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Het KLIN©‐programma
• voorschoolse en schoolse periode
• kinderen met communicatief
meervoudige beperkingen en hun
ouders, leerkrachten en
behandelaars
• van drie tot en met twaalf jaar oud.
• ‘zone van naaste ontwikkeling’
• adaptieve leeromgeving
• ondersteunde communicatie
• best passende toegang tot taal,
begrijpend en technisch lezen
• thuisgeletterdheid
• evidence‐based programma
• complementair en inpasbaar

1

(1) Handboek KLIN©
(2) Praktijkgidsen
(3) Milo&Lana
Prentenboeken
Milo & Lana poppen
Milo & Lana Gebaren DVD
OC‐materialen

Milo | Powerpoint Presentatie

KLIN©‐pijlers
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5 KLIN©‐niveaus
I nt ervent ie
1 Voorschools

Niveau
Toeleidend

2 Vroegschools

Beginnend

3 Schools

Gevorderd

4

Master
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Expert

Om schrijving com m unicat ie- en t aalkenm erk en
Referentieel; ldirect aan lichaam-/persoon gebonden en
situationeel bepaald (direct waarneembaar en met
ondersteunende begeleiding); maar nog niet
intentioneel bedoeld (vooral explorerend van aard).
Referentieel-intentioneel, niet meer louter aan de
persoon of lichaamgebonden, maar wel nog situationeel
bepaald (ook zelfstandig uitvoerend, in nabijheid van
vertrouwde begeleider, in vertrouwde setting)) 1woordsuitingen (benoemend, uitlokkend); Concreet
waarneembaar in hier-en-nu.
Symbolisch en intentioneel vaak vanuit situationeel
gedeelde ervaringen; meerdere periodes die zelfstandig
uitvoerend zijn opeenvolgende 1-woordsuitingen,
beschrijvende 2-3 woorduitingen met
actiewerkwoorden. Beperkt in (na)vertel- en
verhaalvaardigheid met OC (foto’s, picto’s, tekeningen,
boek, film, Visual Scene Displays).
Combineert meerdere woorden/symbolen/gebaren
Vertel- en verhaalvaardigheden buiten hier-en-nu en
buiten gedeelde referentiekader, wel met OC.
Initieert zelf communicatie (eigen thema’s, eigen drive).
Grote woordenschat: ook zichtbaar in gebruik van
dynamische OC-systemen (met menusturing); Stelt
boodschappen op een creatieve manier samen. Heeft
creatieve vertel- en verhaalstijl (associatief) in
gesprekken.

Kerntheorieën taalverwerving

Chomsky, N. (1959). A review of
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the theory of syntax. Cambridge,
MA: MIT Press.
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(1986). Parallel distributed
processing: Explorations in the
microstructure of cognition
Cambridge, MA: MIT Press.
Pinker, S., & Mehler, J. (1988).
Connections and symbols.
Cambridge, MA: MIT Press.

Bates, E. (1979). The emergence
of symbols: Cognition and
communication in infancy. New
York: Academic Press.

Skinner, B. F. (1957). Verbal
behavior. New York: Appleton‐
Century‐Crofts.

Tomasello, M. (2003).
Constructing a language.
Cambridge, MA: Harvard
University Press.
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Communicatie en taal
in brein en gedrag
Vaststellingen
• Genetische blauwdruk
• Interactie > Communicatie > Taal
• Nature > Nurture > Culture
• Geneste neurale netwerken
• Taalverwerving (typisch en atypisch)
• Communicatie zet informatie om in (gedeelde) kennis
• Via communicatie zetten we de omgeving naar onze hand.
Deacon, T. (1997). The symbolic species. The co‐evolution of language and the brain. New York: Norton & Company.
Tomasello, M. (2008). Origins of human communication. Cambridge, MA: MIT Press.

