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Voorlezen ervaren 
met al je zintuigen!

Een effectstudie naar het stimuleren van de communicatie 
met kinderen met een communicatief meervoudige beperking 
middels het voorlezen van Zintuigenverhalen

Inleiding
Voorlezen is van belang voor de algemene ontwikkeling 
van kinderen. Het bevordert taal en communicatie en de 
sociale en emotionele ontwikkeling. Ook stimuleren ver-
halen ons denken en onze fantasie (zie bv. Haven, 2007). 
Het belang van voorlezen geldt ook voor kinderen waar-
bij het luisteren naar een verhaal niet vanzelfsprekend is, 
bijvoorbeeld als zij door een combinatie van stoornissen 
complexe problemen ondervinden in het communice-
ren (zie bijvoorbeeld Spencer, Kajian, Petersen, & Bilyk, 
2014). Als dit veroorzaakt wordt door een gehoorverlies of 
een taalontwikkelingsstoornis in combinatie met andere 
beperkingen, zoals een verstandelijke beperking, dan wordt 
dit binnen Kentalis een Communicatieve Meervoudige 
Beperking (CMB) genoemd. 
In de interactie met personen met een CMB bestaat het 
risico dat communicatie vooral functioneel van aard is. Er 
zijn vaak minder momenten waarbij communicatie draait 
om sociaal contact en het delen van ervaringen. Voorlezen 
zou dit laatste kunnen stimuleren. Echter, bij personen met 
een CMB spreken voorleesverhalen vaak onvoldoende aan. 
Dit kan bijvoorbeeld komen door de (ontwikkelings)leef-
tijd, de andere belevingswereld, of omdat het verhaal qua 
taalgebruik of communicatievormen niet toegankelijk is. 

Twee voorleesmethoden, waar wetenschappelijk onderzoek 
naar gedaan is, hebben elementen die voor de CMB-
doelgroep waardevol zijn:
- Multi-sensory storytelling (MSST; Fuller, 2013; 

Multiplus, 2008, ook bekend als Voorlezen-Plus®, Boer & 
Wikkerman, 2015), waarbij gepersonaliseerde verhalen 
worden verteld aan de hand van zintuiglijke objecten. 
Deze methode is ontwikkeld voor personen met ern-
stige meervoudige beperkingen (EMB) en leidde bij hen 
tot een verbetering in bijvoorbeeld hun welbevinden, 
betrokkenheid en het uitbreiden van cognitieve, com-
municatieve en motorische vaardigheden (Fuller, 2013; 
PAMIS, 2002). 

- Interactief voorlezen (Van Balkom, 2009; Pataki, Metz 
& Pakulski, 2014; Wauters, Dirks & Hoek-Vos, 2015). 
Hierbij wordt interactie over een voorleesboek actief 
gestimuleerd en worden zo nodig passende zintuiglijke 
objecten aan het bestaande kinderboek toegevoegd. Bij 
dove/slechthorende kinderen blijkt ‘Interactief voorle-
zen’ bijvoorbeeld te leiden tot een grotere vooruitgang 
in de woordenschatontwikkeling (Fung e.a., 2005 in 
Wauters, Dirks en Hoek-Vos, 2015). 

Voor een deel van de personen met complexe communica-
tieproblematiek is één van deze beide methoden geschikt. 
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In dit artikel staat het voorlezen aan kinderen met een Communicatieve Meervoudige Beperking centraal. De auteurs 
benadrukken dat voor een deel van deze doelgroep bestaande voorleesmethoden niet passend zijn. Daarom hebben 
zij zelf Zintuigen verhalen ontwikkeld, waarbij zintuiglijke ervaringen kunnen helpen bij het uitbreiden van communicatie
mogelijkheden. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op Zintuigenverhalen en het effect ervan. 

