondersteunend tekenen plaats, 

waarbij Caitlin van der Sijde het interview houdt. Vanwege covid-19 is ervoor gekozen om de 

interviews online plaats te laten vinden, dit om reizen en besmettingsgevaar te voorkomen. 

Door interviews te houden, kunnen de onderzoekers inspelen op de antwoorden van de 

professionals.  

De vragen van het interview NmG staat in bijlage 6 en de vragen van het interview 

ondersteunend tekenen staat in bijlage 8. 

 

Validiteit 

Om systematische fouten uit het interview te halen, is er feedback gevraagd aan de 

afstudeerbegeleider. Hierdoor kan de validiteit gewaarborgd worden. De interviews worden 

gehouden aan de hand van een interviewleidraad, die voorafgaand met de respondenten wordt 
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gedeeld. Daarnaast wordt bij de start vertelt hoe het interview eruit gaat zien en wat het doel is 

van dit onderzoek. Verder wordt er vertelt dat de respondenten geanonimiseerd worden.  

 

Betrouwbaarheid 

Het is belangrijk om de privacy en vertrouwelijkheid van de respondenten te waarborgen. In de 

transcriptie zijn daarom de namen van de respondenten geanonimiseerd. Ook zullen de 

opnames van de interviews na het transcriberen verwijderd worden. Het kwalitatieve onderzoek 

is herhaalbaar, doordat alle stappen op papier zijn gezet. Daarnaast is het voor derde inzichtelijk 

op welke wijze de onderzoeksgegevens verkregen zijn. Baarda et al (2013) spreekt van Audit 

Trail.  

 

Data-analyse  

Na het houden van het interview is het interview getranscribeerd. Er is gekozen voor woordelijk 

transcriberen. Dit betekent dat aarzelingen, stopwoordjes en stotteren genegeerd kunnen 

worden tijdens het uitwerken (Scribbr, 2020-b). De resultaten zijn verwerkt per deelvraag in 

het hoofdstuk resultaten.  

De uitwerking van het interview NmG staat in bijlage 7 en de uitwerking van het interview 

ondersteunend tekenen staat in bijlage 9. 

 

In dit hoofdstuk is er verdieping gezocht rondom het uitvoeren van het praktijkonderzoek 

doormiddel van literatuur. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het 

praktijkonderzoek toegelicht.  
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Hoofdstuk 3 Resultaten  

Auteurs: Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal 

 

In dit hoofdstuk wordt de data gepresenteerd die verkregen is in het praktijkonderzoek. 

Onderstaand wordt de data per deelvraag uitgewerkt.  

 

3.1 Hoe sluit het onderwerp passend aan bij kinderen met een (vermoeden van) 

TOS? 

 

Doelgroep 

De professional op het gebied van NmG geeft aan dat NmG betrekking heeft tot alle leeftijden, 

maar de hulpvragen zijn natuurlijk anders. Er moet een onderscheid gemaakt worden in NmG 

voor kinderen met een TOS of voor kinderen die slechthorend/doof zijn of voor kinderen met 

een CI. Het doel voor ouders die een kind hebben met (een vermoede van) TOS is: het kind 

heeft NmG niet nodig om de taal te begrijpen, maar juist om zichzelf te kunnen uiten. Er zijn 

ook kinderen met TOS die NmG nodig hebben om de taal te kunnen begrijpen. De professional 

van ondersteunend tekenen geeft aan dat taal vertraagd wordt, wanneer men tekent. Tekenen is 

een hulpmiddel voor kinderen met TOS. Veel kinderen met TOS hebben een langere auditieve 

verwerkingstijd.  

 

Aandachtspunten  

Volgens de professional op het gebied van NmG gaat het inzetten van NmG tijdens 

instructiemomenten vaak goed, maar wanneer het kind in het wilde weg vertelt/vraagt, dan is 

het lastig om hierop te reageren met NmG. Ouders moeten een knop bij zichzelf omzetten, als 

ze willen dat het kind ook de gebaren gaat gebruiken. Het kind neemt het over van anderen en 

zet dit niet uit zichzelf in. NmG is niet de taal van de ouders/verzorgers en behandelaren die zij 

vanuit zichzelf beheersen aangezien zij de gesproken taal horen en begrijpen.  

 

Ook gaf de NmG professional aan dat ouders/verzorgers vaak het gevoel hebben dat ze zich 

moeten verantwoorden wanneer ze NmG inzetten of wanneer het kind niet/anders reageert op 
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anderen. Van de buitenkant is vaak niet af te lezen dat een kind een TOS heeft. 

Ouders/verzorgers krijgen regelmatig opmerking zoals: ‘waarom gebruik je gebaren, want het 

kind hoort toch gewoon?’ of ‘waarom doe je dat dan?’. Het is daarom vaak een drempel voor 

ouders/verzorgers om NmG in te gaan zetten. Ouders/verzorgers moeten accepteren dat hun 

kind ‘anders’ is. Dit gaat bij de ene ouder sneller dan bij de ander. Daarnaast vinden 

ouders/verzorgers het lastig om hun denkwijze om te zetten in de alledaagse situatie. Ze moeten 

in hun hoofd houden dat het belangrijk is voor een kind dat het kan vertellen wat hij/zij wil 

vertellen.  

 

Professional ondersteunend tekenen geeft aan dat in de rechterhelft ofwel de visuele kant van 

de hersenen het stukje rondom ondersteunend tekenen plaats vindt. Ondersteunend tekenen kan 

in elke situatie worden ingezet. Bijvoorbeeld wanneer taal gebruikt wordt. Tijdens het tekenen 

is het belangrijk om woord en lidwoord bij de tekening te schrijven. Deze tekst zorgt ervoor dat 

er geen miscommunicatie of eigen interpretatie aan de tekening wordt gegeven.  

 

Een belangrijk punt bij ondersteunend tekenen is (volgens Pien, professional ondersteunend 

tekenen), dat het niet alleen gebruikt moet worden als het niet goed gaat. Voorbeelden hiervan 

zijn: een vol hoofd en frustraties. Ondersteunend tekenen kan ook ingezet worden om afspraken 

te maken of bij het geven van een opdracht. Naderhand kan er terug gekeken worden naar de 

tekening en op deze manier kan het kind weer aan de afspraak of opdracht herinnerd worden. 

Tevens kan het tekenen gebruikt worden bij het leren van klanken of het begrijpen en uitleggen 

van wat is TOS? 

 

Tot slot gaf de professional (ondersteunend tekenen) aan dat men moet bedenken hoe meer 

visuele prikkels aanbod komen, hoe voller het hoofdje raakt en dat is juist wat niet de bedoeling 

is van ondersteunend tekenen. Details kunnen daarom ook weggelaten worden. Het doel van 

ondersteunend tekenen is dat het helpend is om een overzicht te kunnen maken.  

 

Effect  

Wanneer ouders/verzorgers NmG inzetten, kan het kind dit overnemen en zelf gaan inzetten op 

momenten dat het kind het nodig heeft. Het belangrijkste van OC-middelen (volgens 

professional NmG) is dat het kind met de ouders/verzorgers kan communiceren en andersom. 

NmG is hierbij een (tijdelijk) middel om tot communicatie te komen. Uiteindelijk is het doel 
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dat NmG niet of minder gebruikt gaat worden en dat het kind zich met woorden duidelijk kan 

maken. De professional NmG zegt letterlijk: ‘gebaren zijn helpend’.  

Ook ondersteunend tekenen wordt net zoals NmG aangepast aan het niveau van het kind. Elke 

TOS is weer anders, en dat maakt het lastig (volgens Pien, professional ondersteunend tekenen). 

De basis van ondersteunend tekenen is direct tekenen terwijl je vertelt. Dit zou ingezet kunnen 

worden bij woordenschat of emoties, maar er moet gezorgd worden dat het niet te uitgebreid 

wordt.  Alleen de kern van het verhaal wordt getekend.  
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3.2 Hoe worden de ondersteunende communicatiemiddelen ingezet op de 

groep? 

 

Deze deelvraag wordt beantwoord aan de hand van de uitwerking van de enquêtes die door de 

behandelaren van Koninklijke Kentalis zijn ingevuld.  

 

Inzet van ondersteunende communicatiemiddelen 

Uit de enquêtes met behandelaren blijkt dat alle behandelaren ondersteunende 

communicatiemiddelen inzetten op de vroegbehandeling. De OC-middelen die worden ingezet, 

verschillen per respondent. Zeven respondenten geven aan NmG te gebruiken, terwijl maar 

twee respondenten aangeven ondersteunend tekenen in te zetten. De overige OC-middelen die 

de behandelaren inzetten, zijn te zien in onderstaand grafiek.  

Gedurende de dag worden de ondersteunende communicatiemiddelen ingezet op de groep. De 

meeste respondenten geven aan dat de OC-middelen worden ingezet om verduidelijking te 

bieden aan het kind of de kinderen. Daarnaast worden de OC-middelen tijdens taalactiviteiten 

standaard ingezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Welke ondersteunende communicatiemiddelen worden ingezet op de behandelgroep?  

 

De behandelaren (pedagogisch behandelaar en logopedist) en de behandelcoördinator 

bespreken tijdens MDO’s (Multidisciplinair overleg) welke OC-middelen een kind nodig heeft. 

Ouders worden meegenomen in de beslissingen die op de groep worden gemaakt.  
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Ervaring 

De behandelaren geven aan een positieve ervaring te hebben met het inzetten van de OC-

middelen. 50% geeft aan het cijfer ‘9’ te geven, wat laat zien dat het met een goed beoordeeld 

wordt. De andere respondenten beoordelen deze vraag ook met een ruim voldoende. Daarnaast 

is de manier waarop de kinderen reageren op de OC-middelen positief. Volgens de 

behandelaren lijken de OC-middelen effect te hebben.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Ondersteunende communicatiemiddelen op de behandelgroep.  

 

Kennis en vaardigheid  

De behandelaren zetten de OC-middelen wel in, maar beschikken eigenlijk over te weinig 

kennis. Vijf van de respondenten geven aan genoeg kennis te hebben om zich vaardig te voelen 

tijdens het inzetten van OC-middelen. De overige vijf respondenten twijfelen of de kennis die 

ze bezitten voldoende is.  

 

De kennis van de respondenten is opgedaan uit verschillende cursussen. Zo blijkt dat alle 

respondenten de cursus NmG hebben gevolgd en dat zes respondenten deel hebben genomen 

aan de cursus ondersteunend tekenen. Daarnaast hebben de respondenten ook cursussen 

gevolgd op andere gebieden. Op de vraag of de behandelaren hun kennis wil verbreden gericht 

op de OC-middelen, geven negen respondenten aan, hiervoor open te staan. Eén respondent 

twijfelt hier nog over. De behandelaren geven aan dat zij hun kennis wil verbreden op de 

volgende gebieden: 

 Verbreden en ophalen van kennis over gebaren (NmG); 

 Ondersteunend tekenen; 
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 Toepassing ondersteunende communicatie op het Digibord; 

 Kennis opdoen op het gebied van PROMPT; 

 Spraakcomputers; 

 Ervaringen van behandelaren onderling uitwisselen, op deze manier leren de 

behandelaren van elkaar en elkaars ervaringen; 

 Behandelaren willen zelf cursussen kunnen geven en beschikken over de informatie van 

de cursus. 

Naast de vragen of de respondenten hun kennis willen verbreden en op welk gebied is er ook 

gevraagd naar op welke manier zij hun kennis willen verbreden. Bij het beantwoorden van de 

vraag hadden de respondenten meerdere keuzes om uit te kiezen. Zo blijkt uit de antwoorden 

dat meer respondenten kiezen voor groepsverband in plaats van individueel. Ook wordt er 

gekozen voor een cursus op locatie, volgend op een onlinecursus, daarna het verbreden van 

kennis doormiddel van een webinar en tenslotte het zelfstandig bestuderen van literatuur.  
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3.3 Hoe worden de ondersteunende communicatiemiddelen in de thuissetting 

ingezet? 

 

Deze deelvraag wordt beantwoord aan de hand van de uitwerking van de enquêtes die is 

ingevuld door de ouders/verzorgers waarvan de kinderen behandeling krijgen bij Koninklijke 

Kentalis.  

 

Inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen  

Uit enquêtes met de ouders/verzorgers blijkt dat zeven ouders thuis OC-middelen inzetten, 

zeven ouders dit soms doen en een enkele ouder dit niet doet. De OC-middelen die ingezet 

worden, verschillen per respondent. Er wordt gebruik gemaakt van foto’s, tekeningen, maar 

ook van aanwijzen. In onderstaande grafiek zijn de middelen die ingezet worden door 

ouders/verzorgers in de thuissetting af te lezen.  

Figuur 7: Welke ondersteunende communicatiemiddelen worden ingezet in de thuissetting? 

 

De meeste ouders/verzorgers geven aan dat ze gebruik maken van OC-middelen op momenten 

waarop de taal niet wordt begrepen en/of niet wordt gehoord. Daaropvolgend bij 

miscommunicatie tussen ouder en kind en bij uitlegmomenten. Op deze momenten maken 

ouders gebruik van foto’s, plaatjes en tekeningen, ook het aanwijzen wordt ingezet. Verder 
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zorgen ouders dat ze contact maken met het kind en nemen het kind eventueel bij zich. Tot slot 

gaan ouders ook op ooghoogte zitten.  

 

Ervaring 

Uit de enquêtes komt naar voren dat ouders/verzorgers over het algemeen een positieve ervaring 

hebben met het inzetten van de OC-middelen. De meeste respondenten beoordelen deze vraag 

dan ook met een acht. Desondanks geven drie respondent het inzetten een vijf en drie 

respondenten een tien. De uitkomst van de gegeven cijfers liggen verspreidt. Echter verschillen 

de uitkomsten bij hoe competent een ouder/verzorger zich voelt tijdens het inzetten van de OC-

middelen. Hierbij variëren de uitkomsten tussen de vijf en de tien.  

 

Op een enkeling na zijn ouders positief over de manier waarop het kind reageert op het inzetten 

van de OC-middelen. Zes respondenten geven de manier waarop het kind reageert een 

ruimvoldoende ofwel een ‘8’. Volgens ouders/verzorgers lijken de OC-middelen effect te 

hebben op het kind.  
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3.4 Waar liggen verbeterpunten en mogelijkheden rondom dit onderwerp? 

 

Ervaring  

Volgens de behandelaren biedt Koninklijke Kentalis de mogelijkheid om de kennis te 

verbreden. De respondenten hebben interesse in het volgen van cursussen, zowel op het gebied 

van OC-middelen als op andere gebieden, die aangeboden worden door Koninklijke Kentalis.  

 

Ouders/verzorgers zijn tevreden over de manier waarop zij informatie verkregen van 

Koninklijke Kentalis. Acht respondenten geven tijdens de beoordeling zelfs een tien.  

 

Professional ondersteunend tekenen gaf aan dat er ook kinderen zijn die heel graag meekijken 

maar zelf bijvoorbeeld nooit zullen tekenen, omdat er dat vanuit intrinsieke motivatie niet inzit. 

Maar deze kinderen hebben misschien wel de behoefte om met de ander mee te kijken. Ook 

kan de interesse in het tekenen veranderen. Soms is het na een tijdje niet meer nodig en sommige 

kinderen hebben er nooit interesse in. De terugkoppeling die Pien (professional ondersteunend 

tekenen) vaak te horen krijgt is dat het aanleren van het inzetten van ondersteunend tekenen een 

grote investering is.  

 

Begeleiding aan ouders/verzorgers  

De behandelaren zijn tevreden over de manier waarop zij ouders begeleiden. De begeleiding 

wordt beoordeeld met een ‘7,6’.  Op dit moment geven de behandelaren de volgende 

ondersteuning aan ouders/verzorgers: 

 In gesprek gaan met ouders; 

 Ouders krijgen filmpjes met betrekking tot de thema’s en clusterwoorden; 

 Visualiseren van het dagritme in de thuissituatie; 

 Tijdens MDO’s met ouders wordt het wel besproken maar ouders krijgen verder niet 

altijd informatie en/of cursussen over; 

 Er wordt uitleg gegeven over hoe de taal uitgetekend kan worden; 

 Ouders worden ondersteund bij het leren van gebaren en kunnen de cursus NmG volgen; 

 Behandelaren doen (videobeelden bekijken) voor aan ouders hoe het op dit moment op 

de behandelgroep wordt ingezet/gedaan; 

 Er wordt ondersteuning geboden vanuit datgene wat opvalt en waaraan wordt gewerkt 

tijdens de individuele logopedie; 

 Tips en adviezen geven tijdens MDO’s met ouders.  
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Koninklijke Kentalis biedt ouders/verzorgers op verschillende manier ondersteuning, blijkt uit 

de enquête van ouders/verzorgers. Dit doen ze onder andere door voorbeelden mee te geven en 

visualisaties aan te bieden. Ook kijken, wachten, luisteren, uittekenen en gebaren worden 

uitgelegd door Koninklijke Kentalis, zodat dit in de thuissetting gebruikt kan worden. 80% van 

de respondenten geven aan dat ze genoeg informatie hebben ontvangen. Drie respondenten 

staan hier wel voor open.  

 

De professional NmG geeft ouders/verzorgers mee dat elkaar begrijpen en een soepele 

communicatie voorop staat. Het is belangrijk dat de frustraties afnemen. Bijvoorbeeld als het 

kind het gebaar melk verkeerd maakt, geven ouders/verzorgers dit terug op de goede manier. 

De manier waarop het kind gebaren maakt, hoeft niet verbetert te worden door 

ouders/verzorgers. Kinderen zijn erg flexibel en zullen vanzelf het goede gebaar overnemen. 

Dit geldt hetzelfde voor de gesproken taal. Het is goed om stil te staan bij het feit dat het voor 

ouders/verzorgers lastig is om een ‘nieuwe’ taal te leren. Ze hebben werk, misschien meerdere 

kinderen en dan een kind met een (vermoede van) TOS. NmG leren komt daar nog extra 

bovenop en moet vaak in de avonduren gebeuren.  

 

Valkuilen  

Een valkuil bij NmG (volgens professional NmG) is dat het motorisch lastig is om gebaren te 

maken. Daarnaast zijn er ook mensen die gemakkelijk zijn in het uitvoeren van gebaren, dit 

houdt in dat gebaren ingezet worden, maar de uitvoering niet is zoals het zou moeten zijn.  

 

De grootste valkuil bij het inzetten van NmG voor behandelaren is het automatiseren. 

Behandelaren kennen de losse gebaren, maar vinden het vaak lastig om er een hele zin mee te 

kunnen maken. Daarnaast moeten behandelaren weten welk gebaar in welke context gebruikt 

moet worden voor hetzelfde woord. Dit om verkeerd gebruik van gebaren te voorkomen. Een 

voorbeeld hiervan is: het woord op. Je hebt op in de zin van op een tafel, maar ook op van mijn 

boterham is op. Beide woorden ‘op’ hebben een ander gebaar. Behandelaren missen een stukje 

verdieping om de gebaren echt goed te kunnen toepassen op de groep, geeft de professional op 

het gebied van NmG aan. 
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Een valkuil op het gebied van ondersteunend tekenen is dat men vaak voordat het gaat tekenen 

te lang nadenkt over hoe het getekend moet worden. Verder gaat men vaak ook te veel in op de 

details. Mensen haken vaak af bij het woord tekenen volgens Pien (professional ondersteunend 

tekenen). Tekenen kost veel tijd en mensen hebben vaak het gevoel dat ze niet goed zijn in 

tekenen.  

 

Veranderingen  

Ondanks de ruim voldoende beoordeling staan de behandelaren open voor veranderingen op 

het gebied van ondersteuning rondom het inzetten van OC-middelen voor ouders/verzorgers. 

De behandelaren gaven de volgende punten voor verandering aan: 

 Standaardvoorbeelden voor het uittekenen van situaties; 

 Ouders een cursus/workshop geven op het gebied van ondersteunend tekenen en NmG; 

 Iedere ouder/verzorger laten zien wat er op de behandelgroep wordt ingezet om de taal 

van het kind te ondersteunen; 

 Ouders mogen meer begeleiding krijgen op het gebied van ondersteunende 

communicatiemiddelen zowel bij ondersteunend tekenen als bij NmG;  

 Meer visualisaties van de methode Jules voor in de thuissituatie (wordt op dit moment 

al aan gewerkt).  

 

Om de OC-middelen zo effectief mogelijk toe te kunnen passen door ouders/verzorgers zijn de 

volgende punten nodig volgens de behandelaren: 

 Voorbeelden van tekeningen; 

 Uitleg over gebaren en hoe de gebaren moeten worden gemaakt; 

 Gebaren die centraal staan (dus die passend zijn bij het thema en dagelijkse gebaren); 

 Voorbeelden van situaties en de manier hoe het op de behandelgroep wordt ingezet door 

de behandelaren (bijvoorbeeld tijdens eet momenten); 

 Uitleg van behandelaar of eventueel verwijzing naar websites of boeken; 

 Uitleg over wat de OC-middelen zijn en waarom deze van belang zijn. Hoe en wanneer 

deze middelen ingezet kunnen worden en daarbij ook het effect van de OC-middelen; 

 Tips en adviezen voor in de thuissetting en hoe het op de behandelgroep wordt gedaan; 

 Achtergrondkennis over de OC-middelen; 

 Het volgen van cursussen op het gebied van NmG en ondersteunend tekenen. 
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Behandelaren zouden graag informatie ontvangen over:  

 Achtergrondkennis van de verschillende OC-middelen; 

 Inzicht in het taalniveau van de kinderen, zodat men kan inschatten wat passend is bij 

het desbetreffende kind; 

 Kennis via bijscholing (cursus mogelijkheden: NmG1, NmG2, ondersteunend tekenen); 

 Voorbeelden van collega’s; 

 Waarom, wanneer en hoe, welke effecten men kan bereiken en wat is het doel met deze 

communicatie?; 

 Inzoomen op het kind wat hem/haar helpt (interesse van het kind, wat begrijpt het kind, 

op welk niveau zit het kind).  

 

Een aantal jaar geleden bestond de NmG cursus ook uit praktijkbijeenkomsten, vertelde de 

professional NmG tijdens het interview. Het kind kwam dan mee en spelenderwijs werd er 

geoefend met het maken van de gebaren. Dit is nu niet meer het geval, maar wordt volgens de 

professional op het gebied van NmG wel gemist door ouders. Naast ouders geven behandelaren 

aan dat het fijn zou zijn als een NmG-docent af en toe een keer op de groep komt kijken. Denk 

hierbij aan gewoon de groep op lopen of een afspraak maken. De NmG-docent is dan een soort 

coach en zorgt gelijk voor een reminder bij de behandelaren. Voorheen werd de NmG cursus 

afgerond met een toetsing. Deze toetsing bestond uit een individuele toets (video) en een 

schriftelijke toets. Koninklijke Kentalis heeft deze toetsing afgeschaft, maar voor de 

ontwikkeling van de behandelaren zou het goed zijn, als de toetsing terugkomt. Behandelaren 

zouden meer verdieping moeten krijgen om goed de gebaren in te kunnen zetten. Hierdoor 

kunnen behandelaren gebaren op een juiste manier toepassen in verschillende contexten.  

 

De NmG professional geeft aan dat het fijn zou zijn als Koninklijke Kentalis zegt: ‘dit is onze 

visie, NmG zit in ons klimaat dus iedereen moet het goed kunnen’. Het is voor de behandelaren 

belangrijk dat iemand ze daarin begeleidt, helpt of meedenkt. Maar dat is tot heden toe nog niet 

het geval. Koninklijke Kentalis biedt nu alleen de basis en de behandelaren moeten zichzelf 

onderhouden om goed werk te kunnen verrichten.  

 

De professional op het gebied van tekenen deelt haar kennis door middel van gesprekken, 

gesprek met studenten die een scriptie over dit onderwerp hebben en online masterclasses. Ook 
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via facebook en LinkedIn zoekt Pien contact met professionals. Ze stuurt een keer per week een 

spiekbriefje om andere te inspireren waaronder behandelaren.  

 

Eindproduct  

Op het moment dat er een voorstel wordt gedaan om een informatieboekje te delen met 

ouders/verzorgers vanuit Koninklijke Kentalis, geeft twee derde van de respondenten 

(ouders/verzorgers) aan dit boekje te willen ontvangen. Een enkeling geeft aan hier geen 

behoefte aan te hebben. Verder is er aan ouders/verzorgers gevraagd wat naar hun mening het 

beste moment is om het boekje te ontvangen vanuit Koninklijke Kentalis. De antwoorden op 

deze vraag zijn nogal verschillend. Het grootste gedeelte geeft aan dat het beste moment is bij 

de start van het behandeltraject terwijl andere aangeven voor de start of na 6 weken. Het minste 

wordt er gekozen voor na een periode van drie maanden.  

 

Ouders/verzorgers zouden het fijn vinden als de onderstaande punten vermeld worden in het 

boekje: 

 Communicatie met taal is belangrijk; 

 Let goed op wat het kind probeert te vertellen.; 

 Welke ondersteunende communicatiemiddelen er zijn; 

 Op welke manier de verschillende ondersteunende communicatiemiddelen in te zetten 

zijn; 

 Benoemen wanneer de verschillende middelen het meeste effectief zijn; 

 Overzicht van de meest gebruikte gebaren; 

 Voorbeelden om thuis in te zetten zoals o.a. pictogrammen, foto’s, tekeningen en 

gebaren; 

 Tips om beter met het kind te kunnen communiceren; 

 Zorgen dat de informatie beknopt en duidelijk is; 

 Het leren om kort en krachtig te praten tegen jonge kinderen; 

 Informatie over het verbeteren van de communicatieve vaardigheden bij kinderen.  

 

Op het gebied van ondersteunende gebaren (NmG) wordt door ouders/verzorgers aangegeven 

dat er behoefte is voor video’s, overzicht van dagelijkse gebaren, voorbeelden en de manier van 

inzetten.  
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Kijkend naar ondersteunend tekenen geeft grotendeel van de respondenten (ouders/verzorgers) 

aan dat zij het verkrijgen van informatie niet van toepassing is. Enkele respondenten geven aan 

informatie te willen aan de hand van voorbeelden en informatie die gericht is op het jonge kind.  

 

Binnen Koninklijke Kentalis is het mogelijk voor ouders/verzorgers om workshops te volgen 

gericht op NmG. Er wordt dan vertelt wat NmG inhoudt en er wordt een vergelijking gemaakt 

met NGT. Per ouder/verzorger moet er afgestemd worden wat ze aan kunnen, naast de 

cursussen die op de groep worden gegeven. Ook is het belangrijk om te vermelden in het 

eindproduct wat het doel is van communiceren: ‘Het gaat om communicatie’. Daarnaast kunnen 

voorbeelden ouders/verzorgers ondersteunen om inzicht te krijgen in het belang van NmG. Tot 

slot kan er aangegeven worden waar meer informatie te vinden is over NmG, was een 

aanbeveling van de professional NmG.  

 

Belangrijke punten voor het eindproduct volgens Pien (professionals ondersteunend tekenen) 

zijn:  

 Vanuit jongeren met TOS is het advies gekomen om zoveel mogelijk van boven naar 

beneden te tekenen. Dan heb je wel meer papier nodig maar het zorgt voor rust en je 

blijft beter bij de kern.  

 Het is belangrijk dat behandelen en ouders/verzorgers gaan zien wat ondersteunend 

tekenen met het kind doet. Behandelaren moeten de inzichten meegeven naar de 

thuissetting. Dit kan door bijvoorbeeld filmpjes te laten zien, spiekbriefjes mee te geven, 

foto’s op Social Schools. De stap om te gaan tekenen moet in het begin erg klein zijn. 

Begin bijvoorbeeld met een ding/activiteit van de week en breid dit zo uit met 

ouders/verzorgers.  

 Het is aan te raden om ondersteunend tekenen in groepsverband te gebruiken. Op deze 

manier voelt het kind zich niet buitengesloten en weet de hele groep waar men mee 

bezig is en wat de afspraken zijn. Het is een tool om het doel te bereiken en om bij het 

doel te komen.  

 

Nu alle resultaten uitgewerkt en beschreven zijn en er een antwoord is gegeven op iedere 

deelvraag kan de koppeling gemaakt worden naar de conclusie. De conclusie wordt in het 

volgende hoofdstuk beschreven.  
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Hoofdstuk 4 Conclusie  

In het onderzoek is het punt bereikt dat er een conclusie getrokken kan worden. De conclusie 

wordt in dit hoofdstuk besproken. 

 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Op welke manier kunnen 

ondersteunende communicatiemiddelen (ondersteunend tekenen en Nederlands ondersteund 

met Gebaren) zowel op de vroegbehandeling voor kinderen met een (vermoeden van) TOS van 

Koninklijke Kentalis als in de thuissetting effectief ingezet worden?’ 

 

Er kan gesteld worden dat OC-middelen de gesproken taal visualiseren. Door het visualiseren 

van de gesproken taal, blijft de taal zichtbaar. Ook dienen de middelen als hulpmiddel om de 

geschreven en/of gesproken taal te verduidelijken en te ondersteunen (Rijdt, 2017).  

 

De resultaten laten zien dat de OC-middelen die zijn onderzocht in dit onderzoek, aansluiten 

bij kinderen met een (vermoeden van) TOS. Alhoewel literatuurstudies dit niet allemaal 

aantonen. Verschillende onderzoeken geven aan dat gebaren aanbieden een belangrijke rol 

speelt bij het proces rondom het leren van woorden bij jonge kinderen. Van oosten (2018) 

bevestigt dit door aan te geven dat gebaren laten zien bij het vertellen van woorden, ervoor 

zorgt dat de informatie beter opgeslagen blijft. Andere studies tonen juist aan dat er geen 

verband hiertussen is. Rondom het communicatiemiddel ondersteunend tekenen, is nog maar 

weinig literatuur te vinden.  

 

Vanuit de verschillende groepen respondenten die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek, kan 

er geconcludeerd worden dat OC-middelen wel dergelijk aansluiten bij kinderen met een 

(vermoeden van) TOS. Zij geven aan dat wanneer ze gebruik maken van deze middelen, de 

frustraties snel verdwijnen en dat ze vaak aan het kind zien dat ze begrepen worden of zich 

begrepen voelen. De OC-middelen zorgen voor duidelijkheid bij het kind en helpen bij het 

communiceren.  
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Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel ouders/verzorgers als behandelaren het beste gedurende 

de dag de OC-middelen kunnen inzetten. De OC-middelen dienen zowel in positieve als 

negatieve situaties ingezet te worden. Uit onderzoek blijkt dat ondersteunend tekenen vaak 

wordt ingezet op het moment dat er al gesproken wordt van frustraties en/of miscommunicatie. 

