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Voorwoord

Het kant-en-klaar symboolvocabulaire ALOHA is ontwikkeld binnen de peuter- en kinderrevalidatie van
de Sint Maartenskliniek en de St. Maartenschool (cluster 3-school1) in Nijmegen door een team van
taal- en spraakpathologen en logopedisten. De afgelopen vijfentwintig jaar is er in het revalidatiecentrum
en op de school veel ervaring opgedaan met de inzet van Ondersteunde Communicatie (OC) bij
kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Er ontstond een duidelijke behoefte aan een goed
opgebouwd

symboolvocabulaire

voor

kinderen/jongeren

die

zijn

aangewezen

op

een

communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer. We zijn dit symboolvocabulaire gaan ontwikkelen waarbij
wetenschappelijke inzichten over (vroege) communicatie- en taalontwikkeling en onze praktijkervaring
leidend waren. Het doel was te komen tot een slimme indeling van de woordenschat waarbij het kind al
zijn communicatieve boodschappen op een zo efficiënt mogelijke wijze kan uiten en er tevens ruimte is
om op basis van persoonlijke wensen en behoeften het vocabulaire aan te vullen zodat de
communicatie- en taalontwikkeling van het kind verder ondersteund kunnen worden.

Sinds mei 2018 is ALOHA beschikbaar. Vanaf de lancering is het vocabulaire doorontwikkeld. Nieuwe
versies zijn beschikbaar voor Mind Express 4 en Mind Express 5. De wijzigingen en toevoegingen zijn
gebaseerd op ervaringen en wensen vanuit het werkveld, nieuwe softwaremogelijkheden en recente
theoretische inzichten. Hierdoor is ALOHA nog completer, krachtiger en passender bij de
communicatiebehoeften van het kind en zijn sociale omgeving.

In deze handleiding worden de theoretische achtergrond en de opbouw van ALOHA besproken.
Daarnaast worden praktische tips gegeven over het bewerken van het vocabulaire. Voor de bewerking
van het vocabulaire wordt in de handleiding regelmatig verwezen naar illustrerende tutorials die zijn te
bekijken via de website www.alohaoc.nl. Daarnaast verwijzen wij graag naar de handleiding van Mind
Express 52 en de Mind Express 5 webhelp 3. Voor een inhoudelijke verdieping en de praktische
toepassing van ALOHA bieden we een workshop aan. Inschrijving voor deze workshop verloopt via de
website van rdgKompagne4.

ALOHA is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met veel mensen. We danken allereerst de
kinderen en hun ouders die tijdens het ontwikkelproces het vocabulaire hebben ingezet en ons van
waardevolle feedback hebben voorzien. Door hun enthousiaste reacties werden en worden wij nog
steeds aangemoedigd het vocabulaire verder door te ontwikkelen. Wij danken ook al onze collega’s, in
het bijzonder de logopedisten, die kritisch meedenken over de inhoud en de toepassing van ALOHA. Al
jarenlang werken wij intensief samen met rdgKompagne. Zij hebben van begin af aan veel vertrouwen

1

Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen (www.rijksoverheid.nl,
geraadpleegd op 25 juni 2018).
2
http://www.jabblasoft.com/files/manuals/mindexpress5_nl.pdf
3
https://www.jabblasoft.com/files/helpfiles/mindexpress5_nl_webhelp/index.html
4
https://rdgkompagne.nl

in ALOHA. Wij danken rdgKompagne voor de kans die ze ons bieden om het vocabulaire breed
beschikbaar te stellen voor alle kinderen en jongeren die gebruik maken van OC. Tot slot danken wij
Jabbla voor het meedenken en de intensieve technische support. Geen enkele vraag is hen te veel en
wij waarderen hun ondersteuning enorm.

Nijmegen, juni 2021

Mandy Diepeveen
Ans Kilkens
Loes Theunissen
Hanny Weersink
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1. Inleiding
ALOHA

is

een

kant-en-klaar

symboolvocabulaire

(hierna

te

noemen

vocabulaire)

voor

kinderen/jongeren (hierna te noemen kinderen) die niet of nauwelijks kunnen spreken en zijn
aangewezen op een communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer. ALOHA betekent ‘welkom’ en nodigt
je uit om te communiceren. ALOHA is ontworpen met het softwaresysteem Mind Express waarbij
gebruik is gemaakt van de symbolensets: ‘Picture Communication Symbols’ (PCS 5) en ‘SymbolStix’6.
Dit zijn tot de verbeelding sprekende, kleurrijke grafische symbolen (hierna te noemen symbolen).
ALOHA bestaat uit twee varianten: een beginnersvocabulaire voor kinderen die voornamelijk
communiceren binnen het hier en nu (ALOHA 1) en een vocabulaire voor de meer gevorderde
communiceerder

(ALOHA

2).

ALOHA

is

geschikt

voor

kinderen

met

uiteenlopende

ontwikkelingsproblemen, zoals kinderen met (ernstige) motorische, cognitieve en/of visuele
beperkingen.

Het doel van ALOHA is het kind en zijn sociale omgeving zo veel als mogelijk relevant vocabulaire
beschikbaar te stellen voor zowel functionele, snelle communicatie als het ondersteunen van de
taalontwikkeling. Het gaat erom de balans te vinden tussen efficiënte versus precieze communicatie.
Het streven is om in de dagelijkse interactie en opvoeding zoveel mogelijk taal te (laten) gebruiken zodat
het kind zich zo volledig mogelijk leert uitdrukken binnen alle situaties. Tevens krijgt het kind hiermee
de kans om zich op het gebied van de (beginnende) geletterdheid tot volle potentie te ontwikkelen. Hier
wordt in Hoofdstuk 2 nader op ingegaan.
ALOHA bestaat uit vijf onderdelen: 1) de spraakballon ‘ik’; 2) kernvocabulaire; 3) randvocabulaire; 4)
een letterkaart en 5) multimedia. In Figuur 1.1 worden deze onderdelen van ALOHA visueel
weergegeven. Deze onderdelen worden hier kort besproken waarna in de Hoofdstukken 3 en 4 dieper
wordt ingegaan op de opbouw van respectievelijk ALOHA 1 en ALOHA 2.

5
6

Zie: https://mayer-johnson.com/pages/pcs-symbol-collections
Zie: https://www.n2y.com/symbolstix-prime/
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Figuur 1.1 Onderdelen ALOHA

De spraakballon ‘ik’ verwijst naar een vervolgblad met voorgeprogrammeerde uitingen met
persoonlijke informatie (zoals naam, leeftijd en voorkeuren) en voorgeprogrammeerde vragen waarmee
het kind een wedervraag kan stellen. In de spraakballon wordt de foto van het kind geplaatst. Het
kernvocabulaire bestaat uit losse symbolen en voorgeprogrammeerde zinnen die in veel situaties
kunnen worden toegepast (zoals: ‘ik weet het niet’ en ‘ik heb een idee’). Het is onderverdeeld in drie
onderdelen: ‘kernwoorden’, ‘snelle boodschappen’ en ‘iets vragen’. Het overige vocabulaire noemen we
‘randvocabulaire’. Randvocabulaire bestaat uit inhoudswoorden die nodig zijn om (in detail) te kunnen
communiceren over een bepaald onderwerp. Het randvocabulaire bevat onder andere typisch
Nederlandse woorden (zoals hagelslag, pindakaas en Sinterklaas) en woorden van deze tijd (zoals
vlogger, PlayStation en WhatsApp). Kern- en randvocabulaire vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig.
Zonder kernvocabulaire kan geen grammaticale zin gemaakt worden en zonder randvocabulaire heeft
de zin veelal geen specifiek onderwerp. Zowel het kern- als het randvocabulaire zijn logisch
gerangschikt volgens een consequente indeling met als doel dat zowel het kind als de gesprekspartner
symbolen gemakkelijk kunnen vinden. Geselecteerde symbolen worden automatisch geplaatst in de
zinsbalk van het communicatiehulpmiddel. De symbolen die zijn geplaatst in de zinsbalk worden in hun
totaliteit uitgesproken door de zinsbalk te selecteren. Het vocabulaire is ingedeeld op woordsoorten,
zoals persoonlijke voornaamwoorden en werkwoorden, met de intentie het maken van zinnen te
stimuleren. Ook is het mogelijk om naast of in combinatie met symbolen gebruik te maken van tekst: er
zijn verschillende soorten letterkaarten opgenomen. De mogelijkheid bestaat om hierbij gebruik te

2

maken van een woordvoorspeller. Deze woordvoorspeller is gebaseerd op een kinderwoordenschat 7.
Tot slot omvat het onderdeel ‘multimedia’ functies die de zelfstandigheid van het kind bevorderen,
zoals sociale media (bijvoorbeeld WhatsApp), het maken en bekijken van foto’s, bekijken van video’s
en het spelen van spelletjes. Deze functies maken onderdeel uit van de structuur van ALOHA waardoor
het kind er altijd over kan communiceren. Daarnaast zijn er in het onderdeel multimedia functies
opgenomen om het volume te regelen en de batterijduur te bekijken.

ALOHA 1 en 2 verschillen onder andere wat betreft het aantal symbolen dat is opgenomen in het
vocabulaire en het aantal symbolen weergegeven per blad. Op de website www.alohaoc.nl zijn onder
‘downloads’ de woordenlijsten van beide vocabulaires in te zien. In Tabel 1.1 worden de belangrijkste
verschillen tussen ALOHA 1 en ALOHA 2 vermeld.
Tabel 1.1 Verschillen tussen ALOHA 1 en ALOHA 2

Kenmerk

ALOHA 1

ALOHA 2

Niveau
communicatie

Beginnende communicatie
voornamelijk binnen het hier en
nu
Maximaal 30

Gevorderde communicatie binnen en
buiten het hier en nu

Vast raster
Totaal aantal
symbolen
Ordening symbolen
Kernwoorden

6 bij 6 vakken
+/- 1600

8 bij 7 vakken
+/- 5800

Thematisch
Eén blad

In woordsoorten en thematisch
Twee bladen

Letterkaart

Beschikbaar via de map
‘school’

Beschikbaar op ieder blad

Multimedia

Beperkt (fotoboek, dobbelen,
camera en liedjes)

Uitgebreid (onder andere fotoboek,
video’s/muziek, spellen, rekenmachine,
kalender, camera, YouTube, Skype,
WhatsApp, e-mail)

Aantal symbolen per
blad

Maximaal 50

Samengevat kan worden gesteld dat ALOHA voldoet aan de kenmerken van een goed opgebouwd
vocabulaire, ook wel ‘linguistically-robust AAC systems’ genoemd (Zangari & Tatenhove, 2009; Zangari,
2014):
●

Het bevat genoeg woorden om te kunnen communiceren in allerlei situaties: kunnen zeggen
wat je wilt op het moment dat je dat wilt;

●

Het bevat kern- en randwoordenschat;

●

Het biedt toegang tot alle woordsoorten: werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden,
zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en dergelijke;

●

Het bevat voorgeprogrammeerde uitingen voor snelle communicatie in bepaalde situaties;

●

Het biedt toegang tot het alfabet en woordvoorspelling;

7

Deze kinderwoordenschat is samengesteld op basis van de corpussen BasiLex (Tellings, Hulsbosch, Vermeer & Van den Bosch
(2014) en BasiScript (Tellings, Oostdijk, Monster, Grootjen, & Van den Bosch (2018).
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●

Het bevat grammaticale functies waardoor er grammaticaal juiste zinnen gemaakt kunnen
worden;

●

Het biedt mogelijkheden om mee te groeien met de gebruiker.

In Hoofdstuk 2 van deze handleiding wordt de theoretische achtergrond van ALOHA beschreven.
Vervolgens wordt in de Hoofdstukken 3 en 4 nader ingegaan op de opbouw van respectievelijk ALOHA
1 en ALOHA 2. In Hoofdstuk 5 volgt tot slot nog overige informatie. Bij het ontwerpen van ALOHA is
gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die Mind Express 5 biedt. Zoals reeds in het voorwoord
beschreven, verwijzen wij voor uitleg over bewerkingen naar de tutorials op de website www.alohaoc.nl,
de digitale handleiding van Mind Express 58 en de Mind Express 5 webhelp9.