De kinderen op de 

foto's zijn niet de 

kinderen die in dit 

artikel beschreven 

worden.
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Er is echter ook een grote groep personen met CMB 
die een tussenvorm nodig heeft. Daarom werd binnen 
Kentalis het protocol van MSST aangepast vanuit Totale 
en Ondersteunde Communicatie (TOC; Van Balkom, 
2009; Oskam & Scheres, 2005). Hierdoor ontstonden 
‘Zintuigenverhalen’ (zie Tabel 1 voor een toelichting op 
de overeenkomsten en verschillen tussen de methoden). 
Zintuigenverhalen zijn korte voorleesverhalen over her-
kenbare gebeurtenissen, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een combinatie van geschreven tekst, spraak en/of 
gebaren(taal) en afbeeldingen en voorwerpen die als con-
crete (betekenis)verwijzers functioneren. Daardoor krijgt 
de verhaallijn extra ondersteuning door communicatievor-
men die het best passen bij de waarneming, verwerking, 
begrip en uitingsmogelijkheden van de persoon. Zo wordt 
bijvoorbeeld het ‘uitrollen van deeg’ in de tekst duidelijk 
gemaakt met het gebaar DEEG en ROLLEN, een afbeel-
ding van de deegroller (foto, picto, PCS-symbool) en krijgt 
de persoon daarna een deegroller (voorwerp) aangeboden 
waarmee op de tafel daadwerkelijk gerold wordt (hande-
ling). Deze combinatie biedt personen met een CMB 
houvast, herkenning en nieuwe zintuiglijke ervaringen via 
alle zeven zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven, voelen, 
lichaamsbesef en evenwicht). Dit kan helpen bij het uit-

breiden van communicatiemogelijkheden en het leren van 
nieuwe woorden en begrippen.
Zintuigenverhalen werden binnen Kentalis al enige tijd in 
toenemende mate gebruikt, met positieve reacties. Toch 
bleek de drempel om een Zintuigenverhaal op maat te 
creëren vaak nog hoog. Ook was nog niet aangetoond 
wat het effect van de verhalen daadwerkelijk was op de 
betekenisverlening en communicatie van personen met 
een CMB die worden voorgelezen. Hiertoe werd een 
onderzoek uitgevoerd met twee kerndoelen. Het eerste 
doel was het schrijven van 4 standaard Zintuigenverhalen 
en bijbehorende instructie (gericht op communicatie en 
interactie), waarmee personen die geen ervaring hebben 
met Zintuigenverhalen in staat zijn om een verhaal op 
maat te vertellen. Het tweede doel was het uitvoeren van 

ZINTUIGENVERHALEN ZIJN KORTE VOORLEESVERHALEN 

WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN EEN 

COMBINATIE VAN GESCHREVEN TEKST, SPRAAK EN/OF 

GEBAREN(TAAL), AFBEELDINGEN EN VOORWERPEN
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Tabel 1. Verschillende vormen van voorlezen bij meervoudige beperkingen

Multi-sensory Storytelling (MSST)
(gebaseerd op Ten Brug, van der Putten & 
Vlaskamp, 2010; Multiplus, 2008)

Zintuigenverhalen Interactief voorlezen
(gebaseerd op Wauters, Dirks & Hoek-Vos, 
2015)

Vorm van het boek Box met 6-8 grote witte kaarten; met objecten 
en een instructie. Per pagina 1-2 korte zinnen.

Box met objecten en een map met 6-8 
geprinte A4-papieren. Per pagina 1-2 korte 
zinnen.

Regulier voorleesboek, eventueel aangevuld 
met objecten. Wisselend aantal bladzijden en 
zinnen.

Afbeeldingen in het 
boek

Geen (afgezien van de objecten). Pictogrammen, foto’s, PCS-symbolen. Illustraties.

Inhoud van het 
boek

Gepersonaliseerd (herkenbaar) verhaal. Soms 
standaardverhaal (bijv. www.bagbooks.com). 
Hoofdpersoon is meestal de persoon zelf.

Verhaal over herkenbare gebeurtenissen, pas-
send bij zintuiglijke ervaringen en communi-
catiemogelijkheden. Hoofdpersoon is meestal 
fictief.

Wisselend. Hoofdpersoon is fictief.

Tekst en manier van 
voorlezen

Individueel bepaalde tekst, wijze van voorlezen 
staat vast. Minimale toevoegingen door voorle-
zer (volgens protocol, Ten Brug et al., 2010)

Tekst op maat herkenbaar voorlezen (NGT of 
NmG), eventueel persoon laten aanvullen, 
daarna vragen stellen, uitnodigen tot reactie. 
Stimuleren tot interactie.

Tekst van het boek lezen/aanpassen (NGT, 
NmG of Nederlands), tussendoor vragen stellen, 
uitnodigen tot reactie. Stimuleren tot interactie.

Ontwikkeld voor Personen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 
maanden en “bijkomende complexe beperkin-
gen in communicatie, zintuigen, gezondheid en 
mobiliteit”1; zij zijn Ernstig Meervoudig Beperkt 
(EMB). 

Personen met een communicatieve beperking 
(doof/slechthorend/
taalontwikkelingsstoornis) in combinatie met 
andere beperkingen waardoor de communi-
catieve ontwikkeling complex verloopt; zij zijn 
Communicatief Meervoudig Beperkt (CMB).

Kinderen met en/of zonder een beperking.