Door de inzet van OC-middelen de gehele dag, zal frustratie en/of miscommunicatie bij/met 

het kind kunnen voorkomen of minder aanwezig zijn. Door ondersteunend tekenen alleen in te 

zetten in negatieve situaties zal het kind het gebruik als negatief ervaren. Door het continu 

gebruik van OC-middelen voelt het voor de kinderen natuurlijk en voelen zij zich geen 

uitzondering wanneer het in de communicatie met het kind wordt gebruikt. OC-middelen 

stimuleren de taalontwikkeling volgens verschillende bronnen. Verder is het belangrijk dat men 

kennis heeft van de OC-middelen om deze effectief in te kunnen zetten. Naar aanleiding van 

het praktijkonderzoek blijkt dat de kennis over de OC-middelen soms nog ontbreekt of 

onvoldoende is. Zo worden gebaren vaak in de verkeerde context gebruikt of zitten de 

basiselementen niet voldoende in het systeem van de behandelaren. Daarom zal er zowel een 

aanbeveling als een handleiding geschreven worden. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers 

en behandelaren meer verdieping zoeken in de OC-middelen en kan het effectief worden 

ingezet op de behandelgroep en in de thuissetting.  

 

Aan de hand van de beschreven conclusie kan er een aanbeveling worden beschreven. De 

aanbeveling die zich richt op de organisatie Koninklijke Kentalis zal in het volgende hoofdstuk 

aan bod komen. 
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Hoofdstuk 5 Aanbeveling   

Auteurs: Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal  

 

In dit hoofdstuk zal naar aanleiding van de conclusie een aanbeveling worden gedaan. De 

aanbeveling is gericht op de opdrachtgever genaamd Koninklijke Kentalis.  

 

Er zijn drie aanbevelingen die naar aanleiding van het onderzoek gegeven worden. Ten eerste 

wordt er aangeraden om aan ouders/verzorgers het informatieboekje over de ondersteunende 

communicatiemiddelen (zie bijlage 11) mee te geven bij de start van de behandeling. Uit de 

vragenlijst met ouders kwam geen unaniem antwoord naar voren, wanneer het beste moment is 

om dit boekje te delen met ouders. Desalniettemin geeft het grootste aantal respondenten aan 

de vragenlijst bij de start van de behandeling te willen ontvangen. Het is aan te raden om dit 

informatieboek te delen met ouders, omdat hier een algemene uitleg over de ondersteunende 

communicatiemiddelen in te vinden is. Het informatieboek schetst daarbij dan ook gelijk een 

duidelijk beeld van de middelen die op de behandelgroep worden ingezet. Ook is er een 

onderscheid gemaakt in het informatieboek tussen ondersteunend tekenen en ondersteunende 

gebaren (NmG). Bij beide communicatiemiddelen zijn er voorbeelden te vinden en wat meer 

uitleg zodat ouders/verzorgers kennis hebben tijdens het toepassen van de middelen. Volgens 

de professionals op het gebied van de OC-middelen is kennis het belangrijkste middelen om de 

middelen effectief te kunnen toepassen. Ook zijn er websites te vinden, waar meer informatie 

te vinden is over dit communicatiemiddel. Zo wordt er verwezen naar het online 

gebarenwoordenboek, maar ook naar de site van Pien van der Most. Zij geeft onder andere 

cursussen op het gebied van ondersteunend tekenen.  

 

Daarnaast is het van belang dat behandelaren zich kunnen verdiepen in de ondersteunende 

communicatiemiddelen door bijvoorbeeld kennis op te doen over de ondersteunende 

communicatiemiddelen. Dit kan door middel van het volgen van cursussen/workshops. Vele 

behandelaren hebben bijvoorbeeld NmG1 gevolgd, maar NmG2 is een mooie verdieping die 

behandelaren kunnen gaan volgen. Het kan ook helpend zijn, als er per locatie een coach voor 

ondersteunende communicatiemiddelen wordt aangewezen. Die persoon kan bijvoorbeeld een 

NmG docent zijn, maar het kan ook iemand zijn die zich gaat verdiepen in de ondersteunende 
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communicatiemiddelen. De coach kan dan op afspraak of op eigen initiatief de anderen helpen 

en coachen. Wanneer deze persoon op de groep is, is dit gelijk een reminder voor het inzet van 

de ondersteunende communicatiemiddelen. Ook wanneer er problemen, onduidelijkheden of 

vragen zijn, kan deze persoon ondersteuning bieden. Deze kennis en verdieping is van belang 

om de ondersteunende communicatiemiddelen effectief tijdens de groepstijden te kunnen 

gebruiken. Om de kennis op peil te houden, kan ervoor gekozen worden om één keer per jaar 

of eens per twee jaar de behandelaren een toets te laten maken met betrekking tot de 

ondersteunende communicatiemiddelen. Wanneer de behandelaar een onvoldoende scoort, 

heeft het recht op een herkansing. Als de herkansing weer onvoldoende is, moet de behandelaar 

opnieuw deelnemen aan de cursus. De behandelaren zijn het makkelijkste aanspreekpunt voor 

ouders/verzorgers, ook als het gaat om de ondersteunende communicatiemiddelen. De 

behandelaren moeten dus instaat zijn om ouders/verzorgers te coachen bij het effectief inzetten 

van de ondersteunende communicatiemiddelen in de thuissetting.  

 

Als derde en laatste wordt er aanbevolen de ondersteunende communicatiemiddelen te 

automatiseren. Dit is zeker niet makkelijk, maar als je er nu tijd in stopt, zit het in je systeem 

en hoef je er niet meer over na te denken. Zowel ondersteunend tekenen als NmG moet gezien 

worden als tweede taal. Gedurende de dag is het belangrijk om gebruik te maken van de 

ondersteunende communicatiemiddelen. Bij elke setting of activiteit kan het worden toegepast. 

Bijvoorbeeld tijdens het fruit eten, door duidelijk te maken dat er eerst fruit wordt gegeten en 

dat de kinderen dan aan tafel mogen spelen. Maar ook om het kind te stimuleren tegen een 

onbekende te spreken en hierbij een succeservaring op te doen. De behandelaar maakt samen 

met het kind een tekening met daarop de opdracht. Het is wel belangrijk dat er ook woorden 

geschreven worden op de tekening. Het kind mag naar de andere persoon lopen en hoeft daar 

alleen maar de tekening te laten zien en de ander weet wat hij/zij komt doen. Om meer inzicht 

te krijgen in het automatiseren van de ondersteunende communicatiemiddelen, wordt er een 

vervolgonderzoek aangeraden. Tijdens het onderzoek kan dan onderzocht worden hoe het 

automatiseren van ondersteunende communicatiemiddelen het beste gestimuleerd kan worden.  

 

Hierboven staan de aanbevelingen die de onderzoekers aan de hand van het onderzoek hebben 

opgesteld voor de opdrachtgever Koninklijke Kentalis. Om de aanbevelingen op een rijtje te 

zetten, staan deze hieronder in het kort samengevat:  
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1. Informatieboek voor ouders/verzorgers; 

2. Coaching behandelaren met betrekking tot de ondersteunende communicatiemiddelen; 

3. Automatiseren van de ondersteunende communicatiemiddelen. 

 

Op dit moment is het onderzoek uitgevoerd en is er een aanbeveling geschreven. Er moet nu 

alleen nog teruggekeken worden naar de verloop van het onderzoek. Het onderzoek wordt 

daarom dan ook afgerond met de discussie, deze is in het volgende hoofdstuk te lezen. 
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Hoofdstuk 6 Discussie  

Zoals in het vorige hoofdstuk staat benoemd, rest alleen nog het schrijven van de discussie van 

het onderzoek. In de discussie staat beschreven hoe het onderzoek is verlopen, welke 

tegenslagen/lichtpuntjes er zijn geweest en hoe de samenwerking tussen de studenten is 

verlopen. De discussie wordt afgetrapt met een gezamenlijk stuk met daaropvolgend een 

individueel stuk van beide studenten.  

 

6.1 Gezamenlijke discussie  

Auteurs: Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal 

Voor het afstudeeronderzoek is er gekozen voor een samenwerking. Het gehele onderzoek is 

aangegeven welke onderzoeker het stuk heeft geschreven of dat het in samenspraak is gemaakt. 

Deze samenwerking was mogelijk doordat het onderzoek aansluit op zowel locatie Waalwijk 

als locatie Etten-Leur. De hoofdvraag sluit aan bij de vragen die er speelde. Er is gekozen om 

de aanbevelingen en het eindproduct gezamenlijk te creëren en aan te bieden bij Koninklijke 

Kentalis omdat de locaties dezelfde behoefte hebben en er aan de hand van één bestand 

aangesloten kan worden. De manier van werken, de methodes en de dagstructuur ziet er voor 

beide locaties hetzelfde uit waardoor inspelen voor op de vroegbehandeling van Koninklijke 

Kentalis gemakkelijk werd. In het eindproduct, het informatieboek, kan er door de behandelaren 

de naam van het desbetreffende kind ingevuld worden en ook kunnen de foto’s van 

behandelaren met naamgebaren aangepast worden naar de desbetreffende behandelaren van de 

vroegbehandelingsgroep.  

 

Gedurende het onderzoek heeft het plan van aanpak voor de rode draad gezorgd. Hierbij zijn 

enkele aanpassingen en/of toevoegingen gedaan. Al snel werd tegen het feit aangelopen dat er 

geen informatie werd gegeven over de ‘normale’ taalontwikkeling en communicatie. Hierdoor 

is er een deelvraag toegevoegd, die de lading van bovengenoemde zaken dekten. Verder is de 

naam van ondersteunende gebaren veranderd in NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren), 

aangezien dit de officiële term is.  
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In het plan van aanpak is er gekozen om tijdens het praktijkonderzoek enquêtes af te nemen bij 

zowel de ouders/verzorgers als de behandelaren. Door gebruik te maken van enquêtes is het in 

contact komen met respondenten, makkelijk en laagdrempelig. Tevens was hiervoor gekozen 

omdat tijdens het maken van het plan van aanpak een pandemie in Nederland heerste. Online 

enquêtes zorgden voor minder reisbewegingen en minder contact met ‘vreemden’. Nu het 

afstudeeronderzoek bijna afgerond is, kan er wel gesteld worden dat dit een goede keus was. 

Het grootste deel van het praktijkonderzoek is uitgevoerd, terwijl Nederland in lockdown was.  

 

Ondanks dat het onderzoek zich richt op het belang van de kinderen, zijn de kinderen niet 

meegenomen in het onderdeel praktijkonderzoek. De keuze om de kinderen van de 

behandelingsgroepen niet mee te nemen in het onderzoek is overwogen wegens het feit dat er 

gewerkt wordt met kinderen van een jonge leeftijd (2,5 – 5 jaar) en er sprake is van een 

(vermoeden van) TOS. Het niveau van de kinderen op het gebied van begrip en productie is 

nog erg zwak waardoor het communiceren over een onderwerp zoals in dit onderzoek erg lastig 

en niet haalbaar is.  

 

In de enquêtes is er gebruik gemaakt van informeel taalgebruik. Het taalgebruik in de enquête 

gericht op ouders/verzorgers is aangepast aan de ouders/verzorgers die momenteel een 

zoon/dochter op de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis hebben. Hierbij is rekening 

gehouden met meertaligheid en de verschillende niveaus van scholing. In de enquête voor 

behandelaren is er rekening gehouden met de relatie tussen de behandelaren en de 

onderzoekers. De onderzoekers staan naast de behandelaren op de groep en worden gezien als 

voltallige collega’s en worden dan ook aangesproken met ‘je’ in plaats van ‘u’. In het gehele 

onderzoek wordt er gesproken van Koninklijke Kentalis, daarentegen wordt er in de enquêtes 

gesproken van Kentalis. Deze keuze is gemaakt doordat er op de vroegbehandeling van Kentalis 

in plaats van Koninklijke Kentalis. Doordat er op de groepen wordt gesproken van Kentalis zijn 

de onderzoekers hierin meegegaan om misverstanden te voorkomen. 

 

Ondanks dat Koninklijke Kentalis dit onderwerp opperden, kan er gezegd worden dat dit een 

goede keus was voor een onderzoek. De onderzoekers zijn na bijna een jaar verdieping te 

hebben gezocht met betrekking tot dit onderwerp nog steeds geïnteresseerd. Dit was dan ook 
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een mooie drijfveer om verder te gaan met het onderzoek, ondanks enkele tegenslagen. Een van 

de tegenslagen had betrekking tot het literatuuronderzoek. Dit deel van het onderzoek mocht 

ingeleverd worden voor feedback. Toen de auteurs de feedback ontvingen, zakten de moet in 

de schoenen. Er waren veel feedbackpunten, terwijl de auteurs dachten dat ze goed op weg 

waren. Uiteindelijk is de draad weer opgepakt en was de feedback goed te behappen.  

 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek was er een strakke planning gemaakt. Misschien wel 

te strak, waardoor de deadline al snel een week werd opgeschoven. Er was voor sommige taken 

te weinig tijd gepland, terwijl er met andere taken voorgelopen werd op de planning. Dit is voor 

de auteurs dan ook een leerpunt geweest. Het is verstandiger om een ruime planning te maken, 

zodat de planning mogelijk nog kan inkrimpen.  

 

Gedurende het onderzoek is er gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Doordat het onderzoek 

werd gehouden door twee onderzoekers, werd de druk op de individuen verlicht. Tijdens het 

onderzoek zijn er veel overlegmomenten geweest, waardoor er ruimte was om samen te 

brainstormen en te kijken naar de voortgang van het onderzoek. Tevens heeft dit ervoor gezorgd 

dat de onderzoekers weinig momenten hebben gehad, waarop het onderzoek vastliep.  

 

Terugkomend op elkaars kwaliteiten zijn de auteurs er gedurende het onderzoek achter 

gekomen, dat de ene auteur heel praktisch is ingesteld en zich daarom richt op bijvoorbeeld de 

lay-out en de ander is theoretischer ingesteld, waardoor diegene vaak met literatuurbronnen 

aankwam zetten. Deze combinatie zorgde voor een fijne en goede samenwerking.  

 

Hetzelfde geldt voor het schrijven van de stukken tekst. De ene persoon typt de tekst uit en de 

ander leest mee, waardoor de auteurs elkaar goed konden aanvullen. Door de vele 

overlegmomenten en het samen bekijken van het document, kan er gesteld worden dat beide 

auteurs het document hebben geschreven en achter de gemaakte beslissingen staan.  
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Gedurende het onderzoek zijn er momenten geweest, waarbij er sprake was van 

miscommunicatie. Echter heeft de miscommunicatie de samenwerking niet belemmerd. De 

miscommunicatie kon snel verduidelijkt worden door het vele contact, waardoor het geen grote 

problemen heeft veroorzaakt. Een voorbeeld hiervan is het contact via WhatsApp. Vaak 

bedoelde beide auteurs hetzelfde maar werd het verkeerd geïnterpreteerd, waardoor er veel 

verwarring ontstond. Na een belletje was de verwarring vaak al opgelost. Helaas is het niet 

mogelijk geweest om elkaar fysiek te spreken en samen te werken, waardoor het overleggen 

niet altijd vlekkeloos verliep. Zo viel vaak de internetverbinding weg tijdens contactmomenten 

of waren er problemen met MS Teams.  

 

Vanuit de respondenten zijn ook een aantal tips gekomen om mee te nemen bij een eventueel 

volgend onderzoek. Zo kwam het advies om de vraagstelling wat specifieker te formuleren, om 

ook een specifieker antwoord te ontvangen. Verder zaten er wat kleine fouten in, dus voor de 

volgende keer is het controleren van de vragenlijst een verbeterpunt. Voor de rest is er positieve 

feedback ontvangen en heeft het de respondenten ook weer aan het denken gezet.  

 

Er kan gesteld worden dat de betrouwbaarheid van het onderzoek behaald is, ondanks dat het 

betrouwbaarheidspercentage van de enquête van ouders/verzorgers lager was dan 95%. Bij de 

andere onderzoeken is het betrouwbaarheidspercentage wel behaald. Dit zorgt ervoor dat de 

betrouwbaarheid over het algemeen is gehaald.  

 

Nadat de hoofdvraag is beantwoord, kan er geconcludeerd worden dat de OC-middelen 

daadwerkelijk effect hebben voor kinderen met een (vermoede van) TOS en er verschillende 

manieren zijn hoe deze effectief worden ingezet. Eén van de belangrijkste punten is het 

automatiseren van de OC-middelen, wat vaak ook een erg lastige taak is. De ondersteunende 

communicatiemiddelen moeten eigenlijk een ‘tweede’ taal worden, maar hoe kan men dat het 

beste doen? Welke strategieën kan men dan inzetten? Deze vragen zijn in dit onderzoek nog 

niet beantwoord, waardoor dit eventueel mee kan worden genomen in een vervolgonderzoek. 

Daarnaast is in dit onderzoek weinig gebruik gemaakt van professionals op het gebied van de 

OC-middelen en eventuele ervaringsdeskundigen. Met ervaringsdeskundigen worden mensen 

met TOS bedoeld die zelf de OC-middelen inzetten om te kunnen communiceren met de 
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omgeving. Door deze mensen te ondervragen, komen er misschien wel andere effectieve 

manieren naar voren om de OC-middelen toe te passen. Dit kan ook gebruikt worden in een 

eventueel vervolgonderzoek.  
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6.2 Individuele discussie  

 Auteur: Caitlin van der Sijde 

Voor het afstudeeronderzoek heeft er een samenwerking plaatsgevonden met Kimberley. 

Kimberley en ik kennen elkaar al de gehele opleiding Pedagogiek maar hadden voor de 

afstudeeropdracht niet veel contact met elkaar. Door samen in een vierdejaars klas te zitten en 

het bespreken van de onderwerpen voor de verschillende onderzoeken kwamen wij erachter dat 

wij op dezelfde plek stage lopen, namelijk Koninklijke Kentalis. We werken allebei op een 

andere locatie. Kimberley werkt op locatie Waalwijk en ik op locatie Etten-Leur. Wij hebben 

toen de mogelijkheid besproken om samen onderzoek te doen voor ons afstuderen en dit was 

vanuit school een mogelijkheid. Ik vind het persoonlijk erg fijn dat wij de mogelijkheid hebben 

gehad om samen aan een afstudeeronderzoek te kunnen werken. Het is best lastig om met 

iemand samen te werken waar je geen eerdere samenwerkingservaringen mee hebt, dit was dan 

ook in het begin spannend maar ik heb er zeker geen spijt van en ben vooral heel blij dat 

Kimberley en ik deze keuze samen hebben gemaakt.  

 

Tijdens het afstudeeronderzoek heeft de samenwerking ervoor gezorgd dat er altijd vooruitgang 

plaatsvond rondom het proces van het onderzoek. Aan het begin van het proces is er in overleg 

een tijdsplanning gemaakt. Gedurende het onderzoek werd deze planning voor een groot deel 

gevolgd. Echter waren er enkele momenten dat er achter de feiten werd gelopen maar deze 

momenten zijn kort daarna ingehaald door wat extra tijd te besteden aan het onderzoek. Verder 

werd er een inleverdeadline voor ogen gehouden ruim een maand voor de officiële deadline 

van school. Dit zorgde ervoor dat wij al snel voorliepen op de rest van afstudeerders uit de 

afstudeergroep. Hierbij was te merken dat ondanks dat wij grote sprongen voorruit maakte, wij 

voor stress zorgde bij de medestudenten.  

 

In overeenstemming werden momenten besproken waarop gebeld werd via MS Teams en 

werden er deadlines gesteld. Ik denk dat het fijn is om samen te werken aan een 

afstudeeronderzoek omdat er op deze manier deadlines worden gesteld en dat de deadlines ook 

eerder na worden gekomen. Kimberley heeft bij mij aangegeven dat ze soms het gevoel had dat 

zij veel meer stress dan mij had. Ik snap dat zij dat gevoel heeft, maar, ondanks dat het niet zo 

overkomt, heb ik veel stress ervaren. Ik merk dat bij mij de stress vooral in mijn hoofd zit en 
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dat de stress zich uit wanneer ik thuis met mijn ouders of beste vriendinnen ben. De stress die 

ik had kwam voor Kimberley niet in beeld terwijl ik mij daadwerkelijk zorgen heb gemaakt. 

Mijn stress had namelijk niet alleen betrekking tot het afstudeeronderzoek maar ook op andere 

studie gerelateerde taken. Zo vond ik het lastig om mijn tijd goed te verdelen tussen de 

verschillende taken en verwachtingen van anderen. Door het zoeken van ontspanning heb ik 

ervoor gezorgd dat de stress mij niet te veel werd en dat ik mij nog volledig kon focussen op 

alle factoren waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen tijd.  

 

Verder heb ik meerdere tegenslagen in mijn privé meegemaakt gedurende het vierde studiejaar. 

Deze tegengeslagen hebben ervoor gezorgd dat er op een aantal onderdelen van het 

afstudeeronderzoek vertraging is geweest vanuit mijn kant. Tijdens de tegenslagen heb ik veel 

steun ervaren vanuit Kimberley. Kimberley gaf bij mij aan dat ik de tijd moest nemen die ik 

nodig had en wij hebben toch in kleine stapjes geprobeerd voortgang te boeken ondanks dat we 

beide met tegenslagen in ons privéleven hebben moeten omgaan.   

 

Het is een pittig afstudeerjaar geweest met genoeg tegenslagen maar ik heb wel altijd de hoop 

gehouden dat het wel goed zou komen met ons afstudeeronderzoek. Ik ben blij dat Kimberley 

en ik fijn met elkaar hebben kunnen samenwerken en dan meningsverschillen of irritatiepunten 

met elkaar besproken konden worden. Ik ben van mening dat wij een krachtig onderzoek 

hebben neergezet en ik hoop dan ook dat wij Koninklijke Kentalis nieuwe handvaten hebben 

kunnen geven met ons onderzoek, aanbeveling en eindproduct.  
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6.3 Individuele discussie  

 Auteur: Kimberley Stal  

Caitlin en ik kennen elkaar al vanaf het eerste jaar van de opleiding, maar hebben voorheen 

nooit samen een opdracht gemaakt. De samenwerking was dus ook nieuw en is tot stand 

gekomen, doordat we dezelfde stageplaats hebben. In het begin vond ik het daarom best 

spannend en een grote stap om het afstudeerproject samen te gaan doen. Uiteindelijk ben ik erg 

blij dat we toch voor deze manier van afstuderen hebben gekozen. Zoals te lezen is bij 

gezamenlijke discussie heeft de samenwerking veel positief effect gehad op het proces. Ten 

eerste was er altijd een prettig sfeer tijdens de contactmomenten. We lieten elkaar uitpraten, we 

respecteerden elkaars mening en hadden vaak dezelfde gedachten. Wanneer er onenigheden of 

meningsverschillen waren konden we hierin vaak wel een middenweg vinden. Dit zorgde 

ervoor dat we uiteindelijk een mooi product kunnen presenteren aan Koninklijke Kentalis.  

 

Ik vond het soms wel lastig, dat ik voor mijn gevoel sneller wilde en meer tijd vrijmaakte voor 

het afstuderen. Met een aantal zaken zoals literatuuronderzoek heb ik echt wel even op Caitlin 

moeten wachten. Ook voelde ik mij vaak erg opdringerig, door toch af te spreken en verder te 

gaan, terwijl Caitlin dat eigenlijk nog niet nodig vond. Het proces is uiteindelijk goed verlopen. 

Het verslag en het eindproduct kan ruim op tijd worden ingeleverd. De planning die voorheen 

gemaakt was, klopte niet helemaal, maar in grote lijnen is die planning toch aangehouden.  

 

Tijdens het afstudeerproces zijn er ook momenten geweest waarop het even niet zo lekker ging. 

We kregen veel feedback terug of door privéomstandigheden konden er weinig stappen worden 

gezet. Op deze momenten was ik wel de optimist om het zo te zeggen. Ondanks de stress, kon 

ik toch het positieve benoemen. Tijdens het bekijken van de gekregen feedback van ons 

literatuuronderzoek was dit zo’n moment. We hadden veel feedback gekregen en dat viel ons 

best zwaar. Op dat moment heb ik ook benoemd, dat we ook veel wel goed hebben gedaan en 

dat we nog steeds voorlopen op onze klasgenoten. Door dit te benoemen, konden we de draad 

weer oppakken. Tijdens deze situaties blijf ik wel realistisch. 
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Als ik terugkijk naar mijn proces rondom het afstuderen, merkte ik dat het literatuuronderzoek 

goed ging. Op die momenten heb ik weinig tegenslagen gehad en het lukte mij goed om 

literatuur te vinden over bepaalde onderwerpen. Terwijl het praktijkonderzoek wat tegenviel. 

Het verwerken van de resultaten was lastig en voor mij ook onduidelijk. Het was niet zo goed 

duidelijk wat er in dat hoofdstuk moest komen. Dit is dan ook een moment geweest waarop ik 

niet zo veel zin meer had in het onderzoek. Ook het doel van het onderzoek was even uit beeld 

en dan is het niet makkelijk om resultaten te gaan verwerken. Nadat er eenmaal een begin was, 

lukte het goed om de draad weer op te pakken en met volle moet verder te gaan werken aan het 

onderzoek.  

 

Ik kijk terug op een pittig maar fijn afstudeerjaar. Waarin ik op een fijne manier heb kunnen 

afstuderen. Tijdens het maken van het plan van aanpak, heb ik privé een zwaar moment gehad. 

Hierdoor lag de focus in het begin van het afstudeeronderzoek niet altijd bij het onderzoek. 

Gelukkig ging het na een maand weer allemaal de goede kant op en kon ik mij weer gaan 

focussen op het afstudeeronderzoek. Op deze momenten was het ook fijn om even mijn verhaal 

te delen met Caitlin, die altijd een luisterend oor bood. Daarentegen hebben we een goed plan 

opgesteld, waardoor het onderzoek goed is uitgevoerd en het beantwoorden van de hoofd- en 

deelvragen mogelijk was. Daarnaast hebben we Koninklijke Kentalis ook echt handvatten 

kunnen bieden, hoe zij als organisatie met dit onderwerp aan de slag kunnen. Tevens komt 

vanuit alle behandelaren positieve feedback en zijn ze blij met het onderzochte onderwerp.  
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Begrippenlijst  

Behandelaren  Personen die voor hun beroep werken met patiënten of cliënten 

in de gezondheidszorg branche.  

Betrouwbaarheid De mate waarin het resultaat onafhankelijk van toeval is. Als het 

onderzoek op dezelfde manier nog een keer gedaan wordt zou 

dit hetzelfde resultaat moeten opleveren. 

Communicatie Het met elkaar in verbinding staan van mensen om te 

overleggen of berichten uit te wisselen. Er zijn minstens twee 

partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger.  

Gestures Natuurlijke hand- en lichaamsbewegingen. Deze bewegingen 

versterken, bevestigen en/of benadrukken een boodschap.  

Multimodale inslijping Op verschillende manieren woorden inprenten.  

Representatieniveau Wanneer een kind op dit niveau zit, wordt de verwijzende 

functie begrepen. Personen die op dit niveau zitten, kunnen zich 

dingen verbeelden.  

Symbolic gesturing Het maken van gestures die verwijzen naar dingen die niet direct 

aanwezig zijn in de omgeving.  

Syntaxis   Het combineren van woorden en frasen tot zinnen.  

Validiteit De mate waarin de uitkomsten van het onderzoek door 

systematische fouten kan zijn beïnvloed. 
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Lijst met afkortingen  

NGT    Nederlandse Gebarentaal 

NmG    Nederlands ondersteund met Gebaren 

OC-middelen    Ondersteunende communicatiemiddelen  

TOS     Taalontwikkelingsstoornis 
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Bijlagen  

Bijlage 1 Plan van aanpak 

Hoofdstuk 1 Aanleiding 

Kinderen die bij de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis behandeling krijgen, zijn in de 

leeftijd van tweeënhalf tot vijf jaar. Er is bij de kinderen een vermoeden van een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS). De vroegbehandeling bestaat uit zowel tweedaagse als 

driedaagse groepen. De tweedaagse behandelingsgroep bestaat uit kinderen die problemen 

ervaren met het produceren van taal. De driedaagse behandelingsgroep bestaat uit kinderen die 

zowel problemen ervaren met het produceren als het begrijpen van taal.  

 

Op de behandelgroepen worden er verschillende ondersteunende communicatiemiddelen 

ingezet in de communicatie met kinderen. Middelen die hierbij ingezet worden en tijdens dit 

onderzoek onderzocht worden zijn: ondersteunend tekenen en ondersteunende gebaren. Verder 

kunnen er in de behandeling pictogrammen worden ingezet, deze worden niet in het onderzoek 

besproken. Deze keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat het onderzoek goed afgebakend is. 

Het gebruik van pictogrammen wordt op beide locaties (Etten-Leur en Waalwijk) ingezet en er 

zijn tijdens het bespreken geen vragen gekomen op dit gebied. Deze middelen kunnen op de 

groep worden ingezet door de behandelaren, de kinderen en eventueel ook thuis door ouders.  

 

Vanuit verschillende casussen uit de praktijk is te zien dat kinderen door het gebruik van 

ondersteunende communicatiemiddelen, taal gaan begrijpen en/of zelf gaan inzetten. Zo is er 

een jongetje van drie jaar op de vroegbehandeling, locatie Etten-Leur, die alleen het woord ‘die’ 

gebruikte om duidelijk te maken wat hij wil hebben. Door ondersteunende gebaren te gebruiken 

in de communicatie met hem, heeft hij geleerd deze over te nemen en zet hij de ondersteunende 

gebaren in wanneer hij bijvoorbeeld wil drinken of om hulp vraagt. Een voorbeeld van 

ondersteunend tekenen kan duidelijk gemaakt worden door middel van een casus rondom de 

eetmomenten aan tafel. Een jongetje van drie jaar, locatie Waalwijk, weigerde te eten en toonde 

hierbij frustratie door zijn eten van tafel te gooien en te gaan schreeuwen. Doordat de 

behandelaren uit tekenen wat er van hem verwacht wordt, lijkt het jongetje te begrijpen dat hij 

zijn boterham moet opeten. De frustratie verdwijnt en hij eet nu zonder problemen zijn eten op.  
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In dit hoofdstuk wordt er kennis gemaakt met het onderwerp, opdracht en opdrachtgever. 

 

1.1 Onderwerp 

Zoals bij de hierboven beschreven casussen blijkt dat ondersteunende communicatiemiddelen 

mogelijk effect hebben in de praktijk. Er is voor gekozen om het afstudeeronderzoek te richten 

op datgene dat in de praktijk ervaren wordt. Het onderwerp heeft betrekking tot de 

ondersteunende communicatiemiddelen op de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis.  

 

Ondanks dat de ondersteunende communicatiemiddelen al ingezet worden in de praktijk, blijkt 

de kennis over de communicatiemiddelen echter nog niet volledig. Uit gesprekken met 

behandelaren blijkt dat het voor behandelaren o.a. nog niet duidelijk is waarom de middelen 

positief resultaat boeken in de praktijk.  

 

1.2 Opdracht 

Vanuit de behandelaren van locatie Etten-Leur kwam de vraag met betrekking tot 

ondersteunend tekenen. Terwijl vanuit locatie Waalwijk de vraag rondom gebaren kwam. 

Vanuit de verschillende vragen is een nieuwe vraagstelling gevormd, die is gericht op de beide 

ondersteunende communicatiemiddelen op de groepen.  