2. Theoretische achtergrond
Op de Sint Maartenskliniek en de St. Maartenschool heeft in samenwerking met het Centre for
Language Studies van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) een
promotieonderzoek plaatsgevonden naar de inzet van Ondersteunde Communicatie (OC) bij kinderen
met complexe ontwikkelingsproblemen. Dit onderzoek heeft geleid tot het interventieprogramma CAIS:
Communicatie Assessment & Interventie Systeem voor kinderen die grote moeilijkheden ondervinden
bij de verwerving van vroege communicatieve gedragingen (Kilkens, 2015). De inzichten opgedaan
tijdens dit onderzoek vormden de basis voor de ontwikkeling van ALOHA. In paragraaf 2.1 worden de
belangrijkste uitgangspunten van het CAIS die ook als basis hebben gediend bij de ontwikkeling van
ALOHA beschreven. De inhoud van ALOHA is daarnaast tot stand gekomen op basis van onderzoek
dat wordt uitgevoerd binnen de St. Maartenschool in samenwerking met de Faculteit der Sociale
Wetenschappen van de RU naar het lees- en spellingsonderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks
spreken en gebruikmaken van een communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer. Er heeft een landelijke
inventarisatie plaatsgevonden onder cluster-3 scholen waaruit onder andere naar voren kwam dat
scholen zoekende zijn wat betreft het lees- en spellingsonderwijs aan de onderhavige doelgroep
(Theunissen & van der Burg, 2015). Theunissen heeft een werkwijze ontwikkeld om kinderen uit de
doelgroep op een systematische wijze te ondersteunen in de ontwikkeling van geletterdheid (genaamd:
LOeS, Lees Ontwikkeling en Spelling). In paragraaf 2.2 worden de componenten van (beginnende)
geletterdheid toegelicht en de wijze waarop ALOHA is ingericht om deze componenten te stimuleren.
Tot slot volgt in paragraaf 2.3 een kort overzicht van interventiestrategieën met betrekking tot de
beginnende en de meer gevorderde communicatie- en taalontwikkeling.

8
9

http://www.jabblasoft.com/files/manuals/mindexpress5_nl.pdf
https://www.jabblasoft.com/files/helpfiles/mindexpress5_nl_webhelp/index.html
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2.1 (Beginnende) communicatie- en taalontwikkeling
Stimulering van beginnende communicatie is vaak gericht op (het aanleren van) het aangeven wat je
wilt hebben of doen. In een OC-interventie, zoals het CAIS, gebeurt dat bijvoorbeeld met een
kijkbeweging, het maken van een gebaar of het selecteren van een symbool. In het CAIS zijn de
voorkeuren van het kind voor bepaalde personen, voorwerpen en activiteiten leidend bij de verwerving
van de eerste symbolen. Denk aan favoriet(e) eten, speelgoed, gezinsleden, plekken enzovoorts. Deze
favorieten zijn van nature hoog motiverend voor het kind en deze motivatie speelt een belangrijke rol in
het leerproces van (het gebruik van) de bijbehorende symbolen. Van begin af aan worden verschillende
woordsoorten (zoals zelfstandige naamwoorden of werkwoorden) ten doel gesteld. Na het leren
gebruiken van losse symbolen om behoeften te uiten, worden uitingen met een combinatie van twee
symbolen ten doel gesteld, zoals ‘bal rollen’, ‘ik iPad’, ‘nog een keer schommelen’.

Een ontwikkelingsgerichte benadering bij de opzet van een OC-interventie, zoals toegepast in het CAIS,
veronderstelt kennis over het verloop van de vroege communicatieontwikkeling om een ordening aan
te kunnen brengen in de achtereenvolgens aan te leren communicatieve gedragingen (Romski, Sevcik,
Hyatt & Cheslock, 2002; Halle & Meadan, 2007; Rowland, 2011). Vervolgens moet afhankelijk van het
communicatieniveau van het kind een passende interventiestrategie worden geselecteerd (Harwood,
Warren & Yoder, 2002; Warren & Walker, 2004). Concreet wil dat zeggen dat wij ervan uitgaan dat het
leren communiceren wat je wilt hebben of doen een belangrijk startpunt in de communicatieontwikkeling
vormt (Sigafoos, Drasgow & Schlosser, 2003). Dit is namelijk één van de eerste communicatieve
functies die een zich normaal ontwikkelend kind verwerft (Bates, Camaioni & Volterra, 1975). Wij
verstaan onder deze functie niet alleen het verkrijgen van objecten, zoals een bal of een koekje, maar
ook het initiëren van sociale activiteiten, zoals het zingen van een lied of een kietelspel. Vaak zullen
kinderen deze functie wel al met nonverbale signalen uiten (het kind kijkt en reikt bijvoorbeeld naar een
object dat het wil hebben en kijkt vervolgens naar diegene die het object kan geven). Als we de
symbolische OC-vorm toevoegen aan de nonverbale signalen die het kind voor een communicatieve
functie al gebruikt, kost dat in verhouding weinig extra inspanning voor het kind (Cress, 2010). Dit
principe staat ook wel bekend als het ‘single target proces’ 10. Wanneer daarentegen geprobeerd wordt
een kind een symbolische OC-vorm aan te leren voor een communicatieve functie die het nog niet
frequent vertoont, kan dat er volgens Wetherby en Prizant (1992) juist toe leiden dat het kind de functie
helemaal niet meer vertoont. Uiteraard zal de sociale omgeving wel hun communicatie volledig dienen
te ondersteunen met behulp van symbolen (juist ook de communicatieve functies die het kind nog niet
frequent vertoont, zie ondersteunde taalinput/modelleren in paragraaf 2.3).

10

Het ‘single target proces’ is gebaseerd op de observatie dat jonge kinderen een nieuwe communicatieve vorm voor het eerst
inzetten bij een communicatieve functie die ze reeds beheersen, terwijl ze een reeds verworven communicatieve vorm
inzetten bij een nieuwe communicatieve functie (Slobin, zoals geciteerd in McLean & Snyder-Mclean, 1987, zie ook Sigafoos
e.a., 2003 voor een meer recente bespreking van dit principe). Wanneer dit principe wordt toegepast, zou bijvoorbeeld bij
een kind dat alleen een grafisch symbool gebruikt om iets te verkrijgen als doel kunnen worden gesteld dat het kind het
grafische symbool leert gebruiken om objecten en gebeurtenissen te benoemen (gedeelde aandacht tot stand te brengen).
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In ALOHA 1 is het belang van het zelfstandig en op eigen initiatief kunnen uiten van wensen terug te
zien aan de prominente plek die de symbolen ‘ik’ en ‘willen’ op nagenoeg alle bladen inneemt. Daarnaast
zijn er bladen opgenomen met vocabulaire toegespitst op specifieke activiteiten (themabladen) zodat
het kind tijdens het spel met bijvoorbeeld een auto wordt gestimuleerd aan te geven welke acties met
de auto (bijvoorbeeld botsen) moeten plaatsvinden. ALOHA 1 is daarmee geschikt voor kinderen die
(nog) voornamelijk communiceren binnen het hier en nu. Kinderen die al meer gevorderd zijn in hun
communicatie kunnen meteen starten met ALOHA 2. ALOHA 2 geeft het kind meer mogelijkheden om
te communiceren voor verschillende doeleinden binnen en buiten het hier en nu, zoals: vertellen wat je
hebt gedaan, hoe je je voelt, grapjes maken enzovoorts. Hieraan is bewust veel aandacht besteed,
omdat veel OC-interventies zich te lang blijken te richten op de stimulering van het aangeven wat
iemand wil hebben of doen dan qua ontwikkeling of uit functioneel oogpunt wenselijk is (Cress, 2002).
Het is van groot belang het kind tijdig te ondersteunen bij het leren communiceren voor verschillende
doeleinden.

Om niet alleen de verwerving van inhoudswoorden gelinkt aan de voorkeuren van het kind maar alle
aspecten van de taalontwikkeling te ondersteunen, is het van belang functiewoorden (zoals
voegwoorden) te integreren in het vocabulaire. Functiewoorden vormen, zoals aangegeven in
Hoofdstuk 1, een belangrijk onderdeel van het kernvocabulaire. Kernvocabulaire omvat woorden die het
meest voorkomen in gesproken en schriftelijke taal. Het zijn hoogfrequente woorden die voor meerdere
communicatieve doeleinden gebruikt worden. De afgelopen jaren zijn verschillende artikelen
verschenen waarin het belang van het gebruik van kernvocabulaire in communicatiehulpmiddelen wordt
benadrukt (Van Tilburg & Deckers, 2016; Marden, 2015). Van Tilburg en Deckers (2016) hebben
hiervoor een woordenlijst samengesteld op basis van hun studie naar kernwoordenlijsten. Bij de
samenstelling van de kernwoorden (witte spraakballon) is onder andere gebruik gemaakt van deze
woordenlijst. Onder het kernvocabulaire hebben wij ook voorgeprogrammeerde zinnen en vragen gevat
(onderdelen ‘snelle boodschappen’ en ‘iets vragen’), zoals: ‘kom eens’, ‘tot morgen’ en ‘wil je
afspreken?’. Hoewel een kind de betreffende zin mogelijk ook zelfstandig zou kunnen opbouwen, kost
dit meer inspanning en tijd in vergelijking met het gebruik van een voorgeprogrammeerde zin. De
snelheid van communiceren is een belangrijke factor om participatie in verschillende contexten te
bevorderen.

Om boodschappen efficiënt maar ook specifiek te maken zijn naast kernwoorden ook randwoorden
noodzakelijk. Zoals ook Zangari (2015) aangeeft moet het gebruik van kernwoorden er niet toe leiden
dat we randwoorden links laten liggen. Alle kinderen hebben randwoorden nodig waarmee ze kunnen
praten over zaken die hen nauw aan het hart liggen: hun familie, vrienden, huisdieren, lievelingsdingen,
favoriete plekken, enzovoorts (Zangari, 2015) en waarmee ze hun boodschap kunnen specifiëren. Bij
de samenstelling van het randvocabulaire is onder andere gebruik gemaakt van de Lexilijst Nederlands
(Schlichting & Lutje Spelberg, 2002) en zijn typisch Nederlandse woorden (zoals hagelslag) en woorden
van deze tijd (zoals iPad) opgenomen. Zoals beschreven is het randvocabulaire onderverdeeld in
6

woordsoorten met de intentie dat het kind wordt gestimuleerd om zinnen te maken. In onderstaand
kader wordt geïllustreerd hoe - door gebruik te maken van verschillende woordsoorten - de boodschap
wordt uitgebreid en gespecificeerd.

/bed/ kan legio betekenissen hebben, zoals ‘ik wil naar bed’, ‘wanneer moet ik naar bed?’, ‘ga jij naar bed?’, ‘pop moet in bed’
enz.
In combinatie met een persoon wordt de betekenis al duidelijker, bijvoorbeeld /papa/ /bed/: ‘papa ligt in bed’, ‘ik moet van
papa naar bed’, ‘papa maakt het bed’.
In combinatie met een werkwoord, bijvoorbeeld /papa/ /ligt/ /bed/, wordt de betekenis nog duidelijker.
In combinatie met een bijwoord, bijvoorbeeld /papa/ /ligt/ /ziek/ /bed/, is de betekenis helder.
In combinatie met een voorzetsel, bijvoorbeeld /papa/ /ligt/ /ziek/ /in/ /bed/, klopt de zin grammaticaal.

7

2.2 (Beginnende) geletterdheid
Geletterdheid - het in staat zijn te lezen en schrijven - is essentieel om volwaardig te kunnen participeren
in onze maatschappij (Van der Leij, 2003). Het streven naar geletterdheid bij de onderhavige doelgroep
(die niet of nauwelijks kan spreken) is nog extra van belang omdat voor hen het alfabet de enige
symbolenset is waarmee zij een boodschap nauwkeurig kunnen samenstellen, passend bij
verschillende situaties en personen (Erickson & Clendon, 2009). Als zij kunnen lezen en schrijven, zijn
ze

niet

meer

afhankelijk

van

de

symbolen

die

beschikbaar

worden

gesteld

in

het

communicatiehulpmiddel. Echter, van de groep kinderen die niet of nauwelijks spreekt, leest 90% onder
het niveau dat past bij de leeftijd of kan helemaal niet lezen (Berninger & Gans, 1986; Koppenhaver &
Yoder, 1992).

