
“TC …Wat kun je ermee?” 

KieCON Jonge Kind Event 

20 november 2018 

Milou Derkman- logopedist  

BEO Logopedie 



• 14 logopedisten met vestigingen door heel Twente: 

   Enschede, Boekelo, Hengelo, Delden, Hengevelde, 
Bentelo, Goor, Geesteren, Tubbergen, Albergen, 
Almelo, Denekamp 

 

• Reguliere logopedie 

 

• Pre-verbale logopedie 

 

• Logopedie bij kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, specialisten op gebied van 
Down-syndroom, autisme, EMB etc.  

 

 

 

www.beologopedie.nl 

 

 

http://www.beologopedie.nl/
http://www.beologopedie.nl/
http://www.beologopedie.nl/


Wat is communicatie ? 
  

• Ervaren 

 

• Definitie: “communicatie is het actief en bewust 
overdragen van kennis of informatie” 

• Verschil Interactie – Communicatie 

• Inhoud boodschap.  



Totale Communicatie 
 

De intentie hebben om de ander te willen 

begrijpen en moeite doen om je aan te 

passen aan het communicatieniveau. 

 

Tegelijkertijd en meer bewust gebruik 

maken van alle benodigde uitingsvormen  

van communicatie in een interactie 

 



Totale Communicatie 
 

• Vormen: gedrag, geuren, voorwerpen, 
ruimtegebruik, vast ritme, foto’s,  

• tekeningen, pictogrammen, imiteren van 
geluid, gesproken taal, geschreven taal, 
gebaren, gebarentaal, vingeralfabet. 



Fasen Communicatievormen 

  non-verbaal verbaal 

Non-symbolisch niveau - lichaamshouding 

- mimiek 

- oogcontact, blikrichting 

- tactiel contact (knuffelen, massage) 

- aanwijzen (joint attention) 

- lachen 

- kreunen 

- zuchten 

- neuriën 

- brommen 

- gillen 

- huilen 

Pré-symbolisch niveau - natuurlijke gebaren 

- voorwerpen op ware grootte of  

  model 

- voorwerpen / verwijzers 

- foto’s (fotoboek, fotobord) 

- picto’s (programmabord, 

  communicatiemap) 

imiterend verklanken: 

- woef-woef 

- toet-toet 

- mmm (lekker) 

Symbolisch niveau - gebaren 

- vingerspelling 

- bliss-symbolen 

- geschreven taal 

- praten 

- zingen 



Totale Communicatie 

 
• ComVoor test 

 

• Voorlopers in Communicatie – 

   Roger Verpoorten, Ilse Noens,  

   Jarymke Maljaars &  

   Ina van Berckelaer-Onnes 

 
 



Totale Communicatie 

 
• Schema Shane 

• ComVoor 

• Ervaringsoefening 
• In de praktijk 

 

 
 



• Dagritme in de klas 

 

 
 











• Gebruik NmG gebaren 

 

 
 



• Gebruik verwijsliedjes 
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• Ervaringsoefening 

 

 

 
 



Wat bereik je met TC? 
 

• Je geeft afgestemde informatie. 

• Je biedt veiligheid, overzichtelijkheid en 
structuur. 

• Je vergroot de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid en keuzegedrag. 

• Je lokt interactie/conversatie uit. 

• Je bevordert sociale vaardigheden en 
contacten.  

 



Afsluiting 

 