 

Onderzoek welk effect de ondersteunende communicatiemiddelen hebben en hoe de middelen 

ingezet kunnen worden op de vroegbehandeling en eventueel thuis, zodat de kennis van de 

behandelaren en eventueel ouders verbreed wordt en de desbetreffende kennis kan worden 

bijgedragen en voor een stijgende lijn gaat zorgen in de ontwikkeling van de kinderen.  

 

1.3 Opdrachtgever en organisatiebeschrijving  

Koninklijke Kentalis is de praktijkorganisatie waarbinnen de afstudeeropdracht zal plaats 

vinden. De probleemstelling is vanuit deze organisatie geformuleerd.  
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In 2009 is de landelijke organisatie Koninklijke Kentalis ontstaan nadat drie organisaties, 

Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG), Viataal en sint Marie, gefuseerd zijn. Sinds het 

ontstaan van Koninklijke Kentalis richt de organisatie zich op het ontwikkelen tot het 

kenniscentrum voor beter horen en communiceren. De organisatie biedt ondersteuning bij 

meerdere stoornissen rondom de communicatie. Hierbij kan gedacht worden aan slechthorend-

, doof- of doofblindheid. Ook als er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een 

communicatief meervoudige beperking (CMB) kan Koninklijke Kentalis hulp bieden. Anno 

2020 is de organisatie zich nog steeds aan het ontwikkelen op dit gebied. Koninklijke Kentalis 

telt op dit moment ongeveer 4500 medewerkers, die verdeeld zijn over zorg en onderwijs 

(Kentalis, z.d.).  

 

Koninklijke Kentalis heeft de volgende visie geformuleerd: Koninklijke Kentalis wil voor ieder 

individu de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk maken. Hierbij is de leerling/cliënt 

altijd betrokken en zal er ook naar de talenten van de cliënt gekeken worden. Het doel is dat zij 

op eigen wijze hun leven kunnen inrichten en kunnen deelnemen aan de maatschappij.   

Daarnaast hanteert Koninklijke Kentalis drie kernwaarden, namelijk: 

1. Toegewijd: We hebben hart, oog en oor voor de ander, we zijn mensgericht, betrokken; 

2. In dialoog: We staan in goed contact met onze cliënten en leerlingen. Met onze collega’s 

en samenwerkingspartners zijn wij aanspreekbaar op ons handelen;  

3. Vakkundig: We zijn expert op ons gebied, we weten waar we het over hebben en zijn 

goed in wat we doen en wisselen kennis en inzichten uit met onze 

samenwerkingspartners (Kentalis, 2015).  

 

Binnen de organisatie zijn er audiologische centra, zorglocaties en scholen aanwezig. In dit 

onderzoek wordt er gekeken naar de zorglocaties, namelijk de vroegbehandeling voor kinderen 

met een (vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis (TOS). Op deze groep komen kinderen in 

de leeftijd van tweeënhalf tot vijf jaar waarbij er een vermoeden is van een TOS. De kinderen 

komen twee of drie dagdelen (9.00 -13.00 uur) per week naar de vroegbehandeling toe. Op de 

vroegbehandeling wordt zowel groepsbehandeling en individuele logopedie gegeven, met als 

doel de spraak en taal te stimuleren (Kentalis, z.d.).  
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Hoofdstuk 2 Probleemstelling en hoofd- en deelvragen 

In hoofdstuk 2 wordt als eerst de probleemstelling beschreven, daarbij het probleem afgebakend 

en tot slot worden de hoofd- en deelvragen opgesteld.  

 

2.1 Probleemstelling 

Uit observaties in de praktijk blijkt dat ondersteunend tekenen nog minimaal wordt ingezet. De 

inzet verschilt per behandelaar maar over het algemeen wordt dit in de kring en bij 

weigering/frustratie van een kind gedaan. Zo worden de themawoorden op het bord getekend 

tijdens de kring. Bij weigering/frustratie tekent de behandelaar uit wat er van het kind verwacht 

wordt, bijvoorbeeld hoeveel happen fruit het kind nog moet eten. De frustratie bij de kinderen 

zou voorkomen kunnen worden door ondersteunend tekenen bij voorbaat in te zetten. Kinderen 

leren het beste door te laten zien waar over gepraat wordt (Pepper & Weitzman, 2017).    

 

Daarnaast worden ondersteunende gebaren op de groepen van de vroegbehandeling ingezet. 

Uit observaties blijkt dat gebaren beter in het ‘systeem’ lijken te zitten van de behandelaren dan 

ondersteunend tekenen en worden dan ook dagelijks ingezet in de communicatie met de 

kinderen. Echter worden de gebaren rondom de dagelijkse activiteiten (zoals o.a. spelen, 

helpen, opruimen en aanschuiven) en de themawoorden het meest gebruikt in de praktijk en 

blijken woorden die af en toe gebruikt worden nauwelijks tot niet worden ondersteund met 

gebaren. In de praktijk lijkt het ene kind meer baat te hebben bij de ondersteunende gebaren 

dan het andere kind, hier wordt en kan door de behandelaren op ingespeeld worden. Kinderen 

die weinig tot geen taal tot hun beschikking hebben, lijken eerder te communiceren met 

ondersteunende gebaren zo blijkt uit observaties in de praktijk. Bij deze kinderen lijken 

frustraties m.b.t. communiceren (grotendeels) weggenomen te kunnen worden door het inzetten 

van ondersteunende gebaren.  

 

Uit gesprekken met verschillende behandelaren blijkt dat behandelaren nieuwsgierig zijn naar 

waarom het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen effectief kan zijn in de 

praktijk. De behandelaren geven aan de kennis rondom deze middelen te missen, maar zien wel 

dat het inzetten van de middelen in de praktijk daadwerkelijk effect heeft op de kinderen.  
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Uit contact met ouders komt naar voren dat ouders hun kind niet altijd begrijpen en andersom, 

waardoor er bij beide partijen frustraties ontstaan. Visualiseren helpt mensen om gesproken taal 

te begrijpen, maar ook om zelf hun wensen, gevoelens en ideeën te uiteten en te vertellen. Ook 

helpt het de kinderen om woede-uitvallen te voorkomen. Deze uitvallen zouden wel ontstaan 

als er geen visualisatie wordt ingezet, omdat ze niet begrepen worden of omdat ze de ander niet 

begrijpen (Rijdt, 2017). Er moet gekeken worden naar hoe ouders betrokken kunnen worden 

bij het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen die worden behandeld op de groep. 

Naast hoe ouders bij de groep betrokken kunnen worden, wordt ook in beeld gebracht hoe 

ouders op dit moment thuis al de ondersteunende communicatiemiddelen inzetten. Hierbij kan 

gekeken worden naar wat ouders in de thuissetting zouden kunnen inzetten, maar op een manier 

dat het voor ouders zo min mogelijk tijd kost en het niet als last gaan ervaren.  

 

De probleemstelling heeft betrekking op zowel de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis 

als de thuissetting. Er wordt onderzoek gedaan naar beide partijen daarbij kijkend naar een 

manier waarop de ondersteunende communicatiemiddelen effectiever ingezet kunnen worden.  

 

 2.2 Afbakening 

Het onderzoek wordt gericht op de groepen van de vroegbehandeling voor TOS van 

Koninklijke Kentalis. Dit onderzoek zal beginnen met het schrijven van het plan van aanpak in 

oktober 2020 en het gehele onderzoek zal afgerond worden rond juni 2021.  

 

Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar hoe de ondersteunende communicatiemiddelen 

zowel op de vroegbehandeling als in de thuissetting effectief ingezet kunnen worden. Daarnaast 

wordt ook onderzocht waarom de ondersteunende communicatie effectief kan zijn.  

 

 2.3 Hoofdvraag 

Op welke manier kunnen ondersteunende communicatiemiddelen (ondersteunend tekenen en 

ondersteunende gebaren) zowel op de vroegbehandeling voor kinderen met een (vermoeden 

van) TOS van Koninklijke Kentalis als in de thuissetting effectief ingezet worden?  
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 2.4 Deelvragen 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

 Wat houdt een taalontwikkelingsstoornis in?  

 Wat houden de ondersteunende communicatiemiddelen in en wat is het effect van deze 

middelen? 

 Wat houdt ondersteunend tekenen in en wat is het effect hiervan? 

 Wat houden ondersteunende gebaren in en wat is het effect hiervan? 

 Hoe sluit het onderwerp passend aan bij kinderen met een (vermoeden van) TOS?   

 Hoe worden de ondersteunende communicatiemiddelen ingezet op de groep? 

 Hoe wordt ondersteunend tekenen ingezet? 

 Hoe worden ondersteunende gebaren ingezet? 

 Hoe worden de ondersteunende communicatiemiddelen in de thuissetting ingezet?  

 Hoe wordt ondersteunend tekenen ingezet? 

 Hoe worden de ondersteunde gebaren ingezet? 

 Waar liggen verbeterpunten en mogelijkheden rondom dit onderwerp?  
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 Hoofdstuk 3 Doelstelling en eindproduct 

De doelstelling van dit onderzoek zal in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, net zoals het 

eindproduct/eindresultaat.  

 

3.1 Doelstelling 

Door middel van het eindproduct van dit onderzoek, dat afgerond wordt rond mei 2021, hebben 

de behandelaren van de vroegbehandeling meer kennis over de ondersteunende 

communicatiemiddelen (ondersteunend tekenen en ondersteunende gebaren), weten zij hoe ze 

deze middelen effectiever op de groep kunnen inzetten en kunnen de behandelaren informatie 

overdragen zodat deze door ouders/verzorgers in de thuissetting gebruikt kan worden. Dit alles 

zorgt ervoor dat eerdere (mogelijke) frustraties m.b.t. het kunnen communiceren en het 

begrijpen van taal bij de kinderen op de groep verdwijnt.  

 

3.2 Eindproduct/eindresultaat 

Het eindproduct bestaat uit een schriftelijke aanbeveling rondom het gebruik van de 

ondersteunende communicatiemiddelen. Daarnaast zal er een handleiding rondom de middelen 

aangeboden worden die gericht is op ouders/verzorgers.  

 

De aanbeveling kan door de organisatie meegenomen worden in de praktijk, zodat er met de 

kennis die is opgedaan vanuit het onderzoek gehandeld kan worden. In de aanbeveling komen 

concrete handvaten voor de behandelaren. De handleiding wordt aan de organisatie aangeboden 

om aan ouders mee te geven voor in de thuissetting. De handleiding wordt zo opgesteld dat 

deze geschikt is voor ouders/verzorgers. De handleiding zal beknopt zijn, beschikken over 

makkelijk taalgebruik en gemakkelijk toe te passen zijn voor ouders/verzorgers. Doordat de 

handleiding een uitleg over de ondersteunende communicatiemiddelen beschikt, zal deze 

mogelijk makkelijk in te zetten zijn voor ouders/verzorgers dan wanneer alleen er een 

gebarenboekje wordt aangeboden zoals in de huidige situatie.  
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Hoofdstuk 4 Onderzoeksopzet: wijze van dataverzameling 

In dit hoofdstuk komen de onderzoeksopzet, onderzoeksvoorwaarden en risicoanalyse aanbod.  

 

4.1 Onderzoeksopzet 

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden zal er kwalitatief onderzoek 

gedaan worden. Kwalitatief onderzoek houdt in dat het onderzoek gericht is op ervaringen en 

betekenis (Swaen, 2020). De vorm van het onderzoek zal beschrijvend zijn. 

 

Data van dit onderzoek wordt verzameld met behulp van deskresearch en fieldresearch. 

Deskresearch is te vergelijken met een literatuuronderzoek, er wordt gebruik gemaakt van 

feitelijke gegevens die bestaan uit bestaande informatie en gegevens (Krul, 2017). Fieldresearch 

is het onderzoek dat wordt uitgevoerd in de praktijk. Hieronder valt het afnemen van enquêtes, 

observaties en interviews (Benders, 2020).  

 

Om deskresearch te kunnen verrichten zullen er boeken als handboek 

taalontwikkelingsstoornis, elk woord telt en taalontwikkeling d.m.v. gebaren en gebarentaal 

gebruikt worden. Daarnaast zal de site van het Nederlandse gebarencentrum geraadpleegd 

worden ter informatie. Ten slotte worden er ook artikelen geraadpleegd m.b.t. 

taalontwikkelingsstoornissen, ondersteunend tekenen en ondersteunde gebaren. Om een 

duidelijk overzicht te houden is er gekozen om iedere week één deelvraag te onderzoeken 

a.d.h.v. literatuur en te bespreken met elkaar. Eind december 2020 zal dit onderdeel van het 

onderzoek afgerond worden.  

 

Voor fieldresearch zal er gebruik gemaakt worden van enquêtes. Hiervoor zullen vier 

pedagogisch behandelaren, zes logopedisten en rond de dertig ouders/verzorgers een enquête 

krijgen. De behandelaren en ouders/verzorgers krijgen ieder een ander soort enquête die gericht 

is op de situatie waarin zij in contact komen met de ondersteunende communicatiemiddelen. 

De enquête zal zowel gesloten als open vragen bevatten. Deze keuze is gemaakt om in eerste 

instantie een duidelijk antwoord te krijgen. Om meer de verdieping in te gaan worden open 

vragen opgesteld. Doordat er gekozen is voor deze manier van praktijkonderzoek is er de 
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mogelijkheid dat essentiële informatie wordt gemist. Er is bij deze manier van onderzoek geen 

mogelijkheid voor doorvragen, echter is er wel de mogelijkheid om eventuele aanvullingen te 

geven door onderaan de enquête ruimte te laten voor eventuele opmerkingen en/of 

aanvullingen. De enquête wordt verspreid onder de werknemers van Koninklijke Kentalis via 

de mail en naar ouders/verzorgers toe via SocialSchools. SocialSchools is een digitaal platform 

dat door Koninklijke Kentalis wordt gebruikt in de communicatie met ouders/verzorgers.  

 

De resultaten uit de enquêtes zullen geanalyseerd worden doordat de antwoorden met elkaar 

vergeleken worden. Analyseren is het ordenen van de verkregen informatie. Voor deze analyse 

wordt er gebruik gemaakt van een constante vergelijking. Dit houdt in dat de resultaten 

gegroepeerd worden (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Uiteindelijk leidt de analyse voor een 

conclusie vanuit de professionals en een conclusie vanuit de ouders/verzorgers.  

 

Tot slot wordt er contact opgenomen met een deskundige professional op het gebied van 

ondersteunend tekenen. De deskundige professional geeft cursussen binnen Koninklijke 

Kentalis rondom het thema ondersteunend tekenen en geeft cursussen die specifiek gericht zijn 

op TOS. De resultaten zullen geanalyseerd worden. De belangrijke punten worden uit de 

resultaten gehaald, deze punten worden samen beschreven en vormen de conclusie. Eventueel 

kan er ook contact worden opgenomen met een ervaringsdeskundige op het gebied van gebaren. 

Deze ervaringsdeskundige werkt op locatie Etten-Leur van Koninklijke Kentalis.  

 

Het plan van aanpak is opgesteld door Kimberley Stal en Caitlin van der Sijde. Zij zullen zich 

beiden richten op één van de ondersteunende communicatiemiddelen. Kimberley Stal zal zich 

richten op de ondersteunende gebaren en Caitlin van der Sijde op het ondersteunend tekenen. 

Dit zorgt ervoor dat zij beide individueel onderzoek zullen doen maar wel eventueel gebruiken 

maken van elkaars netwerk. De conclusies vanuit de analyses zullen met elkaar besproken 

worden en hieruit zullen zij in samenwerking zorgen voor een eindproduct dat bestaat uit een 

aanbeveling en een handleiding.  
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4.2 Onderzoeksvoorwaarden 

Om zo goed mogelijk onderzoek te verrichten is het van belang dat de juiste middelen aanwezig 

zijn zoals o.a. laptop, boeken en enquêtes.  

 

Voor een duidelijke tijdsverdeling zal er gebruik gemaakt worden van een planning. Dit om te 

voorkomen dat er tijdsnood zal ontstaan. Hierbij is het van belang dat er iedere week gewerkt 

wordt aan het onderzoek en dat de planning die wordt opgesteld zoveel mogelijk wordt 

aangehouden. De planning zal in hoofdstuk vijf besproken worden.  

 

Het is van belang dat de enquêtes tijdig worden verstuurd, zodat de respondenten de tijd hebben 

om de enquêtes in te vullen.  

 

Volgens Andriessen, Onstenk, Delnooz, Smeijsters, & Peij, (2010). zijn er vijf gedragsregels 

waar men zich aan moet houden tijdens het uitvoeren van een praktijkonderzoek, namelijk 

onderzoekers aan het HBO dienen het professionele en maatschappelijke belang, zijn 

respectvol, zijn zorgvuldig, zijn integer en verantwoorden hun keuzes en gedrag.  

 

4.3 Risicoanalyse 

Een risico waar tegenaan gelopen kan worden bij het veldonderzoek is dat er weinig tot geen 

reactie vanuit de respondenten kan komen. Wanneer dit gebeurt zal de stap die volgt, de analyse, 

niet plaats kunnen vinden. Dit kan voorkomen worden door tijdig de enquêtes onder de 

respondenten te verspreiden en na een bepaalde tijd een herinnering sturen voor het invullen 

van de enquête.  

 

Door het verspreiden van enquêtes in plaats van het houden van interviews kan een risico 

voorkomen worden wanneer er door de huidige situatie rondom het coronavirus een 

verandering zal plaatsvinden zoals bijvoorbeeld een lockdown.  

  



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

90 

Hoofdstuk 5 Werkplanning 

Hieronder staat de globale planning voor het onderzoek.  

 

Weeknummers Actie/taak 

Week 40 t/m 43 2020 Plan van aanpak schrijven 

Week 44 + 45 2020 Feedback ontvangen peergroup en stageorganisatie  

Week 45 + 46 2020 Inleveren plan van aanpak (go/no go) 

Week 47 t/m 49 2020 Feedback afwachten, eventueel verwerken en opnieuw inleveren 

Week 50 t/m  

week 53 2021 

Deskresearch  

Week 1 2021 Maken van enquêtes  

Week 2 t/m 7 2021 Verspreiden, ontvangen en analyseren van enquêtes en gesprek 

met deskundige professional 

Week 8 t/m 10 2021 Conclusie schrijven  

Week 10 t/m 18 2021 Aanbeveling schrijven en maken handleiding voor ouders 

Week 18 + 19 2021 Eventuele uitloopweken en afronden afstudeeropdracht 

Week 20 2021 Afstudeeropdracht inleveren  
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Bijlage 1.1 Feedbackformulier ingevuld door pedagogisch behandelaar locatie Etten-Leur 
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Bijlage 1.2 Feedbackformulier ingevuld door pedagogisch behandelaar locatie Waalwijk 
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Bijlage 1.3 Feedback van medestudent vierdejaars Pedagogiek 

 

Het is een duidelijk en uitgebreid plan van aanpak. Het geven van voorbeelden verduidelijkt 

het onderwerp m.b.t. de afstudeeropdracht.  

 

Echter zijn er nog een aantal spellingsfouten en verkeerd geformuleerde zinnen waarnaar 

gekeken moet worden.  

 

In het document dat retour is gestuurd, staan de feedbackpunten met rood aangegeven.  
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Bijlage 2 Enquête ouders/verzorgers 

 Auteurs: Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal 

 

Het Social Schools bericht met de online vragenlijst voor ouders/verzorgers op vrijdag 2 april 2021 om 

9.00u.  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij zijn Kimberley Stal en Caitlin van der Sijde. Wij lopen stage binnen de vroegbehandeling van 

Koninklijke Kentalis en zitten in het laatste jaar van de opleiding Pedagogiek. Momenteel zijn we bezig 

met onze afstudeeropdracht met als onderwerp ondersteunende communicatiemiddelen. 

Ondersteunende communicatiemiddelen zijn middelen die ingezet worden om de taal te ondersteunen. 

Denk hierbij aan het laten zien van een plaatje van het gesproken woord, het gebruiken van 

ondersteunende gebaren bij een gesprekje en het maken van tekeningen terwijl je iets vertelt. Voor onze 

afstudeeropdracht willen wij in contact komen met u als ouder/verzorger om kennis te verkrijgen over 

hoe u thuis gebruik maakt van ondersteunende communicatiemiddelen.   

 

Wij willen met u in contact komen door middel van een enquête. Het invullen van de enquête is geheel 

vrijwillig, anoniem en uw privacy zal gewaarborgd zijn. Wij willen u vragen of u de tijd wilt nemen om 

onze enquête in te vullen en ons daarmee verder te helpen met ons onderzoek. Het invullen van de 

enquête duurt 5-10 minuten. U kunt de enquête vinden door op de onderstaande link te klikken. Mocht 

u het fijn vinden om de enquête samen met één van ons in te vullen is dit ook mogelijk. U kunt ons dan 

bereiken via Social Schools, tijdens de breng- en haalmomenten of op het onderstaande e-mailadres.  

 

Als u op deze link klikt wordt u doorverwezen naar de enquête:  

https://www.survio.com/survey/d/L2M1H3W9E9H2D6V5V 

 

Graag de enquête invullen voor zondag 18 april 2021. 

Alvast bedankt! 

 

Mocht u nog vragen hebben kunt u ons altijd aanspreken of e-mailen naar: k.stal@kentalis.nl of 

c.vandersijde@kentalis.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

Kimberley Stal en Caitlin van der Sijde  

 

https://www.survio.com/survey/d/L2M1H3W9E9H2D6V5V
mailto:k.stal@kentalis.nl
mailto:c.vandersijde@kentalis.nl
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De enquête vragen: 

1. Wat is het geslacht van uw kind? 

o Jongen 

o Meisje  

o Wil ik niet zeggen 

 

2. Wat is de leeftijd van uw kind? 

o 2 jaar 

o 3 jaar 

o 4 jaar 

 

3. Zit uw kind op een twee- of driedaagse groep van de vroegbehandeling van Kentalis? 

o Tweedaagse groep 

o Driedaagse groep 

 

4. Hoelang is uw kind al in behandeling bij de vroegbehandeling? 

o 1 t/m 3 maanden 

o 4 t/m 7 maanden 

o 8 t/m 11 maanden 

o 1 jaar t/m 1,5 jaar 

 

5. Maakt u thuis in de communicatie met uw kind gebruik van ondersteunende 

communicatiemiddelen? Denk hierbij aan: een plaatje van het gesproken woord, het 

gebruiken van ondersteunende gebaren bij een gesprekje en het maken van tekeningen 

terwijl je iets vertelt. 

o Ja 

o Soms 

o Nee 

o Nee, maar wil dit wel graag toepassen  

 

6. Welke ondersteunende communicatiemiddelen zet u in? 

o Open vraag 

 

7. Door wie bent u ondersteunende communicatiemiddelen gaan gebruiken?  

o Op eigen initiatief  

o Op advies van de omgeving  

o Op advies van het behandelteam van Kentalis  

o Anders, …. 

o N.v.t.  

 

8. Als u bij vraag 7 voor het antwoord ‘anders’ heeft gekozen, kunt u hier invullen wie u 

geïnformeerd heeft. Wanneer dit niet van toepassing is, kunt u n.v.t. invullen.  

o Open vraag 

 

9. Op welk moment zet u de ondersteunende communicatiemiddelen in? Wanneer dit niet 

van toepassing is, kunt u n.v.t. invullen.  

o Open vraag 
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10. Wat doet u op het moment dat u de ondersteunende communicatiemiddelen inzet? 

Wanneer dit niet van toepassing is, kunt u n.v.t. invullen. 

o Open vraag 

 

11. Hoe ervaart u het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen?  

0 = slecht (negatief), 5 = neutraal, 10 = goed (positief) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

12. Hoe reageert uw kind op het inzetten van de ondersteunende communicatiemiddelen? 

0 = geen effect, 5 = neutraal, 10 = veel effect 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

13. In hoeverre voelt u zich competent in het inzetten van ondersteunende 

communicatiemiddelen?  

0 = niet competent, 5 = neutraal, 10 = erg competent 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

14. Welke informatie heeft u vanuit Kentalis gekregen over ondersteunende 

communicatiemiddelen in de thuissituatie? 

o Open vraag 

 

15. Hoe ervaart u de manier waarop u wordt geïnformeerd over het gebruik van 

ondersteunende communicatiemiddelen in de thuissituatie door het behandelteam van 

Kentalis? 

0 = slecht, 5 = neutraal, 10 = goed 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

16. Zou u graag meer geïnformeerd willen worden over het gebruik van ondersteunende 

communicatiemiddelen in de thuissituatie? Zo ja, hoe zou u graag geïnformeerd 

worden? 

o Open vraag 

 

17. Als er een informatieboekje zou zijn over ondersteunende communicatiemiddelen in de 

thuissituatie voor ouders/verzorgers, zou u dit willen ontvangen?  

o Ja 

o Misschien 

o Nee  

 

18. Wat is volgens u belangrijk om te vermelden in dit informatieboekje? 

o Open vraag  

 

19. Op welk moment in het behandeltraject zou u dit informatieboekje willen ontvangen? 

o Voor de start van het behandeltraject 

o Bij de start van het behandeltraject 

o Na 6 weken 

o Na 3 maanden 
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o N.v.t.  

 

20. Welke informatie rondom ondersteunende gebaren zou u willen ontvangen? Denk 

hierbij aan plaatjes of video’s van de gebaren of informatie over situaties waarin 

ondersteunende gebaren kunnen worden ingezet. 

o Open vraag  

 

21. Welke informatie rondom ondersteunend tekenen zou u willen ontvangen? Denk hierbij 

aan voorbeeldtekeningen of informatie over situaties waarin het ondersteunend tekenen 

kan worden ingezet. 

o Open vraag 

 

22. Heeft u nog feedback op de enquête of heeft u overige opmerkingen die u kwijt wilt 

over ondersteunende communicatie in de thuissituatie? 

o Open vraag 

 

Herinnering Social Schools: 

Beste ouders/verzorgers, 

Op vrijdag 2 april hebben wij u een bericht via Socialschools gestuurd met daarin de vraag of 

u de enquête voor ons afstudeeronderzoek zou willen invullen. Inmiddels hebben we al wel wat 

reacties ontvangen, maar voor een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek zijn alle reacties van 

belang. Hierbij nog even een herinnering met daarbij de vraag of u voor zondag 18 april de 

enquête zou willen invullen, wanneer u dit nog niet heeft gedaan.  

Als u op deze link klikt wordt u doorverwezen naar de enquête:  

https://www.survio.com/survey/d/L2M1H3W9E9H2D6V5V 

 

Als u de enquête al heeft ingevuld kunt u dit bericht negeren.  

Alvast bedankt!  

Caitlin van der Sijde en Kimberley Stal 

 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/L2M1H3W9E9H2D6V5V
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Bijlage 3 Uitwerking enquête ouders/verzorgers 

Auteur: Caitlin van der Sijde 

 

In totaal zijn er vijftien respondenten onder de doelgroep ouders. De verdeling onder de 

kinderen bestaat uit negen jongens en zes meisjes waarvan 10 kinderen drie jaar zijn en vijf 

kinderen vier jaar. Eén derde van de kinderen (totaal vijf kinderen) krijgen behandeling op een 

tweedaagse groep terwijl tien kinderen op een driedaagse groep behandeling krijgen. De duur 

van behandeling tot heden is verschillend. Twee kinderen zijn al 1 t/m 1,5 jaar in behandeling, 

vier kinderen 8 t/m 11 maanden, zes kinderen 4 t/m 7 maanden en drie kinderen 1 t/m 3 

maanden. Bij de vraag of ouders in de thuissetting ondersteunende communicatiemiddelen 

worden ingezet geven zeven ouders aan dit te doen, zeven ouders geven aan de middelen soms 

in te zetten en een enkele respondent geeft aan geen ondersteunende communicatiemiddelen 

thuis in te zetten.  

 

In bovenstaand staafgrafiek is af te lezen welke middelen door de ouders en/of verzorgers tot 

heden worden ingezet in de thuissetting. De respondenten konden hierbij meerdere antwoorden 

aangeven. Zo is er af te lezen dat plaatjes, het uittekenen en gebaren de populairste 

ondersteunende communicatiemiddelen zijn. 

 

De meerderheid van de ouders/verzorgers geven aan dat de aanbeveling voor het inzetten van 

ondersteunende communicatiemiddelen vanuit het behandelteam van Koninklijke Kentalis 

0 1 2 3 4 5 6 7

Hoeveel middelen?

Welke ondersteunende communicatiemiddelen worden 
ingezet in de thuissetting? 

Rustig duidelijk communiceren Foto's Geluiden

Mimiek Speelgoed Plaatjes

Gebaren (uit)tekenen (aan)wijzen
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kwam. De overige respondenten zijn vanuit eigen initiatief OC-middelen in de thuissetting gaan 

gebruiken.   

 

In onderstaand staafgrafiek zijn de momenten van het inzetten in de thuissetting in kaart 

gebracht. De meeste respondenten geven aan OC-middelen in te zetten op momenten wanneer 

het kind de taal niet begrijpt en/of niet hoort. Verder wordt het ook gebruikt tijdens 

miscommunicatie en tijdens momenten waarin uitleg wordt gegeven. Ook is er een enkele ouder 

die altijd gebruik maakt van een OC-middel. Echter lijken OC-middelen bij een enkele 

respondent ingezet te worden op het moment van frustratie bij het kind of tijdens spelmomenten 

met het kind.   

 

Kijkend naar wat ouders/verzorgers doen op het moment van inzetten van OC-middelen 

springen uitleggen en het inzetten van foto’s, plaatjes en tekeningen naar voren met 

daaropvolgend het kind datgene laten aanwijzen wat hij/zij bedoelt of als ouder/verzorger 

aanwijzen waar over gesproken wordt. De verschillende handelingen zijn af te lezen in de 

onderstaand grafiek.  

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Momenten van het inzetten van ondersteunende 
communicatiemiddelen in de thuissetting

Altijd Bij spelmomenten

Gebrek aan concentratie Miscommunicatie ouder-kind

Frustratie Doordeweeks

Tijdens gesprekken Wanneer de taal niet wordt begrepen en/of gehoord

Wanneer het kind niet op woorden kan komen Overdag

Uitleg
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In onderstaande kolomgrafiek zijn de ervaringen van de respondenten op verschillende 

gebieden bij elkaar vernoemd. In de eerste grafiek (links) heeft de respondent aan de hand van 

een schaalvraag benoemd hoe hij/zij het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen 

ervaart. Het grootste gedeelte (46,7%) geeft zichzelf een ‘8’. Gevolgd door 20% die zichzelf 

het cijfer ‘5’ en ‘10’ geven. In de derde grafiek wordt in kaart gebracht hoe competent 

ouders/verzorgers zich voelen tijdens het inzetten van de OC-middelen. Zo’n 26,7% geeft 

zichzelf het cijfer ‘8’ en ‘10’. De overige respondenten geven zichzelf een ‘5’,’6’ of ‘9’. De 

manier waarop de ouders/verzorgers het inzetten van de ondersteunende 

communicatiemiddelen ervaren lijkt erg te variëren, net zoals hoe competent ze zich voelen bij 

het inzetten. Op een enkeling na zijn ouders positief over de manier waarop het kind reageert 

op het inzetten van de OC-middelen. Zes respondenten geven de manier waarop het kind 

reageert een ruimvoldoende ofwel een ‘8’.  
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Naast de andere ervaring is er aan de respondenten gevraagd hoe zij de manier van informatie 

vanuit Koninklijke Kentalis ervaren. Met een meerderheid van 53,3% kan er gesteld worden 

dat ouders/verzorgers erg tevreden zijn op de manier van informeren en bekronen zij dit met 

een ‘10’.  

