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Pragmatiek komt steeds meer in de kijker te

staan. Welke theorieën bestaan erover en

welke testen zijn er of zijn in ontwikkeling?

Over de ontwikkeling van taalgebruik (pragmatiek) bij kinderen

wordt gaandeweg steeds meer kennis verworven. Hierdoor ne-

men de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling van af-

wijkend taalgebruik toe. Doel van dit artikel is het op een rijtje

zetten van de huidige feiten en ontwikkelingen op dit vlak. Eerst

wordt een inventarisatie gemaakt van parameters die onder prag-

matiek vallen, waarbij de ontwikkeling van deze parameters in

mijlpalen geschetst wordt. Vervolgens worden bestaande in-

strumenten voor diagnostiek van taalpragmatiek besproken,

gevolgd door de testen die op dit moment in ontwikkeling zijn.

Definities van pragmatiek
Sinds de jaren 80 is er een toenemende aandacht voor pragma-

tiek in de algemene taalkunde en in de studie naar de ontwik-

keling van kindertaal. Gaandeweg lette men niet alleen op de

inhoud en de vorm van de uiting, maar ook op hoe de conver-

satie verliep. Er is geen eenduidige theorie met een duidelijke

terminologie voor pragmatiek. Voor de term (taal)pragmatiek

zijn verschillende definities en omschrijvingen gegeven. Zoals

semantiek de leer van de betekenis is, zou volgens Levinson

(1983) pragmatiek ‘de leer van het taalgebruik’ genoemd kun-

nen worden.

Er zijn definities die pragmatiek gelijkstellen aan taalgebruik

(Lahey, 1988), maar er zijn ook definities die taalgebruik als een

onderdeel van pragmatiek beschouwen (Schaerlaekens en

Gillis, 1987). Bij definities die pragmatiek gelijkstellen aan taal-

gebruik is de context steeds van groot belang; de plaats en de

personen bepalen de gekozen taalproductie (Roth en Spekman,

1984; Heevel en Groenhuis, 1987; Wegener-Sleeswijk en van den

Dungen, 1994).

Een heldere definitie van Wegener-Sleeswijk en van den Dungen

(1994) luidt als volgt: ‘Pragmatiek is het vermogen om taalstruc-

tuur aan te passen aan de gesprekspartner, de context en de

situatie.’ Zij richten zich bij hun bespreking van pragmatiek op

communicatieve functies, conversatievaardigheden en verhaal-

opbouw. 

Baker, Blankenstijn en Roelofs (1999) benadrukken dat de prag-

matische ontwikkeling zich niet in isolatie voltrekt, maar dat

dit leerproces plaatsvindt in interactie met de omgeving en

nauw verbonden is met de sociaal-emotionele ontwikkeling en

de cognitieve ontwikkeling. Tenslotte is ook de ontwikkeling

van een theory-of-mind (TOM) verweven met de pragmatische

ontwikkeling. TOM heeft betrekking op de cognitieve vaardig-

heid aan jezelf en aan anderen, gedachten, gevoelens, ideeën

en intenties toe te schrijven en op basis daarvan te anticiperen
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op het gedrag van anderen (Steerneman et al, 2003). Volgens

Baker et al. (1999) is het directe effect hiervan op de pragmati-

sche ontwikkeling dat het kind leert een mening of wens op te

maken uit een verbale boodschap, het leert om anderen niet te

veel, maar ook niet te weinig informatie te geven en het leert

in verbale interactie rekening te houden met het perspectief

van de gesprekspartner. 

Omdat het model van Roth en Spekman (1984) een theoretisch

en praktisch goed werkbaar model blijkt te zijn voor het onder-

zoek van pragmatiek, wordt dit verder uitgewerkt, als kapstok

voor dit artikel.