Communicatie- en taalontwikkeling en (beginnende) geletterdheid staan in nauw verband met elkaar.
Dit is terug te zien in het model van (beginnende) geletterdheid van Sénéchal, Lefevre, Smith-Chant en
Colton (2001) zoals geciteerd in Erickson & Clendon (2009). Dit model bestaat uit drie gescheiden maar
met elkaar samenhangende componenten: 1) mondelinge taal, 2) kennis van schrift/geletterdheid en 3)
metalinguïstische vaardigheden. Onder de component ‘mondelinge taal’ worden narratieve taal (het
vertellen), vocabulaire en kennis van de wereld gevat. De component ‘kennis van schrift/geletterdheid’
omvat conceptuele (zoals kennis van de functie van schrift) en procedurele kennis over geletterdheid
(zoals fonetische spelling11). Tot slot omvat de component ‘metalinguïstische vaardigheden’ zowel
fonologisch12 als syntactisch (grammaticaal) bewustzijn. Onderzoek toont aan dat deze drie
componenten samen (in tegenstelling tot één of twee componenten) het beste de ontwikkeling van
geletterdheidsvaardigheden verklaren bij kinderen (Sénéchal et al., 2001, zoals geciteerd in Erickson &
Clendon, 2009). Het hier aangehaalde model is niet specifiek gericht op de onderhavige doelgroep.
Over het algemeen wordt echter ook bij kinderen die gebruikmaken van een communicatiehulpmiddel
ervan uitgegaan dat zij ondersteuning nodig hebben op alle drie de genoemde gebieden om zich op het
gebied van de geletterdheid tot volle potentie te kunnen ontwikkelen.

Om volledig deel te kunnen nemen aan en te leren van activiteiten op het gebied van geletterdheid moet
het kind onder andere in staat worden gesteld om zijn ideeën, gedachten en meningen over boeken te
geven en voorspellingen te maken over de verhaallijn (Sturm et al., 2006). Daarom is in ALOHA een
uitgebreid vocabulaire opgenomen, gericht op zowel de dagelijkse communicatie als op het kunnen
deelnemen aan onderwijsactiviteiten. Door de combinatie van kern- en randvocabulaire wordt het kind
zowel ondersteund om snel een boodschap over te brengen tijdens (les)activiteiten (om participatie te
bevorderen) maar heeft het ook de mogelijkheid om precieze boodschappen samen te stellen die
grammaticaal correct en compleet zijn, zodat zijn gedachten en meningen niet verkeerd worden
begrepen.

11
12

Manier van spellen die aangeeft hoe een woord moet worden uitgesproken.
Vermogen te abstraheren van de betekenis van taal en zich te richten op de klankvorm en het manipuleren met klanken.
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Ter stimulering van de component ‘kennis van schrift/geletterdheid’ heeft het kind binnen ALOHA
toegang

tot

verschillende

letterkaarten.

De

letters

van

de

letterkaart

kunnen

door

het

communicatiehulpmiddel fonetisch of alfabetisch worden uitgesproken. Daarnaast kan er gebruik
worden gemaakt van een woordvoorspeller (ALOHA 2).

Door aandacht voor de grammaticale ontwikkeling worden de metalinguïstische vaardigheden van het
kind gestimuleerd, het derde belangrijke kenmerk van ALOHA (hoofdzakelijk ALOHA 2). Zoals
beschreven, is het vocabulaire in woordsoorten onderverdeeld met de intentie het maken van zinnen te
ondersteunen. Alle woordsoorten zijn in ALOHA opgenomen. Daarnaast zijn er zogenaamde
grammaticale markers opgenomen waarmee het kind onder andere in staat wordt gesteld om een
voltooid deelwoord te maken of een meervoudsvorm. Het op jonge leeftijd toegang krijgen tot
grammaticale markers om correcte zinnen te kunnen maken, is niet alleen van belang voor de
ontwikkeling van geletterdheid: het voorkomt bovendien dat het kind gedwongen moet communiceren
in een telegramstijl of op een onnauwkeurige of foutieve wijze zijn boodschap moet formuleren (Zangari
& Van Tatenhove, 2009). Naast aandacht voor de grammaticale ontwikkeling (syntactisch bewustzijn)
is er aandacht voor het fonologisch bewustzijn. Door gebruik te kunnen maken van een letterkaart in
combinatie met begrippen als ‘vooraan’, ‘midden’ en ‘achteraan’ kunnen allerlei aspecten van
fonologisch bewustzijn worden geoefend (“Welke letter hoor je vooraan in het woord ‘vis’?”, “Hoor je de
letter ‘n’ in het woordje ‘net’ vooraan, in het midden of achteraan?”, “Als je de letter ‘v’ in ‘vis’ vervangt
door de ‘m’, welk woord hoor je dan?”). Om het fonologisch bewustzijn verder te stimuleren en het
automatisch herkennen van woorden te bevorderen, is het woordbeeld onder het symbool geplaatst in
het lettertype ‘Quicksand’ omdat dit lettertype de schrijfletters goed weergeeft. Zodra het kind het
woordbeeld kent, wordt aanbevolen het symbool te verwijderen en alleen het woordbeeld te laten staan.
Het kind wordt op die manier in staat gesteld om boodschappen samen te stellen met symbolen in
combinatie met woordbeelden. In Tabel 2.1 worden de onderdelen van ALOHA in relatie tot de drie
componenten van het model van Sénéchal et al. (2001) weergegeven.
Tabel 2.1 Onderdelen van ALOHA in relatie tot het model van (beginnende) geletterdheid van Sénéchal et
al. (2001) zoals geciteerd in Erickson & Clendon (2009)

Mondelinge taal
Uitgebreid kernvocabulaire

Uitgebreid randvocabulaire
Letterkaarten
Woordvoorspeller

Kennis van
schrift/geletterdheid
Letterkaarten
(fonetisch en
alfabetisch)
Woordvoorspeller

Metalinguïstische vaardigheden
Vocabulaire onderverdeeld in woordsoorten

Grammaticale markers
Letterkaarten
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2.3 Stimulering van de (beginnende) communicatie- en taalontwikkeling
Taalaanbod is van essentieel belang voor de communicatieontwikkeling van een kind. De
taalleerervaringen van kinderen die zijn aangewezen op het gebruik van een andere symboolvorm dan
spraak wijken sterk af van de taalleerervaringen van kinderen die kunnen spreken (Beukelman &
Mirenda, 2005). Zo is er onder andere veelal sprake van een ‘mismatch’ tussen de ‘input’ (het gesproken
taalaanbod van de omgeving) en de ‘output’ (de communicatievorm van het kind) (Smith & Grove, 2003):
het kind ontvangt en verwerkt woorden in de ene modaliteit (spraak) maar moet zelf communiceren via
een andere modaliteit (zoals symbolen). Het aanleren van het gebruik van de ondersteunde
communicatievorm via imitatie van de gesprekspartner is in deze situatie niet vanzelfsprekend. Daarom
moet bij deze kinderen vanaf het begin van de ontwikkeling taalinput via de ondersteunde
communicatievorm worden aangeboden (Romski e.a. 2002): de gesprekspartner biedt dan tegelijkertijd
met spraak ook de symbolen als input aan. Of in het geval van een communicatiehulpmiddel: de
gesprekspartner gebruikt ook zelf het communicatiehulpmiddel terwijl met het kind wordt gesproken. Dit
wordt ook wel ‘modelleren’ genoemd. Het kind krijgt zo de kans om niet alleen de betekenis van de
symbolen te leren maar ook te begrijpen hoe je ermee kunt communiceren. Diverse interventiestudies
laten zien dat het modelleren van OC-vormen een positief effect heeft op het communicatiegedrag van
de OC-gebruiker (Sennott, Light en Mc.Naughton, 2016).

Bij de beginnende communiceerders met een beperkte symbolenschat dient (naast de ondersteunde
taalinput) gebruik worden gemaakt van ontlokkende interventiestrategieën (Warren & Yoder, 1997;
Wilcox & Shannon, 1998; Siegel & Cress, 2002). Hier wordt onder andere onder verstaan het creëren
van contexten waarin het gebruik van een bepaald doelsymbool wordt uitgelokt, zoals het onderbreken
van geliefde activiteiten (waardoor het kind wordt aangemoedigd om aan te geven wat het wil) of het
creëren van (grappige) situaties (waardoor het kind wordt aangemoedigd commentaar te leveren)
(ALOHA 1). Bij de meer gevorderde communiceerders zou het accent voornamelijk op de ondersteunde
taalinput moeten liggen waarbij modelleertechnieken worden ingezet zoals het herformuleren of
uitbreiden van de communicatieve pogingen van het kind op het communicatiehulpmiddel van het kind
(Wilcox & Shannon, 1998). Bij een herformulering bevestigt de gesprekspartner de boodschap en
verbetert de uiting van het kind. Het kind zegt bijvoorbeeld: ‘ik heb twee cadeau’ en de gesprekspartner
modelleert: ‘ja, jij hebt twee cadeaus gekregen’. Bij het uitbreiden van de uiting van het kind, herhaalt
de gesprekspartner een deel ervan en voegt inhoudelijke en/of grammaticale informatie toe. Het kind
zegt bijvoorbeeld: ‘ik zie een auto’ en de gesprekspartner reageert door te modelleren: ‘ik zie ook een
gele auto rijden’ (ALOHA 2). Daarnaast zouden specifieke oefeningen gedaan kunnen worden om
bijvoorbeeld een grammaticale regel te oefenen (Warren & Walker, 2014), zoals het oefenen van een
meervoudsvorm door afbeeldingen te benoemen waarop er van een type voorwerp één en meerdere
varianten worden weergegeven. Wat betreft de (beginnende) geletterdheidsvaardigheden zijn, zoals
beschreven in paragraaf 2.2, werkvormen op verschillende domeinen van belang, zoals het verwoorden
van gedachten met betrekking tot een boek, maar ook het ontwikkelen van fonologisch bewustzijn, zoals
10

het verzinnen van woorden met een bepaalde beginletter. Uiteindelijk gaat het erom dat het kind zowel
(het belang van) de functie van schrift leert kennen als technische vaardigheden zoals het verwerven
van klank-tekenkoppelingen om woorden te kunnen lezen en spellen.
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3. Opbouw ALOHA 1
3.1 Inleiding
ALOHA 1 is een vocabulaire ontwikkeld voor de beginnende communiceerder waarbij het accent ligt op
de communicatie binnen het hier en nu. Wanneer het vocabulaire wordt geopend, is het hoofdblad
zichtbaar. Op het hoofdblad zijn weergegeven: 1) spraakballonnen (met de kleuren donkerpaars, wit,
paars en bruin), 2) mappen (herkenbaar aan de tab en de gekleurde achtergrond), 3) vakken
(herkenbaar aan de gekleurde rand en de witte achtergrond), 4) zinsbalk en 5) functietoetsen
(herkenbaar aan de grijze achtergrond met uitzondering van de functietoets ‘pauze’ die een witte
achtergrond13 heeft). De spraakballonnen en de mappen/vakken omvatten respectievelijk het kern- en
randvocabulaire. De selectie van een map (altijd een gekleurde achtergrond) of een spraakballon leidt
tot het openen van een onderliggend blad (een zogenaamd vervolgblad). Zo leidt de map ‘eten’ naar
een vervolgblad met daarop de mappen ‘brood’, ‘fruit’, ‘iets lekkers’ en ‘warm eten’ die ook weer
vervolgbladen hebben. Vakken bevatten symbolen die bij selectie worden uitgesproken en in de zinsbalk
worden geplaatst. Een vak (altijd wit met alleen een gekleurde rand) heeft geen vervolgblad. De kleur
en de vorm van een vak zijn vastgelegd in een stijl. Deze stijlen zijn gekoppeld aan de verschillende
woordsoorten en het type vak. De stijlen hebben als doel de indeling van het vocabulaire te
verduidelijken. Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de gebruikte stijlen binnen ALOHA 1 en ALOHA 2.
Niet alle stijlen zijn voor ALOHA 1 van toepassing.

In Figuur 3.1 wordt het hoofdblad van ALOHA 1 weergegeven waarbij de nummers verwijzen naar de
verschillende onderdelen. Deze onderdelen, en ook de functietoetsen op de vervolgbladen, worden in
de volgende paragrafen nader beschreven.

13

De pauzetoets is bedoeld voor kinderen die gebruik maken van oogbesturing. Een witte achtergrond is noodzakelijk in
verband met het registreren van de oogbewegingen door het communicatiehulpmiddel.