Werken vanuit kerndomeinen
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Woordenweb

Woordenschat
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Woordenschatexplosie

Kritieke massa van
ca. 80-100 verschillende
begrippen (concepten)
en woorden

Measured Lexicon

Measured Grammar

Measured Grammar

Kritieke massahypothese

Measured Lexicon

Grammatica en Lexicon zijn ontwikkelingsgerelateerd
Grammaticale ontwikkeling en woordenschatontwikkeling
versnellen elkaars ontwikkeling vanaf een kritieke woordenschat van
50 tot 100 verschillende begrippen (actief)
(Bateson et al., 1994; Bates & Goodman, 1997; Leonard & Deevy, 2004)

Lexicon en grammatica: lineair en
niet‐lineair verband
Lexicale groei stuwt grammaticale
ontwikkeling:
Voorspellers:
•
Inhibitie‐excitatie
•
Gerichte en gedeelde aandacht
•
Werkgeheugen (fonologisch,
situationeel/episodisch
•
Sociaal‐emotioneel: interesses,
ervaring en belevingswereld
•
Cognitie:
•
Matching,
•
Object‐permantie,
•
Oorzaak‐Gevolg Relaties
•
Patroonherkenning
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Woordgrammatica’s
Constructivisme
Pivot‐Open Class Grammar

Zie ook de discussie over woordgrammatica’s in
kindertaal, n.a.v. Pivot‐Open Class Grammar als reactie
op ‘The ontogeny of English phrase structure: The first
phrase’ van Braine, M.D.S. In Language, 1963(39), 1‐
14.

Cognitieve Grammatica’s en constructivisme

Paul Bloom (2000). How Children Learn the Meainings of
words. MIT Press.
Tomasello, M. (2003). Constructing a Language. A Usage‐
Based Theory of Language Acquistion.
Cambridge, Ma: Harvard University press
Aitchison, J. (2003). Words in the Mind. An introduction to the
Mental Lexicon. Oxford, UK: Blackwell

Lexicale kwaliteit
Mentale representatie van
begrippen, woorden gestuwd door
(1) Fonologische representatie
(2) Semantische representatie
(3) Orthografisch, grafisch‐visuele
representatie
De mate waarin deze drie
representaties elkaar versterken
bepaalt de lexicale kwaliteit van
een woord, begrip.
Hoe hoger de lexicale kwaliteit, hoe
uitgebreider en dieper is het woord,
begrip verbonden met andere
woorden en begrippen

Schriftbeeld
Orthografisch

Klankbeeld
Fonologisch

Lexicale
Kwaliteit

Conceptuele betekenis
Semantisch

Lexicale kwaliteit neemt toe als
de representaties op alle drie de hoeken via
verschillende activiteiten/taken en
verschillende situaties toenemen

Perfetti, C.A. (2007). Reading ability: Lexical quality to comprehension. Scientific Studies of Reading, 11(4), 357‐383.
Perfetti, C.A., & Hart, L. (2002). The lexical quality hypothesis. Precursors of Functional Literacy, 11, 67‐86.
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Betekenisverlening

Intrinsieke
motivatie

Stimuleren van
communicatieve
intentie en
verschillende
functies

Ankergestuurd
leren

Leren door
samenhang

Samen doen ‐
modelleren

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018
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Ankergestuurd Leren
• Het anker is de basis voor KLIN© behandeling op
verschillende domeinen
• Het bouwen en versterken van het semantische
netwerk
• Ervaringen van kinderen verbinden met nieuwe
kennis
• Rijke leeromgeving

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018

Anker‐ en interventieperiode
Kinderen krijgen gelegenheid om binnen tijdsspanne
van 12 tot 14 weken ankergestuurde activiteiten uit te
voeren met de nadruk op herhaling, consolidering en
verbreding
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Wat is ankergestuurde
instructie?
‐ Vanuit gedeelde ervaring‐ en
belevingswereld kind en beheleider(s)
‐ Vanuit mogelijkheden in diverse kern‐
of ontwikkelingsdomeinen
‐ Aansluitend bij waarneembare
vaardigheden van kinderen
‐ Aangepaste speel‐ leeromgeving,
‐ Aangepast taalaanbod
‐ Passend, adequate communicatie
ondersteuning
‐ Verankering in zone van naaste
ontwikkeling
‐ Methodische cyclus (PDCA)