Het model van Roth en Spekman 
Roth en Spekman (1984) stellen pragmatiek gelijk aan taalge-

bruik, waarbij de sociale context van een gesprek van belang is

bij het geven van betekenis aan een uiting. In hun model voor

het onderzoek naar pragmatische vaardigheden onderscheiden

zij drie parameters die met elkaar verbonden zijn door de con-

text. Dit model wordt weergegeven in figuur 1, gevolgd door uit-

leg over de parameters. De bijbehorende ontwikkelingsschema’s

zijn ontleend aan de timetables van Wells (in: van de Heuvel en

van Waardenburg, 1996) en Gard, Gillman en Gorman (1993).

Parameter 1: communicatieve functies

Deze parameter betreft de bedoelingen die een spreker wil

overdragen. Naast de inhoud van de communicatieve functie is

de vorm die hiervoor gekozen wordt van belang (non-verbaal,

verbaal en supra-segmenteel). Door toename van de verbale

mogelijkheden zullen de non-verbale uitingen afnemen. Fono-

logische, syntactische en semantische mogelijkheden vergro-

ten de mogelijkheden van het uiten van de communicatieve

bedoelingen en spelen dus een belangrijke rol in deze ontwik-

keling (Ninio en Snow, 1996).

Wells (1985) bestudeerde bij kinderen tussen de 15 maanden en

5 jaar de ontwikkeling van de verschillende communicatieve

functies en onderscheidde 5 hoofdcategorieën:

1. Representatiefuncties worden gebruikt om de kennis van de

wereld op te doen.

2. Controlefuncties dienen om te regelen wie bepaalt wat er

gebeurt.

3. Expressiefuncties geven uiting aan gevoelens van zichzelf of

van anderen.

4. Regulatiefuncties zijn bedoeld om de communicatie op gang

te brengen en te houden.

5. Sociale functies hebben als doel het leggen en onderhouden

van sociale contacten.

Parameter 2: presuppositie

Presuppositie omvat informatie die niet expliciet naar voren komt,

maar bij de spreker bekend is. Het gaat hierbij om de luister-

context (rekening houden met de kennis en het perspectief van

de luisteraar) en de talige context (rekening houden met de stijl

en de betekenis van voorafgaande zinnen). 

Parameter 3: organisatie van het gesprek 

Hierbij gaat het om de vaardigheid van het behouden van de

Figuur 1

Model voor het onderzoek van pragmatische vaardigheden (Roth

& Spekman, 1984).

context
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Mijlpalen in communicatieve functies:

• Vanaf 1-2 jaar kan een kind een wens uiten, om informatie

vragen en verbaal protesteren. Daarbij kan het commentaar

geven op wat anderen doen.

• Rond het 3e-4e jaar kan het kind vragen naar de toestand

van een ander, gevoelens uiten en een suggestie geven bij

wijze van voorstel om iets te doen.

• 4-5 jaar: een kind kan tactisch taalgebruik hanteren om wen-

sen te vervullen, kan onderhandelen en toestemming geven.

• 5-6 jaar: het kind kan, naast een psychologische verklaring,

ook een morele verklaring geven. Het kan dan meer zakelijke

informatie geven.

• Vanaf het 7e jaar kan een kind hypothesen stellen, gaan

plannen en voorspellen.

Mijlpalen in presuppositie:

• Vanaf het 2e jaar kan het kind (beperkt) rekening houden

met al dan niet gedeelde voorkennis van de luisteraar. Daar-

bij gaat het kind ook het perspectief van anderen inschatten

en kan het kind termen als ‘ik’ en ‘jij’ adequaat gebruiken.

• Tussen het 4e en 5e jaar ontwikkelt zich de vaardigheid een

verzoek aan te passen aan de relatie door vriendelijkheid te

tonen. Taalgebruik kan nu ook enigszins aangepast worden aan

verschillende leeftijden, bijvoorbeeld aan jongere kinderen.

• 6-7 jaar: het kind heeft meer begrip voor ongelijke perspec-

tieven.
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dialoog tussen gesprekspartners over meerdere ‘conversatie-

beurten’, ook wel conversatievaardigheden genoemd. Hiervoor

moet een kind zowel de rol van luisteraar als die van spreker

kunnen aannemen. Bij onderzoek naar conversatievaardighe-

den wordt volgens Manders (1996) gekeken naar beurt nemen,

het initiëren van een gesprek, het in stand houden en afronden

van een onderwerp of gesprek en het herstellen van communi-

catie wanneer deze verstoord loopt. 