1 Definitie van: www.platformemg.nl/algemeen/over-emb

een effectstudie, die onderzocht in welke mate het voorle-
zen van de standaard Zintuigenverhalen aan cliënten met 
een CMB de frequentie en variatie van communicatieve 
uitingen beïnvloedt. Deze effectstudie is het onderwerp 
van het huidige artikel.

Methode

Onderzoeksopzet
Zes kinderen met een CMB hebben deelgenomen (zie 
kader 1). Een voorbeeld van een leerling is een meisje 
van bijna 7 jaar oud met een hersenbeschadiging. Zij is 
doof en heeft een CI. Ze praat niet en communiceert via 
Nederlandse Gebarentaal. Haar cognitieve ontwikkeling is 
te vergelijken met een kind van ruim 2,5 jaar oud. 
Aan alle kinderen werd twee keer per week hetzelfde 
verhaal voorgelezen (‘Jip bakt koekjes’ of ‘Lynn gaat 
naar buiten’) door dezelfde persoon op dezelfde plek; 
eerst een aantal keren het verhaal als gewoon voorlees-
verhaal en daarna ongeveer 10 keer hetzelfde verhaal als 
Zintuigenverhaal, dus mét extra zintuiglijke prikkels (voor-
werpen, bewegingen, geuren). Deze voorleessessies werden 
op video opgenomen om later te analyseren.

Instrumentarium: Zintuigenverhalen
De Zintuigenverhalen zijn opgesteld door Rita Gerkema-
Nijhof (communicatiedeskundige van Kentalis) in samen-
werking met een multidisciplinair team, bestaande uit 
twee orthopedagogen, een systeemconsulent, een gebaren-
taalkundige/logopedist, een communicatiedeskundige en 
een fysiotherapeut/SI-deskundige. Elk Zintuigenverhaal 
bestond uit 6-8 bladzijden met daarop telkens één zin en 
twee bijbehorende plaatjes (picto’s, foto’s of PCS-symbool). 
Aan iedere bladzijde was een voorwerp gekoppeld dat te 
maken had met de context van die bladzijde (bijvoorbeeld 
een kom voor het koekjesdeeg).

Communicatieve uitingen
Bij het bekijken van de opgenomen voorleessessies werd 
met behulp van een codeerschema bijgehouden hoeveel 
communicatieve uitingen de kinderen lieten zien. De 
keuze voor het type communicatieve uitingen waarop gelet 
werd is gebaseerd op twee bestaande schema’s: 
1. SCATA (Social Communication Assessment for 

Toddlers with Autism, Drew et al., 2007). De SCATA 
richt zich op (met name non-verbaal) sociaal com-
municatief gedrag en is samengesteld voor peuters met 
autisme. De benoemde communicatieve uitingen in 
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VOORLEZEN ERVAREN  
MET AL JE ZINTUIGEN!

dit instrument vertonen veel overeenkomsten met de 
uitingen van kinderen met een CMB. 

2. RACED-JBR (Responsive Adult-Child Engagement 
During Joint Book Reading – Scale, DesJardin et al., 
2014). Deze vragenlijst is ontwikkeld om het gedrag 
tijdens het voorlezen van een ouder met een kind met 
een gehoorverlies te onderzoeken.

Na overleg tussen de onderzoekers en de twee (getrainde) 
codeurs zijn de volgende communicatieve uitingen uit 
de SCATA en RACED- JBR geselecteerd: de rol van de 
uiting, de vorm, de complexiteit en de betrokkenheid van de 
leerling tijdens het voorlezen. Bij het codeerschema is een 
definitielijst opgesteld (zie Tabel 2). Hiervoor zijn de defi-
nities uit de oorspronkelijke coderingslijsten aangevuld en 
aangepast naar aanleiding van praktische mogelijkheden, 
zoals het kunnen registreren van het gezichtsveld van het 
kind, of de mogelijkheden (bv. cognitieve, lichamelijke) van 
kinderen met een CMB. 

Analyses van communicatieve uitingen
In totaal waren er 78 video’s van 6 leerlingen, die in wil-
lekeurige volgorde zijn geanalyseerd. Alle communicatieve 
uitingen van de kinderen tijdens de voorleessessies (zowel 
het gewone voorleesverhaal als het Zintuigenverhaal) zijn 
gecategoriseerd en geteld: hoe vaak (frequentie) laat een 
kind per voorleessessie communicatieve uitingen zien van 
dezelfde rol, vorm, en complexiteit en hoe is de betrok-
kenheid bij het verhaal? De resultaten zijn vervolgens in 
grafieken weergegeven. Ook is gecontroleerd of de twee 
verschillende codeurs de video’s vergelijkbaar analyseerden 
(zie kader 2). Hun analyses bleken in hoge mate overeen 
te komen, wat betekent dat de gedane analyses beschouwd 