27‐1‐2020
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Anker als startpunt
• Gedeelde, authentieke
leerervaring
• Activiteit die de kinderen
‘grijpt’ en vragen oproept
• Basis om met elkaar verbonden
activiteiten te ontplooien
vanuit verschillende
invalshoeken
• Leidt tot netwerk van woorden
en begrippen dat beter beklijft
dan ‘losse’ kennis
• Maakt thema’s daarna minder
abstract
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Woordennetwerk ankers

Bouwen aan woordenschat
Uitgangspunt:
Begrippen of woorden die het kind over dit thema al
kent en gebruikt.
Rondom die woorden kiezen we 4 begrippen die het
kind begrijpt, maar nog niet actief gebruikt of uit.

staart
gras

koe

dier

wei
Vanuit deze begrippen kiezen we spel‐ en
(voor)leesactiviteiten, handelingen, passend bij de
interesses en beleving.
Al doende leert het kind in samenspel, onderlinge
afstemming van intenties, deze begrippen
betekenisvol te gebruiken tijdens spel en
(na)vertellen. Geheel op eigen wijze.
Dat is het moment om weer nieuwe begrippen met
bijpassende activiteiten aan toe te voegen.
Zo bouwen we samen een woordmuur die aangeeft
wat het kind over dit anker actief heeft verworven.
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Ankerlijsten

27‐1‐2020
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Woordepisode
Samen ervaren en beleven
Betekenistoekenning van nieuwe
woorden of begrippen verbetert
door:
1. Verschillende ervaringen
2. Koppeling in acties,
handelingen
3. Multimodale uitingsvormen
4. Frequente waarneming met
wisselende zintuiglijke indrukken
5. Variaties in betekenisverlening
en betekenis verwantschappen.
Frishkoff, G. A., Perfetti, C. A., & Collins‐Thompson, K. (2011). Predicting Robust Vocabulary Growth from Measures of Incremental
Learning. Scientific Studies of Reading : The Official Journal of the Society for the Scientific Study of Reading, 15(1), 71–91.
http://doi.org/10.1080/10888438.2011.539076
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Woordmuur en woordepisode

woordepisode

Startactiviteit Alex
Aan de hand van woordmuur en dus de passieve en
actieve begrippen zijn we pannenkoeken gaan
bakken!

Siméacongres 2018
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Leren is activeren

Je leert alleen als je mentaal geactiveerd
wordt, dus betrokken bent.

Samen ontdekken
• Zorg voor de
ingrediënten: materialen
en instructie met picto’s
• Laat kinderen exploreren
• Doe zelf mee
• Doe voor
• Vertel
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Samen ontdekken ….
in hoeken
Welkom

Multimediahoek
Ontdekhoek

Bouwhoek

Expressiehoek

Doehoek

Leeshoek

Huishoek

Uitdagen
• Niet star vasthouden
aan je eigen plan
• Stel vragen:
– Wat is dit?
– Wat kunnen we
ermee doen?
– Hoe zullen we dat
gaan doen?
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Dwarsverbanden leggen
• Alle activiteiten zoveel
mogelijk in het kader van
het thema plaatsen
• Teruggrijpen op
ankerervaring in alle
hoeken door:
– foto’s
– film
– computeroefeningen
– verhalen

Van zorg naar onderwijs
met KLIN©
• Interactie > Communicatie
• KLIN© 1 en 2

• Communicatie > Taal
• KLIN© 3

• Communicatie > Ondersteunde Geletterdheid
• KLIN© 4 en 5

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018
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Vanuit eigen ‘niche’
vertrek met verwijzers