De context 
Volgens Manders (1996) vormt het rekening houden met, het

zich aanpassen aan en het trachten te beïnvloeden van de con-

text het eigene van taalpragmatiek. Ook Roth en Spekman (1984)

geven de context een centrale rol in hun model. De context

beïnvloedt het type en de vorm van de getoonde communica-

tieve intenties, de informatie die gegeven moet worden en de

wijze waarop de conversaties georganiseerd zijn. Dit wordt on-

der andere bepaald door:

• De kanalen die beschikbaar zijn voor wederzijdse commu-

nicatie (is de communicatie verbaal of non-verbaal, vindt

deze plaats door de telefoon of is er sprake van één op één

contact?).

• Omgevingsfactoren (spreekafstand, lawaai, sfeer, spel).

• De kenmerken van de gesprekspartners (bekenden, vreem-

den, leeftijd).

Bij het onderzoeken van pragmatiek moeten we er dus altijd re-

kening mee houden dat de context het taalgebruik mede bepaalt.

Overige parameters van pragmatiek
Naast de variabelen in het model van Roth en Spekman, wor-

den de volgende twee parameters soms ook tot pragmatiek

gerekend: intra-persoonlijke functies en verhaalopbouw.

Intra-persoonlijke functies/niet-gesocialiseerde spraak

Naast de communicatieve functies die interpersoonlijk zijn, wor-

den intra-persoonlijke functies of niet-gesocialiseerde spraak

soms ook onder pragmatiek geschaard (Lahey 1988, Schaerlaekens

en Gillis, 1987). Belangrijke intra-persoonlijke functies zijn vol-

gens hen: taalspel (bedmonologen, rijmpjes, woordspelletjes),

taalgebruik ten behoeve van het denken en taalgebruik ten

behoeve van het reguleren van het eigen gedrag.

Verhaalopbouw

Het kunnen (na)vertellen van gebeurtenissen met behulp van

verhaalopbouw wordt ook gezien als een pragmatische vaardig-

heid, waarbij uiteraard eveneens een beroep gedaan wordt op

de semantiek en de syntaxis. De ontwikkeling in narratieve vaar-

digheden weerspiegelt eveneens de mogelijkheid om complex

relationele vaardigheden en figuurlijk taalgebruik toe te kunnen

passen. Wegener-Sleeswijk en van den Dungen (1994) definiëren

‘verhaalopbouw’ als: ‘De vaardigheid van een kind om meerde-

re zinnen na elkaar te gebruiken in een samenhangend geheel.’

Bij het vertellen van een verhaal zijn verschillende aspecten

belangrijk. Zo moet de verteller weten welke elementen nood-

zakelijk zijn voor een goed verhaal en deze ook gebruiken. 

Tonnaer (1999) stelt dat kinderen de structuur van verhaalop-

bouw slechts kunnen leren door naar andere verhalen te luiste-

ren. Wat bij het vertellen van een verhaal volgens haar steeds

een rol speelt, is de manier waarop een kind zijn informatie aan

de luisteraar brengt. Hierbij moet het kind de volgende prag-

matische vaardigheden gaan beheersen: het kind moet een tijd

lang aan het woord blijven, het moet de luisteraar geboeid

houden, het moet de gebeurtenissen in de juiste volgorde ver-

tellen, het moet voldoende informatie geven, het moet reke-

ning houden met de luisteraar en met de linguïstische context

en samenhang in het verhaal scheppen.

In de logopedische praktijk komen we vaker tegen dat de prag-

matische ontwikkeling van een kind niet normaal verloopt, bij-

voorbeeld bij een kind met een specifieke taalstoornis (SLI) of

een kind met een stoornis in het autistische spectrum (ASS). In

het werk van Bishop (2000) wordt duidelijk dat de relatie tussen

pragmatiek en de onderliggende stoornis van deze kinderen nog

niet duidelijk is. Ook bij psychiatrisch gestoorde kinderen blij-

ken vaak taalstoornissen voor te komen, onder andere stoor-

nissen in verhaalopbouw (Blankenstijn en Scheper, 2003).