Kader 1. Onderzoeksopzet 

Deelnemers

- 3 jongens / 3 meisjes

- Leeftijd: 4;8 – 7;1 jaar

- Matig gehoorverlies tot doof

- Voorkeurstaal: 3 NGT, 3 NmG

- 4 niet sprekend

- Cognitieve ontwikkelingsleeftijd: < 2;8 jaar (2 

onbekend)

- Cluster 2 school van Kentalis, CMB-onderwijs

- Toestemming van school en ouders/verzorgers

Voorlezers

- Ontvingen instructie over hoe voor te lezen

- Ontvingen feedback van een communicatiedeskundige 

na eerste keer voorlezen

- Noteerden bijzonderheden tijdens het voorlezen

Design

- Multiple-case design met multiple-baseline opzet

• Baseline: basis voorleessessie (gewoon 

voorleesverhaal), 4 tot 7 keer voorlezen

• Interventie: het verhaal als Zintuigenverhaal, 10 

keer voorlezen

- 2 keer per week voorlezen

- Opname middels videocamera op statief

- Missende gegevens: 1x van Anke, 4x van Erik, 7x van 

Fatima

VOORGELEZEN WORDEN STIMULEERT DE ALGEMENE 

ONTWIKKELING, DAT GELDT OOK VOOR KINDEREN MET 

EEN CMB
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kunnen worden als wetenschappelijk betrouwbaar. Met 
behulp van NAP-analyses (zie kader 2) is per kind onder-
zocht of het aantal communicatieve uitingen (frequentie/
aantal en variatie) tijdens het gewone voorleesverhaal ver-
schilde van de voorleessessies met het Zintuigenverhaal. 

Resultaten
De NAP-waarden worden per leerling per type com-
municatieve uiting weergegeven in Tabel 3. Zo zien 
we bijvoorbeeld dat voor alle kinderen geldt dat er een 
medium of sterk effect op betrokkenheid wordt gevonden 
(NAP > .66). De kinderen zijn allemaal meer betrokken 
bij het voorlezen van het Zintuigenverhaal dan bij het 
gewone voorleesverhaal. Tevens is per leerling het aantal 

communicatieve uitingen per voorleessessie gevisualiseerd 
in 6 grafieken voor rol, vocalisaties, gebaar en mimiek, 
handelingen, en complexiteit. Voor de betrokkenheid van 
de leerling tijdens het voorlezen wordt in die grafiek het 
percentage van de tijd weergegeven waar de leerling aan-
dacht toonde voor het verhaal of de interactie. Voor 3 leer-
lingen wordt nu de volledige beschrijving van de resultaten 
getoond, inclusief visuele analyse van de grafieken.

Leerling B (Bram)
Figuur 1 geeft het aantal communicatieve uitingen weer 
dat Bram liet zien, in verschillende vormen. Op basis van 
de NAP-waarden (zie Tabel 3) en visuele analyse van de 
plots zien we dat Bram tijdens het voorlezen van een 

Tabel 2. Korte definities van de communicatieve uitingen die gebruikt zijn in de analyses

Categorie Korte definitie

ROL

Initiatief De actie van het kind is niet duidelijk het gevolg van iets wat de voorlezer doet; onderscheid in initiatief 
passend bij het verhaal en initiatief niet passend bij het verhaal. 

Imitatie Onmiddellijke imitatie van de laatste handeling van de voorlezer

Respons Communicatie die ontstaat als gevolg van iets wat de voorlezer doet

VORM

Mimiek Knikken/schudden van hoofd, alle zichtbare expressies op gezicht

Vocalisatie, éénwoordsuiting Enkel herkenbaar bestaand woord

Vocalisatie, meerwoordsuiting Reeks van 2 of meer woorden

Vocalisatie, niet verstaanbaar Taalachtige reeksen en combinaties van klanken, variërend of herhalend. Klinkt als taal, maar niet herken-
baar als echte woorden

Vocalisatie overig Afzonderlijke klank(en), niet passend bij de definities van hierboven

Gebaar; wijzen Een duidelijk herkenbare index-vinger

Gebaar; conventioneel of aangepast Het kind maakt met een hand- en/of armbeweging een of meerdere gebaren; conventioneel gebaar 
(aangeleerd gebaar, afgesproken symbolisch gebaar, inclusief de juiste uitvoering van het gebaar) of een 
aangepaste versie (onjuiste uitvoering van een aangeleerd of afgesproken symbolisch gebaar). 

Handeling op voorwerp Handelingen duidelijk gericht op een object

Handeling op bladzijde/afbeelding Handeling duidelijk gericht op bladzijde

Handeling op voorlezer Handeling duidelijk gericht op de voorlezer

Handeling overig Handelingen niet duidelijk gericht op een van bovenstaande.