Siméacongres 2018

Van verwijzer naar
keuzekaart op setting

Siméacongres 2018
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Werking keuzekaart

Siméacongres 2018

Ordenen verwijzer
op keuzekaart in hoek

27‐1‐2020
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Activiteiten bij woordepisode
• Bedenk nu aan de hand van één episode een activiteit
voor de hoek waar jullie naar verwezen zijn.
• Teruggrijpen op startactiviteit (bv. via foto’s of filmpje)
• Brainstorm met elkaar aan de hand van de episode.
• Beschrijf de activiteit op het formulier.

Siméacongres 2018

Alex
Cri‐du‐Chat syndroom of 5p‐deletie syndroom
Komt twee keer zoveel voor bij meisjes dan bij jongens
Typisch hoge tonen, hard en klagelijk huilgeluid (katachtig)
Groei‐/ontwikkelingsachterstand: verstandelijk beperkingen
Spierslapte (hypotonie) en vertraagde motorische ontwikkeling
Lopen vaak alleen met loophulpmiddel
Ernstige spraak en taalstoornissen (productief en receptief)
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Alex: CCP‐QuickScan
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TaalActiviteitenKaart (TAK)
ondersteunend taalaanbod
De Taal Activiteiten Kaart zorgt voor
visualisering en vertraging van het
taalaanbod en legt de nadruk op belangrijke
begrippen door het aanwijzen van de
pictogrammen tijdens het spreken.

Siméacongres 2018

Navertellen = nabeleven
(vertelhoek, OC‐systeem)

Score op MindExpress bij
navertellen op smartboard) en in
combinatie met PODD‐boek (fysiek
PODD‐boek)
(MindExpress: Milo&Lana Wizard,
Jabbla‐Milom 2018)
27‐1‐2020
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PODD en TAK

Siméacongres 2018

kern‐ en randwoorden
Randwoorden: Alle inhoudswoorden,
waaronder zelfstandige en bijvoeglijke
naamwoorden, eigen namen. Vaak thematisch
geordend, anker‐specifiek. Bij anker ‘keuken’
zijn dat bijvoorbeeld bord, pan, lepel, vork,
fornuis, koken, drinken, melk, eten, tafel, stoel,
lekker, ruiken, ontbijt
Kernwoorden: Alle woordsoorten om
grammaticaal correcte zin te vormen:
lidwoorden, voornaamwoorden, hulp‐ en
koppelwerkwoorden, voegwoorden,
voorzetsels, bijwoorden en frases (uitspraken,
slogans

Rand

Kern

Kern

Rand

Hoeveelheid woorden

Gebruiksfrequentie woorden

23

Proloquo2Go (P2G) met
kern‐ en randwoorden

Siméacongres 2018

TAK op tablet
• Kernwoorden verhouding 4:1
• Verwijzing naar een COH of de optie, het staat er niet bij.
• Het brein verwerft inzicht op basis van patronen. Routinematige
plaatsing en beschikbaarheid van symbolen ondersteunt het
automatiseren en het sneller lokaliseren van symbolen

Siméacongres 2018
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Ankergestuurd leren
Ankerthema
“Kijk eens naar mijn familie”

Ankerperiode
Zes fases

0.
1.
2.
3.
4.