12

1

4
3

5
2

5
2

1

6

7

1

1

Figuur 3.1 Hoofdblad ALOHA 1: 1 = spraakballonnen; 2 = mappen; 3 = vakken; 4 = zinsbalk; 5 =
functietoetsen; 6 = batterijniveau en 7 = woord zoeken

3.2 Inhoud spraakballon ‘ik’
Door selectie van de spraakballon ‘ik’ opent het vervolgblad ‘ik’. Dit vervolgblad bevat
voorgeprogrammeerde uitingen waarmee het kind iets over zichzelf en familie kan vertellen en
persoonlijke voorkeuren kan aangeven (zoals ‘mijn lievelingseten is’). Daarnaast kan het kind de
wedervraag ‘en jij?’ stellen. Er is ruimte voor het toevoegen van eigen boodschappen in de drie lege
vakken. Ook bevat het blad de paarse map ‘vertellen’. Hier kan het kind persoonlijke foto’s laten zien
en bijbehorende voorgeprogrammeerde uitingen laten horen (zie paragraaf 3.4.3). In Figuur 3.2 wordt
het vervolgblad ‘ik’ van ALOHA 1 weergegeven. Het vervolgblad ‘ik’ moet voor gebruik worden bewerkt
zodat het de persoonlijke informatie van het betreffende kind bevat. Het is uiteraard belangrijk om deze
informatie actueel te houden.
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Figuur 3.2 Ik ALOHA 1

3.3 Inhoud kernvocabulaire
Het kernvocabulaire bestaat uit losse symbolen en voorgeprogrammeerde zinnen die in veel
gesprekssituaties kunnen worden toegepast. Het is onderverdeeld in drie spraakballonnen:
‘kernwoorden’ (witte spraakballon), ‘snelle boodschappen’ (paarse spraakballon) en ‘iets vragen’ (bruine
spraakballon). De spraakballonnen zijn op ieder blad toegankelijk en op een vaste plek weergegeven
omwille van de snelheid van communicatie.

3.3.1 Kernwoorden (witte spraakballon)
In Figuur 3.3 wordt het vervolgblad met kernwoorden van ALOHA 1 weergegeven.
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Figuur 3.3 Kernwoorden ALOHA 1

Het vervolgblad ‘kernwoorden’ bevat vakken met verschillende woordsoorten. Iedere woordsoort heeft
zijn eigen kleur (zie paragraaf 3.4.1 voor de gehanteerde kleurcodering). De begrippen ‘ja’ en ‘nee’
hebben een achtergrondkleur gekregen en een andere kleurcodering om het begrip te ondersteunen:
groen staat voor ‘ja’, rood staat voor ‘nee’. Op de bladen met kernwoorden staan overwegend symbolen,
maar ook geschreven woorden (zonder symbolen). Daarvoor is gekozen als er geen geschikt symbool
beschikbaar is in de symbolenset van PCS en SymbolStix.

3.3.2 Snelle boodschappen (paarse spraakballon)
In Figuur 3.4 wordt het vervolgblad ‘snelle boodschappen’ van ALOHA 1 weergegeven.
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Figuur 3.4 Snelle boodschappen ALOHA 1

Het vervolgblad ‘snelle boodschappen’ bevat voorgeprogrammeerde uitingen om een gesprek te
starten, af te sluiten, iets op te merken, informatie te geven of te protesteren, bijvoorbeeld ‘ik wil het
niet’, ‘dat is leuk’. Het blad opent als een pop-up venster. Dat wil zeggen dat het blad verschijnt bovenop
het blad dat het kind reeds had geopend. Wanneer er een selectie wordt gemaakt, verdwijnt automatisch
het pop-up venster en ziet het kind weer het blad dat het als laatste had geopend. Hierdoor kan het
kind, nadat het bijvoorbeeld iemand heeft gegroet, weer verder communiceren over datgene wat
plaatsvond. Er zijn vakken met een witte en een lichtgrijze achtergrond. De witte achtergrond geeft een
positieve of neutrale boodschap weer (bijvoorbeeld ‘ik hou van’) en de grijze achtergrond maakt
zichtbaar dat het onder andere om protesteren, ontkennen of spijt betuigen gaat. Daarnaast bevat het
blad ‘snelle boodschappen’ de map ‘ik heb pijn’ (dit is geen pop-up venster) en de spraakballon ‘ik’. Het
vervolgblad ‘ik heb pijn’ geeft het kind de mogelijkheid om aan te geven dat het pijn heeft en waar het
pijn doet. De spraakballon ‘ik’ is toegevoegd op dit blad, zodat het kind ook via ‘snelle boodschappen’
het vervolgblad ‘ik’ kan bereiken. Tot slot is er ruimte voor het toevoegen van drie eigen boodschappen.

3.3.3 Iets vragen (bruine spraakballon)
In Figuur 3.5 wordt het vervolgblad ‘iets vragen’ van ALOHA 1 weergegeven.
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Figuur 3.5 Iets vragen ALOHA 1

Het vervolgblad ‘iets vragen’ bevat voorgeprogrammeerde vragen (zoals ‘wat is dat?’) of het begin van
een vraag (‘mag ik’). Het opent, net als het blad ‘snelle boodschappen’, als een pop-up venster.
Wanneer een vraagwoord of een begin van een vraag wordt geselecteerd, kan de vraag vervolgens
compleet worden gemaakt door een selectie te maken uit het randvocabulaire, bijvoorbeeld ‘mag ik buiten spelen?’. Tot slot is er ruimte voor het toevoegen van vier eigen vragen.

3.4 Inhoud randvocabulaire
3.4.1 Woordsoorten
Randvocabulaire bestaat uit inhoudswoorden die nodig zijn om (in detail) te kunnen communiceren over
een bepaald onderwerp. Het is de bedoeling dat kernvocabulaire gecombineerd wordt met
randvocabulaire. Om bijvoorbeeld de zin ‘ik maak taart’ te maken, kan ‘ik maak’ geselecteerd worden in
het kernvocabulaire en ‘taart’ in het randvocabulaire. Het randvocabulaire is ingedeeld op woordsoort,
te

weten:

persoonlijke

voornaamwoorden,

werkwoorden,

voorzetsels,

bijwoorden/bijvoeglijke

naamwoorden en zelfstandige naamwoorden. In Tabel 3.1 wordt bij iedere woordsoort een korte uitleg
gegeven en de kleur vermeld.
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Tabel 3.1 Woordsoorten met toelichting

Woordsoort
Personen

Uitleg
Algemene personen (bv. ‘papa’, ‘mama’),
bekende figuren en beroepen.

Persoonlijke
voornaamwoorden
Werkwoorden

Verwijzen naar een persoon of groep personen
zonder ze bij naam te noemen (bv. ‘ik’, ‘jij’).
Verwijzen naar acties en handelingen (bv.
‘eten’, ‘fietsen’).
Verwijzen meestal naar een plaats of richting
(bv. ‘in’, ‘op’).
Verwijzen naar iets of iemand (‘die’).

Voorzetsels
Aanwijzende
voornaamwoorden
Bijwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Geven een nadere bepaling van bijvoorbeeld
een werkwoord of een ander bijwoord (bv.
‘heel erg lief’).
Geven een eigenschap, kenmerk of toestand
aan van een zelfstandig naamwoord (bv. ‘de
auto is rood’).
Geven een zelfstandigheid aan. Je kunt er een
lidwoord voorzetten. Ze verwijzen naar
concrete zaken zoals personen (bv. ‘dokter’),
dieren (‘paard’) en dingen (‘huis’), maar
bijvoorbeeld ook abstracte zaken als
tijdsruimten (‘dag’).

Kleur
Geel

Groen
Lichtblauw
Rood
Donkerblauw

Oranje

De mappen/vakken van de woordsoorten zijn zodanig gerangschikt dat van links naar de rechts de
structuur van een mededelende zin kan worden gevolgd. Door van links naar rechts een symbool te
selecteren kan bijvoorbeeld de volgende zin worden gemaakt: ik wil naar huis. Vervolgmappen en
vakken staan zo veel mogelijk in een kolom op woordsoort gesorteerd. Om het zoeken binnen een
woordsoort te vergemakkelijken is gebruik gemaakt van een alfabetische rangschikking. Wanneer een
alternatieve volgorde passender is (zoals de dagen van de week) is een uitzondering gemaakt.

3.4.2 Mappen
Zoals beschreven is het randvocabulaire onderverdeeld in mappen met woordsoorten. Op het hoofdblad
kan een kind aangeven wat het wil, zoals: eten, drinken, spelen, zingen. Een kind selecteert bijvoorbeeld
op het hoofdblad: /ik/ /wil/ /eten/. De map ‘eten’ wordt vervolgens geopend (zie Figuur 3.6). In Figuur
3.6 is te zien dat het themablad ‘eten’ bestaat uit verschillende woordsoorten die betrekking hebben op
de eetsituatie. Vervolgens kan het kind aangeven wat het precies wil eten en communiceren over de
eetsituatie, zoals ‘lekker’ zeggen.
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Figuur 3.6 Themablad ‘eten’ ALOHA 1

Na selectie worden vrijwel iedere map en alle vakken in ALOHA 1 uitgesproken door het
communicatiehulpmiddel. Het kind krijgt op deze wijze ook auditieve terugkoppeling over de
geselecteerde symbolen. Enkele mappen waarbij het niet logisch en mogelijk zelfs verwarrend is om de
map uit te laten spreken, zoals de map ‘mensen thuis’, worden niet uitgesproken. Indien een kind lange
zinnen samenstelt, kan worden besloten om mappen niet te laten uitspreken (zie Tabel 3.3 voor de
werkwijze). Wanneer alle geselecteerde mappen en vakken in een lange zin worden uitgesproken,
vertraagt dat namelijk de communicatie en tevens is de zin grammaticaal niet kloppend, bijvoorbeeld:
/ik/ /wil/ /eten/ /brood/ /boterham/ /kaas/. Door de mappen ‘eten’ en ‘brood’ niet te laten uitspreken, wordt
het een beter lopende zin. Na de selectie van een persoonlijk voornaamwoord wordt in ALOHA 1 het
daarop volgende werkwoord automatisch vervoegd (bijvoorbeeld ‘ik wil’, ‘ik hoor’). Na de selectie van
een zelfstandig naamwoord wordt het daaropvolgende werkwoord niet vervoegd, zodat zinnen die
passen bij de vroege communicatie-ontwikkeling mogelijk zijn (bijvoorbeeld ‘bal rollen’, ‘auto rijden’).

Favorieten
In de mappen ‘spelen’, ‘bekende figuren’, ‘brood’, ‘fruit’, ‘iets lekkers’, ‘warm eten’ en ‘drinken’ zijn
meerdere vervolgbladen opgenomen met spelmateriaal, eten en drinken. De mappen openen met een
leeg vervolgblad waarop favoriete activiteiten en voorwerpen van het kind kunnen worden geplaatst. Ze
zijn daarmee als eerste zichtbaar. Zo kan het kind, indien nodig, worden ondersteund bij het vinden van
deze symbolen. In Figuur 3.7 wordt ter illustratie het vervolgblad ‘spelen’ weergegeven. Op het lege
vervolgblad kan in de map ‘spelen‘ het favoriete speelgoed van het kind toegevoegd worden door de
mappen van het betreffende speelgoed te kopiëren of een afbeelding van een voorwerp toe te voegen
dat niet is opgenomen in het vocabulaire. Als het favoriete voorwerp bijvoorbeeld ‘pop’ is (staat op het
derde vervolgblad binnen de map ‘spelen’ in ALOHA 1), kan de map van het themablad gekopieerd
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worden naar het lege vervolgblad. De pop blijft echter ook staan op het derde vervolgblad. Het lege
vervolgblad kan eventueel ook worden verwijderd, bijvoorbeeld wanneer een kind zelfstandig goed kan
bladeren door zijn vocabulaire.

Figuur 3.7 Vervolgblad ‘spelen’ ALOHA 1

Op de themabladen ‘film’, ‘televisie kijken’, ‘boek’ en ‘muziek luisteren’ zijn lege vakken opgenomen
voor het toevoegen van favoriete films, tv-programma’s, boeken en muziek.

Om een indruk te geven van de woordenschat in ALOHA 1 wordt in Tabel 3.2 een overzicht gegeven
van de mappen op het hoofdblad met de bijbehorende vervolgmappen.