Hoe kunnen we de pragmatiek van een kind nu observeren of

onderzoeken? In de volgende twee paragrafen wordt ingegaan

op bestaande en in ontwikkeling zijnde instrumenten voor dit

doel.

Diagnostiek van pragmatiek
Bij het taalonderzoek van taalgestoorde kinderen werd het as-

pect taalgebruik tot op heden ‘erg stiefmoederlijk’ behandeld

(Manders, 1996). Hoewel de aandacht voor pragmatiek bij kin-

deren in de taalkunde toeneemt, zijn er op dit moment nog geen

Nederlandstalige, gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten

beschikbaar om pragmatiek te onderzoeken. Er zijn wel obser-

Mijlpalen in conversatievaardigheden:

• Vanaf 1-2 jaar kan het kind initiatief nemen en beurt nemen.

• Een 2-3-jarig kind initieert gesprekken met vreemden.

• Vanaf 4-5 jaar heeft het controle over de beurtwisseling.

• Op 4-5 jarige leeftijd kan een kind een contact beëindigen,

zowel non-verbaal als verbaal. Ook kan het een nieuw onder-

werp markeren. Er is nog wel een snelle topic verandering in

de conversatie.

• Op de leeftijd van 4-5 jaar kan een kind een herhaling geven

als iets niet duidelijk is. Het kind kan ook informatie toevoegen

om onduidelijkheid op te helderen.

• Vanaf het 5e en 6e jaar kan een kind een gespreksonderwerp

onderhouden. Vanaf 6-7 jarige leeftijd kan hij dit handhaven.

Het kind kan dan bij verandering van het onderwerp gebruik

maken van reïntroductie.
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vatielijsten die het mogelijk maken om gerichter naar pragma-

tische vaardigheden te kijken. Deze zijn echter niet gestandaar-

diseerd of genormeerd.

Zo ontwikkelden Van den Dungen en Verboog (1991) een drietal

observatielijsten: één voor ouders van 1- tot 4-jarigen, één voor

leerkrachten van 4- tot 8-jarigen en een observatielijst voor

verhaalopbouw van kinderen vanaf 6 jaar. 

Ook het meer recente therapieprogramma Beginnende Com-

municatie (van den Dungen en den Boon, 2001), bedoeld voor

kinderen met een taalniveau van 9-24 maanden, bevat twee

observatielijsten waarin de ouders en de therapeut aangeven

op welke wijze een kind een communicatieve functie uitdrukt.

Daarnaast is er een ‘screeningsformulier narratieve vaardighe-

den’ van Tonaer (1999). Dit is gebaseerd op het ‘Narrative Assess-

ment Worksheet’ van Lahey (1988). Met behulp van dit (niet-

gestandaardiseerde) formulier kan een verhaal op micro- en

macroniveau geanalyseerd worden. Aan de hand van de resul-

taten kunnen interventiedoelen worden opgesteld.

In bestaande taaltesten of spontane taalanalyses wordt prag-

matiek soms meegenomen. Zo worden afwijkende uitingen in

de kwalitatieve analyse van de STAP (van Ierland, 1980) opge-

spoord en verdeeld in ongrammaticaal, semantisch en pragma-

tisch afwijkend. Verder gaat de beoordeling op pragmatisch

vlak echter niet. 

Het ‘STAP-gesprek’ is, naast het vertellen van de ‘Frog-story’,

ook gebruikt voor het beschrijven van de pragmatische ontwik-

keling bij kinderen van 4-8 jaar (Roelofs, 1998). De hier gebruik-

te gedetailleerde methode hanteert een foutenanalyse waarbij

uitingen worden geparafraseerd. Deze parafrases geven inzicht

in conversatie vaardigheden en narratieve vaardigheden.