COMPLEXITEIT

Simultaan Als er meerdere vormen tegelijk gecodeerd worden (deels of geheel).

Enkel of sequentieel Eén enkele vorm kan gecodeerd worden voor deze uiting

BETROKKENHEID

Heeft aandacht voor het verhaal/de voorlezer Gezicht gericht op voorlezer, bladzijde of voorwerp
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Zintuigenverhaal meer initiatieven neemt binnen de con-
text van het verhaal dan bij een gewoon voorleesverhaal. 
Tevens valt op dat Bram veel vaker direct reageert (res-
ponsen) op de voorlezer. Bram communiceert dus actie-
ver, maar ook gevarieerder tijdens Zintuigenverhalen dan 
tijdens het voorlezen zonder zintuiglijke prikkels; hij laat 

meer vocalisaties(klanken) horen en laat meer handelingen 
op de bladzijdes met afbeeldingen zien. Ook speelt Bram 
met de voorwerpen die bij het Zintuigenverhaal horen. 
De meer actieve rol van Bram zien we bovendien terug 
in de complexiteit van zijn communicatieve uitingen; er 
zijn meer enkelvoudige uitingen, maar ook meer simultane 
uitingen. Verder heeft Bram meer aandacht bij het verhaal 
tijdens het voorlezen van het Zintuigenverhaal dan bij een 
verhaal zonder prikkels. 
De actieve houding van Bram uit zich ook in het 
nemen van meer initiatieven die niet gericht zijn op het 
Zintuigenverhaal. Voor Bram reflecteren deze handelingen 
een meer actieve en alerte lichaamshouding waarbij hij 
meer beweegt: hij speelt met zijn eigen handen, wiebelt 
veel met zijn vingers, of duimt (meer overige handelingen), 
maar heeft wel zijn aandacht bij het verhaal en de voor-
lezer.
Een visuele analyse van de plots laat een piek zien in 
aantallen vocalisaties, mimiek en complexiteit van zijn 
uitingen tijdens de 10e voorleessessie (5e keer voorlezen 
van Zintuigenverhalen); het logboek, bijgehouden door de 

VOORLEZEN ERVAREN  
MET AL JE ZINTUIGEN!

Kader 2. Analyses

Codering: event-sampling met behulp van het compu-

terprogramma ELAN (EUDICO Linguistic Annotator, 

Tacchetti, 2013). Event-sampling betreft het tellen van 

aantallen en frequenties van uitingen. 

Betrouwbaarheid van de gegevens

- Trainingsfilmpjes: na trainen codeurs was de inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid excellent (ICC =.98; 

Landers 2015)

- Na voorlezen van 6 kinderen: 78 filmpjes gecodeerd. 

Hiervan zijn 25 filmpjes (32%) door beide codeurs 

bekeken om nogmaals de betrouwbaarheid te bepalen: 

voor 18 variabelen was deze voldoende (>.40) tot 

excellent (>.80).

- Interactief lezen was ook gecodeerd; de kinderen lie-

ten dit echter te weinig zien om hier conclusies over 

te trekken. Ook was de ICC van twee van de vier 

variabelen uit ‘interactief lezen’ onvoldoende (<.40). 

Over dit type uiting zijn daarom geen analyses uit-

gevoerd.

Data-analyse

- Hiervoor is Nonoverlap of All Pairs (NAP, Parker, 

Vannest & Davis, 2011) in combinatie met visuele 

analyse van grafieken ingezet (Vannest & Ninci, 2015). 

- NAP laat de mate van overlap zien tussen scores van 

een leerling op een variabele van conditie A (basis-

conditie: gewone voorleesverhaal) en scores van 

conditie B (interventieconditie: Zintuigenverhaal). De 

analyses geven twee soorten informatie

• NAP’s die een effect weergeven (> .65) en tevens 

statistisch significant zijn (p < .05), deze markeren 

een duidelijk effect.

• NAP’s die een effect weergeven (> .65), maar des-

ondanks niet statistisch significant zijn; deze zijn 

klinisch toch relevant, omdat zij een opvallend 

patroon/ontwikkeling reflecteren (Vannest & Ninci, 

2015). Vermoedelijk is de analyse niet significant 

doordat er relatief weinig gegevens beschikbaar zijn 

voor het type analyse. 

Figuur 1
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voorlezers, laat zien dat Bram tijdens deze voorleessessie 
heel erg vrolijk was en hij vond het verhaal erg spannend; 
hij “zakte van zijn stoel naar beneden van blijdschap”. Deze 
piek is bij een NAP-analyse overigens niet bepalend voor 
het vinden van effecten voor Bram, omdat er niet gekeken 
wordt naar gemiddelde scores; alle voorleessessies worden 
met elkaar vergeleken.