Tabel 3.2 Mappenstructuur ALOHA 1

Map
Mensen thuis
Mensen school
Mensen

Drinken
Eten

Spelen1

Vervolgmap
- Huis
- School
- Bekende figuren
- Mensen school
- Mensen thuis
- Sprookjesfiguren
- Drinken
- Brood
- Fruit
- Iets lekkers
- Warm eten
- Muziek luisteren
- Televisie kijken
- Verkleden
- Actiespeelgoed
- Auto
- Bal

Voorbeelden van symbolen
- Aankleden, uitkleden, wc
- Juf, klas, letters
- Bumba, Cars, Nijntje
- Eigen foto’s, jarig, ziek
- Eigen foto’s, jarig, ziek
- Fee, piraat, dansen
- Limonade, melk, proeven
- Croissant, kaas, smeren
- Aardbei, bessen, snijden
- Chips, rozijnen, delen
- Knakworst, rijst, prakken
- Dansen, hard, zacht
- Kijken, film, iets vinden
- Aandoen, schminken, boef
- Loopveer, piepbeest, ratel
- Toeteren, snel, boem
- Rollen, in, klein
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Map

Feest vieren

Iets vinden
Iets voelen
Buiten spelen

Zingen

Huis

Plaatsen

Vervolgmap
- Ballenbaan
- Ballon
- Bellenblaas
- Blokken
- Boek
- Bus
- Computerspelletje
- Dieren2
- Dokterstas etc.
- Carnaval
- Geboorte
- Halloween
- Kerstmis
- Koningsdag
- Moederdag
- Oud en nieuw
- Pasen
- Sinterklaas
- Vaderdag
- Verjaardag
- Ziek
- Verstoppen
- Speeltuin
- Bal
- Bellenblaas
- Watertafel
- Zandbak
-

-

Mensen thuis
Drinken
Eten
Poetsen
Spelen
Badkamer
Dagrooster
Huisdieren
Keuken
Kleren
Slaapkamer
Tuin
Wc
Woonkamer
Mensen thuis
Boerderij
Dierentuin
Ergotherapie
Fysiotherapie
Huis
Logopedie
Manege
School
Speeltuin

Voorbeelden van symbolen
- Bouwen, beneden, bal
- Prikken, vangen, kapot
- Blazen, meer, bellen
- Omgooien, op, toren
- Voelen, kijken, open
- Poppetje, instappen, zitten
- Dobbelen, look to learn
- Slapen, eten, in
- Spuitje, pleister, pijn
- Dansen, optocht, toeter
- Huilen, fles, luier
- Schrikken, donker, tekening
- Kerstman, versieren, aan
- Koning, sporten, kroon
- Geven, cadeau, verrassing
- Bang, vuurwerk, oliebollen
- Zoeken, ei, kuikentje
- Schoen zetten, boek, paard
- Geven, cadeau, verrassing
- Uitpakken, jarig, taart
- Grappig, mooi, stom
- Blij, grappig, stout
- Spugen, snot, au
- Zoeken, in, kiekeboe
- Glijden, op, trampoline
Rollen, in, klein
- Bouwen, beneden, bal
- Spuiten, nat, gieter
- Scheppen, modder, zand
- Bus (de wielen van de bus),
emmertje (twee emmertjes
water halen), paddenstoel
(op een grote paddenstoel)
- Eigen foto’s, jarig, ziek
- Knoeien, dorst, beker
- Meer, lekker, op
- Vegen, doek, sop
- Kiezen, samen spelen
- Douchen, spetteren, bad
- Maandag t/m zondag
- Bijten, cavia, konijn
- Koken, koelkast, oven
- Aandoen, muts, rits
- Voorlezen, uit, bed
- Grasmaaien, plant, kliko
- Afvegen, plassen, zeep
- Zitten, bank, televisie
- Eigen foto’s, jarig, ziek
- Boer, stinken, aaien
- Eten, lopen, speeltuin
- Knutselen, werken, kleren
- Klimmen, steppen, trap
- Aankleden, uitkleden, wc
- Gebaar, knop, letters
- Borstelen, paard, poep
- Juf, klas, letters
- Glijden, op, trampoline
21

Map

School

Thema’s

1
2

Vervolgmap
- Supermarkt
- Wc
- Winkel
- Ziekenhuis
- Mensen school
- Op school doen
- Tellen
- Kleuren
- Vormen
- Dagen van de week
- Dagrooster
- Ergotherapie
- Fysiotherapie
- Letters
- Logopedie
- Feest vieren
- Tellen
- Kleuren
- Vormen
- Dagen van de week
- Dieren2
- Herfst
- Lente
- Lichaam
- Vakantie
- Vervoer
- Weer
- Winter
- Zomer

Voorbeelden van symbolen
- Duwen, geld, kassa
- Afvegen, plassen, zeep
- Kopen, winkelen, karretje
- Operatie, kapje, pillen
- Eigen foto’s, jarig, ziek
- Werken, gymzaal, kring
- Rond, driehoek, ster
- Blauw, groen, roze
- Eén, twee, drie
- Vandaag, dag, weekend
- Maandag t/m zondag
- Knutselen, werken, kleren
- Klimmen, steppen, trap
- Q, w, e, r, t, y
- Gebaar, knop, letters
- Lachen, feest, Vaderdag
- Eén, twee, drie
- Blauw, groen, roze
- Rond, driehoek, ster
- Vandaag, dag, weekend
- Slapen, eten, in
- Nat, paddenstoel, wind
- Groeien, bloem, vogel
- Arm, haar, knie
- Zwemmen, tent, zee
- Fietsen, bus, rolstoel
- Waaien, warm, paraplu
- Sneeuwen, slee, koud
- Insmeren, zon, zwembad

De map ’spelen’ bestaat in totaal uit 50 vervolgmappen met spelmateriaal. Hier worden slechts enkele voorbeelden genoemd.
De vervolgmap ‘dieren’ bevat de vervolgmappen ‘babydieren’, ‘boerderijdieren’, ‘bosdieren’, ‘dierentuindieren’, ‘huisdieren’,

‘insecten’, ‘vogels’ en ‘waterdieren’.

3.4.3 Extra functionaliteiten
Hieronder worden achtereenvolgens de functionaliteiten ‘geluiden’, ‘liedjes’, ‘vertellen’, ‘dagrooster’ en
‘dobbelen’ toegelicht.

Geluiden
Op een aantal vervolgbladen zoals ‘boerderijdieren’, ‘auto’ en ‘telefoon’ kan het kind het geluid van een
bepaald voertuig/dier/voorwerp laten horen. In Figuur 3.8 wordt ter illustratie het vervolgblad ‘auto’
weergegeven. Wanneer een kind het geluid wil laten horen, selecteert het eerst de functietoets ‘geluid’
(lege spraakballon, zie het rode kader in Figuur 3.8) en vervolgens het vak waaraan een geluid is
toegevoegd. Een dergelijk vak is te herkennen aan een toevoeging van een kleine, gevulde spraakballon
(zie de zwarte kaders om de vakken ‘rijden’ en ‘toeteren’ in Figuur 3.8).
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Figuur 3.8 Vervolgblad ‘auto’ ALOHA 1: rood kader = functietoets geluid en zwart kader = vak waaraan
geluid is toegevoegd

Liedjes
Onder het vervolgblad ‘zingen’ zijn kinderliedjes opgenomen uit de Liedjeskist van Visio (2013), zie
Figuur 3.9. Ook zijn er enkele liedjes opgenomen binnen de vervolgbladen ‘verjaardag’, ‘Sinterklaas’ en
‘Kerstmis’. Het kind kan niet alleen aangeven dat het een bepaald liedje wil horen, maar ook het liedje
laten afspelen, harder of zachter zetten en stoppen.

Figuur 3.9 Vervolgblad ‘kinderliedjes’ ALOHA 1
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Vertellen
Het kind kan vertellen aan de hand van persoonlijke foto’s ingedeeld per onderwerp. Een deel van de
onderwerpen is al voorgesteld: vertellen over thuis, huisdieren, weekend en vakantie. Twee
onderwerpen zijn vrij in te vullen. In Figuur 3.10 wordt ter illustratie het vervolgblad ‘vertellen over mijn
huisdier’ weergegeven.

1

3

3

4

2

5

Figuur 3.10 Vervolgblad ‘vertellen over mijn huisdier’ ALOHA 1: 1 = foto met eventuele tekst; 2 = foto
verwijderen; 3 = bladeren door het fotoboek; 4 = diavoorstelling aanzetten en 5 = diavoorstelling pauzeren

Om een foto toe te voegen aan het vervolgblad zijn er meerdere mogelijkheden. Het kind kan een foto
maken met het communicatiehulpmiddel en direct in één van de fotoboeken plaatsen. Foto’s en
afbeeldingen kunnen ook vanuit het internet, bestanden op het hulpmiddel, de galerij en de
symbolenbibliotheek worden toegevoegd. Onder de foto kan een zin worden toegevoegd met behulp
van het schermtoetsenbord van het communicatiehulpmiddel (in de bewerkmodus van Mind Express)
en deze tekst kan worden uitgesproken. Aan de rechterkant van het blad kan het kind met behulp van
de pijltjes scrollen door de foto’s. Een boodschap kan ook worden ingesproken. Op deze manier kan
het kind op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier bijvoorbeeld op school vertellen wat het in het
weekend heeft gedaan. Zie de tutorials over het blad ‘vertellen’ op de website www.alohaoc.nl.

Dagrooster
Via de vervolgmappen ‘school’ en ‘huis’ is een dagrooster beschikbaar. Het kind (of zijn sociale
omgeving) kan per dag activiteiten inplannen. Voor elke dag van de week kan een planning worden
gemaakt. De boodschap wordt eerst in de zinsbalk samengesteld. Door de functietoets ‘toevoegen’ te
selecteren en vervolgens een lichtgrijs vak wordt de boodschap in het betreffende vak geplaatst. In
Figuur 3.11 wordt het vervolgblad ‘dagrooster’ getoond, zie zwarte kader om de functietoets ‘toevoegen’.
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Figuur 3.11 Vervolgblad ‘dagrooster’ ALOHA 1: zwart kader = functietoets toevoegen

Een boodschap kan ook worden ingesproken. Het geluidsfragment kan direct bij het betreffende vak
worden opgeslagen. Het kind kan vervolgens de boodschap en/of het geluidsfragment laten horen door
het betreffende vak te selecteren. De boodschap verschijnt dan opnieuw in de zinsbalk. Om een
boodschap te wissen dient eerst de zinsbalk leeg gemaakt te worden met de functietoets ‘zinsbalk leeg’.
Vervolgens wordt de functietoets ‘toevoegen’ geselecteerd en daaropvolgend het te wissen vak. Op
deze manier wordt de oorspronkelijke boodschap gewist, omdat de lege inhoud van de zinsbalk er
overheen wordt ‘gekopieerd’.

Letterkaart
Op het vervolgblad ‘school’ is een QWERTY letterkaart voor kinderen beschikbaar. De letters worden
fonetisch uitgesproken.

Dobbelen
Tot slot is een digitale dobbelsteen opgenomen bij de vervolgbladen ‘spelletje’ en ‘computerspelletje’
onder de map ‘dobbelen’. Het betreft een kleurendobbelsteen, een dobbelsteen tot en met drie ogen,
een dobbelsteen tot en met zes ogen en twee dobbelstenen tot en met zes ogen. Het resultaat van het
‘gooien’ met de dobbelsteen wordt uitgesproken. Hiermee kan het kind participeren tijdens allerlei
spelletjes.

3.4.4 Aandachtspunten bij het personaliseren
Om het vocabulaire voor het kind passend en aantrekkelijk te maken, is het nodig om het
randvocabulaire en het vervolgblad ‘ik’ te personaliseren. Het overige kernvocabulaire dient niet te
worden gewijzigd, met uitzondering van de paarse en bruine spraakballon, waarop uitingen op de
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aangeduide plaatsen kunnen worden toegevoegd. In Tabel 3.3 wordt een opsomming gegeven van alle
bladen die gepersonaliseerd kunnen worden. Het personaliseren van ALOHA vereist kennis van Mind
Express. Wij verwijzen in Tabel 3.3 naar de digitale handleiding van Mind Express (versie 20200918).
Daarnaast zijn van alle genoemde acties tutorials beschikbaar op de website www.alohaoc.nl.
Tabel 3.3 Personaliseren vocabulaire ALOHA 1

Te personaliseren

Actie

Handleiding Mind
Express 51

Spraakballon ‘ik’ op het

Foto van het kind toevoegen in de

hoofdblad

spraakballon ‘ik’ op het hoofdblad.

Blad ‘ik’

De persoonlijke gegevens zoals

E1.8, E1.11, E2.2, E2.3

E2.3

leeftijd en woonplaats toevoegen.
Map ‘mensen’, vervolgmappen

Foto’s van alle betrokkenen

‘mensen thuis’ en ‘mensen

toevoegen.

E1.8, E1.11, E2.2, E2.3

school’
Mappen ‘spelen’, ‘bekende

Favorieten van het kind in de lege

E1.8, E1.11, E1.20,

figuren’, ‘brood’, ‘fruit’, ‘iets

vakken kopiëren of toevoegen.