De Interactie Analyse van Communicatieve Vaardigheden (IACV)

van Van Balkom (1991) bevat naast een grammaticale analyse ook

een pragmatiek analyse van de verbale en non-verbale hande-

lingen van zowel ouder als kind. Op basis van een transcriptie

van spontane spraak worden handelingen geclassificeerd en in

thema’s gegroepeerd.

Het geheel van de bovengenoemde instrumenten overziend lij-

ken deze met name geschikt voor drie doelen: ten eerste regi-

stratie voor, tijdens en na een behandeling, ten tweede om de

beoordeling van pragmatiek tussen ouders, leerkracht of be-

handelaar van een kind te vergelijken en tot slot om behandel-

doelen ter bevordering van taalgebruik op te kunnen stellen. 

Ze zijn nauwelijks geschikt om aan te tonen of een pragma-

tisch aspect afwijkend is, omdat ze niet genormeerd zijn.

Pragmatiek-testen in ontwikkeling
Nu de aandacht voor pragmatiek toeneemt worden er meerde-

re initiatieven genomen tot het ontwikkelen van gestandaar-

diseerde testen. Met behulp van informatie van de diverse be-

trokken auteurs wordt een aantal onderzoeksinstrumenten

kort beschreven. 

1. Alledaagse communicatievaardigheden van heel jonge kinderen 

(M. Cocquyt, I. Zink en H. Roeyers; Universiteit van Leuven /

Hogeschool Gent.)

In Vlaanderen is een screeningsinstrument in ontwikkeling,

bestaande uit 3 vragenlijsten voor ouders met kinderen in de

leeftijd van 6 tot 16 maanden; 16 tot 30 maanden en 30 maan-

den tot 5 jaar. Het instrument is gebaseerd op de Pragmatic

Profile of Everyday Communication Skills in Children. Het gaat

om een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Bij elke vraag

die wordt gesteld, kunnen de ouders antwoorden met ja of nee.

In de screening wordt gevraagd naar de volgende aspecten: com-

municatieve intenties, beantwoorden van communicatie, in-

teractie en conversatievaardigheden en contextuele variaties. 

De onderzoeken naar validiteit, betrouwbaarheid en normering

zijn volop aan de gang. In 2004 worden de normen verwacht.

De lijsten worden op dit moment ook gebruikt voor onderzoek

naar autisme, prematuriteit en schisis.

2. Het Communicatieve Intentie Onderzoek (CIO)

(Sj. Van der Meulen, C. Slofstra-Bremer en H. Lutje-Spelberg)

Dit instrument is bedoeld voor kinderen in de pre- en vroegver-

bale ontwikkelingsfase; normaal gesproken de periode van 1;0

tot 2;6 jaar. Bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen kan het

instrument ook bij (veel) oudere kinderen nog informatie

geven over de ontwikkelingsaspecten. Het CIO bestaat uit twee

speelgoedsets waarmee telkens vier verschillende speelsitua-

ties gecreëerd kunnen worden, een observatieformulier, een

handleiding en een theoretische verantwoording waarin de

achtergrond van het instrument en de constructie worden be-

schreven. Het principe van het CIO is het kind uitlokken tot

communicatie door middel van enerzijds uitlokkend materiaal

(voor een situatie met de ouder) en anderzijds speelgoed dat

niet goed functioneert of anderszins vragen oproept (voor de

situatie met de testleider).

In de afgelopen jaren zijn de betrouwbaarheid en de validiteit

van het instrument onderzocht en deze zijn als goed te beoor-

delen. Het instrument slaagt er in kinderen te onderscheiden

die een afwijkend verlopende communicatieontwikkeling door-

maken. De huidige resultaten worden nu aangevuld zodat een

genormeerd onderzoeksinstrument gevormd kan worden.

3. Renfrew Taalschalen; het Busverhaal 

(K. Jansonius en M. Roelofs)

De Renfrew Language Scales (1969) zijn genormeerd voor Engel-

se kinderen uit lagere milieus (SES II en III) van 3;6 tot 8;6 jaar.