 

Uit de resultaten van de enquête is naar voren gekomen dat de Koninklijke Kentalis op 

verschillende manieren informatie uitwisselt met ouders/verzorgers. Voorbeelden vanuit de 

behandelaren en visualisaties zijn de meest gebruikte manieren om informatie te delen tussen 

Koninklijke Kentalis en de thuissetting. In onderstaand grafiek is af te lezen welke informatie 

ouders/verzorgers vanuit Koninklijke Kentalis hebben ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de 

vraag of de respondenten meer geïnformeerd willen worden geeft 80% aan dat dit niet van 

toepassing is. Drie respondenten zouden wel graag informatie verkrijgen bijvoorbeeld 

doormiddel van voorbeelden, uitgeprinte gebaren en digitaal per e-mail.  

 

Op het moment dat er een voorstel wordt gedaan om een informatieboekje te delen met 

ouders/verzorgers vanuit Koninklijke Kentalis, geeft twee derde van de respondenten aan dit 

boekje te willen ontvangen. Een enkeling geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. Deze 

gegevens zijn af te lezen in onderstaand grafiek.  
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Welke informatie hebben ouders/verzorgers 
verkregen van Kentalis?

Cursus Plaatjes
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Voorbeelden meegekregen van behandelaren Uittekenen

Op ooghoogte praten Kijken, wachten en luisteren

Tekeningen hoeven niet mooi te zijn Kort en krachtige uitleg
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Op de daarop gestelde vraag wat ouders belangrijk vinden om te vermelden in het 

informatieboekje zijn de volgende antwoorden verzameld:  

• Communicatie met taal is belangrijk; 

• Let goed op wat het kind probeert te vertellen.; 

• Welke ondersteunende communicatiemiddelen er zijn; 

• Op welke manier de verschillende ondersteunende communicatiemiddelen in te zetten 

zijn; 

• Benoemen wanneer de verschillende middelen het meeste effectief zijn; 

• Overzicht van de meest gebruikte gebaren; 

• Voorbeelden om thuis in te zetten zoals o.a. pictogrammen, foto’s, tekeningen en 

gebaren; 

• Tips om beter met het kind te kunnen communiceren; 

• Zorgen dat de informatie beknopt en duidelijk is; 

• Het leren om kort en krachtig te praten tegen jonge kinderen; 

• Informatie over het verbeteren van de communicatieve vaardigheden bij kinderen.  

 

Verder is er aan ouders/verzorgers gevraagd wat naar hun mening het beste moment is om het 

boekje te ontvangen vanuit Koninklijke Kentalis (zie onderstaand grafiek). De antwoorden op 

deze vraag zijn nogal verschillend. Het grootste gedeelte geeft aan dat het beste moment is bij 

de start van het behandeltraject terwijl andere aangeven voor de start of na 6 weken. Het minste 

wordt er gekozen voor na een periode van drie maanden.  

10
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Om op een passende manier aansluiten te kunnen bieden aan ouders/verzorgers hebben de 

laatste twee vragen in de enquête betrekking tot waar ouders/verzorgers graag meer informatie 

over zouden willen verkrijgen (zie onderstaand grafiek). Op het gebied van ondersteunende 

gebaren (NmG) wordt aangegeven dat er behoefte is voor video’s, overzicht van dagelijkse 

gebaren, voorbeelden en de manier van inzetten.  

Kijkend naar ondersteunend tekenen geeft grotendeel van de respondenten aan dat zij het 

verkrijgen van informatie niet van toepassing is. Enkele respondenten geven aan informatie te 

willen aan de hand van voorbeelden en informatie die gericht is op het jonge kind.  
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Bijlage 4 Enquête behandelaren 

Auteurs: Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal 

 

De email met de online vragenlijst voor de behandelaren verzonden op dinsdag 13 april 2021 om 14.00u.  

 

Beste collega’s  

 

Zoals jullie weten zijn wij (Caitlin en Kimberley) bezig met ons afstudeeronderzoek met als onderwerp 

‘ondersteunende communicatiemiddelen’. Het onderzoek richt zich op ondersteunend tekenen en 

Nederlands ondersteund met Gebaren. Voor dit onderzoek willen wij graag meer zicht krijgen in hoe 

behandelaren deze ondersteunende communicatiemiddelen ervaren en welke kennis de behandelaren 

hierover hebben. Het onderzoek zal afgerond worden met een conclusie die zal leiden tot een 

aanbeveling en eindproduct. Hiertoe nemen wij een enquête af bij behandelaren binnen de 

vroegbehandeling van Kentalis. De gegevens van de respondenten worden anoniem verwerkt, zodat de 

privacy van de respondenten gewaarborgd is.  

 

Wij willen je vragen of je 5 à 10 minuten de tijd wilt nemen om onze enquête in te vullen. Je kunt de 

enquête vinden door op de onderstaande link te klikken. 

 

Als je op deze link klikt wordt u doorverwezen naar de enquête:  

https://www.survio.com/survey/d/R8P8H4D2H4I5N9N8T 

 

Graag de enquête invullen voor zondag 25 april 2021.  

Alvast bedankt! 

 

Mocht je nog vragen hebben kunt u ons altijd aanspreken of mailen naar: k.stal@kentalis.nl of 

c.vandersijde@kentalis.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

Kimberley Stal en Caitlin van der Sijde  

 

 

 

 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/R8P8H4D2H4I5N9N8T
mailto:k.stal@kentalis.nl
mailto:c.vandersijde@kentalis.nl
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De enquête vragen  

1. Hoeveel jaar ben je werkzaam op de vroegbehandeling van Kentalis? 

o Open vraag 

 

2. Heb je voor of tijdens de vroegbehandeling binnen Kentalis op een andere setting 

gewerkt? Zo ja, welke?  

o Open vraag 

 

3. Welke functie heb je binnen de vroegbehandeling van Kentalis? 

o Pedagogische behandelaar 

o Logopedist 

 

4. Werkt je op een twee- of driedaagse groep van de vroegbehandeling van Kentalis? 

o Tweedaagse groep 

o Driedaagse groep 

 

5. Had je voorkennis over ondersteunende communicatiemiddelen voordat je begon met 

werken bij de vroegbehandeling van Kentalis?  

o Ja 

o Een beetje 

o Nee 

 

6. Welke opleidingen/cursussen die betrekking hebben op de ondersteunende 

communicatiemiddelen heb je gevolgd op dit gebied? Mocht dit niet van toepassing 

zijn, vul dan n.v.t in. 

o Open vraag 

 

7. Gebruik je op de behandelgroep ondersteunende communicatiemiddelen? 

o Ja 

o Nee 

 

8. Welke ondersteunende communicatiemiddelen zet je in op de behandelgroep? 

o Nederlands ondersteund met Gebaren  

o Ondersteunend tekenen 

o Anders, namelijk … 

o N.v.t  

 

9. Wanneer zet je ondersteunende communicatiemiddelen op de behandelgroep in? Mocht 

dit niet van toepassing zijn, vul dan n.v.t in.  

o Open vraag 

 

10. Hoe ervaar je het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen? 

1 = slecht (negatief), 5 = neutraal, 10 = goed (positief) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

 

11. Hieronder kun je het antwoord van vraag 9 toelichten 

o Open vraag 

 



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

106 

12. Hoe reageren de kinderen op de groep op het inzetten van ondersteunende 

communicatiemiddelen? 

1 = geen effect, 5 = neutraal, 10 = veel effect 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

 

13. Hoe en door wie wordt bepaald welk(e) ondersteunend(e) communicatiemiddelen 

ingezet wordt/ worden op de behandelgroep? 

o Open vraag 

 

14. Hoe wordt bepaald welk(e) ondersteunend(e) communicatiemiddelen passend is/zijn 

voor een kind?  

o Open vraag  

 

15. Biedt Kentalis je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op het gebied van het 

inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen? Zo ja, op welke manier?  

o Open vraag 

 

16. Vind je dat je genoeg kennis bezit over het inzetten van ondersteunende 

communicatiemiddelen op de behandelgroep? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet 

 

17. Zou je jouw kennis over het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen op de 

behandelgroep willen uitbreiden? 

o Ja 

o Misschien 

o Nee 

 

18. Waarover zou je meer kennis willen opdoen? Denk hierbij aan de ondersteunende 

communicatiemiddelen maar ook welke kennis je zou willen opdoen. 

o Open vragen 

 

19. Op welke manier zou je jouw kennis willen uitbreiden? 

o In groepsverband 

o Individueel  

o Cursus op locatie (mogelijkheid tot interactie) 

o Onlinecursus (mogelijkheid tot interactie) 

o Zelfstandig bestuderen van literatuur 

o Webinar (volgen van college) 

o N.v.t.  

 

20. Bied je op dit moment ondersteuning aan ouders/verzorgers voor het inzetten van 

ondersteunende communicatiemiddelen in de thuissituatie? Zo ja, hoe?  

o Open vraag 
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21. Wanneer ouders/verzorgers meer begeleiding/coaching op gebied van ondersteunende 

communicatiemiddelen nodig blijken te hebben of om meer begeleiding/coaching 

vragen, wat kun je dan voor deze ouders/verzorgers betekenen?  

o Open vraag  

 

22. Ben je tevreden met de manier waarop begeleiding/coaching aan ouders/verzorgers 

wordt geboden door jou en je collega’s op het gebied van ondersteunende 

communicatiemiddelen in de thuissituatie?  

1 = niet tevreden, 5 = neutraal, 10 = heel erg tevreden 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

23. Welke veranderingen zou je binnen de vroegbehandeling op het gebied van het inzetten 

van ondersteunende communicatiemiddelen aan ouders/verzorgers willen zien? 

o Open vraag 

 

24. Welke informatie hebben ouders nodig om thuis ondersteunende 

communicatiemiddelen in te zetten?  

o Open vraag 

 

25. Welke informatie heb je als behandelaar nodig om ondersteunende 

communicatiemiddelen in te zetten?  

o Open vraag 

 

26. Heb je nog feedback op de enquête of heb je overige opmerkingen die je kwijt wilt over 

ondersteunende communicatie? 

o Open vraag 
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Bijlage 5 Uitwerking enquête behandelaren 

Auteur: Kimberley Stal 

 

Ten eerste is er gevraagd naar hoelang de behandelaren werkzaam zijn binnen Koninklijke 

Kentalis. De antwoorden op deze vraag zijn erg wisselend. Zo varieert het werkzaam zijn 

binnen Koninklijke Kentalis tussen minder dan één jaar en elf jaar. In onderstaand 

cirkeldiagram zijn de resultaten verwerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

60% van de respondenten geeft aan werkervaring te hebben binnen Koninklijke Kentalis op een 

andere setting dan de vroegbehandeling. Op de vraag waar de behandelaren hebben gewerkt 

kwamen verschillende antwoorden naar voren. De functies die als antwoorden zijn opgegeven 

hadden niet alleen betrekking tot Koninklijke Kentalis terwijl dit wel in de vraagstelling werd 

benoemd. De behandelaren hebben werkervaring op de volgende gebieden:  

 Cluster 2 school Koninklijke Kentalis 

 Kinderdagverblijf 

 Woongroepen 

 Bureau aanmelding 

 Gezinsbegeleiding 

 Vroegbehandeling doof/slechthorend Auris 

 IGT 

 Zorginstelling jongeren en volwassenen met handicap 

 Mytylschool  

 Logopediepraktijk  

1

2

1
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2

1
1

Hoeveel jaar zijn de behandelaren 
werkzaam binnen Kentalis?

Minder dan een jaar 1 jaar 2 jaar
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Van de respondenten is 60% logopedist en 40% pedagogisch behandelaar. Daarvan werkt 70% 

op een driedaagse behandelgroep en de overige 30% op een tweedaagse groep.  

 

Om de voorkennis van de behandelaren in kaart te brengen, is er een enquêtevraag opgesteld 

met betrekking tot of de behandelaren beschikken over voorkennis op het gebied van 

ondersteunende communicatiemiddelen. Uit de resultaten blijkt dat de helft over voorkennis 

beschikt en de andere helft een beetje voorkennis heeft.  

 

In onderstaand staafgrafiek is een overzicht gemaakt met de opleidingen en/of cursussen die de 

behandelaren hebben gevolgd. Alle respondenten hebben de cursus ‘NmG’ gevolgd. Zes van 

de respondenten hebben de cursus ‘ondersteunend tekenen’ gevolgd. Deze twee cursussen zijn 

in vergelijking met andere cursussen het meest gevolgd onder de respondenten.  

 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat alle respondenten gebruik maken van ondersteunende 

communicatiemiddelen op de behandelgroep. De daaropvolgende vraag heeft betrekking tot 

welke OC-middelen de behandelaren inzetten op de behandelgroep. De antwoorden op deze 

vraag zijn in onderstaand grafiek terug te lezen. Het middel dat het meest wordt ingezet door 

de behandelaren is NmG, 70% van de respondenten geeft aan dit middel te gebruiken op de 

behandelgroep. Daarentegen worden de visualisaties van Jules methode en het inzetten van 

0 2 4 6 8 10 12

Gevolgde opleidingen/cursussen op het gebied van 
ondersteunende communicatiemiddelen

Samenwerken met ouders

ICB 1

Communicatieve taaltherapie bij kinderen van 2 tot 6 jaar

Module: Werken Leren Traject Kentalis

NGT

Ondersteunend tekenen

NmG
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tactiele ondersteuning (het kind laten voelen hoe klanken gemaakt moeten worden) het minst 

benoemd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vraag wanneer de ondersteunende communicatiemiddelen worden ingezet wordt er het 

vaakste benoemd dat dit gebeurt om verduidelijking te bieden aan het kind of de kinderen. Naast 

het bieden van verduidelijking worden OC-middelen ook gebruikt tijdens de individuele 

logopedie en de taalactiviteiten die op de behandeldagen plaatsvinden. De resultaten zijn af te 

lezen in onderstaand grafiek.  
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In de enquête zijn er ook vragen gericht op de ervaringen van de respondenten. Ten eerste is er 

gevraagd hoe het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen wordt ervaren. Hierbij 

geeft 50% aan dat zij het inzetten beoordelen met een ‘9’. Het inzetten van OC-middelen wordt 

door alle respondenten beoordeeld met een ruim voldoende, de cijfers variëren tussen de ‘7’ en 

‘10’. Daarnaast wordt er gevraagd hoe de kinderen reageren op het inzetten van de middelen. 

Hierbij beoordelen alle respondenten de reactie van de kinderen met een ruim voldoende. 

Waarbij de meerderheid beoordeeld met een ‘8’, opvolgend door een ‘9’ en een enkele 

respondent beoordeeld met een ‘7’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de respondenten is gevraagd om het gegeven cijfer op de vraag hoe het inzetten wordt 

ervaren toe te lichten. De respondenten gaven de volgende antwoorden:  

 Gedurende de dag worden ondersteunende gebaren ingezet; 

 Ondersteunend tekenen zou meer ingezet mogen worden, zodat kinderen situaties beter 

begrijpen; 

 Bij kinderen met TOS helpt inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen om 

taal te begrijpen en taal eigen te maken. Het is daarom belangrijk om de gesproken taal 

te ondersteunen; 

 Door het inzetten van NmG krijgt het kind zowel auditief als visueel het betreffende 

woord aangeboden;  

 Voor veel kinderen werkt het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen maar 

voor enkele kinderen hebben de middelen geen meerwaarde; 
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 Ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren kunnen door het kind ingezet 

worden om zichzelf duidelijk te maken, maar kunnen ook zorgen voor verduidelijking 

voor het kind dat als ondersteuning van de gesproken taal. Het kan dienen als een 

hulpmiddel om te spreken, maar ook als hulpmiddel om te begrijpen. Daarnaast is het 

gebruik maken van visualisatie een mooi hulpmiddel om de gesproken taal te 

verduidelijken, maar ook een mooie terug verwijzer van de gemaakte talige afspraken.  

 

Om een beeld te krijgen door wie en op welke manier de keuze wordt gemaakt met betrekking 

tot het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen per individueel kind is er één vraag 

toegevoegd in de vragenlijst. Het volgende antwoord is geformuleerd uit de verschillende 

antwoorden: De behandelaren (pedagogisch behandelaar en logopedisten) en de 

behandelcoördinator bespreken tijdens MDO’s (multi disciplinair overleg) de kinderen 

individueel met elkaar. Tijdens deze overlegmomenten wordt er gekeken naar de 

mogelijkheden binnen ondersteunende communicatiemiddelen. Hierbij wordt ook rekening 

gehouden met de richtlijnen van de vroegbehandeling Koninklijke Kentalis. De behandelaren 

bepalen wat er ingezet wordt, maar ouders worden hierin wel meegenomen. Gedurende de 

behandeltijd is er onderling overleg tussen de behandelaren, daarin wordt besproken welke 

middelen ingezet zijn en het effect ervan. Eventuele aanpassingen kunnen gemaakt worden of 

besproken worden met elkaar. Onderling herinneren de behandelaren elkaar voor het inzetten 

van de ondersteunende communicatiemiddelen, de herinnering wordt vaak gegeven voor 

ondersteunend tekenen.  

 

Om te kijken of een ondersteunend communicatiemiddel aansluit bij een kind kunnen 

verschillende manieren toegepast worden, namelijk:  

 Het is afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind; 

 Door het uit te proberen en testen wat werkt; 

 Afname comvoor; 

 Afhankelijk van taalbegrip, intelligentie en eventueel leeftijd; 

 Er wordt gekeken naar wat het kind nog moeilijk vindt; 

 Wanneer het kind blijft hangen in de emoties, wordt ondersteunend tekenen ingezet; 

 Dit wordt bepaald a.d.h.v. het taalniveau van het kind; 

 Er wordt gekeken naar de interesse van het kind en hoe daarbij kan worden aangesloten; 
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 Observaties. 

 

Koninklijke Kentalis biedt behandelaren de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op het gebied 

van ondersteunende communicatiemiddelen (zie onderstaand grafiek). Zij bieden het volgende 

aan: 

 Fysieke en online cursussen gericht op NmG en ondersteunend tekenen 

 Digitaal gebarenboek 

 Eventuele materialen aanschaffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijkend naar bovenstaand grafiek (tweede kolom) zijn de resultaten verspreidt. Het merendeel 

van de respondenten vindt dat hij/zij genoeg kennis bezit op het gebied van ondersteunende 

communicatiemiddelen terwijl 10% vind dat hij/zij niet genoeg kennis bezit en 20% niet weet 

of de kennis die zij beheersen voldoende is. In de derde en laatste kolom wordt in kaart gebracht 

of de respondenten interesse hebben om hun kennis op het gebied van OC-middelen te 

verbreden. Hierbij geeft 90% van de respondenten aan de interesse te hebben. De overige 10% 

twijfelt of zij hun kennis willen verbreden.  

 

Uit de vraag waarover de behandelaren hun kennis willen verbreden kwamen de volgende 

antwoorden: 

 Verbreden en ophalen van kennis over gebaren (NmG); 
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 Ondersteunend tekenen; 

 Toepassing ondersteunende communicatie op het Digibord; 

 Kennis opdoen op het gebied van PROMPT; 

 Spraakcomputers; 

 Ervaringen van behandelaren onderling uitwisselen, op deze manier leren de 

behandelaren van elkaar en elkaars ervaringen; 

 Behandelaren willen zelf cursussen kunnen geven en beschikken over de informatie van 

de cursus. 

 

Naast de vragen of de respondenten hun kennis willen verbreden en op welk gebied is er ook 

gevraagd naar op welke manier zij hun kennis willen verbreden. De antwoorden op deze vraag 

zijn bij elkaar in kaart gebracht in onderstaand grafiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het beantwoorden van de vraag hadden de respondenten meerdere keuzes om uit te kiezen. 

Zo blijkt uit de antwoorden dat meer respondenten kiezen voor groepsverband in plaats van 

individueel. Ook wordt er gekozen voor een cursus op locatie, volgend op een onlinecursus, 

daarna het verbreden van kennis doormiddel van een webinar en tenslotte het zelfstandig 

bestuderen van literatuur.  

 

Naast het inzetten van OC-middelen op de behandelgroep en de kennis van de behandelaren is 

er in de enquête ook aandacht besteed aan de ondersteuning die behandelaren aan 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Manier van kennis verbreden

N.v.t. Zelfstandig bestuderen van literatuur

Individueel Webinar (volgen van college)

In groepsverband Online cursus (mogelijkheid tot interactie)

Cursus op locatie (mogelijkheid tot interactie)



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

115 

ouders/verzorgers bieden op het gebied van OC-middelen in de thuissetting. Hierbij geeft 70% 

aan ondersteuning te bieden, 20% biedt soms ondersteuning aan en gevolgd door 10% die tot 

heden geen ondersteuning bieden.  

 

Op dit moment geven de behandelaren de volgende ondersteuning aan ouders/verzorgers: 

 In gesprek gaan met ouders; 

 Ouders krijgen filmpjes met betrekking tot de thema’s en clusterwoorden; 

 Visualiseren van het dagritme in de thuissituatie; 

 Tijdens MDO’s met ouders wordt het wel besproken maar ouders krijgen verder niet 

altijd informatie en/of cursussen over; 

 Er wordt uitleg gegeven over hoe de taal uitgetekend kan worden; 

 Ouders worden ondersteund bij het leren van gebaren en kunnen de cursus NmG volgen; 

 Behandelaren doen (videobeelden bekijken) voor aan ouders hoe het op dit moment op 

de behandelgroep wordt ingezet/gedaan; 

 Er wordt ondersteuning geboden vanuit datgene wat opvalt en waaraan wordt gewerkt 

tijdens de individuele logopedie; 

 Tips en adviezen geven tijdens MDO’s met ouders.  

 

Op de vraag wat er geboden kan worden wanneer ouders/verzorgers meer 

ondersteuning/coaching nodig blijken te hebben of om meer hulp vragen antwoordde de 

respondenten het volgende:  

 Gebarencursus aanbieden; 

 Cursus ondersteunend tekenen en het voordoen/inzetten van ondersteunend tekenen; 

 Inzetten van een systeemgericht behandelaar; 

 Bekijken van videobeelden en het geven van tips; 

 Gesprekken voeren met ouders en daarin tips geven passend bij de hulpvraag van 

ouders/verzorgers; 

 Adviseren om de Hanen cursus te volgen; 

 Advies voor het volgen van psycho-educatie; 

 Materialen aanbieden, bijvoorbeeld gebaren. 
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Aan de respondenten is gevraagd hoe tevreden zij zijn op het gebied van de begeleiding die 

geboden wordt aan ouders/verzorgers. In onderstaand staafgrafiek zijn de antwoorden in kaart 

gebracht. De tevredenheid wordt positief beoordeeld met gemiddeld een ‘7,6’. De respondenten 

geven hierbij aan dat ze tevreden zijn met de manier waarop begeleiding aan ouders/verzorgers 

wordt geboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de ruim voldoende beoordeling staan de behandelaren open voor veranderingen op 

het gebied van ondersteuning rondom het inzetten van OC-middelen voor ouders/verzorgers. 

De behandelaren gaven de volgende punten voor verandering aan: 

 Standaard voorbeelden voor het uittekenen van situaties; 

 Ouders een cursus/workshop geven op het gebied van ondersteunend tekenen en NmG; 

 Iedere ouder/verzorger laten zien wat er op de behandelgroep wordt ingezet om de taal 

van het kind te ondersteunen; 

 Ouders mogen meer begeleiding krijgen op het gebied van ondersteunende 

communicatiemiddelen zowel bij ondersteunend tekenen als bij NmG;  

 Meer visualisaties van de methode Jules voor in de thuissituatie (wordt op dit moment 

al aan gewerkt).  

 

Ten slotte is er gevraagd welke informatie ouders/verzorgers en behandelaren nodig hebben om 

OC-middelen zo effectief mogelijk toe te kunnen passen. Voor ouders/verzorgers kwamen de 

volgende punten naar voren:  

 Voorbeelden van tekeningen; 
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 Uitleg over gebaren en hoe de gebaren moeten worden gemaakt; 

 Gebaren die centraal staan (dus die passend zijn bij het thema en dagelijkse gebaren); 

 Voorbeelden van situaties en de manier hoe het op de behandelgroep wordt ingezet door 

de behandelaren (bijvoorbeeld tijdens eet momenten); 

 Uitleg van behandelaar of eventueel verwijzing naar websites of boeken; 

 Uitleg over wat de OC-middelen zijn en waarom deze van belang zijn. Hoe en wanneer 

deze middelen ingezet kunnen worden en daarbij ook het effect van de OC-middelen; 

 Tips en adviezen voor in de thuissetting en hoe het op de behandelgroep wordt gedaan; 

 Achtergrondkennis over de OC-middelen; 

 Het volgen van cursussen op het gebied van NmG en ondersteunend tekenen. 

 

Behandelaren hebben aangegeven dat ze de informatie aan de hand van de volgende punten 

zouden willen ontvangen:  

 Achtergrondkennis van de verschillende OC-middelen; 

 Inzicht in het taalniveau van de kinderen, zodat men kan inschatten wat passend is bij 

het desbetreffende kind; 

 Kennis via bijscholing (cursus mogelijkheden: NmG1, NmG2, ondersteunend tekenen); 

 Voorbeelden van collega’s; 

 Waarom, wanneer en hoe, welke effecten men kan bereiken en wat is het doel met deze 

communicatie?; 

 Inzoomen op het kind wat hem/haar helpt (interesse van het kind, wat begrijpt het kind, 

op welk niveau zit het kind).  
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Bijlage 6 Interview professional NmG 

Auteurs: Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal 

 

Doel: Kennis verwerven, het effect en de ervaring op het gebied van NmG inzichtelijk 

krijgen.  

Thema’s  Vragen 

Begin:  

Algemeen 

Wat voor werk doet u en hoelang?  Wat is je drijfveer?  

Kan u een omschrijving geven van uw werkzaamheden? 

Met welke doelgroep werkt u? Evt. op welke doelgroep richt u zich?  

Welke opleiding/cursussen heeft u gevolgd?   

Kern:  

Kennis/ 

Activiteiten 

Welke cursussen geeft u?  

Op welke doelgroep/leeftijd zijn deze cursussen gericht? Waarom passend?  

Wat zijn belangrijke punten uit de cursussen die worden meegegeven aan de 

cursisten?  

Op welke manier deelt u nog meer uw kennis?  

Waar moet opgelet worden bij het inzetten van NmG?  

Wat zijn de valkuilen als men NmG inzet?  

Ervaring  Wat is uw ervaring met NmG? Waarom stimuleert u dit?  

Wat merkt u als NmG wordt ingezet? Aan mensen met TOS, aan diegene die 

ze inzet? Het effect?  

Waarom is NmG passend bij kinderen met een (vermoeden van) TOS? 

Hoe zijn de reacties wanneer men NmG inzet? Wat is de feedback? Is er 

sprake van een eyeopener?  

Wat gaat er goed op gebied van NmG en wat kan er verbeterd worden? Bijv. 

ervaring en kennis 

Gericht op 

Koninklijke 

Kentalis 

Hoe ervaart u de samenwerking met ouders en behandelaren? Bijvoorbeeld 

tijdens cursussen? 

Waar denkt u dat ouders tegen aanlopen tijdens het inzetten van NmG? 

Wat zou ouders helpen tijdens het inzetten van NmG?  

Wat zijn de mogelijkheden voor ouders om verdieping te zoeken rondom 

NmG? 
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Waar denkt u dat behandelaren tegen aanlopen tijdens het inzetten van 

NmG? 

Wat zou behandelaren helpen tijdens het inzetten van NmG?  

Eindproduct Wat mag volgens u echt niet ontbreken in de handleiding voor ouders? Tips?  

Wat mag volgens u echt niet ontbreken in de aanbeveling voor 

behandelaren? Tips?  

Afsluiting  Is er nog iets niet besproken maar u wel wilt delen? 

Zijn er nog vragen of wilt u zelf iets vertellen?  

De lila geformuleerde opmerkingen zijn eventuele extra vragen/opmerkingen om meer de 

verdieping in te gaan.  

 

Doorvragen: 

• Kunt u voorbeelden geven? 

• Wat ervaart u daarbij? 

• Hoezo, waarom, vertel 

• Begrijp ik goed dat u dit en dit bedoelt? 

• Dus als ik het goed begrijp… 

• Wat zijn de gevolgen daarvan?  
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Bijlage 7 Uitwerking professional NmG 

Auteur: Kimberley Stal 

 

Oranje = aandachtspunten   

Blauw = verbeterpunten/aanbeveling  

Lichtgroen = het effect  

Donkerrood = voorbeelden 

Paars = overig  

 

Geïnterviewde: Gebarendocent binnen Koninklijke Kentalis (R) 

Interviewer: Kimberley Stal (K) 

Datum: 28 april 2021 om 14:00 uur 

Locatie: MS Teams  

 

K:  Hallo! Als eerste wil ik je bedanken voor je tijd. Ik had de lijst met vragen even gestuurd, 

omdat wij van de vorige respondent te horen kregen, dat het heel fijn was om even vooraf een 

beetje te weten wat er verwacht kan worden. Dus ik weet niet of dat jij naar hebt gekeken of 

dat je zoiets hebt ik hoor en zie het wel.   

R: Nee ik heb daarnaar gekeken, maar ik heb de vragen niet paraat. 

K: Nee dat hoeft ook niet die zal ik stellen maar dan heb je een beetje een idee welke vragen ik ga 

stellen. Ik weet niet of jij van tevoren nog iets over mij wilt weten?  

R:  Vanuit welke opleiding neem je deze enquête af?  

K:  Pedagogiek 

R: in Tilburg nee?  

K: Ja  

R: Dat heb ik ook ooit gedaan. Heel lang geleden. Maar goed begin maar, want hoelang hebben 

we ervoor uit getrokken, want dat weet ik niet meer? 

K: Ongeveer een uur. Het kan misschien iets korter zijn. Het is ook net hoe het loopt.  
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R: Ik zal gewoon kort zijn.  

K:  Kort maar krachtig.  

R:  Daar ga ik mijn best voor doen.  

K: Nou, dan gaan we beginnen met de eerste vragen. Eerst zijn het gewoon wat algemene vragen 

over wie je bent; welke opleiding enzovoorts. En de eerste vraag is dan ook Wat voor werk 

doe je en hoelang doe je dit al? 

R: Ik werk vanaf 1998 voor Kentalis. Ik ben in 2003 NmG docent geworden. Ik werkte daar 

voorheen op de groep, dus ik was pedagogisch medewerker op de leefgroep in Eindhoven. 