Voorbereiden
Ervaren
Exploreren
Verdiepen
Associëren en relaties
leggen
5. Ordenen, evalueren en
presenteren van kennis
van het kind

Ankergestuurde cyclus

Van Balkom, 2018

25

Fase 0: voorbereiding
Doel: Traject bepalen voor kind, ouders en
behandelaars
Activiteiten: Ouderinstructie, keuze van de
ankeractiviteit en daarop volgende activiteiten,
nadenken over vereiste
toegankelijkheid/bereikbaarheid vanuit het
kindperspectief, woordenschat inventariseren

Gezamenlijke beleving:
ankeractiviteit (Fase 1, dag 1)
Doel: Activeren voorkennis, motiveren, engageren
Activiteiten: Uitstapje, evenement samen met sociale
netwerk
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Fase 1 (week 1/2): Ervaren
Doel: Initiële assessment. Verkennen basiswoordenschat,
werken met klanken/rijmen (fonologisch bewustzijn) en
ritme. Doelbepaling per kind.
Activiteiten: Kennismaken met de thema’s aan de hand
van concrete materialen, ingerichte groepsruimte, zang‐
en bewegingsactiviteiten en film/foto’s van
ankeractiviteit. Sterke start met woordenschat aan de
hand van woordmuur en ankeractiviteit, verhaal
nabeleven. Verhaal Milo en Lana verkennen door dvd te
bekijken. Start van portfolio.

Fase 1: ervaren

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018
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Fase 2 (week 3/6): Exploreren
Doel: Diepere woordkennis aanspreken aan de hand van
woordmuur en ankeractiviteit. Inzet gebaren en
interactief voorlezen.
Activiteiten: Introductie verhaal Milo en Lana met de
nadruk op verhaalbeleving aan de hand van concrete
materialen en eigen ervaringen. Andere activiteiten
vloeien direct voort uit het verhaal en/of de
ankeractiviteit.
Maken van storybooks, verschillende ervaringen met de
nieuwe concepten, exploreren van materiaal,
herbeleven.

Fase 2: exploreren

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018
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Fase 2

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018

Fase 3 (week 7/8): Verdiepen
Doel: Gebruik makend van cyclusspecifieke
woordennetwerk en gebaren. Zelf verhaaltjes maken.
Activiteiten: Verdieping verhaal Milo en Lana.
Verbreding naar andere verhalen/ prentenboeken.
Aan de hand van het belevingsverhaal (film‐ en/of
fotoverslag van ankeractiviteit) vertellen over de
eigen belevenissen.
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Fase 3: verdiepen

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018

Fase 3: verdiepen

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018
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Fase 4 (week 9/10):
Associëren / relaties leggen
Doel: Verbreden kennis over thema en mogelijkheden
om erover te praten.
Activiteiten: Denkstimulerende gesprekken voeren.
Rollenspellen of associatie‐imitiatietaken voor kinderen
die nog niet aan rollenspel toe zijn. Probleemoplossende
opdrachten in de ontdekhoek. Verdieping met
informatieve boeken.
Ook generaliseren, gebruik van woorden op KLINc, maar
ook thuis.

Fase 4: associëren

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018
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Fase 4: associëren

Stichting Milo ‐ 12‐11‐2018

Fase 5 (week 11/12): ordenen,
evalueren en presenteren
Doel: Terugblik op de voorafgaande periode.
Evalueren van doelstellingen. Voorbereiding
volgende cyclus in samenspraak met ouders,
groepsleiding en behandelaars (zie Fase 0).
Activiteiten: Evalueren aan de hand van het portfolio.
Afsluiting in de vorm van tentoonstelling of
voorstelling met de creatieve uitingen die de
kinderen in de afgelopen 12 weken gemaakt hebben.

32

Verwijzing handboek KLIN©
Hans van Balkom (2018).
Kinderen Leren Initiatieven
Nemen in Communicatie
(KLIN©).
Toegang tot communicatie, taal en
geletterdheid voor kinderen met
meervoudige beperkingen

ACCO Den Haag/Leuven.
ISBN 9789492398192
(verkrijgbaar in boekhandel)

Dank voor jullie aandacht!
Contactgegevens
BSI | Radboud Universiteit Nijmegen
h.vanbalkom@bsi.ru.nl
Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie
Schijndel
hansvanbalkom@stichtingmilo.nl
Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel
h.vanbalkom@kentalis.nl
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