Doel van de test is de kwaliteit van de informatie overdracht te

onderzoeken, die door grammaticale problemen en door pro-

blemen in verhaalopbouw gedempt wordt. Naast de onderde-

len Benoemen (Word Finding Vocabulary) en Actieplaten (Action

Picture Test) is er een onderdeel dat de Verhaalopbouw test,

namelijk de Busstory. Aan het kind wordt gevraagd een verhaal

terug te vertellen. De Nederlandse aanpassing van het Busver-

haal betreft onder andere een analyse van de plotstructuur, re-
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ferentie en argumentstructuur en is nog in ontwikkeling.

Op dit moment wordt het Nederlandse Busverhaal in meerde-

re onderzoeken gebruikt en er zijn plannen om de Renfrew Taal

Schalen te valideren en te normeren voor Nederlandstalige kin-

deren.

4. Nijmeegse Pragmatiektest voor kinderen van 4-7 jaar 

(M. Embrechts, A. Mugge en W. van Bon)

Deze test is gebaseerd op het hierboven beschreven model van

Roth en Spekman (1984) en bestaat uit 3 categorieën: Commu-

nicatieve Functies, Conversatievaardigheden (inclusief Presup-

positie) en Verhaalopbouw. De test bestaat uit een schaalmo-

del van een huis met corresponderende situatieplaten, driedi-

mensionaal materiaal, een logische reeks en plaatjes. Verder zijn

er een handleiding en een scoringsinstructie (zie voor meer

informatie: Embrechts, Mugge en van Lieshout, 1999).

Door middel van uitloktaken wordt aan de hand van een ver-

haaltje bij een situatieplaat aan een kind gevraagd hoe te rea-

geren in die situatie. 

Om naast de onderzoekssituatie informatie te krijgen over ver-

bale pragmatische vaardigheden in alledaagse situaties, bevat

de test twee aanvullende vragenlijsten, één voor ouders en één

voor leerkrachten. Uit onderzoek met de test bij zich normaal

ontwikkelende kinderen, kinderen met SLI (Specific Language

Impairment) en kinderen met een stoornis in het autistisch

spectrum komt naar voren dat de test iets anders meet dan an-

dere taaltesten, dus voldoende valide lijkt te zijn. Daarbij blijkt

dat de test discrimineert tussen kinderen met pathologie en

zich normaal ontwikkelende kinderen, dat hij leeftijdseffecten

laat zien en voldoende stabiliteit vertoont bij test-herteston-

derzoek. Ook is de samenhang tussen de bijbehorende vragen-

lijsten en de test gering, deze vullen elkaar dus aan en vervan-

gen elkaar niet. Op dit moment loopt het normeringsonderzoek

van deze test bij 600 Nederlandse kinderen en een pilotstudie

bij 90 Vlaamse kinderen. Verwacht wordt dat de test in 2005 op

de markt komt. 

Opmerkingen
Dit artikel is een bewerking van een voordracht die gehouden

is op het symposium Taalontwikkelingsstoornissen op 9 mei

2003 en 6 februari 2004, georganiseerd door het PAOG-Heyen-

dael in samenwerking met de afdelingen KNO, Neurologie en

Medische Psychologie van het UMC St.Radboud te Nijmegen.

Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de scriptie

van T. de Koning (2002) en de literatuurverdieping van F.E. Ze-

venbergen (2003), beide geschreven in het kader van de oplei-

ding Spraak- en Taalpathologie aan de Katholieke Universiteit

Nijmegen.

Samenvatting
In dit artikel worden verschillende aspecten van pragmatiek bij

kinderen beschreven. Allereerst komen de theoretische en kli-

nische aspecten van pragmatiek aan bod. Hierbij wordt de nor-

male ontwikkeling van pragmatiek bij kinderen in mijlpalen

beschreven. En ten slotte worden verscheidene Nederlandstali-

ge methodes voor diagnostiek en observatie van pragmatische

vaardigheden van kinderen toegelicht, zowel bestaande als in

ontwikkeling zijnde testen.

Summary
This article describes several aspects of pragmatics in children.

First, the theoretical and clinical aspects of pragmatics and its

normal development are presented. Next, several Dutch methods

for diagnosing and observing pragmatic skills in children are

presented, some existing and some in development.
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