Hier waren de kinderen doordeweeks en de weekenden 24/7. Dus in 2003 NmG docent 

geworden. 2006 systeemgericht behandelaar geworden. En die twee functies heb ik nu nog.  

K: Ja wat is je drijfveer eigenlijk om vanuit de groep naar gebarendocent te gaan. Dat is toch een 

wel een andere stap, dus hoe ben je daarbij gekomen? 

R: Dat is heel grappig, dat is natuurlijk heel lang geleden hè. Maar dat was niet mijn keus. Dat 

was de keuze van mijn leidinggevende die zei: ik denk dat dit helemaal geweldig voor jou is. 

En toen zei ik: nou, ik ga niet voor groepen staan, dat hoef ik niet. Laat dat maar iemand 

anders doen. Mijn leidinggevende bleef mij een beetje pushen. Hij dacht dat ik het heel goed 

kon en dat ik mijzelf onderschatte. Dus eigenlijk was hij diegene die hiervoor gezorgd heeft.   

K: Nu ben je er wel blij mee? 

R: Ja ja, al meteen toen ik de opleiding ging doen. En op die momenten dat je bij elkaar komt 

dacht ik: mij maakt het helemaal niet uit wie ik voor me neus heb staan, hoor. Dus ik kan het 

prima. Het was een goede keus.  

K: Nou fijn, Als het andersom zou zijn geweest, dan zou het wel jammer zijn geweest.  

R: Ja juist! 

K: Wat zijn je werkzaamheden rondom NmG docent? Ik weet al dat je gebarencursussen geeft 

aan medewerkers van Kentalis. Wat doen je nog meer? 

R: Cursussen mee ontwikkelen, de cursus die jij hebt gehad, daar zat ik in de projectgroep. Ik 

geef groepscursussen aan ouders, geef op maat cursussen aan ouders. Dus wanneer de ouder 

niet kan aansluiten bij de groepscursussen, wegens meertaligheid, complexiteit, en eigenlijk 

van alles, wordt deze cursus gestart. En jezelf up to date houden. Ik denk dat dat de 

hoofdtaken zijn.  

K:  Dat is een heel lijstje.  
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R: ja ja ja, ik werk 10 uur per week als NmG docent. Die uren krijg ik met gemak gevuld. Als 

NmG docenten werken we allemaal redelijk parttime. 

K: Even iets wat mij nu te binnen schiet. De gebaren zet je natuurlijk ook heel veel in als je als 

systeemgericht behandelaar werkt. Dat is wel iets wat elkaar overlapt of niet? 

R: Ja daarom is het leuk dat ik een dubbele functie heb. Ik kan het natuurlijk heel makkelijk 

overdragen aan ouders, omdat ik weet hoe het zit. Daarnaast kan ik het meteen ook invoegen 

in de situatie. Dat is heel prettig.  

K:  Het leek me wel een goede combinatie inderdaad. 

R: Alleen werk ik niet voor de vroegbehandelingsgroepen. Ik werk voor behandeling cliënt en 

systeem, de ambulante tak. Ik heb daar vaak te maken met kinderen ouder dan 6 jaar tot aan… 

Ik heb net een cliënt afgerond, die heb ik cursus gegeven en dat was een mevrouw van 67 jaar 

en haar man was 72 jaar. Dus echt alle leeftijden.  

K: Hele brede leeftijden dus.  

R:  Ja. En dat is voor mij wel heel fijn, want anders ben je zo gefocust op alleen maar die kleine 

kinderen. En dan heb je volwassenen voor je neus en die hebben in een keer een hele andere 

vraag. Dit brengt een beetje afwisseling.  

K: Ja zeker, lijkt me ook wel heel prettig. Ook qua gebaren, want anders verlies je gebaren die 

oudere mensen inzetten, want daar ben je niet mee bezig.  

R: Klopt.  

K: Je gaf ook al even aan dat je de opleiding pedagogiek hebt gevolgd. Heb je nog meer 

opleidingen/cursussen gevolgd? Die betrekking hebben tot de gebaren? 

R: Ik ben opgeleid door het Nederlandse gebaren centrum. Die ken je vast wel. En daar ben ik 

opgeleid voor docent voor de baby-, peutermodule, NmG1, NmG2 en NmG3 en verder met 

NmG. Eigenlijk alles wat je hebt binnen NmG mag geven, heb ik in mijn rugzak zitten.  

K: Heel veel studies dus... 

R: Ja maar ja als je het een beetje verspreid tussen 2003 en 2021, valt het wel mee. Ik heb al heel 

lang niks gedaan. Ik moet weer.  

K: Ik denk dat ik over het stukje algemeen genoeg informatie heb. Dan gaan we richting kennis 

en activiteiten, dus meer de verdieping in. Welke cursussen je geeft weet ik nu al en de 

doelgroep heb je eigenlijk ook al vertelt. Namelijk, alle leeftijden. 
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R: De doelgroep is voor alle leeftijden, maar de hulpvragen zijn natuurlijk anders. Ik vind wel dat 

we een onderscheid moeten maken of je NmG inzet bij TOS kinderen of bij 

slechthorend/doven kinderen of kinderen met CI. Dan heb je een andere insteek als docent of 

systeemgericht behandelaar.  

K: Kun je het verschil daarin benoemen? 

R: Het moeilijke bij ouders die een TOS kind hebben is niet de gebaren oefenen en toepassen, 

maar meer het eigen maken en het doel voor ogen hebben dat het kind het niet nodig heeft om 

de taal te begrijpen, maar juist om zichzelf te kunnen uiten. Het is heel moeilijk om heel 

vaardig te worden in NmG of in gebaren ansicht. Vaak gaat het dan op instructiemomenten 

goed en dat zal je wel herkennen van de groep. Maar wanneer het kind in het wilde weg van 

alles en nog wat vraagt, dan sta je met je handen in het haar en weet je niet zo goed hoe je 

moet communiceren op een goede manier. Dat is voor ouders hetzelfde. Ouders en kind 

begrijpen elkaar altijd. Tenzij het kind dan buiten het hier en nu spreekt en de ouder weet niet 

wat het kind die dag gedaan heeft, dan is het een ander verhaal. Maar deze ouders moeten een 

knop bij zichzelf omzetten, dat zij het moeten doen voor het kind. Anders gaat het kind 

natuurlijk nooit dat inzetten. En dat is bij deze doelgroep wel heel erg lastig.  

K: En is dat dan ook gelijk de grootste valkuil die je tegenkomt bij ouders? 

R: Ja, dan heb je een TOS kind die goed kan begrijpen maar zelf de klanken niet heeft of niet 

sprekend is. Die zijn echt het moeilijkst. Niet om ouders te benaderen, maar puur dat we 

verbaal zijn en het snel hebben gezegd dan gedaan. En dat is echt verschrikkelijk lastig. Deze 

taal is ons niet eigen en we horen gewoon en we begrijpen de taal. Maar als een kind de taal 

begrijpt en die heeft het nodig om zelf aan te geven dat hij een rode of blauwe broek aan heeft. 

En de ouder blijft zelf alleen woorden gebruiken, zal het kind blijven steken bij aanwijzen en 

misschien een gebaartje maken. Terwijl wanneer ouders de gebaren ook inzetten, kan het kind 

de gebaren overnemen en dat is wat we willen. Je wilt dat het kind het gebaar gaan inzetten, 

want het kind wil communiceren. En heb jij een kind die de taal niet begrijpt en die begrijpt 

het alleen maar als je er een gebaar bij doet. Dan is het makkelijker voor ouders.  

K: Dan kunnen ouders de boodschap ook niet overbrengen zonder gebaren.  

R: Juist! Dan is het veel makkelijker. Dit is hetzelfde als je een kind die slechthorend of doof of 

een CI heeft. Daarvan weet iedereen in de wereld dat je dan gebaren inzet. En een kind met 

Downsyndroom met een zichtbare handicap daarvan weet je ook dat daar veel kans andere 

middelen voor zijn om met die persoon te communiceren. Het gros van de kinderen met een 

TOS zien er redelijk normaal uit. Dat maakt het voor ouders heel erg lastig. En dan heb ik het 

gewoon het kleine familiesysteempje, maar wat daarbuiten gebeurt als familie, supermarkt, 
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omgeving, sportclubs etc. Dat maakt het nog ingewikkelder. Deze ouders hebben altijd het 

gevoel dat ze zich moeten verantwoorden. Waarom gebruik je gebaren, want het kind hoort 

toch gewoon? Waarom doe je dat dan? Dat is de meest gemaakt opmerking die een ouder dan 

hoort.  

K: Is dat voor ouders dan ook een drempel? Kijk het lijkt me niet leuk om zo’n opmerking te 

krijgen. Je maakt een gebaar, maar je kind kan toch gewoon horen?  

R: Dat is vaak het hele stukje. Dan heb ik de combinatie met systeemgericht behandelaar. In mijn 

cursussen komt dit wel regelmatig aanbod. Afgelopen ronde zag ik vier ouderparen inbeeld en 

1 ouder geeft aan o het gaat zo goed met ons kind en ze spreekt zo veel. Die gebaren hebben 

we eigenlijk niet meer nodig. De laatste drie/vier weken komt ze in een keer tot spreken. Dan 

zie ik linksboven in beeld een moeder weg gaan, rechtsboven in beeld zie ik een ouder huilen 

en linksonder kijkt een ouder heel bedroeft. Ik denk: Ojee, hier gebeurt van alles. Dat is heel 

lastig. Ik heb natuurlijk diverse mensen in mijn cursussen die elkaar ook niet kennen. Daar 

moet natuurlijk wel aandacht voor zijn. Het is natuurlijk wel een stukje hoe ga ik daarmee om.  

K: Ja lastig.  

R: Ja dat zijn ook de mooie momenten, maar die zijn ook wel heel lastig. Ik kan natuurlijk wel 

blijven pushen maak het gebaar, dan weet het kind wat je bedoelt. Ik zeg vaak tegen de ouders: 

jouw kind kan niet praten en het moet een vorm krijgen, waardoor het wel kan zeggen hoeveel 

snoep dat hij wil. Die denkwijze is zo lastig voor ouders om die in te zetten in de alledaagse 

situatie. Zet ik de ouders aan een gerichte opdracht, dan lijkt het ze veel beter. Dat is hetzelfde 

hoe jij het doet op je werk.  

K: Wel begrijpelijk om een stukje systeemgericht behandelaar mee te nemen in de 

cursus/begeleiding. En vooral ook heel mooi dat je dat doet! En niet dat je denkt nee ik ben nu 

docent.  

R: Vorige keer toen iedereen zat te huilen in beeld, zei ik: oké, ik ben nu even niet de NmG 

docent, ik ben nu de systeemgericht behandelaar, wat heb je van mij nodig? Wat kan ik doen 

om te helpen? Vorige week had ik een ouderpaar en moeder begon gelijk te huilen. Ik heb toen 

ook gezegd: oké, ik ben even niks van jullie, maar zullen we samen eens gaan kijken wat jullie 

kan gaan helpen, vertel me eens over jullie kind en waar lopen jullie dan tegen aan? En wat 

wil je uiteindelijk wat je kind kan? Dit hadden ze nog nooit besproken met een van de 

pedagogisch medewerkers op de groep. Zij voelen dus blijkbaar die veiligheid niet op de 

groep. Misschien is een cursus wat gemoedelijker, waardoor ouders sneller in communicatie 

gaan. Of misschien is er op de groep daadwerkelijk minder tijd en ruimte, nu misschien 

helemaal tijdens corona. Ik weet het niet, maar het komt altijd wel voor.  



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

125 

K: Hier komt dan ook wel een stukje acceptatie bij kijken toch? 

R: Ja, de ene ouder doet dat heel snel en de andere ouder doet er wat langer over.  

K: Wat zijn nu echt belangrijke punten die je meegeeft in de cursus? Ik weet zelf mimiek 

gebruiken, dat was namelijk mijn grote leerpunt.  

R: Ik stuur ouders altijd een evaluatieformulier op. Wat ik terug hoor is dat ouders eigenlijk 

geleerd hebben om non-verbaal bezig te zijn. Dat ze mimiek inzetten en dat ze hun lijf 

inzetten. Al heb ik het alleen maar over bevestiging en ontkenning en het vraaggebaar aan het 

einde van de vraag. Voor sommige ouders is dit al zo helpend geweest. Mij gaat het niet om 

dat je voor elk woord het juiste gebaar kent of uitvoert. Mijn belangrijkste drijfveer is dat het 

kind met ouders kan communiceren en andersom. Kijk als het kind thuis standaard het 

melkgebaar verkeerd maakt en ouders geven dat op de goede manier terug. Dan vind ik dat 

prima. Je hoeft van mij echt niet die vingers te gaan verbuigen. Als jij als ouder weet dit is 

melk voor mijn kind en officieel is het dit gebaar dan is dat helemaal goed. Het gaat om de 

communicatie die soepel verloopt, de frustratie bij kind en ouders moet eruit.  

K: Dat vind ik wel een mooie dat je dat zo zegt. Dat we niet gelijk gaan corrigeren als het ware, 

daar zijn we toch best geneigd toe. Maar dat je zegt: goh, melk is nu anders bij het kind en dan 

laten we dat zo. 

R: Bij het kind laten we het zo, maar wij blijven wel de goede vorm teruggeven. In 2007, 2008, 

of 2009 zijn er heel veel gebaren veranderd. Er was toen heel veel verstand, want ze kenden 

het gebaar zo en dat gingen ze niet veranderen. Dat kind maakte al jaren het gebaren op de 

oude manier, waarom zouden we het dan gaan veranderen. Ik had zoiets ik moet het mezelf 

toch goed gaan aanleren, dus ik ben die nieuwe gebaren gaan leren. Ik zette elke keer het 

nieuwe gebaar in en het kind nam het na een tijd over. Dit laat zien hoe flexibel kinderen zijn. 

Dus wanneer het kind het gebaar voor melk zonder duimen maakt en de ouder blijft het met 

duimen teruggeven, zal het kind uiteindelijk het goede gebaar gaan maken voor melk.  

K: Uiteindelijk kom je dus bij hetzelfde gebaar uit. 

R: uiteindelijk wel ja. Ik geef ook altijd mee aan ouders, als jouw kind een gebaar gemaakt voor 

iets, maak er een foto of filmpje van en stuur het door naar het kinderdagverblijf en naar 

Kentalis. Dan kunnen de juffen daarop inspelen. Het gaat erom dat je met elkaar kan 

communiceren.  

K: Dat is eigenlijk wel het belangrijkste insteekpunt.  
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R: Ik bied wel de goede aan en het is aan ouders of ze daarin meebewegen, maar met de eigen 

manier van communiceren blijft de kring om te communiceren heel klein. Als ouders zeggen 

mijn kind maakt dit voor het woord, zal ik nooit zegen dat is niet goed. Dan reageer ik daarop 

door te zeggen dat het prima is, maar dat je het juiste gebaren terug moet geven.  

K: Dit is ook wel een belangrijk punt die ik mee kan nemen in het onderzoek.  

R: Ja, maar dat doe je in taal toch ook? Je gaat toch ook niet zeggen als een kind koes i.p.v. poes 

zegt, owja, dat is een koes. Nee dan zeg je dat is een poes.  

K: Ja dat geven we ouders heel erg mee, ook vanuit de cursussen. Zijn nog meer echt valkuilen?  

R: Ja, motorisch 

K: Het motorisch niet kunnen maken van een gebaar?  

R:  Het motorisch niet kunnen maken van gebaren, maar ook je hebt gewoon mensen die heel 

makkelijk zijn. Er zijn mensen die heel makkelijk die gebaren inzetten en oppakken en er zijn 

mensen die voortdurend moeten nadenken over hoe de handen moeten. Dat is hetzelfde als 

taal, sommige mensen zijn gevoelig voor taal en andere juist voor rekenen. Dan heb je de 

valkuil: ja, we hopen natuurlijk allemaal dat onze kinderen duidelijk gaan spreken. Het blijft 

een middel op tot communicatie te komen. Behalve als je het hebt over NGT. Bij NmG hoop 

je dat het uiteindelijk niet meer gebruikt gaat worden of minder of alleen bij de moeilijkere 

momenten. 

K: krijg je de van ouders ook vaak de opmerkingen of de vraag als mijn kind gebaar leert gaat het 

dan nog wel praten of blijft het dan gebaren gebruiken?  

R: altijd. Dat is iets wat ik al hoor sinds ik bij Kentalis ben. Wordt mijn kind dan niet lui? Wordt 

mijn kind niet lui als ik gebaren ga aanbieden? Tegenwoordig is het vaak niet van ouders, 

maar juist van grootouders. Zij geven dat mee aan hun kinderen en die brengen het dan bij mij 

in de cursus. Ik kan alleen maar zeggen dit is de toegevoegde waarde en probeer het uit. Kijk 

of het jou kind kan helpen om minder frustratie te hebben of om te communiceren.  

K: Ik vind het nogal iets, dat mensen denken dat kinderen luier worden van gebaren inzetten. Ik 

zelf wel eens de vraag gehad, waarom gebruiken jullie gebaren, mijn kind kan gewoon praten 

hoor. 

R: Ja of is niet doof.  

K: Ja of is niet doof, en daarom dacht ik dat jij daar vast heel vaak mij te maken krijgt. Ook met 

de vragen waarom maak je dan gebaren? Wat is de toevoeging? 
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R:  Ik start de cursus altijd met een ronde waarin de ouder iets over het kind vertelt. Ik heb dan 

nog niks over NmG gezegd. En dan hoor ik waar het kind last van heeft, wat het juist goed kan 

en hoe het communiceert. En dan pak ik de doelen van NmG erbij. In de module staan een 

enkele doelen van NmG en die koppel ik dan aan het kind. Dan vertel ik als ik goed geluisterd 

heb naar jou dan kan ik dit doel aan jou kind koppelen. Dus dan maak ik gelijk die sprong en 

toch krijg ik nog steeds die vraag of mijn kind niet lui wordt door gebaren. Maar dat is lekker 

makkelijker, dan hoofd het kind gebaren dat het een bal wil. Waarop ik reageer: ja, maar dan 

heb je het over hele iconische gebaren. Ben je dan lui, weet ik niet. Als ik op de bank hang en 

ik heb mijn mond vol met een koekje en mijn man vraagt wat wil je drinken en ik maak het 

gebaar voor thee, ben ik dan lui?  

K: Of heb je een andere manier van communiceren bedacht? 

R:  Ja, of is dat op dat moment het makkelijkst. 

K: Het is maar net hoe je ernaar kijkt natuurlijk. 

R:  Ik ben niet van het overtuigen, dat werkt altijd contra. Maar ik moet ouders wel altijd 

meenemen naar wanneer het helpend kan zijn.   

K: Ik vind het heel mooi dat je niet dan ander wil overtuigen dat NmG goed is, maar meer 

probeer het eens uit. Niet zo pushen. 

R: NmG helpt, NmG is goed sowieso. Ik vind ook dat alle lage scholen, kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen NmG moeten inzetten. Zeker in de wereld waarin wij leven, vind ik zeker dat 

we dat moeten doen, maarja ik kan dat moeilijk in mijn eentje allemaal doen. Er zijn wel 

steeds meer settingen die wel doen. Daar ben ik alleen maar blij mee.  

K: Snap ik. Ook voor die mensen is het alleen maar fijn dat ze gewoon met mensen in de 

supermarkt of een andere winkel kunnen communiceren.  

R: Ja dan heb je meteen een goed voorbeeld. Ik heb ooit een keer een moeder gehad die zei tegen 

mij: ja die mevrouw bij de slager, die zegt altijd wil je een worstje tegen haar zoontje. Het 

zoontje knikt dan. De slager geeft dan het worstje aan het kind, waarop het kind niks zegt. De 

moeder geeft aan, dat ze het gezicht van de mevrouw ziet en dat die mevrouw zegt dan je mag 

wel dankjewel zeggen. Ik gaf aan dat het misschien wel fijn is om het gebaar voor dankjewel 

aan te bieden aan dit kindje. Moeder vond het een goed idee. Dit ligt niet aan de moeder, maar 

aan de ander, een volwassene in dit geval die niet aansluit bij wat het kind wel en niet kan. Dat 

maakt niet uit, want de wereld veel groter dan de slager, maar als je hiermee een stap kan 

behalen is het goed. Dus dat kind maakte de keer daarop dat het bij de slager was het gebaar 
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voor dankjewel. De vrouw had gezegd wat doet hij nu? Waarop moeder reageerde: mijn kind 

kan niet goed spreken en dit is het gebaar voor dankjewel, dus hij zegt dankjewel tegen jou.  

K: Echt supermooi! 

R: Dus gebaren zijn heel helpend. Ik kan een lego aan kippenvelmomenten vertellen, waarin maar 

weer die bevestiging wordt gegeven.  

K: Echt zo fijn! Je hebt het al een beetje vertelt. Bij ouders zie je echt opluchting als het inzetten 

van gebaren lukt. Wat zie je bij een kind als het een gebaar inzet en het wordt begrepen?   

R:  Ik zie natuurlijk vrij weinig kinderen. Ik geef cursussen aan ouders en de ouders passen het toe 

in de thuissituatie waar het kind profijt van heeft. En natuurlijk onze medewerkers en dan hoor 

je het wel terug. En soms sluit ik aan bij MDO’s of bij het invullen van een handelingsplan, 

lees ik het wel terug. Ik stuur ouders er ook wel op aan om dingen terug te koppelen naar mij. 

Een aantal jaren terug hadden we in de peutermodule vier lessen met ouders en twee 

praktijkbijeenkomsten. Dan kwamen de kinderen in groepjes van 2 of 3 kinderen met ouders 

erbij en dan gingen we spelenderwijs gebaren oefenen. Dan kon ik ouders coachen en zeggen 

doe dit of doe dat. Die rol is er niet meer en dat is wel wat ouders missen. De vraag of ik 

gewoon mee kan kijken komt heel vaak. Ik kan het zo heel goed vertellen, maar als ik meekijk 

kan ik de ouder nog meer stimuleren om het in te zetten en heb ik nog meer ideeën. En als zij 

mij dan in levende lijven bezig zien met het kind, pikken ze daar weer heel veel van op. Dat zit 

niet meer in de zorgprogrammering. Dat is jammer. 

K: Dat is echt wel zonde.  

R:  Heel zonde. Maarja… 

K: Je doet er niks aan. 

R: Het is wel iets wat gegeven is. Haal je daarmee al je doelen? Dat weet ik niet. En haal je nu al 

je doelen omdat dingen online gaan? Weet ik ook niet. 

K: Het is zo en je kunt er weinig tegen doen. 

R: Ik doe mijn beste en daar waar sommige dingen op maat gaan, ga ik soms nog wel wat dieper 

op in. Soms sturen ze filmpjes door, dit weten ze niet binnen Kentalis, en dan kan ik daarnaar 

kijken en kan ik daar feedback opgeven.  

K: Kan je toch je steentje bijdragen he?  

R: Ja dan kan ik toch iets meer dan wat de programma’s zeggen, ja.  

K: Maar hoe zijn de reacties van ouders of de professionals waarmee je werkt gericht op NmG? 
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R: Ja, ik of mijzelf geen complimentje te geven, maar de beoordeling die ik terugkrijg is dat het 

zo toegankelijk zijn, laagdrempelig, dat er altijd ruimte is voor iedereen en dat ik op dingen in 

ga specifiek helpend voor die persoon. Ik geef dan aan laat daar even op. Dus ja, doe ik het 

dan goed of doe ik het dan niet goed? Wil je een cijfer horen ik weet het niet.  

K: Nee, maar het is fijn inderdaad, want ik weet natuurlijk niet wat ouders ervan vinden.  

R: Als ik de beoordeling terugkrijg zijn die altijd meer dan positief. Echt waar. En al is het maar 

dat ik wel die persoon ben geweest die naar ouders luistert. Die dus inzet op wat er thuis nog 

meer speelt. Want dat vertel ik natuurlijk ook. Dat het superlastig is om nieuwe dingen te leren 

als jij gewoon werkt, meerdere kinderen hebt rondlopen, een kind hebt met andere aanpak en 

waarvan je niet zeker weet wat je daarmee moet doen en hoe je dat moet doen. Dit heb je nooit 

geleerd. En dat er heel veel op je afkomt bij Kentalis en dat je overal aan mee moet doen. Daar 

geef ik wel aandacht aan, dat snap ik. Soms vragen we heel veel aan ouders.  

K: Ja dat is ook zo. Even terug op wat je eerder zei. Je gaf aan nu hebben we geen praktijklessen 

meer, dus dat is eigenlijk iets wat weer verbeterd zou kunnen worden binnen Kentalis. Zijn er 

zo nog meer dingen? 

R: Ik weet van medewerkers hier in Eindhoven dat zij het prettig vinden dat ik af en toe een keer 

binnen lopen of echt op afspraak als een soort coach aanwezig ben. Dan kan ik kijken waar ze 

de puntjes op de i kunnen zetten. Soms werkt het gewoon als ik gewoon rondloop, dan denken 

ze owja, we moeten weer. Ja zo werkt het gewoon. Wanneer mijn leidinggevende aankomt 

lopen op mijn kantoor, ga ik ook snel opruimen. En anders denk ik: ik doe de deur maar dicht. 

Wat kan nog meer een verbeterpunt zijn? Ja zo dicht mogelijk bij de ouders blijven. Dat is het 

enige wat je kan doen, wil het effect hebben. Aansluiten bij wat ouders op dat moment 

aankunnen. Ik heb ook weleens gescheiden ouders, wat doe je daarmee? Kentalis zegt daar 

gaan we geen uitzondering voor maken, maar als ik hier een ouderpaar heb, die niet met elkaar 

door een deur kunnen, zet ik de ene ouder in de ene cursus en de ander in de andere. Ik ga daar 

niet eens aan beginnen.  

K: Die moet je dan ook niet in een cursus willen. 

R: Nee, dan krijg je de hele groepsdynamiek die dan niet werkt. Dan voelt niemand zich veilig.  

K: En Kentalis zegt: Een ouderpaar is een ouderpaar, dus samen die cursus volgen? 

R: Eigenlijk is de insteek: het gaat om jou kind, dus de problematieken die je als ouder hebt moet 

je erbuiten zetten. Kijk en dat kan in gesprekken tijdens MDO’s, maar dit is een traject. En ik 

wil dat dan niet. Dan moet ik ze uit elkaar hebben.  
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K: Begrijpelijk. Dit is ook wel een mooi verbeterpuntje en hier kan Kentalis goed over na gaan 

denken. Wat zijn mogelijkheden voor ouders om meer verdieping te zoeken in NmG? En dan 

niet gelijk denkend aan een cursus, maar meer hoe ze kunnen kennis maken met deze taal. 

R: Wij geven binnen Kentalis V&K workshops. Tijdens deze workshop word je meegenomen in 

wat NmG een beetje inhoud. Vaak wordt de vergelijking met NGT dan ook gemaakt. Kijk, als 

jij een kind hebt wat niet of nauwelijks communiceert, zijn de meeste mensen al meteen ik doe 

alles wat ik voor mijn kind kan doen, dus ja ik denk dat ze alles aangrijpen. Je moet je wel 

afvragen of ze en de cursussen van de groep moeten doen en daarnaast NmG. Misschien 

moeten er dingen wel prioriteit gegeven worden en kunnen andere dingen wel wachten. En als 

ouders het aankunnen zou het wel parallel kunnen. Ik denk dat ouders daarin misschien wel 

iets meer aanmogen geven. Want dingen veranderen natuurlijk ook heel snel. Ik krijg heel 

vaak aanmeldingen. Dan start ik met 8 cliënten kreeg en vervolgens starten er maar 4 cliënten. 

Tussen aanmelding en start zit ongeveer zes weken. Het kan ook andersom zijn. Het is zo 

wisselend hoe dat werkt en hoe dat gaat. Vaders zijn over het algemeen wel heel betrokken, 

maar het merendeel van de vaders zijn heel onhandig in gebaren. Dat is denk ik ook de 

motoriek van de man. 

K: Bijzonder dat dat over het algemeen zo werkt.  

R: ‘De smoes’ die vaders vaak gebruiken is: ik ben zo weinig thuis. Ik zie mijn kind alleen in het 

weekend. Ik weet vrouwen zien hun kind meer, zijn meer betrokken, volgen alles veel meer. 

Vrouwen willen dat ook. Maar kom bij mij niet aan met ik kan alleen maar oefenen op zondag.  

K:  Waar denk je dat behandelaren tegen aanlopen tijdens het inzetten van NmG? Je gaf net al aan 

als ik binnen loop is dat een reminder dat ze het moeten inzetten. 

R: Ik denk allerbelangrijkste is automatiseren. Dit is de allergrootste valkuil. Ik denk dat collega’s 

heel goed los de gebaren weten, maar het in zinnen zetten en daarin heel vaardig worden, het 

voelen als een tweede taal, dat zit er niet in. Dat vinden mijn collega’s heel moeilijk.  

K: En hoe zou dat gestimuleerd kunnen worden of zijn er bepaalde dingen hoe het meer kan? 

R: Ik denk NmG docent meer zichtbaar, meer betrokkenheid naar elkaar om elkaar te stimuleren 

in het inzetten van gebaren. Meer mensen die heel vaardig zijn waar je gebruik van kan maken 

en meer coaching momenten. Waarin er stil gestaan wordt bij de gebaren en dat er iemand 

meekan kijken. En verplicht stellen dat je een module moet doen. Dit is over het algemeen ook 

wel. Maar de modules moeten wel afgestemd zijn op het individu. Ik heb ook een eigen 

bedrijfje en geef nu een NmG cursus bijvoorbeeld aan een school waar TOS en slechthorende 

kinderen zitten. Dat is een standaard NmG1 module. Uit die module haal ik uit en voeg toe 
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wat zij gebruiken. Het maakt niet uit of zij wel of geen vingerspellen inzetten. Als zij dat niet 

gebruiken op school, waarom zou ik het dan aanbieden? Ze moeten weten dat het er is en 

waarom je het inzet. Waarom zou ik daar drie lessen aanbesteden als ze het niet gebruiken? Ik 

vind dat ze het pakketje moeten krijgen, je moet een goede basis hebben, daar ben ik het wel 

mee eens. Ik ben daar ook niet snel tevreden mee. Wanneer is het nu genoeg? Je moet weten 

waar je het vandaan kan halen, waar je het op kan zoeken, hoe je het inzet. Dat krijg ik nog 

heel vaak terug. Dan hebben mensen een thema voorbereid en dan hebben ze 

gebarentekeningen daaraan gekoppeld en dan zie ik die tekeningen en denk: maar dat is niet 

bedoeld voor dat woord in die context. Zo heeft het woord een hele andere betekenis. Je kan 

niet zomaar laten maken door iemand die er geen verstand van heeft. Bijvoorbeeld met het 

woord je op. Voor het woordje op zijn tig verschillende soorten gebaren, maar als iemand nu 

net de opdracht heeft gekregen waarop staat het woordje op en moet daar de gebarentekening 

bij zoeken en die denkt: owja het woordje op, knippen en plakken, klaar, maar het gaat over 

bijvoorbeeld het voorzetsel op, dan is het gebaar fout. Je moet er wel een beetje verstand van 

hebben.  