Leerling D (Dushka)
In Figuur 2 staan de plots met het aantal communica-
tieve uitingen van Dushka. Dushka nam al behoorlijk 
wat initiatieven tijdens het voorlezen zonder zintuig-

lijke prikkels; dit is niet toegenomen tijdens het lezen 
van Zintuigenverhalen. Wel reageert Dushka veel vaker 
op acties van de voorlezer tijdens de Zintuigenverhalen 
(voor NAP’s, zie Tabel 3). Zij is hierbij met name gericht 
op de voorwerpen, maar laat ook meer vocalisaties/
klanken horen en gebruikt meer mimiek in haar com-
municatie naar de voorlezer. Dushka spreekt verder niet 
en imiteert ook niet. De toename van uitingen tijdens 
Zintuigenverhalen zien we terug in een hoger aantal 
enkelvoudige en samengestelde uitingen. Tevens is Dushka 
meer betrokken bij Zintuigenverhalen dan de verhalen 
zonder prikkels.

Tabel 3. NAP per communicatieve uiting per kind

Communicatieve uiting Anke Bram Colin Duschka Erik Fatima

ROL

Initiatief: op context .77p 1.00** .86* .57 .65 .67p

Initiatief: anders .18 .91* .98** .32 .69p .29

Imitatie .75p .40 .50 .50 -1.00* .38

Respons .58 1.00** .92** 1.00** .71p .50

VORM

Mimiek .60 .55 .55 .89** .42 .88p

Vocalisatie: éénwoordsuiting .50 .50 .53 .50 .54 .75p

Vocalisatie: meerwoordsuiting .50 .50 .50 .50 .75p .50

Vocalisatie: niet verstaanbaar .45 .55 .73p .50 .76p .50

Vocalisatie: overig .38 .87* .42 .84* .25 .63

Gebaar: conventioneel of aangepast .60 .50 .60 .66p -1.00* .20

Gebaar: wijzen .55  .50 .57 .32 -.95* .67p

Handeling: op voorwerp 1.00* 1.00** 1.00** 1.00** .88* 1.00*

Handeling: op bladzijde/afbeelding .45 .93* .67p .39 -1.00** -1.00*

Handeling: op voorlezer .17 .54 .34 .67p .67p .41

Handeling: overig .42 .84* .80† .63 .88† .83p

COMPLEXITEIT

Simultaan .42 .86* .43 .89** .35 .83p

Enkel of sequentieel .62 .88* 1.00** .99** .79p .25

BETROKKENHEID

Heeft aandacht voor het verhaal/de interactie 1.00* .85* .85* .93** .79p 1.00*

Zwak effect =    0 - .65  †p <.10
Medium effect = .66 - .92  *p < .05
Sterk effect =    .93 – 1.0  **p<.01
pMedium NAP laat een opvallend patroon zien (zie kader 2 voor uitleg) 
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VOORLEZEN ERVAREN  
MET AL JE ZINTUIGEN!

Opvallende klinische effecten, die ook in de logboeken 
genoemd worden, zijn dat Dushka begint te gebaren tij-
dens de Zintuigenverhalen en dat zij haar handelingen ook 
op de voorlezer begint te richten. 

Leerling E (Erik)
In Figuur 3 staan de plots met het aantal communicatieve 
uitingen en hun vormen van Erik. Tijdens het voorlezen 
van de gewone voorleesverhalen was Erik bezig met het 
snel imiteren van de voorlezer; direct het gebaar (enkele 
keren) nadoen en vervolgens herhaaldelijk wijzen op 
de afbeelding/bladzijde. Op deze manier oefent Erik de 
gebaren, maar tegelijkertijd is het een vorm van echo-
lalie van de gebaren, waarbij de imitatie routine lijkt en 
niet zozeer betekenisvol. Tijdens het voorlezen van de 
Zintuigenverhalen imiteerde Erik minder (zie Tabel 3 voor 
de NAP’s). Dit is ook terug te zien in daling van het aantal 
keren dat Erik op de pagina wees en het gebaar nadeed. 
Erik doet met regelmaat de gebaren nog wel na, of is de 
voorlezer zelfs voor bij het maken van het gebaar, maar 

