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Modelleren 

Met modelleren bedoelen we ‘het goede voorbeeld geven zodat iemand kan volgen en imiteren’. We 

moeten de symbooltaal voordoen aan een persoon die Ondersteunde Communicatie gebruikt, zodat zij 

deze taal zelf kan gaan gebruiken. Dit betekent dat wij onze gesproken taal zoveel mogelijk met 

symbolen moeten ondersteunen. 
 

Waarom? 
“Een zich normaal ontwikkelend kind is gedurende 4.380 uur ondergedompeld geweest in gesproken 

taal alvorens het begint te praten rond de leeftijd van 18 maanden.  

4000-6000 woorden per dag voor 1 jaar, voordat ze hun eerste woord zeggen. 4000-6000 woorden per 

dag voor het tweede jaar, voordat ze 2 woorden samen gaan voegen.  

Als iemand symbolen gebruikt en er slechts twee keer per week 20-30 minuten aan wordt blootgesteld, 

dan kost het de gebruiker van deze symbolen 84 jaar om dezelfde ervaring op te doen met de 

symbolen als een zich normaal ontwikkelend kind in 18 maanden met gesproken taal!” 

- Jane Korsten, 2011 
 

 

Hoe modelleren 

Modelleren kan gedaan worden op geprinte bladen uit het communicatie hulpmiddel van het kind 

kind/de volwassene of op de spraakcomputer. 

Wijs naar de woorden op de pagina/het scherm terwijl je ze zegt, dat is modelleren.  

Denk aan de volgende tips terwijl je voorbeeld geeft:  

• Probeer het in zoveel mogelijk situaties te doen: de gebruiker hoeft niet te beschikken over 

een oogbestuurde computer voordat je taal kunt gaan modelleren.  

• Zorg dat het betekenis heeft: geef voorbeelden in alledaagse situaties – dingen die je toch al 

zou zeggen, in plaats van krampachtig situaties creëren om te kunnen modelleren. 

• Gebruik verschillende soorten woorden: voornaamwoorden, werkwoorden, korte woorden, 

beschrijvende woorden en zelfstandig naamwoorden, zodat de gebruiker blootgesteld wordt aan 

alle soorten woorden. Hoe meer iemand aan taal wordt blootgesteld, hoe meer zij zelf gaan 

gebruiken.  

• Breidt uit en voeg toe: je moet helpen om zinnen te gaan vormen, bijvoorbeeld: als zij het 

woord “hond” gebruiken, geef je als voorbeeld terug “hond is lief!” of “jij hebt hond” of “honden 

zijn grappig”.  
 

Plaatsen om te modelleren: overal!   

Print pagina’s uit en lamineer ze om rondom het huis te gebruiken tijdens (voor)lezen, in de badkamer, 

maaltijden etc. Neem de pagina’s mee; naar de winkel, dierentuin, boerderij, park, restaurant.  
 

Zelfs als je slechts 2 zinnen voordoet als je een hele tijd buiten bent, geef je betekenisvol taalaanbod in 

de juiste omgeving.  