K: Ik weet daar ook nog een leuk voorbeeld van namelijk: kleuren. Je hebt kleuren van welke 

kleur wil je en kleuren van echt kleuren met stiften.  

R: Ja klopt. Je het kleur en het werkwoord kleuren. En ik weet ook dat medewerkers door blijven 

groeien. Ik geef altijd bij ouders aan, wanneer ouders aangeven mijn kind gaat slapen bij opa 

en oma. Als je het hebt over woordenschat uitbreiding, dan is het: het kind gaat logeren bij opa 

en oma. Maar biedt dan ook het gebaar voor logeren aan. Dat weten heel veel mensen niet, 

waardoor je blijft hangen in de simpele woorden. Hetzelfde geld voor gevoelens. De vier 

basisemoties die kent iedereen. Maar hoe zit het dan als je teleurgesteld bent of een beetje 

jaloers.  

K: Dat is eigenlijk ook wel een stukje verdieping die behandelaren missen. 

R: Ja ik vind dat dat moet, maar… 

K: Ja en daarom vragen we het ook omdat we gaan werken richting een eindproduct en conclusie 

richting Kentalis en wij zijn heel erg zoekend in wat kunnen we meegeven aan Kentalis zelf, 

zowel voor de thuissituatie als op de groep. Ik denk dat het wel mooi is dat je dat zo benoemd.  

R: Ja, en wat doe je met mensen die het niet in zich hebben? 

K: Een hele goede vraag, ja.  
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R: Zet je die op een groep die minder gebaar afhankelijk zijn? En wat als er dan weer een 

wisselingen moet komen? Het heeft ook te maken met personele bezetting en kwaliteit van 

werk. Mij hoeven ze ook niet neer te zetten bij floorplay, lijkt me niks aan.  

K: Dit is ook wel iets waar ze rekening mee moeten houden.  

R: Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet wat je daarmee moet. Je kan natuurlijk een pedagogisch 

begeleider hebben die supergoed aanvoelt, goed ouders kan lezen en goed contact kan maken 

met het kind. Maar we zitten hier wel voor de communicatie. Als je als pedagogisch 

medewerker geen gebaren kan en daardoor het communicatieaanbod niet kan creëren, ben je 

dan op de goede plek? Weet ik niet.  

K: nee, nee, nee. En dat is dan ook wat Kentalis daarin wil.  

R: Ja, daarom. Ik ga hier geen uitspraak overdoen. 

K: Nee, maar het is wel een goede denkvraag die je even opgooit. 

R: Vroeger had je ook altijd met de NmG modules een toetsing eraan en dat heb je natuurlijk nu 

niet meer.  

K: En waarom is dat nu niet meer? 

R: Eerst had je een afsluiting met een toets. Een individuele toets waarin je gefilmd werd en een 

schriftelijke theorietoets. Dat willen ze binnen Kentalis niet meer. Kentalis heeft bedacht dat 

ze over willen naar blended leren. Maar als dit niet iets is wat je leuk vindt, dan ga je niet extra 

oefenen. Als ze mij iets moeten leren over ASS-problematiek, met die doelgroep heb ik niks, 

dan ga ik daar niet mijn eigen tijd aan spenderen om even een cursus te doen. Als ze het 

hebben over NmG dan zeg ik dat ik daar toch wel even mijn tijd aan wil spenderen.  

K: Ja zo werkt het wel. Als je een toets hebt, daar moet je je natuurlijk voor voorbereiden. Daar 

moet je hard voor werken. Als je dat niet hebt, doen mensen minder moeite. Dit weet je denk 

ik ook wel van jezelf. Als ik iets moet doen op school wat niet beoordeeld wordt doe ik minder 

mijn best dan als er wel studiepunten aanhangen.  

R: Tuurlijk. Dat geldt voor iedereen. En dat geldt voor alles. Voor sommige dingen moet je 

punten halen, voor bepaalde registraties en zo’n module hoef je niks voor te doen. Je moet die 

module doorlopen en aanwezig zijn in de les. En dan kan je ook nog wat doorklikken. Met 

andere woorden je kan een cursus doen door te klikken. Ik heb zelf in de projectgroep gezeten 

om de module te ontwikkelen die jij hebt gevolgd Kimberley. Nee, ik zou het prettig vinden 

als ze wel toetsen af moeten nemen. Ook om gerichter op de persoon te kunnen kijken. Let 
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hier nog eens extra op, heb daar aandacht voor. Nu doe ik dat wel tussendoor, maar het springt 

natuurlijk van twee kanten. 

K: Ja, zeker. Ook weer een mooi verbeterpunt. Ik ga het stappen richting eindproduct maken, 

gezien de tijd. Wij zitten eraan te denken om een handleiding voor ouders te maken met daarin 

wat handvaten richting NmG en ondersteunend tekenen. Wat mag volgens jou echt niet 

ontbreken in zo’n handleiding? 

R: Heb je even? Ik denk het doel van communiceren. Het gaat om communicatie.  

K: Ja dat is wat altijd in acht genomen moet worden natuurlijk.  

R: Ja dat. Dit is echt het allerbelangrijkste. Als je het hebt over NmG kan je natuurlijk alle doelen 

benoemen. Nou, ja misschien ook wel praktische voorbeelden benoemen, bijvoorbeeld over 

dat voorbeeld met de melk die ik gaf.  

K: Ja, want het geven we natuurlijk heel veel aan bij de gesproken taal, dit komt ook terug in de 

cursussen die ouders moeten volgen. Dus dat is misschien wel iets om te vertellen.  

R: Met gebaren werkt het precies hetzelfde.  

K: Wij hebben ook enquêtes bij ouders en behandelaren afgenomen. Bij ouders kwam 

bijvoorbeeld veel naar voren dat zij voorbeelden van gebaren erg fijn zouden vinden. Zou jij 

dat juist wel of juist niet adviseren? 

R: Je moet natuurlijk heel goed opletten met copyright. Je zit aan regels vast. Je kan niet zomaar 

die gebaren kopiëren en plakken. Je kan de websites aangeven en promoten waar ouders 

abonnementen voor kunnen afsluiten. Voor mij is het soms wel lastig als ik hele actieve 

ouders heb die al thuis aan de slag zijn gegaan met bijvoorbeeld Lotte en Max. Als ze dan bij 

mij komen, moet ik ze weer dingen afleren, zoals bijvoorbeeld het gebaar voor op. Dus dat is 

ook wel weer een lastige. En het allerbelangrijkste is dat je de vergelijking mag gaan maken 

met het leren van een andere taal. Het is of ik een cursus Chinees ga volgen. Dit benoem ik 

ook altijd naar ouders. Het is niet even iets wat we erbij doen op een doordeweekse avond. Je 

moet echt aan de bak. Dus het moet niet onderschat worden. En het voordeel van onze cursus 

is dat het interactief is. Je hebt geen spreker die anderhalf uur aan het vertellen is, maar ouders 

moeten zelf aan de bak. Ouders moeten over een grens heen en moeten het zelf gaan doen, dat 

is voor sommige ouders heel lastig. Ze leren alleen maar als ze het zelf gaan doen. Als ik 

Spaans oefen moet ik het ook zoveel mogelijk gaan doen.  

K: Ik denk dat er een aantal hele mooie dingen zijn die wij zeker mee kunnen nemen. Nu komt 

eigenlijk een beetje dezelfde vraag, alleen dan gericht op behandelaren. 
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R: Ja goed ja, de toetsing, een soort volgsysteem. Jij hebt nu de module gedaan Kimberley. Er is 

niemand die jou meer die jou corrigeert of die jou motiveert om gebaren te leren. 

K: Je wordt eigenlijk losgelaten. Je kent nu gebaren, dus succes. Maar zouden daarin misschien 

nog vaste contactmomenten kunnen helpen?  

R: Ik heb altijd themalessen gegeven, dus als Jules weer een nieuw thema begon. Coaching in de 

groep, waar we het net al over hadden. En vervolg op module. Ik heb nu een vraag voor de 

IGT bijvoorbeeld liggen die ik moet gaan oppakken. Die willen meer met gebaren. Die hebben 

niet genoeg aan wat ze nu in het pakket hebben.  

K: Ik denk dat dat wel een paar mooie punten zijn. En dan is het wel specifiek op de doelgroep 

waar de behandelaren voor staan. De IGT heeft natuurlijk weer andere gebaren nodig dan de 

vroegbehandeling.  

R: Als het gaat over coaching of themalessen, ik pas me aan, aan wat jullie nodig hebben. En ik 

weet dat jullie al een basis in jullie hoofd hebben. Heel veel grammaticale dingen, die moet je 

weten. En tijdens mijn themalessen als ik zie dat het niet gebeurt dan fris ik de boel weer even 

op, van luister, weet je nog… Willen we de communicatie in NmG goed overdragen? Maar 

dan moet de visie van NmG daarin heel duidelijk zijn binnen TOS, binnen Slechthorend/doof, 

etc.  

K: Zeker ja. Met hetzelfde doel voor ogen. 

R: Het zou fijn zijn als Kentalis zegt: dit is onze visie, NmG zit in ons klimaat dus iedereen moet 

het goed kunnen. En of je dit nu gaat toetsen op de manier hoe het ook met taalcursussen gaat, 

die a1, of b2, dus dat systeem. Want dat wordt wel verwacht, maar er is niemand daarin 

mensen begeleidt, helpt of meedenkt. We moeten zoveel zelf vind ik. Het zou fijn zijn als 

iemand tegen jou zou zeggen: jij gaat de komende tijd die cursus volgen en die laat je mij zien. 

Misschien ben ik nog van de oude stempel. 

K: Ik kan me hier wel in vinden. Ik heb een collega die NmG2 gaat volgen, maar zij wilde dit een 

aantal jaar geleden al, alleen nooit heeft iemand haar vertelt waar en of ze die mag gaan 

volgen. Het is dat ze zelf niet opgaf. Maar wanneer iemand minder motivatie heeft, zegt al snel 

laat maar.  

R: Ja die geeft het op.  NmG2 is niet te volgen binnen Kentalis. Kentalis geeft alleen de basis. Het 

is belangrijk dat je jezelf kan onderhouden en wil je goed werk kunnen doen, moet je ook aan 

de voorwaarde kunnen doen. We zeggen ook tegen een kind dat hij eerst de klanken moet 

kunnen maken, voordat het een woord zegt.  
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K: En eigenlijk pakt Kentalis alleen de basis ervan. Er valt nog wel wat te verbeteren voor 

Kentalis dan. 

R: Zeker. Absolut. 

K: We komen met een goed lijstje. 

R: Ik ben er niet om Kentalis negatief te belichten, ik werk er al 21 jaar. 

K: Maar er zijn altijd verbeterpunten. En als wij daar met ons onderzoek een steentje aan bij 

kunnen dragen, zou dat super zijn. Al gaat het om 1 puntje.  

R: Is het voldoende voor jou, want ik ga op een huisbezoek?  

K: Ja, ik wilde net zeggen: Ik denk dat we richting afronding kunnen. Er zijn veel vragen 

beantwoord en superfijn gesprek.  

R: Ik hoop dat het een hoop vragen weer heeft opgeroepen bij je? 

K: Ja dat ook, maar ook wel dingen waar ik mee vooruit kan. Ik wil je nogmaals bedanken voor je 

tijd! 

R: Graag gedaan, zet hem op en ik zie de uitwerking graag te gemoed.  

K: Als het klaar is, komt hij jouw kant op. 

R: Doei doei! 

K: Dankjewel doei doei! 
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Bijlage 8 Interview professional ondersteunend tekenen 

Auteurs: Caitlin van der Sijde & Kimberley Stal 

 

Doel: Kennis verwerven, het effect en de ervaring op het gebied van ondersteunend tekenen 

inzichtelijk krijgen.  

Thema’s  Vragen 

Begin:  

Algemeen 

Wat voor werk doet u en hoelang?  Hoe bent u hierbij gekomen? Wat is je 

drijfveer?  

Kan u een omschrijving geven van uw werkzaamheden? 

Met welke doelgroep werkt u? Evt. op welke doelgroep richt u zich?  

Welke opleiding/cursussen heeft u gevolgd?   

Kern:  

Kennis/ 

Activiteiten 

Welke cursussen geeft u?  

Op welke doelgroep/leeftijd zijn deze cursussen gericht? Waarom passend?  

Wat zijn belangrijke punten uit de cursussen die worden meegegeven aan de 

cursisten?  

Op welke manier deelt u nog meer uw kennis?  

Welke kennis is er beschikbaar over ondersteunend tekenen? Hoe wordt die 

kennis gedeeld? Meer mensen die ondersteunend tekenen aanmoedigen?  

Waar moet opgelet worden bij het inzetten van ondersteunend tekenen?  

Wat zijn de valkuilen als men ondersteunend tekenen inzet?  

Ervaring  Wat is uw ervaring met ondersteunend tekenen? Waarom stimuleert u dit?  

Wat merkt u als ondersteunend tekenen wordt ingezet? Aan mensen met 

TOS, aan diegene die ze inzet? Het effect?  

Waarom is ondersteunend tekenen passend bij kinderen met een (vermoeden 

van) TOS? 

Hoe zijn de reacties wanneer men ondersteunend tekenen inzet? Wat is de 

feedback? Is er sprake van een eyeopener?  

Wat gaat er goed op gebied van ondersteunend tekenen en wat kan er 

verbeterd worden? Bijv. ervaring en kennis 

Gericht op 

Koninklijke 

Kentalis 

Hoe ervaart u de samenwerking met ouders en behandelaren? Bijvoorbeeld 

tijdens cursussen? 

Waar denkt u dat ouders tegen aanlopen tijdens het inzetten van 

ondersteunend tekenen? 
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Wat zou ouders helpen tijdens het inzetten van ondersteunend tekenen?  

Wat zijn de mogelijkheden voor ouders om verdieping te zoeken rondom 

ondersteunend tekenen? 

Waar denkt u dat behandelaren tegen aanlopen tijdens het inzetten van 

ondersteunend tekenen? 

Wat zou behandelaren helpen tijdens het inzetten van ondersteunend 

tekenen?  

Eindproduct Wat mag volgens u echt niet ontbreken in de handleiding voor ouders? Tips?  

Wat mag volgens u echt niet ontbreken in de aanbeveling voor 

behandelaren? Tips?  

Afsluiting  Is er nog iets niet besproken maar u wel wilt delen? 

Zijn er nog vragen of wilt u zelf iets vertellen?  

De lila geformuleerde opmerkingen zijn eventuele extra vragen/opmerkingen om meer de 

verdieping in te gaan.  

 

Doorvragen: 

• Kunt u voorbeelden geven? 

• Wat ervaart u daarbij? 

• Hoezo, waarom, vertel 

• Begrijp ik goed dat u dit en dit bedoelt? 

• Dus als ik het goed begrijp… 

• Wat zijn de gevolgen daarvan?  
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Bijlage 9 Uitwerking professional ondersteunend tekenen 

Auteur: Caitlin van der Sijde  

 

Oranje = aandachtspunten   

Blauw = verbeterpunten/aanbeveling  

Lichtgroen = het effect  

Donkerrood = voorbeelden 

Paars = overig  

 

Geïnterviewde: Pien van der Most (R) 

Interviewer: Caitlin van der Sijde (C) 

Datum: 23 april 2021 om 10.30 uur 

Locatie: MS Teams  

 

C: Goedemorgen! Fijn dat je met mij in gesprek wilt gaan voor het interview. Ik heb afgelopen 

week de lijst met vragen en het doel naar je gemaild. Het interview is voor een 

afstudeeropdracht, zoals ik al kort aan jou had uitgelegd. We willen graag met jou in contact 

komen over ondersteunend tekenen. Waar wij (Kimberley en Caitlin) heel erg nieuwsgierig naar 

zijn maar wat toch best een onderwerp is dat moeilijk te bestuderen is.  

R: Ja, dat klopt.  

C: Ja, jij vertelde het en wij zijn daar ook achter gekomen tijdens het literatuuronderzoek en dat is 

ook wel iets waar we tegenaan zijn gelopen. 

R: Ja, heftig hé. Als je werkt met TOS en je gooit de boeken open, dan vind je overal dat het gaat 

om visualiseren. Dat moet gewoon en mag nooit ontbreken in de taal en communicatie bij 

leerlingen met TOS. Maar als het gaat over ondersteunend tekenen bij TOS, dan is dat stiekem 

toch iets nieuws in de literatuur. Dus terwijl je verteld teken je de kern mee. Die combinatie is 

gewoon nog niet echt onderzocht. Tenminste niet bij TOS en zo ver ik weet. Mochten jullie wel 

iets gevonden hebben dan houd ik mij aanbevolen.  

C: Nou wij hebben ons literatuuronderzoek afgerond, we hebben daar wel feedback op gekregen 

van de docenten dus wij gaan daar ook weer verder mee aan de slag. Ik merkte dat als ik ging 
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zoeken naar ondersteunend tekenen bij TOS dat ik al gauw bij jou kwam en dat gebeurde vrijwel 

elke keer bij jou terecht.  

R: Dat is wel een goed teken. Ik denk ook echt dat dit iets is wat ik zelf ontwikkeld heb en het kan 

best zijn dat andere mensen daar ook mee bezig zijn. Dit is gewoon echt van mij. Dus het is 

mooi dat jij daar nu mee komt maar daar stopt het dus mee? 

C: Ja het stopt grotendeels bij jou. We hebben nog wel iets gevonden met betrekking tot creatieve 

therapie. Ik ben daar toevallig in contact mee gekomen omdat mijn moeder deze vorm van 

therapie heeft gehad maar dat is eigenlijk het enige wat een overeenkomst heeft met 

ondersteunend tekenen. Maar ik stel voor dat we het interview laten beginnen.  

R: Ja dat is prima. Mag ik van te voren nog even iets vragen? 

C: Ja, tuurlijk.  

R: Ja, want misschien heb je me het al gezegd maar hoe zijn jullie bij ondersteunend tekenen 

gekomen? Hoezo heeft het jullie aangesproken?  

C: Nou, wij lopen beide stage op de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis. Kimberley op 

locatie Waalwijk en ik op locatie Etten-Leur. Even voor mijzelf gesproken: één van mijn 

collega’s had de cursus bij jou gevolgd en die zei tegen mij van misschien kan jij hem ook online 

volgen want het was toen precies in corona tijd. Ik bedoel dan de vijfdaagse online cursus en 

die heb ik toen gevolgd. Ik vond het toen heel erg interessant en eigenlijk is het zo dat je normaal 

een afstudeeronderzoek los doet. En vanuit mijn stage werd het tekenen benoemd en bij 

Kimberley de gebaren en wij hebben dat eigenlijk samen kunnen bonden zodat we een groot en 

uitgebreid onderzoek aan Kentalis kunnen bieden.  

R: Ah mooi. Ja heel mooi.  

C: Ja en wat ook mooi is om te zien. Is dat wanneer het ingezet worden je bij de kinderen ook ziet 

dat ze het begrijpen en dat wanneer er pen en papier gepakt wordt ze gelijk opletten en het heel 

leuk vinden. Je ziet bij de kinderen de opluchting omdat ze de verwachting snappen. 

R: Ja dankjewel, heel mooi. Ik was even benieuwd en ook fijn om op deze manier het gesprek in 

te gaan om te zien hoe jullie met dit onderwerp bezig zijn. Heel mooi. 

C: Ja dat zeker en wat ik ook heel mooi vind om te zien is dat er een meisje op mijn stage nu elke 

keer ook om pen omdat ze graag wilt dat ik het tekenen bij haar inzet. Dus ze vraagt er eigenlijk 

zelf al om. Dat is heel mooi om te zien.  
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R: Heel mooi om te zien. Maar jij hebt de gratis vijfdaagse cursus gevolgd? Dat is natuurlijk een 

kennismaking want er is natuurlijk een online training speciaal voor professionals en 

teamworkshop enzovoorts.  

C:  Om te beginnen willen we graag vragen of het werk dat jij doet in beeld kunt brengen en hoelang 

je dat al doet. We weten natuurlijk dat je bezig bent met het tekenen bij TOS. Maar kan je het 

voor ons uitleggen. 

R:  Ja, ik kan vertellen dat ik trainer ben in tekenen met als specialiteit tekenen bij TOS, kinderen 

met taalontwikkelingsstoornis. Ik train professionals die werken met kinderen, jonge kinderen 

tot en met jongeren, tot en met werkende mensen, maar ook op ouders, ouders van kinderen met 

TOS. Mijn grootste focus ligt op het trainen van de professionals en ik geloof er heel erg in dat 

als je de professionals meeneemt. Zij kennen de leerlingen het beste. Zij kunnen ook weer dit 

meegeven naar huis, de klassen in en en op die manier hoop ik dat het uiteindelijk ook een plek 

gaat krijgen in de wereld. Maar dat even ter zijde, dus vanaf december 2018 doe ik dit. 

C:  Dus eigenlijk nog relatief kort. 

R:  Ja, dat klopt, ja, dat klopt en ik heb ik weet niet of dat nu al, of je het nu al wil horen, maar ik 

ben zeg maar in 2000 afgestudeerd als logopedist en ik heb 14 jaar in het cluster twee onderwijs 

gewerkt in Groningen en ik heb vier jaar als een ambulant begeleider bij Kentalis. En nou ja, 

toen heb ik afscheid genomen van Kentalis en ben ik zzp’er geworden. 

C:  En hoe bent u hierbij gekomen? Om de verdieping te zoeken in het tekenen.  

R:  Hoe kom je daarbij? Nou, ik ben er eigenlijk pas heel laat achter gekomen. Ik was ambulant 

begeleider en toen werd er de vraag gesteld tijdens een vergadering. Wat ik een hele mooie 

vraag vind en dat was: Wat is jouw tech? Wat is jouw handtekening in jouw werk? En daar 

gingen we in groepjes over nadenken. En voor mij was het meteen duidelijk, want dat is het 

ondersteunend tekenen. Dat is iets wat in mijn systeem zit en dat is een tweede natuur. Alleen 

ik had tot op dat moment niet in de gaten dat ik misschien wel de enige was, één van de weinige 

was die dat zeg maar een standaard inzet. En dat als je mij tegenkomt is ambulant begeleider 

dan weet je als school of als ouders of leerlingen natuurlijk, dat hoort bij haar. Ik ben het gaan 

onderzoeken ook, want ja, mijn eigen bedrijf te beginnen. Dat is natuurlijk ook wel vanuit 

loondienst een stap maken naar helemaal geen loondienst meer, is natuurlijk wel spannend ook, 

maar ik ben erachter gekomen dat ik dit eigenlijk al vanaf mijn zesde, vanaf de vechtscheiding 

van mijn ouders, is dit mijn manier geworden om gewoon hardop te kletsen en mee te tekenen. 

Als ik dan naar mijn moeder bijvoorbeeld ging hé, dan had ik ook spiekbriefjes gemaakt, zeg 

maar die zij dan elke keer had gekregen van mij en konden we daar ook weer over hebben in 

het weekend, als we elkaar een tijd niet hadden gezien. Dus daar ligt echt het begin, maar dat 
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dat weet ik nog maar net eigenlijk doen, een drie jaar ongeveer. Als je dan terugkijkt dan is 

tekenen gewoon altijd mijn ding geweest. Mooi tekenen is heel erg mijn ding geweest en ook 

heel mooi schilderen heel erg mijn ding geweest, en dat vind ik nog steeds wel heel heel leuk. 

Maar vooral de combinatie van de taal koppelen aan die beelden dat is iets wat gewoon een rode 

draad is in mijn leven en dat betekent niet dat ik dat de hele dag aan het doen ben. En tijdens 

mijn studententijd heb ik het bijna niet gedaan, had ik het gedaan, want ik vond het leren best 

wel lastig. Alleen maar taal gericht vond ik best wel een ding, maar je hebt ook als als moeder. 

Ik heb twee dochters, wij hebben twee dochters van 12 en 14 en daar hebben wij vanaf de vanaf 

hun derde levensjaar zijn wij het ondersteunen en tekenen gaan inzetten. Dus op deze manier is 

dat zo gekomen. 

C:  Wel mooi, dat echt iets is wat er gewoon echt in jouw zit en gewoon al vanaf kindsaf aan hoor. 

Dat is wel echt heel mooi om te horen. Ook mooi dat je zegt; ik ben er pas sinds drie jaar geleden 

achter gekomen dat het eigenlijk al van vroeger is. Dat is eigenlijk ook wel mooi dat je nu die 

koppeling kan maken, terwijl het eigenlijk altijd al was. 

R:  Ja en ik denk dat dat het voor jullie ook een hele interessante is, dat zeg ik gewoon, deel ik 

gewoon even met jullie, ik ben ook spiritueel uit de kast gekomen, al langer geleden, maar ik 

geloof er heel erg in dat dat jij, hè, dat jij jouw goud zeg maar, waar of wat jij gaat doen in je 

werk of betekent voor. Mensen om je heen, dat jij dat al heel dicht bij je draagt, alleen heel veel 

mensen vinden het heel lastig om hun ‘missie’ te kennen en ja, daar ben ik dus ook nog nog 

maar drie jaar achter zich. Maar weet dat ook ook voor jullie, zeg maar: ja, je draagt misschien 

wel veel mee en hebt veel meegemaakt. Ik heb heel veel meegemaakt. Dat was voor mij dus 

ook mijn manier en  zo kun je dus ook vanuit je hart spreken en daar kracht uit halen. Maar dit 

klinkt heel erg gelovig. Dat ben ik niet, maar ik hoop dat je snapt dat ik bedoel. 

C:  Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik vind dat heel mooi hoe je dat zegt. En je zegt ook  van wij 

hebben het tekenen ook bij onze kinderen ingezet. Wat heb je daar eigenlijk ingezien want je 

bent toch met een reden gaan inzetten? 

R:  Ehm nou wat we daar in hebben gezien, zijn toch vooral situaties he? Voorbereiden op op 

dingen die komen gaan, slapen, rituelen of een stukje dagritme maar ook volle hoofd leegmaken. 

Het is een ingang om te zien wat er binnen speelt. Het is een manier om buiten de lijntjes te 

werken en ook bijvoorbeeld om emoties te bespreken.  

C:  Het is toch dat de manier van communiceren gewoon anders wordt gemaakt. Niet alles hoeft 

met gesproken worden? 

R:  Nee, nou weet je, ik heb, ik weet niet of jullie dat boek kennis van Dan Roam. Ik ben heel erg 

fan van zijn boeken, ik heb het nog maar net ontdekt maar Dan Roam is een Amerikaan en die 
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zegt ook wij zijn geboren als visuele denkers dus dat is iets anders dan beeld denkers zijn. Want 

rondje, negende/tiende dan ontstaat er een soort onderscheid tussen taal denken, en een voorkeur 

voor beeld denken. Maar wij hebben veel meer in ons in huis, dat is de rechterhersenhelft ofwel 

de visuele kant waar dat afspeelt. Nou ja, en misschien moet je weer eens kijken, ook naar zijn 

boeken. Maar dat is echt super interessant, want dat is eigenlijk ook waar het ondersteunen 

tekenen over gaat, dat je die twee ook zo laat samenwerken en dat we dat ook veel meer mogen 

laten samenwerken, ook als je geen TOS hebt.  

C:  Ik vind dat wel een goede. Ik ken 'm eerlijk gezegd niet. Ik ga het bekijken en alles is mooi 

meegenomen. En jij gaf aan dat je de logopedie opleiding hebt afgerond, en heb je daarnaast 

nog cursussen gevolgd met betrekking tot het werk dat je eigenlijk nu doet? Ik bedoel hierbij in 

de hoek rond tekenen of de combinatie van taal met tekenen. 

R:  Nee, weet je. Ik denk dat je het zo mag zien dat je ondersteunend tekenen gewoon overal bij 

kan inzetten, daar waar taal gebruikt wordt ofwel gesproken taal. En ja, dat is wat ik in mn 

rugzak heb. Ik bedoel het alle kinderen met wie ik heb mogen werken, met hun ouders, met de 

scholen en dat ga je omzetten, daaruit ontstaan momenten. Je hebt ook narratieve taaltherapie 

van Claudia Blankenstein. Zij heeft ook contact met mij opgezocht via Instagram. Zij heeft ook 

volgens mij iets met tekenen maar meer over de verhaalopbouw maar dat heb ik ook niet 

gevolgd dus ik weet het verder ook niet.  

C:  Nee, precies wel leuk dat je het dan zo benoemd dat ze jou gecontacteerd heeft. 

R:  Ja, ik denk dat we heel erg mogen samenwerken met elkaar want dan bereik je meer.  

C:  Ik wil even het bruggetje maken naar het volgende kopje. Je gaf aan dat je eigenlijk op de jonge 

kinderen met TOS richt maar ook inderdaad op ouders, de professionals die met de doelgroep 

werken en ook de jongeren dus eigenlijke en hele brede doelgroep. 

R:  Ik werk eigenlijk met iedereen die met het netwerk, rond de mensen die TOS hebben of de 

kinderen die TOS hebben. Daar mag je mag je van uitgaan. Dat betekent dus ook dat ik 

inderdaad jongeren begeleid met een TOS in de één op één setting en ook vanuit Kentalis 

anderhalf à twee jaar geleden, een groepje van vijf jongeren met TOS tussen de 18 en 25 jaar 

en ik heb nog steeds contact met deze jongeren, dus in die zin kun je het ook gewoon echt overal 

gebruiken. 

C:  Zijn er ook dingen die je dan anders doet, bijvoorbeeld bij de jonge kinderen en bij de jongeren, 

of komt het eigenlijk op hetzelfde neer? 

R: Nou ja, weet je, dat is een beetje zoals jij de taal op het jonge kind aanpast, wil je dat ook doen 

bij een jongeren. Natuurlijk, wat het natuurlijk bij TOS is, elke TOS is weer anders. Dat maakt 
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het ook zo lastig, dus onzichtbaar en het is anders. Het maakt het ook best wel een uitdaging om 

uit te kunnen leggen wat het nou eigenlijk precies is en hoe het er bij die ene leerling uitziet. 

Maar in de basis is ondersteunend tekenen: terwijl je vertelt, teken je direct de kern. Maar een 

jong kind dat zul je misschien ook wel weten of hebben gemerkt. Bij overgangen zou je dit 

bijvoorbeeld heel goed kunnen inzetten, bij woordenschat of bij emoties, maar allemaal in het 

klein, want je maakt het net als met ondersteunende gebaren, je haalt de kern eruit en die zet je 

neer. Ben je met een de leerlingen in groep zes bezig en dat gaat over redactiesommen of het 

gaat over psycho educatie, dan zal dat er weer anders uitzien. Dan zul je ook weer moeten kijken 

naar wat heeft deze leerling nodig? Want het is een middel, het is een tool zeg maar, om bij je 

doel te komen. En zo werkt het dus ook weer bij de jongeren in het VSO. Bij het Kentalis 

Kompas College zijn ze met hun team ook helemaal mee aan de slag gegaan en het nieuwe 

schooljaar ga ik ook een pilot met ze doen om het ook in hun klassen te gaan krijgen, maar ook 

daar maak je het weer op maat. Dus als het gaat over afspraken, het gaat over voorbereiden op 

een project of iets in die richting. Het is echt een lastig onderwerp. Het is niet dat ik het zo kan 

neerzetten, maar overal hebben we hetzelfde doel. Het is een middel en het gaat terwijl je 

verteld, teken je direct de kern mee.  