Figuur 2

TIJDENS HET VOORLEZEN VAN EEN 

ZINTUIGENVERHAAL ZIJN DE KINDEREN 

MEER BETROKKEN BIJ HET VERTELDE 

VERHAAL EN IS ER MEER GERICHTE EN 

GEDEELDE AANDACHT
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minder frequent; hij is veel meer gericht op het voorwerp 
dat bij de bladzijde hoort. 
Opvallend is dat er op 8 vlakken een klinisch relevante 
ontwikkeling te zien is in de communicatieve uitingen 
van Erik (medium NAP, niet significante p-waarde). De 
ontwikkeling/tendens die Erik laat zien weerspiegelt bij-
voorbeeld een toename in het aantal directe reacties op 
de voorlezer (responsen). Ook spreekt Erik zelfs af en toe 
meer dan 1 woord achter elkaar (meerwoordsuiting) en laat 
hij wat meer niet-verstaanbare woordjes horen. De betrok-
kenheid van Erik bij het verhaal lijkt toe te nemen en hij 
krijgt hierbij aandacht voor de voorlezer. 

Conclusies en discussie
Voorgelezen-worden stimuleert de algemene ontwikke-
ling. Dat geldt voor alle kinderen en dus ook voor kin-
deren met een CMB, voor wie voorlezen vaak niet zo 
vanzelfsprekend is. Voor hen moet het voorlezen op een 
aangepaste en ondersteunde wijze gebeuren. Als bestaande 

methoden niet aansluiten, kunnen Zintuigenverhalen een 
manier zijn om voorlezen te stimuleren voor kinderen met 
CMB en hun ouders, verzorgers, leerkrachten en behande-
laars. Zintuigenverhalen zijn eenvoudige voorleesverhalen, 
waarbij rekening gehouden wordt met de leefwereld en 
de communicatieve behoeften van de kinderen en waarbij 
hun zintuigen door het gebruik van voorwerpen en han-
delingen worden geprikkeld. Deze extra ervaring zorgt 
voor een beleving van het verhaal en verhoogt de betrok-
kenheid en voorspelbaarheid. Ze herkennen elementen 
uit hun eigen belevingswereld in het verhaal en krijgen 
concepten via verschillende zintuigen aangeboden. Dit sti-
muleert hun communicatie. 
Binnen de huidige studie zijn twee voorbeelden van 
Zintuigenverhalen onder de loep genomen: heeft het her-
haald voorlezen van deze Zintuigenverhalen aan kinderen 
met een CMB een positieve invloed op hun communica-
tieve uitingen (frequentie en variatie) tijdens het voorlezen 
van het verhaal?
Er waren positieve verschillen te zien in de commu-
nicatieve uitingen van de zes deelnemende kinderen. 
Vanzelfsprekend is geen enkel kind met een CMB het-
zelfde; zo hebben Zintuigenverhalen voor elk kind een 
andere invloed op het patroon van communicatieve uitin-
gen. Algemeen is wel te zien dat de kinderen met een 
CMB meer en gevarieerder communiceren tijdens een 
Zintuigenverhaal dan tijdens het gewone voorleesverhaal. 
Zelfs bij de twee leerlingen die maar relatief weinig voor-
leessessies hebben gehad zijn deze ontwikkelingen al te 
zien. Tijdens het voorlezen van een Zintuigenverhaal
- zijn de kinderen meer betrokken bij het vertelde verhaal; 

er is meer gerichte en gedeelde aandacht voor het ver-
haal en de voorlezer; 

- zijn bijna alle kinderen actiever:
• De kinderen reageren vaker direct op wat de voorlezer 

zegt/gebaart en doet. Dit kan bijvoorbeeld een glim-
lach zijn, maar ook het aanpakken van de beslagkom 
(verhaal ‘Jip bakt koekjes’) en hierin roeren met een 
pollepel.

• Enkele kinderen nemen zelf meer initiatief tijdens 
het voorlezen van het Zintuigenverhaal. Soms heeft 
dit betrekking op het verhaal, maar soms ook op iets 
anders in de ruimte.

• Enkele kinderen die normaal niet spreken laten nu wel 
klanken horen.

- laten de kinderen meer enkelvoudige communicatieve 
uitingen zien (bijvoorbeeld een handeling zoals het aan-
pakken van een voorwerp). Sommigen laten zelfs meer 
gelijktijdige (multimodale) communicatieve uitingen 
zien; dit kan beteken dat ze op de bladzijde van het 
voorleesboek wijzen en gelijktijdig ook een klank laten 
horen.

- zijn de kinderen geïnteresseerd in de voorwerpen die bij 

Figuur 3
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het verhaal horen; ze pakken, bekijken en onderzoeken 
de voorwerpen en spelen er mee. 