E2.2, E2.3

Themabladen ‘film kijken’,

Favorieten van het kind in de lege

E1.8, E1.11, E2.2, E2.3

‘televisie kijken’, ‘boek’ en

vakken toevoegen.

lekkers’ en ‘warm eten’

‘muziek luisteren’
Blad ‘vertellen’

Foto toevoegen (met eventueel

E1.8, E1.11, E2.2, E2.3

tekst).
Uitspraak map

Uitspraak map uitzetten indien het

E2.4

kind (lange) zinnen samenstelt.
Vakken verbergen

(Tijdelijk) verbergen van een vak

E1.15

wanneer een symbool (nog niet)
passend is voor het kind.
Uitspraakwoordenboek

Woorden toevoegen aan het

D2.3

uitspraakwoordenboek.
Symbolen vervangen door

Symbool weglaten en geschreven

E1.14.3, kies de juiste

woorden

woord toevoegen zodra het kind het

stijl, zie Bijlage 1.

woordbeeld kent.
Bladen dupliceren

Kopiëren van een blad met juiste

E3.3

opmaak indien er te weinig ruimte is.
1

http://www.jabblasoft.com/files/manuals/mindexpress5_nl.pdf

Om de structuur van ALOHA zoveel mogelijk te behouden, geldt: verplaats en verwijder geen vakken.
Symbolen die niet passend zijn, kunnen worden verborgen.
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3.5 Functietoetsen
Op elk blad staan functietoetsen. Deze functietoetsen bevinden zich op een vaste plek en hebben een
grijze achtergrond, met uitzondering van de functietoets ‘pauze’ (die bedoeld is voor kinderen die
gebruik maken van oogbesturing). In Figuur 3.12 en Tabel 3.4 worden respectievelijk de positie en de
functie van de functietoetsen toegelicht.
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2

Figuur 3.12 Functietoetsen op het themablad ‘zingen’ in ALOHA 1: 1 = naar hoofdblad; 2 = vorige bladzijde;
3 = stop praten/zingen; 4 = zinsbalk leeg; 5 = foutje; 6 = pauze; 7 = bladindicator; 8 = doorlink blad; 9 =
activeren geluid/liedje en 10 = regelen volume

Tabel 3.4 Overzicht functietoetsen ALOHA 1

Nummer

Functietoets

Functie

1

Terugkeren naar het hoofdblad.

2

Terugkeren naar vorig blad.

3

Stopzetten van de spraak die volgt na selectie van de
zinsbalk. Tevens stopzetten van een liedje dat wordt
afgespeeld.
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Nummer

Functietoets

Functie

4

In één keer wissen van de symbolen in de zinsbalk.

5

Wissen van het laatste symbool in de zinsbalk.

6

Pauzeren en (her)activeren van de oogbesturing in Mind
Express. Het kind krijgt hiermee de gelegenheid om een
blad rustig te bekijken voordat het een selectie maakt of
om de ogen rust te geven.

7

Bladindicator: geeft het onderwerp van het geopende
blad aan.

8

Doorlinken naar een blad binnen het onderwerp.

9

Activeren van een liedje door eerst de functietoets te
selecteren en vervolgens het betreffende liedje.

10

Geeft de mogelijkheid om het volume van het
hulpmiddel harder en zachter te zetten.
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4. Opbouw ALOHA 2
4.1 Inleiding
ALOHA 2 is een vocabulaire ontwikkeld voor de gevorderde communiceerder en geeft mogelijkheden
om te communiceren voor verschillende doeleinden binnen en buiten het hier en nu, zoals: vertellen wat
je hebt gedaan, hoe je je voelt, je mening geven, grapjes maken enzovoorts. Wanneer het vocabulaire
wordt geopend is het hoofdblad zichtbaar. Op het hoofdblad zijn weergegeven: 1) spraakballonnen (met
de kleuren donkerpaars, wit, paars en bruin), 2) mappen (herkenbaar aan de tab en de gekleurde
achtergrond), 3) zinsbalk en 4) functietoetsen (herkenbaar aan de grijze achtergrond met uitzondering
van de functietoets ‘pauze’ die een witte achtergrond 14 heeft). De spraakballonnen en de
mappen/vakken omvatten respectievelijk het kern- en randvocabulaire. De selectie van een map (altijd
een gekleurde achtergrond) of een spraakballon leidt tot het openen van een onderliggend blad (een
zogenaamd vervolgblad). Zo leidt de map ‘zelfstandige woorden’ 15 naar een vervolgblad met daarop
onder andere de mappen ‘beroepen’, ‘contact’, ‘eten en drinken’ en ‘speelgoed’ die ook weer
vervolgbladen hebben. Op de vervolgbladen staan vakken. Vakken bevatten symbolen die bij selectie
worden uitgesproken en in de zinsbalk worden geplaatst. Een vak (altijd wit met een gekleurde rand)
heeft geen vervolgblad. De kleur en de vorm van een vak zijn vastgelegd in een stijl. Deze stijlen zijn
gekoppeld aan de verschillende woordsoorten en het type vak. De stijlen hebben als doel de indeling
van het vocabulaire te verduidelijken. Zie Bijlage 1 voor het overzicht van de stijlen binnen ALOHA.

In Figuur 4.1 wordt het hoofdblad van ALOHA 2 weergegeven waarbij de nummers verwijzen naar de
verschillende onderdelen. Deze onderdelen, en ook de overige functietoetsen op de vervolgbladen,
worden in de volgende paragrafen nader beschreven.

14

De pauzetoets is bedoeld voor kinderen die gebruik maken van oogbesturing. Een witte achtergrond is noodzakelijk in
verband met het registreren van de oogbewegingen door het communicatiehulpmiddel.
15
De benamingen van de woordsoorten zijn vereenvoudigd, zie paragraaf 4.4.1 voor nadere uitleg.
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Figuur 4.1 Hoofdblad ALOHA 2: 1 = spraakballonnen; 2 = mappen; 3 = zinsbalk; 4 = functietoetsen; 5 =
letterkaart; 6 = multimedia

4.2 Inhoud spraakballon ‘ik’
Door selectie van de spraakballon ‘ik’ opent het vervolgblad ‘ik’. Dit vervolgblad bevat
voorgeprogrammeerde uitingen waarmee het kind iets over zichzelf en de familie kan vertellen en
persoonlijke voorkeuren kan aangeven (zoals ‘mijn lievelingseten is’). Daarnaast kan het kind
wedervragen stellen (zoals ‘hoe heet jij?’). Ook bevat het blad ‘ik’ aan de linkerzijde twee paarse mappen
‘vertellen ma-vr’ en ‘vertellen weekend’. Hier kan het kind persoonlijke foto’s laten zien en bijbehorende
voorgeprogrammeerde uitingen laten horen (zie paragraaf 4.4.4). In Figuur 4.2 wordt het blad ‘ik’ van
ALOHA 2 weergegeven. Het blad ‘ik’ moet voor gebruik worden aangepast zodat het de persoonlijke
informatie van het betreffende kind bevat. Het is uiteraard belangrijk om deze informatie actueel te
houden.
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Figuur 4.2 Ik ALOHA 2

4.3 Inhoud kernvocabulaire
Het kernvocabulaire bestaat uit losse symbolen en voorgeprogrammeerde zinnen die in veel
gesprekssituaties kunnen worden toegepast. Het is onderverdeeld in drie spraakballonnen:
‘kernwoorden’ (witte spraakballon), ‘snelle boodschappen’ (paarse spraakballon) en ‘iets vragen’ (bruine
spraakballon). De spraakballonnen zijn op ieder blad toegankelijk en op een vaste plek weergegeven
omwille van de snelheid van communicatie.

4.3.1 Kernwoorden (witte spraakballon)
In ALOHA 2 zijn de kernwoorden verdeeld over twee bladen. Het tweede blad is een vervolg op het
eerste blad (toegankelijk met de functietoets ‘pijl naar rechts’). In de Figuren 4.3 en 4.4 worden
respectievelijk het eerste en het tweede blad met kernwoorden van ALOHA 2 weergegeven.
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Figuur 4.3 Kernwoorden(1) ALOHA 2

Figuur 4.4 Kernwoorden(2) ALOHA 2

De bladen met kernwoorden bevatten vakken met verschillende woordsoorten. Ieder woordsoort heeft
zijn eigen kleur (zie paragraaf 4.4.1 voor de gehanteerde kleurcodering). De begrippen ‘ja’ en ‘nee’
hebben een achtergrondkleur in plaats van een gekleurde rand en wijken af qua kleurcodering; groen
staat voor ‘ja’ en rood staat voor ‘nee’. Op de bladen met kernwoorden is de map ‘zelfstandige woorden’
(dit is randvocabulaire) opgenomen. Op deze wijze heeft het kind vanuit de bladen met kernwoorden
een snelle toegang tot randvocabulaire om zijn boodschap te specificeren. Op de bladen met
kernwoorden staan overwegend symbolen, maar ook geschreven woorden (zonder symbolen).
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Daarvoor is gekozen als er geen geschikt symbool beschikbaar is in de symbolenset van PCS en
SymbolStix.

4.3.2 Snelle boodschappen (paarse spraakballon)
In Figuur 4.5 wordt het vervolgblad ‘snelle boodschappen’ van ALOHA 2 weergegeven.

Figuur 4.5 Snelle boodschappen ALOHA 2

Het vervolgblad ‘snelle boodschappen’ bevat voorgeprogrammeerde uitingen om een gesprek te
starten, af te sluiten, iets op te merken, informatie te geven of te protesteren, bijvoorbeeld ‘dat bedoel ik
niet’, ‘ik hoor iets’. Het blad opent als een pop-up venster. Dat wil zeggen dat het blad verschijnt bovenop
het blad dat het kind reeds had geopend. Wanneer er een selectie wordt gemaakt, verdwijnt automatisch
het pop-up venster en ziet het kind weer het blad dat het als laatste had geopend. Hierdoor kan het
kind, nadat het bijvoorbeeld iemand heeft gegroet, weer verder communiceren over datgene wat
plaatsvond. Er zijn vakken met een witte en een lichtgrijze achtergrond. De witte achtergrond geeft een
positieve of neutrale boodschap weer (bijvoorbeeld ‘ik hou van’) en de lichtgrijze achtergrond maakt
zichtbaar dat het onder andere om protesteren, ontkennen of spijt betuigen gaat. Daarnaast bevat het
blad ‘snelle boodschappen’ de mappen ‘ik heb pijn’ en ‘ik heb jeuk’ (dit is geen pop-up venster). De kleur
van deze mappen loopt over van paars naar oranje (een zogenaamde ‘tweekleurige map’) omdat de
vervolgbladen zelfstandige naamwoorden bevatten die een oranje kleur hebben. Deze bladen geven
het kind de mogelijkheid om snel aan te geven dat het pijn of jeuk heeft en waar het pijn doet of jeukt.
Tot slot bevat het blad de spraakballon ‘ik’ zodat het kind ook via ‘snelle boodschappen’ dit vervolgblad
kan bereiken.
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4.3.3 Iets vragen (bruine spraakballon)
In Figuur 4.6 wordt het vervolgblad ‘iets vragen’ van ALOHA 2 weergegeven.

Figuur 4.6 Iets vragen ALOHA 2

Het vervolgblad ‘iets vragen’ bevat acht vraagwoorden (bovenste rij, lichtbruine achtergrond), het begin
van een vraag (bijvoorbeeld ‘mag ik’) en voorgeprogrammeerde vragen (bijvoorbeeld ‘wil jij iets
pakken?’). Het blad ‘iets vragen’ opent als pop-up venster. Wanneer een vraagwoord of begin van een
vraag wordt geselecteerd, kan de vraag vervolgens compleet worden gemaakt door een selectie te
maken uit het randvocabulaire en/of de kernwoorden, bijvoorbeeld ‘mag ik - ook?’. De vragen zijn zo
veel mogelijk geclusterd naar de inhoud van de vraag, bijvoorbeeld in de eerste kolom staan alle vragen
die beginnen met ‘mag ik’. Tot slot is er ook ruimte om vragen toe te voegen.

4.4 Inhoud randvocabulaire
4.4.1 Woordsoorten
Randvocabulaire bestaat uit inhoudswoorden die nodig zijn om (in detail) te kunnen communiceren over
een bepaald onderwerp. Het is de bedoeling dat kernvocabulaire gecombineerd wordt met
randvocabulaire. Om bijvoorbeeld de zin ‘ik ga naar oma’ te maken, kan ‘ik ga naar’ geselecteerd
worden in het kernvocabulaire en ‘oma’ in het randvocabulaire. Het randvocabulaire is ingedeeld op
woordsoort, te weten: personen/persoonlijke voornaamwoorden, werkwoorden, voorzetsels, lid- en
bezittelijke naamwoorden, bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden. Iedere
woordsoort heeft zijn eigen kleur (rand van het vak of de kleur van de map). De mappen met
woordsoorten hebben eenvoudigere termen (zoals ‘wie-woorden’ in plaats van ‘persoonlijke
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voornaamwoorden’) zodat (eventuele) uitleg aan het kind over de woordsoorten wordt vergemakkelijkt.
In Tabel 4.1 wordt bij iedere woordsoort een korte uitleg gegeven en de naam van de map
(vereenvoudigde benaming) en de kleur vermeld.
Tabel 4.1 Woordsoorten met toelichting

Woordsoort
Personen

Uitleg
Algemene personen (bv.
‘papa’, ‘mama’), bekende
figuren en beroepen

Persoonlijke
voornaamwoorden

Verwijzen naar een persoon of
groep personen zonder ze bij
naam te noemen (bv. ‘zij’,
‘wij’).
Verwijzen naar acties en
handelingen (bv. ‘eten’,
‘fietsen’).
Verwijzen meestal naar een
plaats of richting (bv. ‘in’, ‘op’)
‘De’, ‘het’, ‘een’

Werkwoorden

Voorzetsels
Lidwoorden
Bezittelijke
voornaamwoorden

Verwijzen naar een bepaalde
relatie tussen een persoon, dier
of instantie en een zelfstandig
naamwoord (bv. ‘mijn’, ‘zijn’).