C:  Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt, het is de tool om je doel te bereiken en om bij het doel 

te komen. 

R:  Het is nooit andersom en dat is iets wat soms ook wel een valkuil is. Dat zie ik ook wel in de 

trainingen. Op de eerste plaats moet je heel erg gaan leren om je rechterhersenhelft meer te gaan 

gebruiken. Heel veel mensen die zeggen: ja, maar ik kan helemaal niet tekenen. Terwijl hier 

heb je ook die tekening, die mooie tekening niet nodig. Maar wat je wel nodig hebt, het is ook 

echt een investering om hiermee aan de slag te gaan, is dat je eerst je eigen brein, je visuele 

brein gaat trainen. En als je daar kilometers in maakt, dan ga je terwijl je verteld dus de taal 

combineren/koppelen aan dat beeld, dan wordt het ook een stukje makkelijker om het in te gaan 

zitten in je begeleiding. Maar je ziet ook nog veel professionals die gaan nadenken. Ja, maar 

hoe tekende ik nu ook alweer bijvoorbeeld faalangst, ik noem maar even een moeilijk woord, 

daar moet je natuurlijk even over nadenken. Ik wil dan niet dat je gaat nadenken over het plaatje, 

maar ik wil dat je een concreet voorbeeld gaat bedenken. Dat doe je namelijk ook als je faalangst 

uitlegt wat dat betekent, dat koppel je eigenlijk altijd dan een voorbeeld, zodat die ander het 

snapt. Dat voorbeeld, dat wordt je concrete materiaal vanuit daar ontstaan de tekeningen. 

C:  Je pakt de situatie die je bedoelt. 

R:  Ja. 
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C:  Dit klinkt heel herkenbaar. Je bent al snel aan het nadenken van hoe tekenen ik iets ook alweer 

en dat je niet goed hoe je iets duidelijk moet maken aan een kind.  

R: Precies en vind je het leuk als ik even een klein voorbeeldje mee tekenen dat dat we het over 

hetzelfde hebben? Of vind je dat zeg je van? Nou, ja, dat is zonde van de tijd. We willen graag 

door. 

C:  Ik vind het heel erg leuk om een voorbeeld te zien.  

R: Als hij bijvoorbeeld gaat om het luisteren. Dan zou je daar de nadruk op kunnen leggen met het 

tekenen. Ik teken nu even een poppetje met hele grote oren en dan zou je dus inderdaad qua 

geluid, zou het zo te zien of als je zegt van nou, ik ga zometeen iets vertellen en ik teken nu 

even de kinderen in de kring en dan wil ik dat jullie heel goed luisteren. Dit zijn jullie oren en 

nu kan mijn brein denken. Het lijken wel vissen die ik nu tekenen, maar dat is niet wat het is. 

We spreken ook af, dit zijn de oren, dus ik wil dat jullie heel goed luisteren en het kan zelf zijn 

dat je nog even een handje erbij tekent ter ondersteuning. Ondersteunende gebaren zijn 

misschien nog veel sneller om die ook in te zetten. Want dat kun je natuurlijk prachtig 

combineren dat je zegt: nou, jullie gaan allemaal luisteren en dan herhaal je het nog even met je 

tekeningetje. 

C: Ja, zo makkelijk kan het eigenlijk gaan, ja. 

R: Dat is ondersteunend tekenen, dus ik weet niet of je nog een voorbeeld hebt. Heb je nog een 

voorbeeldje van een kindje die bijvoorbeeld iets lastig vind? 

C: Nou, ik heb er misschien wel eentje. Wij hebben een kindje die bijvoorbeeld heel erg overstuur 

raakt in de overgangen en vooral bijvoorbeeld als die moet opruimen,  

R: Nou, dan ga ik aan jou vragen, want is nu heel breed voor mij, voor jou is het ook heel breed. 

Dus dan zou ik je willen vragen: oké, wat verwacht je van hem? Wat zijn de afspraken die dr. 

Zijn? 

C: Nou bijvoorbeeld bij het buitenspelen. Moeten we de de fietsjes opruimen in de schuur en dan 

gaan we naar binnen toe om boterham te gaan, want dat is vaak de situatie. Het kindje is bijna 

vier jaar.  

R: Oké, dus nog een jong, een jongkind dus dan zou je even de school kunnen tekenen en buiten 

daar zijn jullie lekker aan het buitenspelen met de fiets, zo met de kindjes kindjes en dan zou je 

dan daaronder kunnen tekenen over het opruimen. Dus dan, ik weet niet of jullie een schuur 

hebben of zo, maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen doen, dan mogen jullie alle fietsjes naar 

Caitlin brengen, mogen jullie allemaal even helpen en dan misschien moeten nog wel tussen 
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staan wanneer dat dan belangrijk is, dat het kindje dat dan ook weet. Dus dat het kind van weet 

oh dat is nu, ik moet nu opruimen. En daarna als alle fietsjes zijn opgeruimd dan gaan we met 

z’n alle naar binnen en dan gaan we aan tafel een broodje eten.  

C:  Ja, het is wel even fijn om zo een voorbeeld te zien die ik kan inzetten op de groep en die ook 

bij de groep past. 

R: Maar wat ik je wil aanraden is dat je met de groep dit zou kunnen doen, zodat kinderen zich niet 

te snel een uitzondering voelen. De kinderen met TOS zijn natuurlijk snel een uitzondering 

omdat ze de taal niet beheersen. Maar het is super interessant om dit even te schetsen met een 

groepje waar je mee bezig bent, zodat het voor iedereen ook weer even duidelijk is. En die 

tekening, die zou je ook nog mee naar buiten kunnen nemen als je het prettig vindt of bij de op 

de schuur hangen als je de activiteiten af krult wanneer het klaar is om het duidelijk te maken. 

Nu zijn we bij deze stap en en op die manier, dus ik zou het voorbereiden, dus ik zou ik dat 

gewoon even. Op een neutraal moment zou ik tot voorbereiden en die je dan ook weer voor 

gebruiken en hoeft het niet steeds opnieuw te tekenen, want de kracht dat getrouwd zit nu in die 

je samen gemaakt hebt. Je kunt de spiekbrief dan opnieuw gebruiken. 

C: Ja, dat vroeg ik me ook inderdaad af, of je het gewoon kan terugkoppelen naar iets wat je al 

eerder met het kind heb getekend. 

R: Ja, en het kan best zijn dat het ene kind het fijn vindt als je nog een keertje uitlegt. Of misschien 

nog een keer in de één op één, maar de transfer vond ik als logopedist echt heel ingewikkeld en 

dat het binnen jouw vier muren eigenlijk heel goed gaat. Maar hoe krijg je de klas zien of hoe 

krijg je het thuis? En deze spiekbriefje als we die nu hebben gemaakt, die is daar zit, dat noem 

ik dan het goud, daar zit ook het goud in zelfstandigheid en daar zit het goud in een stuk 

communicatieve redzaamheid. Dus je kunt daarmee de wereld ook een beetje vergroten, want 

je hebt dus ook naar de conciërge lopen met bijvoorbeeld je spiekbriefje en even iets ophalen 

ofzo, snap je wat ik bedoel? 

C: Ja, ik snap je hoor. Het is heel mooi hoe je het zegt. Want je zegt ook om weer even terug te 

schakelen naar de vragen. Ik wilde vragen wat je als belangrijke punten geeft in de cursussen 

die je geeft. Want je benoemde net dat we de mooie tekening los moeten laten en dat heb ik zelf 

ook meegekregen uit de cursus net zoals het niet afvinken van de tekening maar het sluiten met 

een krul. Zijn dat de belangrijkste punten die je wilt meegeven of wat ik voor jou het 

belangrijkste?  

R: Ik moet erbij zeggen dat wat ik nu een beetje deel, niet de lading dekken. Daarvoor moet je de 

training volgen van zeven weken omdat er zo veel handige tips en dingen zijn om te weten en 

dus dat gezegd hebbende dan kan het zijn dat ik ja, wat je zegt. Inderdaad, als het gaat om de 
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basis, is het allerbelangrijkste dat je inderdaad weet dat het niet om die mooie tekening gaat en 

dat je het er ook altijd het woord met het lidwoord er onderschrijft ook al werk je met de 

kleintjes. In de eerste plaats weet je toch niet precies wat het kind ermee doet. Misschien is het 

kind intern daar namelijk al wel een beetje mee bezig. Maar waar het vooral ook om gaat en ik 

noem altijd hetzelfde voorbeeld dat als jij een paard hebt getekend en het lijkt bijvoorbeeld op 

een lama want die kans is vrij groot dat het niet op een paard lijkt. Dat vind jouw stemmetje 

misschien ook wel, maar dat als zo'n briefje meegaat naar de conciërge of naar ouders of naar 

een andere leerkracht, dat je het dan ook over de hetzelfde blijft hebben. Dus als jij dat woord 

met het lidwoord er niet bijzet en je geeft alleen maar die tekening mee, dan wordt er een eigen 

interpretatie gegeven, want ze zijn niet met je mee op reis geweest. Dan zou het gesprek dus 

ook over een lama kunnen gaan met jonge kinderen of moet andere, terwijl dat niet het geval is 

dus dan krijg je miscommunicatie. En het lidwoord zetten we erbij want de bieden het altijd in 

goede vorm aan en heel veel kinderen met TOS kunnen niks met lidwoorden, maar we bieden 

het wel aan, dus het moet er altijd bijstaan. 

C: Ja. Dat is ook wel een hele goede, inderdaad. Om zoals je zegt de miscommunicatie te 

voorkomen en het spiekbriefje daarbij kan helpen.  

R: Dus dat is dat is een hele belangrijke. Nou, wat ik een ontzettende belangrijk vindt, die ook echt 

nooit vergeten mag worden is gebruik het ondersteunend tekenen niet alleen in als het niet goed 

gaat bijvoorbeeld bij volle hoofd, bij communicatienood, bij frustratie en dat soort dingen. Het 

werkt daarbij hartstikke mooi, maar zet het ook in neutrale situaties, bijvoorbeeld zoals we net 

getekend hebben bij buiten en wat die afspraken zijn. Daar zit namelijk geen lading op maar dat 

kan ook bij begrijpend voorlezen zijn en dat kan ook zijn bij inderdaad gewoon een opdracht 

die je even geeft. Het gaat om datgene waar geen lading op zit. Maar zet er ook in als het gaat 

om iets goeds, dus denkt bijvoorbeeld aan het geven van een compliment, denk aan een 

verjaardag die er aankomt, een liedje of een dingetje. Snap je wat ik bedoel? Want dat is wel 

een eye opener voor professionals. Die maken misschien al gebruik van een visuele 

ondersteuning, misschien ook wel van ondersteunend tekenen, maar dan vooral als een kind een 

vol hoofd heeft of als een kind niet lekker in zijn vel zit. 

C: Ja. Als het niet wordt begrepen of als de verwachting niet begrepen wordt, ja. 

R: Ja en weet je. Als we dat alleen maar gaan doen op het moment dat het niet goed gaat en ik heb 

helaas de ervaring ook. En kinderen met TOS zijn visueel supersterk. Dan zullen ze dus heel 

snel lijntje gaan leggen met; ah, daar kom jij weer aan met je tekenblokje dus niet goed met mij. 

En mijn missie is dat we dit met elkaar gewoon in onze gewone taal en communicatie een plekje 

gaan geven, dus ook op neutrale momenten en vooral ook dat zij het vervolgens kunnen gaan 

gebruiken. Want het doel is natuurlijk dat jij hier in dit aanbiedt. Maar hoe mooi is het als jij als 
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kind niet helemaal uitkomt zoals misschien dat ene meisje waar je het net over had, die om een 

pen vraagt en jou heel aanspoort maar je wil eigenlijk dat kinderen het zelf ook graag gebruiken, 

op termijn. Of zoals een jongen die ik begeleid die het op zijn stage nu gebruikt. Dat is ook een 

jongere met TOS en zo communiceert met zijn studiebegeleider op momenten dat hij er niet aan 

uitkomt.  

C: En dat het dan geen negatieve ding gaat worden op het moment dat het tekenen wordt ingezet 

en ook niet aan negatieve dingen wordt gekoppeld.  

R: Nee, precies. Maar het is een ingang, een sleutel. Dus dat is een hele belangrijke, zeg altijd 

hard op. Vertel echt hard op wat je tekent. Dat vind je eigen brein ook heel prettig, want die 

moet er ook aan wennen. Je ‘stemmetje’ vindt er wat van, die lacht keihard, of een leerling of 

collega moet erom lachen maar juist door het op te schrijven en het uit te spreken. Want op het 

moment dat wij gaan gummen en poetsen en we gaan er dingen details aan toevoegen, dan 

geef je ook dat voorbeeld aan de kinderen Dan is het dus eigenlijk nooit goed. En het is juist 

de bedoeling dat we niet gaan hebben over die mooie tekeningen en dat dat moet kloppen. 

Nee, het is een middel om bij je taal te kunnen komen, om elkaar te begrijpen. 

C: Ik vind het goed dat je verteld over het niet weghalen. Ik zie soms een collega wel zijn tekening 

weghalen als ze vinden dat het niet lijkt op wat ze bedoelen. 

R: Ja, het is wat jij geeft aan het kind en het is zo mooi als we akkoord gaan met wat we tekenen. 

Dit is gewoon even dat we dezelfde taal spreken, zeg maar. Wat ik ook nog heel belangrijk vind 

om te noemen, is ook een heel mooi inzicht. Hoe meer taal, hoe voller een hoofd bij TOS. Dat 

is bij jullie ook bekend. Maar hoe meer details in een tekening, hoe voller een hoofd bij TOS. 

Dus als jij, ik weet niet of jullie het herkennen, maar dat je geneigd bent om, als je een meisje 

tekent, misschien ook wil dat de oren erop zit, de neus, de wenkbrauwen, de haren en jurkje en 

schoentjes met de veters. Daar kan een kind heel vol van worden, want het is een kinderen met 

zijn visueel supersterk. Daar zit hun kracht. Wij kunnen heel veel leren van leerlingen met TOS. 

Bedenk je dus ook dat met hoe meer visuele prikkels je aankomt, hoe voller het hoofdje raakt 

en dat is nou juist wat we niet willen. We willen dat dit helpt bij rust, een overzicht en verder 

kunnen. 

C: Je bedoeld eigenlijk dat we het moeten houden bij een simpele en korte tekening? Keep it 

simpel. Eigenlijk ziet elke meisje er ongeveer hetzelfde uit en elke jongen ook.  

R: Ja, en op het moment dat jij het echt over een klasgenootje hebt, dan zou je een brilletje kunnen 

tekenen of krulletjes enzovoorts. Iets dat kenmerkend is. Dit is even wat nu in me opkomt. Weet 

dat ik op dit moment bezig bent met een boek. Het is een praktische handleiding. Ondersteunend 
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tekenen voor in het onderwijs en daar zul je waarschijnlijk nog wel veel meer vinden, maar dit 

zijn denk ik voor nu wel even de belangrijkste die die spelen. 

C: Dit zijn ook wel echt duidelijke handvatten.  

R: Ja, goed zo. 

C: Ik schrijf ook af en toe mee hoor. Ik ga even kijken naar mijn blaadje. We bespreken zoveel, 

dat we alle kanten op gaan. We waren eigenlijk ook wel benieuwd naar op welke manier jij je 

kennis deelt. Je gaf aan dat je in contact bent met professionals en je benoemde de coaching 

gesprekken die je hebt.  

R: Ja, je hebt natuurlijk de website tekenen bij TOS en je hebt ook nog de website ondersteunen 

tekenen bij kinderen.nl. Daar kun je denk ik ook veel gratis vinden. Maar daar kun je ook 

gewoon het aanbod vinden. Het gaat vooral over tekenen bij TOS, dat  is waar ik wat meer mijn 

focus op heb. Bedoel je dan meer de online trainingen die ik aanbied of meer voor wie? 

C: Nou ja, meer de manier waarop jij jouw kennis deelt.  

R: Ik deel mijn kennis, zoals ik nu jullie doe, maar dat vind ik heel gaaf. Ik heb veel gesprekken, 

steeds meer met studenten die stagelopen of een scriptie doen. Ik denk dat er nu wel zeven losse 

studenten die hier los mee bezig zijn. Dus op die manier vind ik dat heel erg belangrijk. Ik geef 

me een online masterclasses zoals 27 april is de laatste van dit jaar voor de professionals en dan 

is het anderhalf uur en dan zijn we gewoon echt bezig met dat mensen er kennis mee maken 

want dat is echt belangrijk. En dan is het aan jouw of je vuur aangaat of niet, maar dat je in ieder 

geval een beetje weet wat het betekent en hoe je daarmee aan de slag kunt. Ik heb de online 

trainingen, ik heb de online teamtrainingen en workshops. Die ik geef aan teams, maar ook aan 

ouders. Ja en ik probeer gewoon ook via Facebook en LinkedIn want zijn eigenlijk een beetje 

mijn platforms zeg maar. Daar deel ik ook vaak voorbeelden en dingen die ik heb meegemaakt 

met bijvoorbeeld ouders. Zodat ik op die manier hoop ik dat ik nog meer ouders kan inspireren 

en misschien doe ik dat ook wel naar aanleiding van ons gesprek. In mijn posts probeer ik op 

die manier mensen te inspireren en ik heb de wekelijkse spiekbrief. Die komt iedere donderdag 

en is gratis nieuwsbrief. Misschien ben je daar wel lid van? 

C: Ja, ik krijg hem volgens mij door de cursus inderdaad. 

R: Oké ja, dat betekent dus dat je elke week een video van mij krijgt met het laatste aanbod. Maar 

vooral de video waarin ik je meenemen. De ene keer gaat het over een voorzetsels en 

ondersteunend tekenen, de andere keer gaat het over corona en ondersteunend tekenen en dan 

gaat het weer over begrijpend rekenen. Ik geef nu maar een paar voorbeelden maar op die 

manier. 
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C: Ja, dat zijn heel veel dingen. 

R: Ja en we zijn ook nog bezig voor een evenement dat er nog aan gaat komen met een paar 

mensen en een paar kleine bedrijfjes. Om het ook voor ouders, professionals maar ook voor 

studenten die nog niet zoveel weten over TOS, daar zijn we achter de schermen nu mee bezig 

en daar heb ik ook weer mijn aandeel aan mee.  

C: Ik denk dat je dan toch best veel hebt. Je noemt eigenlijk toch best een flinke lijst op met dingen 

waar je mee bezig bent.  

R: Ja, ik heb een niet gediagnosticeerde ADHD en ik heb een missie, dus die combinatie is hier 

misschien ook wel interessant. Maar goed, dat terzijde. 

C: Misschien werkt dat juist heel genoemd. We moeten niet altijd alleen maar denken aan labeltjes.  

R: Nee, nee, nee. ik zie het ook iets goed hoor. Maar het kan heel veel lijken terwijl dat zo voor 

mij niet is. Maar ik denk dat dat ook vanuit daar een beetje gegroeid is. 

C: Oh ja, snap ik. Je gaf wel een paar dingen aan waarvan je zegt dat het belangrijke punten zijn 

zoals altijd het opschrijven met het lidwoord en praten bij wat je tekent. Zijn dat ook de grootste 

valkuilen die je eigenlijk ziet bij mensen met wie je werkt, bij ouders, bij professionals? Wat 

valt op? 

R: De valkuil is dat je dus eigenlijk eerst heel erg gaat nadenken over hoe je iets tekent en daar 

komt dan vervolgens taal bij, wat logisch is, want dat betekent dat je dat je nog kilometers mag 

maken. Maar een valkuil is dat mensen te veel in detail gaan. Dus als het gaat over de 

beurtwisseling bijvoorbeeld. Nou, dat is ook nog wel een valkuil, dat is ook wel een tip. 

Trouwens als jullie een verhaal mee tekenen van een kind, dan ben je misschien geneigd om dat 

van links naar rechts helemaal mee te tekenen en vervolgens ga je daaronder nog door met 

tekenen en weer daaronder. Nou, als je dan nu evengoed bedenkt dat zo hoe meer details, hoe 

voel het hoofd, dan is dat zeg maar een valkuil. Dat je dus geneigd bent om een papier helemaal 

vol te maken, omdat je toch lekker aan het kletsen bent en je tekent mee. Vervolgens heb je op 

papier dat helemaal volstaat dat heeft een niet gewenste effect zeg maar, want dat levert weer 

onrust op. Dat levert weer voor het vol hoofd op. Dus de tip daarin is dan nog even terug, maar 

is dat je probeert van boven naar beneden mee te tekenen. Ik had het ook allemaal achterelkaar 

door kunnen tekenen. Maar de jongeren met TOS die hebben mij geadviseerd om zoveel 

mogelijk van boven naar beneden te tekenen. Dan heb je wel meer papier nodig maar je zorgt 

voor rustig en je blijft meer bij je kern.  

C: Maar je hebt die tip gekregen van jongeren met TOS? 
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R: Ja. 

C: Oh, dat is wel een heel mooi iets. 

R: Ja ja, zeker. Ik zit trouwens ook nog in het project van deelkracht, visualisaties psycho educatie 

en ook daar werk ik met jongeren met TOS maar dat is heel belangrijk om te weten hoe dat dan 

voor jongeren, met dat mensen, met ons werk want ik kan het wel bedenken zijn zou moeten er 

ook mee kunnen doen. 

C: Ja, het moet voor hun werkzaam zijn, niet voor degenen die het bedenkt. 

R: En een valkuil is misschien dat en ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar als het gaat, als je het 

woord tekenen hoort, misschien ziet waarbij je collega’s. Ja, dan haken mensen gewoon snel af, 

want dat kost of te veel tijd. Hé, je gaat toch niet tekenen in een les voor een groep, veel te 

tijdrovend, misschien bij jullie minder, omdat je ook werkt met TOS en trouwens voor 

slechthorenden kinderen is het ook heel goed en ook los van TOS maar het is wel een valkuil 

dat heel veel mensen bij tekenen toch denken: nee, ik kan het niet. Ik kan niet eens een paard 

tekenen dus laat maar. En dan laten het zitten. Ze laten het zitten omdat de noodzaak of in ieder 

geval het gevoel voor de raag  er naar er niet is, ze hebben dat nog niet gevoeld.  

C: Ze laten het ook eigenlijk dan meer zitten vanuit eigen gevoel en minder in het belang van het 

kind.  

R: Ja, dat klopt en dat is ook goed hè. Ik bedoel, dat is ook prima en het kan gewoon dat het niet 

jouw ding is, dat kan gewoon. Maar ik hoop dat ik mensen kan inspireren en dat mensen toch 

gaan proberen om te kijken of het misschien wel helpt bij die ene leerling. Maar of het echt een 

valkuil is, dat weet ik niet.   

C: Ja, ik denk dat het wel een beetje onder een valkuil valt.  

R: Ja, precies en verder qua valkuilen weet ik het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat het belangrijk 

is dat je wel een basistraining hebt gevolgd voordat je het echt gaat inzet. Maar als je er echt 

meer van wil weten is het om het goed in te kunnen zetten, dat is natuurlijk nu in de afgelopen 

tweeënhalf jaar is steeds weer ontwikkeld. Ik maak het ook na elk half jaar weer helemaal op 

maat, want ik leer heel veel, ook weer in mijn trainingen. Maar ik denk dat dat wel belangrijk 

is, juist om valkuilen een beetje te voorkomen. Weet je ook met het volle hoofd. Ik dacht eerder 

aan het begin, in het eerste jaar, dat het volle hoofd alleen maar bestaat uit rode bolletjes, dus 

alleen maar negatief, prikkels en dingen. Maar dat is misschien mijn eigen valkuil geweest. 

Maar ik heb geleerd dat kinderen met TOS kunnen ook heel veel last hebben van oranje balletjes 

om het maar even zo te noemen, en groene balletjes. Dus het spelen en die overgang zoals net 

bij jouw voorbeeld. Het kan er ook voor zorgen want het is hartstikke leuk om buiten te fietsen 
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en te spelen maar het is ook super intensief en zeker als er nog taal bij komt kijken. Dan kunnen 

groene balletjes ook oranje of rode balletjes worden. Dat is dus ook wel een belangrijke. De 

valkuil is dat je het vooral gaat inzetten wanneer het niet goed gaat en wanneer het om een 

volhoofd gaat. En dan een vol hoofd alleen bestaat uit negativiteit. Ik klets nu heel veel dus ik 

hoop niet dat je nu afhaakt.  

C: Nee, zeker niet. Ik vind het heel interessant. Maar ik denk wel dat het goed is dat je zegt een 

volhoofd hoofd niet negatief te zijn maar dat het ook positief kan zijn. Ook even uit ervaring als 

ik zelf een leuk vol weekend heb, kan ik ook een vol hoofd hebben maar dan is dat ook alleen 

maar positief en niet negatief. Daar denk je niet gelijk aan.  

R: Dat is wel een eye opener ja.  

C: Ja een eye opener. Ik maak even het bruggetje naar het kopje ervaring. Ja, we weten natuurlijk 

wel uit eigen ervaring ook, wat het tekenen bij TOS kan doen. Maar wat merk jij als er wordt 

getekend? Want jij ziet dat veel breder dan wij? Wij zien het natuurlijk alleen de kinderen op 

de behandelgroep. Maar kun je vertellen wat je merkt als het wordt ingezet en wat het effect 

daarvan is?  

R:  Ja, nou. Zeg het me maar als je het herkend. Op de eerste plaats vertraagd het taal, dus het 

vertraagt taal bij emoties en in communicatie. Dat is de allereerste en heel veel kinderen hebben 

natuurlijk met TOS, iedere TOS is weer anders. Maar die auditieve verwerking is toch wel eentje 

die je bij elk kind wel terugziet komen. En de ene gaat daarin wat sneller dan de ander maar dat 

zie je toch wel veel. Het draagt ook bij aan een stukje auditief werkgeheugen dus dat het helpt 

om makkelijker te kunnen onthouden. Die spiekbriefjes zijn daar dus ook een groot hulpmiddel 

in. Nou, wat ik ook terug krijg is dat je meteen impact kunt maken.  Dus als jij met een kind 

gaat zitten en je stelt jezelf alleen al even voor, je tekent jezelf, je tekent je huis en je huisdier, 

dan gebeurt er al iets met die ander. Het gaat over gehoord worden, het gaat over gezien worden, 

je begrepen voelen en het gaat er ook heel erg om dat het succeservaringen op levert. Want je 

spreekt namelijk een deel van de hersenen aan waar deze leerlingen zo goed in zijn. Het 

betekend niet dat je de hele dag moet tekenen. Dat vragen deze kinderen of leerlingen helemaal 

niet. Maar besef je goed dat vanaf het moment dat je opstaat tot en met het moment dat je naar 

bed gaat, als je taal hoort, dan heb je tijd nodig om het te verwerken, tijd nodig om het te laten 

landen te volgen, om erop te kunnen reageren. En die tijd hebben we in deze talige tijd niet. 

Nou ja, ik hoop dat we daar een kleine schakel in kunnen zijn om dat wel te kunnen creëren en 

te laten zien wat ondersteunend tekenen doet  Het vertraagt maar het laat ook meteen zien: hé, 

ik hoor jou, ik zie jou, ja, we zitten op dezelfde lijn. Of nee, we zitten niet op dezelfde lijn. Dan 

gaan we dus nu zoeken naar wat wel diezelfde lijn is. Ik denk dat ondersteunend tekenen 

ongelooflijk bijdraagt om TOS op de kaart te zetten, dus dat je TOS visueel kunt maken. Nou 
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ja, en als je weet dat ADHD en autisme minder vaak voorkomen dan TOS, dus dat is heel 

bijzonder en dat snap ik ook, want het is zo moeilijk uit te leggen, dus ik denk dat het ook qua 

psycho educatie een ongelooflijke bijdrage levert, dat jij jezelf gaat leren kennen op een goed 

moment als kind. Maar het gaat eigenlijk ook over authenticiteit en over je identiteit, maar ook 

dat er meer bekendheid komt over TOS.  

C: Ja, maar je hoort daar inderdaad weinig over. Er is veel meer bekend over ADHD en autisme 

en niet over TOS.  

R: En daar hebben mensen een plaatje bij. 

C: Ja, en als ik kijk naar onze opleiding dan is TOS ook maar een enkele keer benoemd binnen de 

opleiding. Er is maar een enkel college tijd aan besteedt.  

R: Nou ja, ik ben heel dankbaar dat jullie dit doen. Wat jullie zullen hier dus ook jullie bijdragen 

weer aan leven. Om te zorgen dat daar meer bekendheid overkomt dus ik hoop dat je dat ook 

voelt. Eén op de 20 kinderen, je hebt een vaker gehoord, heeft een taalontwikkelingsstoornis. 

Dus in elke klas en ik kwam als een ambulant begeleider op scholen waar maar één leerling was 

met TOS. Ja, dat dat maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Alleen die leerling, daarvan wisten 

we het. Gelukkig, dus konden we verder helpen. Maar die andere leerlingen, ja, die zijn er 

verlegen of onhandig of brutaal, oftewel terwijl daar misschien iets anders bij aan de hand is.  

C: Ja. 

R: Ja, maar ik denk dat dit op alle taalgebieden te gebruiken is. En als het gaat erom dat je met 

verstaanbaarheid bezig bent, dan kun je het daar ook gebruiken. Als het gaat om een korte 

klanken, lange klanken bijvoorbeeld. Of over hoe dat dan werkt in jouw hoofd, met dat je dan 

wel 100 keer een klank moet horen. Die uitleg kun je dan allemaal ondersteunen. En als het gaat 

om het woord, de woordenschat vergroten, passief of actief, maar ook communicatie bij 

bijvoorbeeld bij spelletjes of afspraken. Ja eigenlijk bij alles wel.  

C: Nou ja, dat is ook mooi toch? Het kan overal bij. Het is niet dat het bij een specifiek moment 

past maar juist bij alles.  

R: Nee en ik denk wel dat je erachter gaat komen dat het ene kind het fijner vind dan het andere 

kind maar dat heeft weer te maken met authenticiteit. Dus wie jij bent, hoe jij leert en wat jij 

prettig vindt. Er zijn ook kinderen die heel graag meekijken maar zelf bijvoorbeeld ook nooit 

zullen tekenen, omdat er dat vanuit intrinsiek niet inzit. Nou, dat is goed. Maar die hebben wel 

weer heel veel steun aan het mee kunnen kijken.  
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C: Ja, en ik heb ook een kindje op de groep gehad. Die vond het eerst heel fijn en nou die 

bijvoorbeeld niet meer nodig is. Hij vond het eerst heel prettig maar nu niet meer.  

R: Dat is hetzelfde met ondersteunende gebaren natuurlijk. Er zijn nog steeds beelden bij. Dat als 

je dat gaat gebruiken, dat een kind dan hè nooit de taal gaat leren, is natuurlijk onzin, want je 

wil allemaal dezelfde taal spreken als je ouders en als je het niet meer nodig hebt dan laat je het 

los. Dat is hierbij ook, het is een middel.  

