Communicatieve vaardigheden
Communicatieve vaardigheden heb

Voor het verkrijgen van communi-

je nodig om met anderen contact te

catieve vaardigheden zijn een

maken en te kunnen communiceren.

aantal basisvoorwaarden nodig:

Het maakt interactie tussen mensen mogelijk. Zo kunnen kinderen
duidelijk maken iets van de ander te
willen of juist te weigeren. Ze kunnen
door middel van deze vaardigheden
gevoelens uitdrukken, iets vertellen

• Oogcontact
• Beurtgedrag
• Imitatie
• Concentratie/aandacht
• Luisterhouding

over de dingen die om hen heen
gebeuren of daar iets over vragen.

£

Oogcontact

£

Beurtgedrag

Dit is één van de belangrijkste voor-

Het nemen en geven van een beurt

waarden om ervoor te zorgen dat

is iets wat kinderen moeten leren,

de communicatie soepel verloopt.

ook voor het spreken. Ze moeten

Door iemand aan te kijken kun je

eerst begrijpen dat het eerst de

duidelijk maken dat je aandacht

beurt van de een is om te spreken en

hebt voor de ander. Sommige kinde-

dat er vervolgens een reactie wordt

ren hebben moeite met het maken

verwacht van de ander. Hier wordt

of vasthouden van oogcontact. Wij

tijdensdelogopedischebegeleiding

geven tips hoe je oogcontact kunt

aandacht aan besteed.

verbeteren.
Kijk eens
daar.
Wat zie je
daar?

Daar?
1

£

Imitatie
Kinderenlerenontzettendveeldoor

£

Luisterhouding
Een goede luisterhouding is ook

na te doen. Zo is het ook met taal

van belang om goed taal te kunnen

en communiceren. Kinderen leren

leren. Niet alle kinderen zijn uit zich-

door wat ze zien in hun omgeving,

zelf alert op taal en geluiden om zich

dit na te doen en zich eigen te

heen. Wij geven adviezen hoe u dit

maken. Door woorden aan te

kunt verbeteren.

bieden op het niveau van uw kind
kan hij/zij door te imiteren en uit
te proberen de taal uitbreiden.

Wat doen
wij?

Voorloper van het imiteren van
taal is het imiteren van handelingen.
Bij kinderen die weinig (durven te)
spreken kun je in het begin uitlokken
door handelingen te imiteren. Daarna voegen we daar taal aan toe.

£

Concentratie/aandacht
Eenanderebelangrijkevoorwaarde
voor communiceren is gedeelde
aandacht. Door samen op hetzelfde
onderwerp gefocust te zijn, kunt u
uw kind over het onderwerp leren.

De communicatieve voorwaarden
worden door sommige kinderen
niet spontaan opgepakt. Wij
observeren tijdens onderzoek hoe
debasisvoorwaardenontwikkeldzijn.
Wij werken spelenderwijs aan het
verbeteren van deze voorwaarden.
Wij laten u zien hoe u dat thuis kunt
oefenen, zodat uw kind zich de
communicatieve voorwaarden eigen
kan maken. Daarmee verbetert de
communicatie met anderen.

Door kinderen te observeren kijken
we hoe we de concentratie bij elk

Voor meer informatie

kind zo optimaal mogelijk kunnen

of voor het aanmelden

krijgen.

van kinderen mail:
info@dekletsmajoor.nl
1