Aanwijzende
voornaamwoorden
Bijwoorden

Verwijzen naar iets of iemand
(bv. ‘dat’, ‘deze’).
Geven een nadere bepaling
van bijvoorbeeld een
werkwoord of een
ander bijwoord (bv. ‘super
goed’).

Bijvoeglijke naamwoorden

Geven een eigenschap,
kenmerk of toestand aan van
een zelfstandig naamwoord
(bv. ‘de auto is rood’).
Geven een zelfstandigheid
aan. Je kunt er een lidwoord
voorzetten. Ze verwijzen naar
concrete zaken als mensen
(‘bakker’), dieren (‘paard’) en
dingen (‘huis’), maar
bijvoorbeeld ook landen
(‘Nederland’) en abstracte
zaken als gevoelens (‘liefde’),
tijdsruimten (‘dag’),
eigenschappen (‘grootte’) en
gebeurtenissen (‘botsing’).

Zelfstandige naamwoorden

Map
Wie-woorden

Kleur
Geel

Doe-woorden

Groen

Voorzetsels

Lichtblauw

Lid- en
bezitwoorden

Rood

Bijwoorden

Donkerblauw

Zelfstandige
woorden

Oranje

In Figuur 4.7 worden de verschillende woordsoorten weergegeven zoals deze in een vaste structuur
onder de zinsbalk zijn opgenomen.
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Figuur 4.7 De verschillende woordsoorten in ALOHA 2

De mappen van de woordsoorten zijn zodanig gerangschikt dat van links naar de rechts de structuur
van een mededelende zin kan worden gevolgd. Door van links naar rechts een symbool te selecteren
kan bijvoorbeeld de volgende zin worden gemaakt: ik ga naar de grote speeltuin. Vervolgmappen en
vakken staan zo veel mogelijk in een kolom onder de betreffende woordsoort (op kleur gesorteerd). Om
het zoeken binnen een woordsoort te vergemakkelijken is gebruik gemaakt van een alfabetische
rangschikking. Wanneer een alternatieve volgorde passender is (zoals de dagen van de week) is een
uitzondering gemaakt.

4.4.2 Mappen

Zoals beschreven is het randvocabulaire onderverdeeld in mappen met woordsoorten. Deze mappen
hebben vervolgmappen die hier nader worden toegelicht. Vervolgens wordt ter samenvatting een
totaaloverzicht gegeven van de mappen op het hoofdblad met de bijbehorende vervolgmappen en wordt
ingegaan op de zogenaamde favorietenbladen en de themabladen.

Wie-woorden
Het vervolgblad van de gele map ‘wie-woorden’ bevat algemene personen, persoonlijke
voornaamwoorden en vervolgmappen met bekende figuren, beroepen en de mogelijkheid om
afbeeldingen van bekenden van het kind toe te voegen. In Figuur 4.8 wordt het vervolgblad ‘wiewoorden’ weergegeven.
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Figuur 4.8 Wie-woorden ALOHA 2

Er is één map zichtbaar (‘baby’) die in kleur overgaat van geel naar wit. Het betreft een map met een
vervolgblad behorend bij het onderwerp ‘mensen’. Dit in tegenstelling tot de mappen met een volledig
gele achtergrond. Dit zijn mappen die verwant zijn aan het thema en bij elkaar geplaatst zijn onder de
kolom ‘wie-woorden’.

Doe-woorden
Het vervolgblad van de groene map ‘doe-woorden’ bevat werkwoorden. In Figuur 4.9 wordt het
vervolgblad ‘doe-woorden’ weergegeven.

Figuur 4.9 Doe-woorden ALOHA 2, zwart kader = tweekleurige map, rood kader = werkwoord met een
relatie met een plaats
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Op dit vervolgblad staan voornamelijk vervolgmappen. Ze zijn gerangschikt naar onderwerp, zoals ‘feest
vieren’ en ‘in huis doen’. De volgorde is niet alfabetisch omdat de onderwerpen in dezelfde volgorde zijn
geplaatst als de onderwerpen bij de oranje ‘zelfstandige woorden’. Op het vervolgblad ‘doe-woorden’
zijn drie tweekleurige vervolgmappen (zie de zwarte kaders in Figuur 4.9) zichtbaar die in kleur overgaan
van groen naar oranje omdat de vervolgbladen zelfstandige naamwoorden bevatten. Het kind heeft zo
een snelle toegang tot datgene dat het wil drinken, eten of waar het mee wil spelen. Ook zijn er vier
vervolgmappen die een lichtere tint groen als achtergrondkleur hebben (zie de rode kaders in Figuur
4.9). Deze werkwoorden hebben een relatie met een plaats. Tot slot kunnen op een vervolgblad mappen
staan die in kleur overgaan van groen naar wit. Dit zijn mappen die horen bij het betreffende onderwerp
en zijn meegenomen in de alfabetische rangschikking. Dit in tegenstelling tot de mappen met een
volledig groene achtergrond. Dit zijn mappen die verwant zijn aan het thema en bij elkaar geplaatst zijn
onder de kolom ‘doe-woorden’.

Voorzetsels
Het vervolgblad van de lichtblauwe map ‘voorzetsels’ bevat de meest voorkomende voorzetsels. In
Figuur 4.10 wordt het vervolgblad ‘voorzetsels´ weergegeven.

Figuur 4.10 Voorzetsels ALOHA 2

Bij elkaar horende voorzetsels zijn naast elkaar geplaatst en voorzien van een contrasterende
achtergrondkleur.

Lid- en bezitwoorden
Het vervolgblad van de rode map ‘lid- en bezitwoorden’ bevat lidwoorden, aanwijzende
voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden. In Figuur 4.11 wordt het vervolgblad ‘lid- en
bezitwoorden´ weergegeven.
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Figuur 4.11 Lid- en bezitwoorden ALOHA 2

Bijwoorden
Het vervolgblad van de donkerblauwe map ‘bijwoorden’ bevat zowel bijwoorden als bijvoeglijke
naamwoorden. In Figuur 4.12 wordt het vervolgblad ‘bijwoorden´ weergegeven.

Figuur 4.12 Bijwoorden ALOHA 2

Op dit vervolgblad staan 12 vervolgmappen, namelijk ‘kleuren’, ‘vormen’, ‘getallen’, ‘iets vinden’
(meningen), ‘iets voelen’ (gevoelens), ‘het is/tegenstellingen’ (feiten), ‘het is/overig’ (feiten),
‘hoeveel/tegenstellingen’, ‘waar/tegenstellingen’, ‘wanneer/tegenstellingen’, ‘populair’

en ‘smileys’.

Deze laatste twee mappen bevatten niet direct bijwoorden of bijvoeglijke naamwoorden, maar geven
39

wel de mogelijkheid een mening te geven in een eigentijds jasje. De map ‘populair’ bevat een tweede
blad. De doorlink naar dit tweede blad is standaard verborgen, omdat het uitdrukkingen bevat die minder
geschikt zijn voor jonge kinderen. Wanneer gebruik van dit tweede blad wel gewenst is, zal de doorlink
zichtbaar en selecteerbaar gemaakt moeten worden. De smileys in de gelijknamige map zijn voorzien
van bijpassende geluiden. In de figuren 4.13 en 4.14 worden respectievelijk de vervolgbladen ‘iets
vinden’ en ‘smileys’ weergegeven. De symbolen die een positieve of neutrale lading hebben zijn aan de
linkerkant gegroepeerd en hebben een witte achtergrond. De symbolen die een negatieve lading
hebben zijn aan de rechterkant gegroepeerd en hebben een lichtgrijze achtergrond.

Figuur 4.13 Vervolgblad ‘iets vinden’ ALOHA 2

Figuur 4.14 Vervolgblad ‘smileys’ ALOHA 2

40

Zelfstandige woorden
Het vervolgblad van de oranje map ‘zelfstandige woorden’ bevat zelfstandige naamwoorden. In Figuur
4.15 wordt het vervolgblad ‘zelfstandige woorden’ weergegeven.

Figuur 4.15 Zelfstandige woorden ALOHA 2

Op dit vervolgblad staan enkel mappen met verschillende onderwerpen. Ze zijn gerangschikt naar
onderwerp, zoals ‘feest’ en ‘huis’. De mappen staan op alfabet. Net zoals bij de ‘doe-woorden’ hebben
sommige vervolgmappen een lichtere tint oranje als achtergrondkleur. Dergelijke vervolgmappen
hebben een relatie met een specifieke plaats. Ook kunnen er op een vervolgblad mappen staan die in
kleur overgaan van oranje naar wit. Dit zijn mappen die horen bij het betreffende onderwerp en zijn
meegenomen in de alfabetische rangschikking. Dit in tegenstelling tot de mappen met een volledig
oranje achtergrond. Dit zijn mappen die verwant zijn aan het thema en bij elkaar geplaatst zijn onder de
kolom ‘zelfstandige woorden’.

De vervolgmappen met zelfstandige naamwoorden hebben allemaal eigen vervolgmappen. Zo bevat
de vervolgmap ‘dieren’ vervolgmappen met soorten dieren, waaronder ‘boerderijdieren’, ‘bosdieren’,
‘dierentuindieren’, ‘huisdieren’, ‘insecten’ en ‘waterdieren’, zie Figuur 4.16.
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Figuur 4.16 Vervolgmappen ‘dieren’ ALOHA 2

Wanneer de vervolgmap ‘huisdieren’ wordt geselecteerd, verschijnt het blad met verschillende soorten
huisdieren, zie Figuur 4.17.

Figuur 4.17 Vervolgblad ‘huisdieren’ ALOHA 2, zwart kader = map met relatie tot het onderwerp

Naast huisdieren zijn op dit blad mappen toegevoegd die een relatie hebben tot huisdieren (zie de
zwarte kaders in Figuur 4.17), zodat het kind rechtstreeks toegang heeft tot woorden uit hetzelfde
betekenisveld. Het betreft de mappen ‘(met) huisdieren doen’ (verwijzend naar activiteiten met of door
dieren), ‘dieren’, ‘dierendag’, ‘dierenwinkel’ en ‘jonge dieren’.
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Ter samenvatting wordt in Tabel 4.2 een overzicht gegeven van de mappen op het hoofdblad met de
bijbehorende vervolgmappen.
Tabel 4.2 Mappenstructuur ALOHA 2

Map
Wie-woorden

Doe-woorden

Voorzetsels
Lid- en
bezitwoorden
Bijwoorden

Zelfstandige
woorden

Vervolgmap
- Bekende figuren
- Beroepen
- Mensen school
- Mensen thuis
- Drinken (tweekleurig)
- Eten (tweekleurig)
- Spelen (tweekleurig)
- Doen met apparaten
- Werken (beroepen)
- Doen in contact
- (Met) dieren doen
- Eten en drinken
- Feest vieren
- In huis doen
- Met hulpmiddelen doen
- Met kleren doen
- Doen met lichaam
- Muziek maken
- In de natuur doen
- Op plaatsen doen
- Op school doen
- Spelen
- Sporten
- Met tijd doen
- In de vakantie doen
- In het verkeer doen
- Verzorgen
- In de winkel doen
- Ziek zijn

Voorbeelden van symbolen1
- Nijntje, smurf
- Soldaat, boswachter
- Namen van juffen
- Mama, papa
- Water, thee
- Broodmaaltijd, fruit
- Auto, bal
- Bedienen, luisteren
- Werken, met mensen doen
- Doen bij gesprek, doen bij pesten
- Slapen, drinken
Proeven, iets lekkers eten
- Trouwen, carnaval vieren
- Bezoeken, in de keuken doen
- Aanwijzen, bedienen
- Aankleden, dichtknopen
- Doen met je hoofd, doen met je lijf
- Zingen, gitaar spelen
- In het bos doen, tuinieren
- In restaurant doen, in pretpark doen
- Leren, huiswerk maken
- Bouwen, gooien
- Voetballen, zwemmen
- Afspreken, plannen
- Op de camping doen, op vliegveld doen
- Botsen, doorrijden
- Haren wassen, nagels knippen
- Betalen, passen
- Hoesten, prikken
- Op, in
- De, het, een, die, mijn, jouw

-

-

Rood, groen
Cirkel, driehoek
Vijf, acht
Grappig, moeilijk
Blij, misselijk
Groot-klein, droog-nat
Belangrijk, kwijt
Alles-niets, veel-weinig
Binnen-buiten, hoog-laag
Vroeg-laat, nooit-altijd
Vet, shit

-

Computer, tablet
Boer, kapper
Ontmoeten, pesten
Huisdieren, boerderijdieren
Honger, fruit
Bruiloft, verjaardag
In en aan huis, keuken

Kleuren
Vormen
Getallen/rekenen
Iets vinden
Iets voelen
Het is/tegenstellingen
Het is/overig
Hoeveel/tegenstellingen
Waar/tegenstellingen
Wanneer/tegenstellingen
Populair
Smileys
Apparaten
Beroepen
Contact
Dieren
Eten en drinken
Feest
Huis
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Map

Vervolgmap
- Hulpmiddelen
- Kleren
- Lichaam
- Muziek
- Natuur
- Plaatsen
- School
- Speelgoed
- Sport
- Tijd
- Vakantie
- Vervoer
- Verzorging
- Winkels
- Ziekte/gezondheid

Voorbeelden van symbolen1
- Bril, handspalk
- Sok, jas
- Hoofd, lijf
- Fluit, gitaar
- Bos, het weer
- Markt, restaurant
- Schoolplein, klas
- Auto, bal
- Hockey, judo
- Week, dag
- Caravan, koffer
- Auto, fiets
- Kam, shampoo
- Bakkerij, supermarkt
- Blauwe plek, waterpokken

1

Een aantal van de genoemde symbolen is ondergebracht in vervolgmappen van het betreffende onderwerp.