C: Ja, ik wist inderdaad dat je bij ondersteunende gebaren het op een gegeven moment los laat 

maar dat wist ik van ondersteunend tekenen niet. Zo kom je toch achter van alles.  

R:  Ja, hartstikke goed! 

C: Waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben is wat zijn de reacties van mensen die bij jou cursussen 

volgen en die jij begeleidt? Wat zijn hun eerste reacties? Zijn er eye openers? Wat krijg je te 

horen van de mensen die de cursussen volgen?  

R: Ja, ik heb bewust ook enquêtes die ik nadien nog af neem, omdat ik gewoon heel benieuwd ben 

of ze het willen aanraden en dan ook bijvoorbeeld waarom? Ja, ik kan met recht echt wel zeggen 

dat 90 procent van de mensen meteen al wel gewoon heel enthousiast zijn, omdat ze zien dat 

alleen maar zo’n klein tekeningetje als bijvoorbeeld jezelf even mee tekenen of iets anders 

ondersteunen dat dat kan helpen. Een voorbeeld van een ambulant begeleider, dit vind ik een 

heel mooi voorbeeld. Aan dat jongetje kan je vragen: ‘Hoe was je weekend?’, Dan reageert hij 

met ‘Ja, leuk’ en daar stopt het. Maar de innerlijke taal die van binnen zit en dat is natuurlijk 

een enorme uitdaging voor kinderen en leerlingen met TOS. Ze willen veel meer vertellen maar 

ze komen er niet bij en dit jongetje vond dat ook moeilijk. De ambulant begeleider schreef toen 

dingen op van bijvoorbeeld ben je buiten gaan spelen? Zij tekende hierbij een huisje, boompje 

en zonnetje. En toen kwam er een heel verhaal uit. Hij vertelde dat hij met twee vriendjes in de 

tuin had gespeeld, zijn moeder was de was aan het ophangen en hij hoorde een ambulance. En 

de ambulant begeleider had ook echt iet van huh, wat gebeurd hier? En dit is echt iets wat ik 

heel vaak te horen krijg, het is een ingang voor heel veel kinderen en mensen met TOS. Het 

voelt een beetje opschepperig maar dat is het niet. Dit zijn de reacties en dat is ook de missie 

waar we het voor doen want we willen het ook zonder TOS gaan zien. Het is wat er allemaal bij 

hoort maar dat we het ook zo kunnen gaan zien.  

C: Ja en dat het niet alleen maar talig wordt gezien maar dat het erin wordt meegenomen. 

R: Ik heb ook professionals die die beginnen aan de training en die komen erachter dat het een hele 

investering is. Die dachten ik ga een cursus tekenen doen maar die lopen er tegenaan dat het 

echt wel een investering is. Ik krijg dagelijks berichtjes van een docent die elke keer deelt met 
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datgene wat zij binnen haar klas doet en waarbij ze het inzet. Zij is heel erg aan het zoeken hoe 

zij het in de klas in kan zetten. En zo bestaan er dus ook ambassadeurs voor ondersteunend 

tekenen en dat wil je natuurlijk ook want die zorgen voor een groter bereik.  

C: Want door die ambassadeurs wordt eigenlijk de naamsbekendheid groter? 

R: Ik had niet gedacht. Ik weet nog dat toen ik net begon ik naar 40 verschillende 

organisaties waaronder Kentalis en Auris mailtjes gestuurd om mezelf voor te stellen 

en iets over ondersteunend tekenen te vertellen. Ik heb van één iemand een berichtje 

terug gehad met: ja, we hebben het gezien en we zitten het hier in portefeuille. 

Hartstikke aardig, bedankt, maar wie had gedacht dat nu meerdere van die organisaties 

zo enthousiast zijn? Dat is natuurlijk fantastisch want er gebeurd in de wandelgangen 

iets. Ik bedoel nogmaals het gaat niet over mij maar het is iets waar we direct iets mee 

kunnen. Alleen het is dus niet wetenschappelijk onderzocht.  

C: En dat maakt het misschien ook wel weer heel bijzonder dat dat er nog niet is, maar dat 

het dus wel werkt in de praktijk. 

R: Ja, precies dus ik hoop heel erg, kijk ik ben natuurlijk heel blij met alle scripties die 

gedaan worden, dus eigenlijk onderzoek in het klein zeg maar. Maar ik hoop dat dat ook 

heel erg gaat uitnodigen om bijvoorbeeld de opleidingen of universiteiten aan te gaan 

zitten om juist gewoon onderzoek te gaan doen naar dit onderwerp. Ach, ik verlang er 

naar en dat we bijvoorbeeld toch drie jaar bepaalde groepen gaan volgen ofzo. Maar dat 

heeft zijn tijd nodig en dat komt wel denk ik. Dat hoop ik maar daar geloof ik wel in, 

maar dat maakt het wel. België doet ook veel mee aan de trainingen, maar ook in de 

online masterclass is dat een vraag die ik vaak hoor: Ja, maar waar kan ik het vinden, 

geef mij literatuur en ik heb op mijn website tekenenbijtos.nl al sites opgezet die ik ook 

weer via Roos heb gekregen maar er is gewoon nog niet zoveel. Dat is ook gewoon 

zoals het is. Ik ben daar ook gewoon heel eerlijk in.  

C: En dan zijn er natuurlijk al wel hele grote stappen gemaakt, zoals jij net aangaf reageerde 

er eerst maar één iemand en nu zijn er steeds meer mensen geïnteresseerd.  

R: Ja, nu komen ze naar jou toe omdat ze het weten dat het werkt en dat is fantastisch. En 

ik hoop dus ook dat het zo werkt met dat ze daardoor straks misschien wel een 

onderzoek gaan doen hiernaar.  
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C: Maar dat is ook eigenlijk wel iets wat op het gebied van ondersteunend tekenen kan 

worden. Eigenlijk is het onderzoek volgens mij, zoals ik het uit jouw verhaal begrijp, 

het grootste ding wat verbeterd kan worden. Laten we onderzoek doen naar het 

ondersteunend tekenen. 

R: Ja, ik kan dat niet doen. Ik kan natuurlijk, ik kan jullie hiermee helpen en ik kan op 

kleine schaal dingen doen die er kunnen gebeuren. Maar willen we het echt aantonen? 

Dan zal daar echt een studie op gedaan moeten worden.  

C: Ja, laten we hopen dat de wetenschap ooit denkt laten we dat eens onderzoeken.  

R: Ja precies, maar wat ook wel weer mooi is, ik ben natuurlijk met mijn boek bezig en 

toen zei een collega tegen me: Pien, weet je wat het is? Het is belangrijk dat dit boek er 

komt, want de wetenschap daar kun je op blijven wachten. Maar ondertussen is de 

noodzaak: het moet er gewoon komen, er moet iets komen waardoor we weer verder 

kunnen dus wacht er niet op maar ga dit boek alsjeblieft schrijven. Dat was natuurlijk 

een beetje mijn onzekerheid van ja maar welke literatuurlijst ga ik dan gebruiken?  

C: Ja, dat snap ik. 

R: Ja, maar nu ben ik dat ik denk, ja, dit moet er gewoon in elke school zijn en dan is het 

aan de personen zelf of ze er iets mee willen gaan doen. Maar dan kun je wel lekker 

makkelijk verder met een handleiding of iets in die richting.  

C: Nou ja, misschien lokte het ook weer uit. Je weet nooit waarom ze iets wel of niet 

onderzoeken natuurlijk.  

R: We gaan het zien. Het komt vast goed. 

C: Ja precies. jij gaf wel aan dat je tot kwart voor 12 had, hè. 

R: Ja zo ongeveer maar we kunnen nog wel even door hoor. 

C: Ja, oké. Helemaal goed. Ik denk dat we de overstap gaan maken naar het stukje over 

Kentalis. Iets wat mij oprecht ook richting het onderzoek is dat wat zou ouders heel erg 

helpen zodat zij het gaan inzetten? Wat kunnen wij doen om ouders en behandelaren te 

activeren?  

R: Nou ja, ik denk dat het bij jullie op de groep al belangrijk is dat ze gaan zien wat het 

ondersteunend tekenen met het kind doet. Dus dat zei er nog niks mee hoeven maar 
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misschien maken jullie al wel eens een filmpje met ondersteunend tekenen die je op de 

app zet en anders is dit een tip om het uit te proberen. Geef eens een spiekbrief mee naar 

huis en laat ze er thuis eens over hebben, dat mag ook via een foto of via de mail maar 

zorg dat de transfer gemaakt wordt. Ik denk dat dat het belangrijkste is en ik denk ook 

dat als je een gesprek met ouders hebt en dat is heel spannend. Dat je eens probeert een 

doel te ondersteunen. Ik weet het niet maar vind of lijkt je dat spannend om bij ouders 

te tekenen.   

C: Ja, dat is wel spannend inderdaad. Gesprekken met ouders zijn sowieso wel een 

spannend iets.  

R: Dat gaat de kilometers zijn die je nog gaat maken. Ik bedoel, ik ben al 44 en jullie zijn 

nog een stuk jonger. Dus dat, dat is ook zo. Maar misschien is het wel interessant want 

op het moment dat jij met ouders in gesprek gaat en jij gaat iets, thuis voorbereid hè dus 

niet nooit ineens erin, en het zijn ouders waar je je wel veilig bij voelt, waarvan je denkt 

of misschien zijn het meertalige ouders, dan denk je: nou, ik voel de noodzaak wat meer 

want dat kan natuurlijk ook. En je neemt je voor om één ding uit gaan leggen met 

ondersteunend tekenen. Misschien wel één ding, een tip die ze mee wil geven of iets 

wat je gezien hebt, wat zo goed ging bijvoorbeeld. En je laat dat aan ze zien, je tekent 

het mee, je zegt het ook: Ik ben dit aan het leren, dit is een stukje van mij, ik vind het 

heel spannend, maar kijk eens wat er gebeurt. Dan hoef jij elkaar niet de hele tijd aan te 

kijken dus dat is ook een stukje veiligheid. Je zult leren dat het niet gaat om die mooie 

tekening. Dat is ook weer maar vooral dat je het voorbeeld bent, ook voor hun, dat zij 

dit thuis dus ook op deze manier zien en gaan doen. Dat ze ook zien dat als je een paard 

tekent die ook op een lama lijkt maar we schrijven het erbij en zeggen het hardop en 

dan is het er. Ik wil eigenlijk aan iedereen adviseren dat je het op die manier thuis ook 

nog een stukje verder kan. En als het gaat om tips voor thuis, ja dan zou ik het heel klein 

beginnen. Dan zou ik zeggen: kunnen zij bijvoorbeeld één ding uit het weekend of 

misschien wel één ding op zaterdag, één ding op zondag met hun kind erbij mee tekenen. 

Dus misschien zijn ze wel naar opa en oma geweest op de fiets en dat ze dat dan heel 

lelijk en schrijf het er ook vooral bij dan weten we ook zeker dat ze naar opa en oma 

zijn geweest en zorg dat die spiekbrief mee naar jullie gaat. Dan kunnen de kinderen in 

de kring of waar ze dan ook zijn aan jou vertellen wat ze in het weekend hebben gedaan.  
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C: Dat is wel heel leuk, want wij doen nu bijvoorbeeld dat ze foto’s/video’s op 

SocialSchools zetten, die worden bekeken en aan de hand daarvan ontstaat een gesprek 

met de kinderen. Maar nog nooit heeft iemand bedacht om een spiekbrief mee te geven 

met daarop tekeningen. De foto’s maken nu duidelijk wat er is gebeurd en soms zit er 

dan ook een verhaaltje bij maar tekeningen zijn nog niet gebeurd. Ik denk ook dat een 

foto snel gemaakt is waardoor het makkelijker is. Je laat zien wat je bedoeld en dat is 

het.  

R: Ja, en ik kom nu ook bij een valkuil. Dat is ook wel even interessant. Dat bedenk ik me 

nu. Ik had deze tekening van net ook kunnen laten zien, net zoals op SocialSchools jullie 

laten zien. Als je terug denkt aan hoe ik je mee op reis hebt genomen, dan weet je wat 

er is gebeurd en wat het betekend. De koppeling tussen je linker en rechter helft is 

gelegd, dus ook bij ons. De verbanden zijn meteen gelegd en we hebben dezelfde taal 

gesproken. De valkuil en het gevaar zit het in dat het makkelijk is om een foto te maken, 

dat je een kant en klare tekening deelt. Snap je wat ik bedoel? Als ik de kant en klare 

tekening laat zien die ik zojuist met ouders heb besproken die over een planning gaat. 

Die planning zei iets over een gesprek dat ze op zondag gaan hebben en daar kan ik iets 

over vertellen, hartstikke leuk. Maar je bent er niet bij geweest.  

C: Nee, je ziet dan toch iets anders. Je gaat er dan toch je eigen draai aan geven. 

R: Ja precies. Maar bovendien kijk, zoals picto’s. Dat is ook wel een mooi voorbeeld, die 

zijn super belangrijk. Alleen wil je echt hebben dat het één aan het andere gelinkt is, 

dan is ondersteunend tekenen een hele mooie. Dan kun je de taal direct koppelen aan 

het beeld, want dan ontstaat het beeld.  

C: Terwijl je praat ontstaat er een beeld en bij een picto is het beeld er al.  

R: Ja en het is goed hè. want alles wat maar helpend is, is goed. Maar het is interessant dat 

het zich daarin onderscheidt denk ik, in de visualisaties. Dus de tip is voor ouders: kies 

één ding in het weekend. Ga met je kind zitten en jij tekent als ouder mee of je kind mag 

mee tekenen, dat mag natuurlijk ook. Maar vooral jij tekent, jij bent het voorbeeld en 

daar maak je een foto van en die wordt gedeeld op SocialSchools.  

C: Wat een mooie tip! Dat heb ik nog niet zien gebeuren bij mij op stage.  

R: Nee, nee, dat is mooi om het uit te gaan proberen. 
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C: Dat zeker ja. 

R: Ja en als ouders inderdaad interesse hebben. Ik moet eerlijk zeggen, mijn focus ligt op 

de professionals en de reden is dat daar gewoon echt heel veel animo voor is en als ik 

een webinar of een masterclass voor ouders geef, nu de betaalde zeg maar. Nu bij de 

professionals zijn er zo’n 60 mensen en bij de ouders zijn er misschien zeven als ik 

geluk heb. En de online trainingen die ik geef, die duren bij de ouders zo’n vier en soms 

vijf weken en dan ben ik blij als ik één of twee ouders vindt die ook bij de lives, die 

daarbij horen, aanwezig zijn. Ze kunnen het allemaal terug te kijken, ze hebben daar 

gewoon een halfjaar de tijd voor. Maar ik merk dat ik daar dus een beetje op uit ga, 

omdat ik heel erg uit ga op de professionals omdat ik zie dat er meteen iets mee gebeurt. 

Maar ik ga samenwerken met iemand en zij gaat helemaal aan de slag in het nieuwe 

schooljaar, zoals het nu naar uitziet met ook de ouders, en ik hoop dat we daar een soort 

formule in gaan vinden omdat ouders het graag willen leren. Maar ik merk dat er ook 

nog een leven is naast ondersteunend tekenen bij TOS en dat is er gewoon ook. Dus ik 

denk dat het voor professionals makkelijker is om er iets mee te doen want het is je 

werk. Maar als ouders wordt je in de dag opgeslokt en dan moet het in de avond want 

je hebt de kinderen. 

C: Je moet het er ook weer bijdoen als ouders. 

R: Je moet het ook gaan leren ja. Het is een investering.  

C: Ja, ik merk dat ook bij de andere cursus, net als een Hanen cursus en een psycho 

educatie. Het komt er weer extra bij en dat dat ervoor zorgt dat de ouders dan op de 

handrem gaan staan. Dat dat het is wat ze belemmert.  

R: Juist ja, terwijl nu ook met het één op één traject, wat ik nog niet eerder heb gedaan. Zie 

ik het ook weer gebeuren bij  de moeder en vader die is nu juist helemaal lekker er voor 

gegaan. Dat is heel leuk, maar het is de kunst om het meteen te kunnen integreren. Dus 

ga kijken waar je het meteen in jouw leven kunt inzetten, dat het helpend is voor jezelf 

en voor je kind, snap je? Dus zo’n zondag zoals deze moeder nu met mij helemaal heeft 

voorbereid, kan zij straks met haar kind gaan doen. Dan heeft het een functie voor 

haarzelf en voor haar kind. Maar moet ze het los doen, dan haakt ze af en dat snap ik 

ook.   

C: Dat is misschien ook wel weer een valkuil. 
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R: Nou, de valkuil is dat je misschien denkt: Ik ga even een teken cursusje doen en dat is 

niet het geval. Maar weet dat als je als je ervoor gaat, dat je dus ook meteen effect en 

impact gaat maken. Maar je moet het wel zien als een investering. Je kan ook niet 

meteen gebaren leren, je weet dat dat niet kan. Daar moet je ook kilometers voor maken. 

Maar als je het dan gaat doen, dan zie je wat het oplevert. Ik heb nog steeds als ik mijn 

kind op het schoolplein ophaal en die is nu al 12 jaar. Ik hoef haar alleen maar te kijken 

of we zijn op een verjaardag of feestje en ik maak het gebaar van dankjewel, dan zit dat 

er nog steeds in. Het heeft nog steeds zijn effect.  

C: Oh, dat is wel mooi om te zien. 

R: Maar goed, nou ja. 

C: Nou ja, het is wel mooi om te zien inderdaad. Het moet gewoon integreren en het zit er 

niet zomaar in.  

R: Nee, dat klopt. We hebben het niet geleerd. 

C: Nee, dat is ook zo. Ik zit eventjes te kijken, want in ons gesprek hebben we gewoon al 

meerdere vraag beantwoord. Vandaar dat ik eventjes moet kijken. Eigenlijk hebben we 

de vragen rondom ouders al wel een beetje besproken. Dat is heel erg fijn.  

R: Ga je een handleiding maken voor ouders? Is dat de bedoeling van het eindproduct? 

Want dat las ik eigenlijk in het laatste stukje. Ik dacht daarbij wat is eigenlijk de 

bedoeling? Wat ga je precies neerzetten? Dat was me niet duidelijk geworden.  

C: Nou, dat kan ik wel vertellen hoor. We gaan een aanbeveling schrijven voor Kentalis. 

Hoe ze de ondersteunende communicatiemiddelen in kunnen zetten. We onderzoeken 

daarbij zowel ondersteunend tekenen als ondersteunende gebaren. Hoe ze de OC-

middelen zowel op de behandelgroep in kunnen zetten en als in hoe ze ouders kunnen 

begeleiden voor in de thuissituatie. En daarin willen we een handleiding of boekje 

maken. Het is maar net welke naam je eraan wilt koppelen. En die handleiding is 

bedoeld dat Kentalis die aan ouders/verzorgers kan meegeven. En daarin wordt gericht 

op het tekenen en de gebaren. We hebben daarom een enquête voor zowel behandelaren 

als voor ouders gehouden om te kijken waar de behoefte is en of er ook behoefte voor 

is.  
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R: Ja, en heb je daar al uitslagen van? Heb je dat allemaal al of moet je dat nog gaan 

verwerken? 

C: Daar waren we eigenlijk vanmorgen al mee begonnen, dus daar zijn we nog mee bezig. 

Maar je ziet dat sommige ouders zeggen van goh in welke situaties kan ik het te 

gebruiken? Of wat zijn voorbeelden? Dat soort dingen en dat we ook kunnen laten zien 

van wat is daarin belangrijk. Dus daarom vroeg ik ook aan jou de tips. Wat daarin ook 

naar voren kwam is dat wij vroegen wanneer gebruik je ondersteunende 

communicatiemiddelen? En daarop werd veel geantwoord op momenten van 

miscommunicatie, als het kind frustraties heeft enzovoorts. Dus eigenlijk alleen maar 

op de negatieve momenten. Nou ja, op de momenten dat het kind eigenlijk al vast zit. 

Dat is ook weer iets wat wij mooi mee kunnen nemen. Ook op de momenten dat je met 

een kind aan het spelen bent of dat je gewoon gezellig aan tafel zit, kan het ook ingezet 

worden. Dat soort tips eigenlijk.  

R:  Mooi, belangrijk ook. Weet je wat? Wat ik je nog mee wil geven, is het boek van 

Annemiek. Ik ben heel erg fan van dit boek en in dit boek staat ook een stukje over dat 

mondeling taal verdwijnt wanneer het is uitgesproken. En ik denk dat als je dat, dat zal 

ook de eerste zin in mijn boek zijn, want het kan bij TOS heel verschillend zijn. Wanneer 

je met je kind aan het spelen bent of aan het eten, op het moment dat er geen frustratie 

is. De taal verdwijnt.  

C: Ja, we hebben dat inderdaad ook meegenomen. Gesproken taal is taal die vervliegt.   

R: Ja het is taal dat snel vervliegt inderdaad. Ja, wat dat betreft. Je hebt ook een boek 

vechten voor mijn kind met een TOS. Heb je die ook al een keer voorbij zien komen? 

is wat er in. Ik ben Heleen van wie het boek is erg goed. Zij heeft dit boek geschreven 

over haar zoon met TOS, die zit inmiddels op de middelbare. 

C: Ja, sorry. Ik schrijf gelijk even de titel en auteur op want ik vind het wel erg interessant 

om me daarin te verdiepen.  

R: Helemaal goed. Het is een heel ingrijpend boek. Wel een ontzettend belangrijk, boek. 

C: Ja ik heb hem opgeschreven, dank je wel!  

R: En kan ik ook, want wat ik al zei, ik ben bezig met mijn eigen praktische handleiding 

en ik vind het heel fijn als ik in mijn literatuurlijst kan verwijzen. Zou je ook wat je nu 
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maakt, ook met mij kunnen delen? Mag ik daar ook gebruik van maken of wil je dat ook 

overleggen? 

C: Wat mij betreft wel. Wij hebben het er samen al over gehad en wij vinden het alleen 

maar super gaaf als wij daar een bijdrage aan kunnen hebben.  

R: Fantastisch! Dan gaan we nog wel even contact daarover hebben. En ik vind het ook 

wel heel fijn, maar dat is gewoon ook om mezelf een beetje te beschermen dat jullie wel 

een bronvermelding doen. Want ik merk dat als ik daar niks van zeg, maar goed dat ik 

vind dat zakelijk stukje een beetje lastig hoor. Maar goed, dan heb ik dat wel 

uitgesproken. Om dat op het moment dat je al deze tips gaat delen, dan kan het ook zijn 

dat het onder andere mensen een leven gaat leiden. Het is goed dat het zich verbreed 

maar ik vind het wel fijn dat er aan bronvermelding wordt gedaan. We hebben natuurlijk 

dit gesprek nu zo al een tijdje gehad, vind ik het heel fijn als je dat erbij kan zetten van 

het tekenen bij TOS. 

C: Ja, snap ik. Hoe zie jij dat voor je? In de literatuur hebben we namelijk al een stuk 

benoemd en verwezen naar jou, tenminste naar jouw site. Wil je en mogen wij jouw 

naam gewoon noemen in het interview en dat wij dit gesprek hebben gehad?  

R: Tuurlijk, ja, en nogmaals het gaat niet om de show, maar het gaat er wel om dat als 

ouders meer willen weten of professionals dat ze ook weten waar ze naartoe kunnen. En 

dat als ze benieuwd zijn weten waar ze meer kunnen vinden.  

C: Ja. Dat is ook een beetje het dingetje, want school had het op een gegeven ook over 

namen noemen. Wij hadden eerst jouw naam vernoemd in ons plan van aanpak. Dan 

kan ik gewoon even open over zijn, want jij krijgt het uiteindelijk ook. En toen werd er 

heel erg gezegd van: let op dat je het een professional noemt. We laten in ons onderzoek 

zowel de ouders/verzorgers als behandelaren anoniem omdat het een grote groep is. 

Maar we gaan met één iemand in gesprek over het tekenen en dat ben jij. Het is goed 

dat je het aangeeft want dat kunnen wij het ook gewoon in onze verantwoording 

meenemen.  

R: Ja, bronvermelding is gewoon iets waar je altijd, ik heb het ook in mijn algemene 

voorwaarden. Het is dus puur dus nogmaals ter bescherming, want dit is een heel mooi 

voorbeeld hoe het anders kan gaan. En dan vervliegt het en dat is dan de gemiste kans. 

Dus ja, en anders moet je maar aangegeven dat ik een bronvermelding gewoon een 
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voorwaarde vindt. Dat dat wel ergens genoemd staat, dat we allemaal natuurlijk 

dezelfde missie hebben, maar dat het wel belangrijk is dat mensen ook weten waar ze 

naartoe kunnen. 

C: Precies en ik denk dat het wel goed is als we onze conclusies schrijven van het interview 

en we de resultaten gaan coderen, we het gewoon kunnen benoemen. Want je staat er al 

in vermeld maar het is ook wel fijn om het mee te kunnen nemen in ons 

aanbevelingsdocument richting Kentalis toe. Dus wij zullen even gaan kijken naar hoe 

wij het in ons document gaan verwerken. 

R:  Als het ergens vermeld staat, is dat het belangrijkste.  

C:  Dat gaan wij regelen dus dat is geen enkel probleem. 

R:  Ik vind het trouwens fantastisch maar dat heb ik al gezegd dat jullie hiervoor staan en 

op jullie manier weer bijdragen. Dank je wel. Dat zeg ik even vanuit mijn hart.  

C: Heel fijn. Ja, ik vind het fijn dat we ook een onderwerp hebben die niet voor de hand 

liggend is, iets wat echt gewoon bij ons beiden past, wat eigenlijk per toeval is. Waar 

Kimberley en ik samen aan kunnen werken Iets wat nog erg onbekend is en wat we 

hopelijk een beetje kunnen stimuleren om de naamsbekendheid meer te creëren. Dat 

vind ik ook erg fijn.  

R: Superleuk en ik ben nog even benieuwd naar iets wat hier totaal los van staat. Maar ik 

geef natuurlijk trainingen en ik snap dat die voor studenten echt veel te duur zijn maar 

ik heb wel zitten denken. Ik zou heel graag met de opleidingen in contact komen. Ik heb 

nu een lijntje met de logopedie opleiding in Groningen lopen om te kijken of ik een 

aandeel kan hebben binnen de opleiding door bijvoorbeeld een masterclass. Hoe kijken 

jullie daarnaar want ik ga dat nu proberen. 

C: Nou. Zelf ben ik lid van een studievereniging in Tilburg, namelijk Pedagogiek In 

Tilburg. En wij hebben wel vaker van dit soort dingen als in de vorm van gastcolleges. 

Wij promoten dat via onze sociale media en Fontys deelt het dan ook via zijn 

platformen. Daar komen wel altijd mensen op af en ik denk dat dit onderwerp ook wel 

passend kan zijn bij de opleiding Pedagogiek en niet alleen bij logopedie.  

R: Ja en bedenk dat ondersteunend tekenen ook breed ingezet kan worden en niet alleen 

bij TOS.  



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

163 

C: Ja en zou je het dan ook leuk vinden, aangezien we het er nu toch over hebben, om te 

kijken wat wij als mogelijkheid hebben binnen pedagogiek in Tilburg?  

R:  Jazeker, ik ben er ook nog heel zoekend in en daarom gooi ik het nu ook in ons gesprek 

om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik ben het op dit moment aan het onderzoeken. 

Maar je krijgt er ook een blij gevoel van? 

C: Ja, dat zeker. Het is heel erg interessant en leuk om de kennis te krijgen en er meer over 

te leren vind ik.  

R: Ik informeer gewoon ook omdat ik graag reageer op de respons. 

C: Ik zal eens kijken wat ik kan doen binnen de studievereniging en zal het meenemen in 

een volgende vergadering. 

R: Heel erg fijn. Ik denk dat we het zo wel kunnen afronden. 

C: Ja, dat is prima. Ik denk dat we alles wel besproken hebben. 

R: Ja en mocht je nog iets willen weten, dan mag je mijn altijd nog een berichtje of mailtje 

sturen. Weet mij daarin te vinden. 

C: Ja, dat komt vast helemaal goed. Mocht je nog iets weten ter aanvulling van ons gesprek 

vandaag zou het ook fijn zijn als je dit aan ons laat weten.  

R: Mocht me iets te binnen schieten, dan zal ik het laten weten. Iets wat ze niet mogen 

vergeten is dat ondersteunend tekenen een hele mooie ingang kan zijn. Je moet het 

vooral gaan onderzoeken en het aangaan ervan.  

C: Ik denk dat wij hier goed mee aan de slag kunnen gaan. 

R: Ik wens jullie heel veel succes. Mocht je nog vragen hebben, voel je dan enorm welkom. 

Ik wens jullie alle succes. 

C: We houden nog contact en heel erg bedankt. Fijne middag verder. 

R:  Jullie ook heel erg bedankt en een fijn weekend verder. 
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Bijlage 10 Toestemmingverklaring vermelden naam 
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Bijlage 11 Mailcontact professional NmG 

 

Van: Stal, Kimberley 

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 10:31 

Aan: C. 

Onderwerp: Interview afstudeeropdracht 

  

Beste C.,  

 

Mijn naam is Kimberley Stal, stagiaire binnen Kentalis. Ik volg op dit moment de cursus 

NmG1 en ben samen met een andere stagiaire binnen Kentalis (Caitlin van der Sijde) bezig 

met onze afstudeeropdracht. Deze heeft o.a. betrekking tot NmG. Wij vroegen ons af of wij 

contact met jou mogen opnemen (naar verwachting begin April) over NmG en of jij een 

bijdrage wilt hebben aan onze afstudeeropdracht. Het contact zal een online gesprek zijn 

i.v.m. corona.  

 

Graag horen wij van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kimberley Stal  
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Bijlage 12 Mailcontact professional ondersteunend tekenen 

 

Van: Sijde, Caitlin van der 

Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 10:47 

Aan: Ondersteunend Tekenen 

CC: Stal, Kimberley 

Onderwerp: Informatie afstudeeropdracht 

  

Beste P., 

 

Mijn naam is Caitlin van der Sijde, stagiaire binnen Kentalis. Ik heb vorig jaar de cursus 

ondersteunend tekenen gevolgd en op dit moment ben ik samen met een andere stagiaire 

binnen Kentalis (Kimberley Stal) bezig met onze afstudeeropdracht. Deze heeft o.a. 

betrekking tot ondersteunend tekenen. Wij vroegen ons af of wij contact met jou mogen 

opnemen (in februari/maart) over ondersteunend tekenen en of jij een bijdrage wilt hebben 

aan onze afstudeeropdracht. Het contact zal een online gesprek zijn i.v.m. corona.  

 

Graag horen wij van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

Caitlin van der Sijde  

  



Ondersteunende communicatiemiddelen voor TOS’ers 
 

167 

Bijlage 13 Feedbackformulier afronding afstudeeronderzoek Waalwijk 
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Bijlage 14 Feedbackformulier afronding afstudeeronderzoek Etten-Leur 
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