Vervolgonderzoek is wenselijk waarbij breder gekeken 
wordt dan alleen naar communicatieve uitingen tijdens het 
voorlezen van Zintuigenverhalen. De activiteit “voorlezen” 
legt per definitie het initiatief (de start van de interactie) 
bij de voorlezer. De studie richtte zich op verhaal- en 
onderwerp-gerelateerde communicatieve uitingen. Daarom 
kunnen we de bevindingen niet generaliseren naar de 
communicatieve uitingen die de kinderen over de hele dag 
laten zien. Ook is het wenselijk om “overige” initiatieven 
en handelingen verder te specificeren, om meer te weten te 
komen over de specifieke uitingen van de kinderen. Voor 
een juiste interpretatie van de resultaten is het belangrijk 
om per kind goed na te gaan wat deze rest-categorie voor 
hen inhoudt. Deze ’overige’ initiatieven/handelingen, 
zoals het wiebelen met de vingers, kunnen duiden op 
enthousiasme, maar ook stereotype bewegingen en zijn in 
de huidige studie niet voldoende betrouwbaar als com-
municatieve uiting te interpreteren. Tot slot kan onderzoek 
naar de beleving en de communicatieve vaardigheden van 
de voorlezer, en van de interactie tussen voorlezer en kind, 
meer inzicht geven in de invloed van de Zintuigenverhalen 
op de gezamenlijke communicatie.

Kader 3. Voorlezen van een 
Zintuigenverhaal 

Voorbereiding:

1. Kies een verhaal - welk onderwerp spreekt aan en is 

herkenbaar voor de persoon?

2. Kies een communicatievorm – welke communicatie-

vormen gebruikt de persoon normaal gesproken? 

NGT of NmG? Foto’s, pictogrammen of PCS-

symbolen? 

3. Zoek de benodigde materialen bij elkaar en doe deze 

in een box.

4. Oefen het verhaal, eventueel met behulp van de 

gebarenfilmpjes.

5. Kies een geschikte plek en een geschikt moment.

Voorlezen:

6. Leg de verhaalmap zo neer dat de persoon het goed 

kan zien. Zet de box naast jezelf neer.

7. Begin het verhaal “Ik ga een verhaal vertellen…”.

8. Lees de eerste bladzijde voor in NGT/NmG, wijs 

eventueel op de afbeeldingen.

9. Bied het bijbehorende object aan.

10. Geef de ander tijd om het object te ervaren. Voer dan 

(zo mogelijk samen) de bijbehorende handeling uit.

11. Benoem of vraag iets over de ervaring en/of de bij-

behorende begrippen.

12. Geef de persoon tijd om te reageren.

13. Reageer op reacties zoals mimiek of wijzen.

14. Ruim het voorwerp op in de box.

15. Sla om voor de volgende bladzijde.

16. Herhaal dit tot het verhaal uit is. 

17. Ruim de box met materialen weer op – dit is een 

duidelijke afsluiting.

Aandachtspunten:

• Ruimte voor interactie is belangrijk! Ga daarna weer 

terug naar de verhaallijn.

• Houd rekening met de spanningsboog van de ander. 

Ideaal is een lengte tussen 3-8 minuten.

• Gebruik de concepten van het verhaal ook in andere 

situaties, om de betekenisverlening te stimuleren.

• Het Zintuigenverhaal is bedoeld als prettige activiteit; 

daarom is niets verplicht, ook niet het ervaren van de 

prikkels. Door de herhaling van het verhaal kan iemand 

het wel gaan toelaten, dus blijf het in elk geval aanbie-

den.

N.B. De complete handleiding is gratis te downloaden op www.

kentalisshop.nl. De bijbehorende instructievideo’s en vier voor-

beeldfilmpjes staan op Youtube onder ‘Zintuigenverhalen’.

Zelf Zintuigenverhalen voorlezen?
Om kennis te maken met ‘Zintuigenverhalen’ zijn er vier verschillende ver-
halen in verschillende versies gratis beschikbaar gemaakt, namelijk ‘Jip bakt 
koekjes’, ‘Jip gaat naar bed’, ‘Lynn gaat naar buiten’, en ‘Lynn gaat naar het 
bos’. Met een handleiding, downloads, filmpjes en een materialenlijst kan 
iemand zelf aan de slag. In Kader 3 worden eenvoudig de stappen van het 
vertellen van een Zintuigenverhaal uitgelegd.
De voorbeeldverhalen zijn te vinden in de webshop van Kentalis. Ook is 
er een gratis iBook voor gebruik op de iPad te downloaden in de Apple 
iBooks Store. Hierin staan de vier verhalen en alle instructiematerialen. Zelf 
een Zintuigenverhaal op maat leren maken is ook mogelijk door het volgen 
van een cursus bij Kentalis. Inschrijven kan via de webshop.