Favorietenbladen
Op een aantal vervolgbladen, onder andere ‘speelgoed’, ‘eten’, ‘drinken’, ‘bekende figuren’ ‘televisie’,
‘muziek’ staat de gedachtenwolk ‘dit vind ik leuk/dit vind ik lekker’. Zie het zwarte kader in Figuur 4.18
voor de positie van de gedachtenwolk op het vervolgblad ‘speelgoed’.

Figuur 4.18 Vervolgblad speelgoed ALOHA 2, zwart kader = gedachtenwolk ‘dit vind ik leuk’

Op dit vervolgblad kunnen de persoonlijke voorkeuren van het kind worden geplaatst, wanneer deze
niet zijn opgenomen in het vocabulaire.
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Themabladen
De vervolgmap ‘speelgoed’ bevat 12 vervolgmappen met een themablad met vocabulaire toegespitst
op een bepaalde activiteit. In ALOHA 1 zijn meerdere themabladen opgenomen. Door de themabladen
deels ook op te nemen in ALOHA 2 willen we de overgang vergemakkelijken voor kinderen die van
ALOHA 1 naar ALOHA 2 gaan. Figuur 4.19 toont het themablad ‘bal’. De overige themabladen betreffen
de spelactiviteiten ‘auto’, ‘bellenblaas’, ‘blokken’, ‘dokterstas’, ‘garage’, ‘keukentje’, ‘klei’, ‘pop’, ‘trein’,
‘voertuigen’ en ‘winkeltje’.

Figuur 4.19 Themablad ‘bal’ ALOHA 2

4.4.3 Extra functionaliteiten
Hieronder worden achtereenvolgens de functionaliteiten ‘geluiden’, ‘liedjes’, ‘vertellen ma-vrij en
vertellen weekend’ en ‘dagrooster’ beschreven.

Geluiden
Op een aantal vervolgbladen zoals ‘in het verkeer doen’, ‘met de auto doen’, en ‘huisdieren geluiden’
kan het kind het geluid van een bepaald voertuig/dier laten horen. In Figuur 4.20 wordt ter illustratie het
vervolgblad ‘huisdieren geluiden’ weergegeven. Wanneer een kind een geluid wil laten horen, selecteert
het eerst de functietoets ‘geluid’ (lege spraakballon, zie het rode kader) en vervolgens een vak waaraan
een geluid is toegevoegd. Een dergelijk vak is te herkennen aan de toevoeging van een kleine, gevulde
spraakballon (zie de zwarte kaders om ‘blaffen’, ‘fluiten’, ‘miauwen’ en ‘piepen’).
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Figuur 4.20 Vervolgblad ‘huisdieren geluiden’ ALOHA 2, rood kader = functietoets geluid, zwart kader = vak
waaraan geluid is toegevoegd

Liedjes
Er zijn kinderliedjes opgenomen uit de Liedjeskist van Visio (2013). Deze liedjes zijn bereikbaar via het
vervolgblad ‘muziek’ en via ‘multimedia’, zie Figuur 4.21. Ook zijn er enkele liedjes opgenomen binnen
de vervolgbladen ‘verjaardag’, ‘Sinterklaas’ en ‘Kerstmis’.

Figuur 4.21 Vervolgblad ‘kinderliedjes’ ALOHA 2
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Vertellen maandag-vrijdag en vertellen weekend
Veel kinderen vertellen graag over wat ze hebben meegemaakt of over wat er gaat gebeuren. Hiervoor
zijn de vervolgbladen ‘vertellen maandag-vrijdag’ en ‘vertellen weekend’ gemaakt. Deze bladen zijn
toegankelijk via de spraakballon ‘ik’ op het hoofdblad. Een boodschap kan vooraf door het kind
(eventueel samen met de gesprekspartner) in een zin worden samengesteld. Op deze manier kan het
kind op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier vertellen. De bladen zijn opgedeeld in dagen en
dagdelen waaraan boodschappen kunnen worden toegevoegd (opgeslagen). Een boodschap wordt
eerst in de zinsbalk samengesteld. Door de functietoets ‘toevoegen’ te selecteren en vervolgens een
wit vak (behorende bij een dagdeel) wordt de boodschap in het betreffende vak geplaatst. In Figuur 4.22
wordt het vervolgblad ‘vertellen weekend’ getoond, zie het zwarte kader om de functietoets ‘toevoegen’.

Figuur 4.22 Vervolgblad ‘vertellen weekend’ ALOHA 2, zwart kader = functietoets ‘toevoegen’

Een boodschap kan ook worden ingesproken. Het geluidsfragment kan direct bij het betreffende dagdeel
worden opgeslagen. Het kind kan vervolgens de boodschap en/of het geluidsfragment laten horen door
het betreffende vak te selecteren. De boodschap verschijnt dan opnieuw in de zinsbalk. Er kunnen
maximaal negen symbolen in een vak geplaatst worden. De tekst kan echter langer zijn. Om een
boodschap te wissen dient eerst de zinsbalk leeg gemaakt te worden met de functietoets ‘zinsbalk leeg’.
Vervolgens wordt de functietoets ‘toevoegen’ geselecteerd en daaropvolgend het te wissen vak. Op
deze manier wordt de oorspronkelijke boodschap gewist, omdat de lege inhoud van de zinsbalk er
overheen wordt ‘gekopieerd’. Aan de rechterkant van het blad kan het kind met behulp van de pijltjes
scrollen door de foto’s. Onder de foto kan een tekst worden geplaatst en deze tekst kan worden
uitgesproken, zie ook paragraaf 4.4.4 ‘aandachtspunten bij het personaliseren’.
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Dagrooster
Via de vervolgmappen ‘school’ en ‘thuis’ en via ‘multimedia’ is een dagrooster beschikbaar (zie Figuur
4.23). Het kind (of zijn sociale omgeving) kan per dagdeel activiteiten inplannen. Voor elke dag van de
week kan een planning worden gemaakt. De werkwijze bij het vullen is vergelijkbaar met de bladen
‘vertellen maandag-vrijdag’ en ‘vertellen weekend’, zoals hierboven beschreven.

Figuur 4.23 Dagrooster ‘maandag’ ALOHA 2

4.4.4 Aandachtspunten bij het personaliseren
Om het vocabulaire voor het kind passend en aantrekkelijk te maken, is het nodig om het
randvocabulaire en het vervolgblad ‘ik’ te personaliseren. Het overige kernvocabulaire dient niet te
worden gewijzigd, met uitzondering van de paarse en bruine spraakballon, waarop uitingen op de
aangeduide plaatsen kunnen worden toegevoegd. In Tabel 4.3 wordt een opsomming gegeven van alle
bladen die gepersonaliseerd kunnen worden. Het personaliseren van ALOHA vereist kennis van Mind
Express. Wij verwijzen in Tabel 4.3 naar de digitale handleiding van Mind Express (versie 20200918).
Daarnaast zijn van alle genoemde acties tutorials beschikbaar op de website www.alohaoc.nl.
Tabel 4.3 Personaliseren vocabulaire ALOHA 2

Te personaliseren

Actie

Spraakballon ‘ik’ op het
hoofdblad
Blad ‘ik’

Foto van het kind toevoegen in de
spraakballon ‘ik’ op het hoofdblad.
De persoonlijke gegevens zoals
leeftijd en woonplaats toevoegen.
Foto’s van alle betrokkenen
toevoegen.

Map ‘mensen’, vervolgmappen
‘mensen thuis’ en ‘mensen
school’

Handleiding Mind
Express 51
E1.8, E1.11, E2.2, E2.3
E2.3
E1.8, E1.11, E2.2, E2,3
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Te personaliseren

Actie

Mappen met ‘favorieten’ op
bladen zoals ‘speelgoed’,
‘eten’, ‘drinken’, ‘bekende
figuren’ ‘televisie’ en ‘muziek’
Bladen ‘vertellen maandagvrijdag’ en ‘vertellen weekend’

Favorieten van het kind in de map ‘dit
vind ik leuk/dit vind ik lekker’ kopiëren
of toevoegen.

Vakken verbergen

Uitspraakwoordenboek
Symbolen vervangen door
woorden
Bladen dupliceren

Boodschap toevoegen aan een
dagdeel.
Foto toevoegen (met eventueel tekst)
in fotovak.
(Tijdelijk) verbergen van een vak
wanneer een symbool (nog niet)
passend is voor het kind.
Woorden toevoegen aan het
uitspraakwoordenboek.
Symbool weglaten en geschreven
woord toevoegen zodra het kind het
woordbeeld kent.
Kopiëren van een blad met juiste
opmaak indien er te weinig ruimte is.

Handleiding Mind
Express 51
E1.20

E2.16 en paragraaf 4.4.3
handleiding ALOHA

E1.15

D2.3
E1.14.3, kies de juiste
stijl, zie Bijlage 1.
E3.3

1

http://www.jabblasoft.com/files/manuals/mindexpress5_nl.pdf

Om de structuur van ALOHA zoveel mogelijk te behouden, geldt: verplaats en verwijder geen vakken.
Symbolen die niet passend zijn, kunnen worden verborgen.

4.5 Functietoetsen en (grammaticale) markers
4.5.1 Functietoetsen
Op elk blad staan functietoetsen. Deze functietoetsen bevinden zich op een vaste plek en hebben een
grijze achtergrond met uitzondering van de functietoets ‘pauze’ (die bedoeld is voor kinderen die gebruik
maken van oogbesturing). In Figuur 4.24 en Tabel 4.4 worden respectievelijk de positie en de functie
van de functietoetsen toegelicht.
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Figuur 4.24 Functietoetsen op het themablad ‘dierentuindieren’ in ALOHA 2: 1 = hoofdblad; 2 = vorige
bladzijde; 3 = stop praten; 4 = zinsbalk leeg; 5 = foutje; 6 = cursor naar links; 7 = cursor naar rechts; 8 =
pauze (enkel voor oogbesturing); 9 = bladindicator; 10 = doorlink blad
Tabel 4.4 Overzicht functietoetsen ALOHA 2

Nummer

Functietoets

Functie

1

Terugkeren naar het hoofdblad.

2

Terugkeren naar vorig blad.

3

Stopzetten van de spraak die volgt na selectie van de
zinsbalk. Tevens stopzetten van een liedje dat wordt
afgespeeld.

4

In één keer wissen van de symbolen in de zinsbalk.

5

Wissen van het laatste symbool in de zinsbalk.
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Nummer

Functietoets

Functie

6

Cursor naar links: verplaatsen van de cursor in de
zinsbalk om iets weg te kunnen halen of toe te kunnen
voegen op de juiste plek in de zinsbalk.

7

Cursor naar rechts: verplaatsen van de cursor in de
zinsbalk om iets weg te kunnen halen of toe te voegen en
weer naar het einde van de zin in de zinsbalk te kunnen
gaan.

8

Pauzeren en (her)activeren van de oogbesturing in Mind
Express. Het kind krijgt hiermee de gelegenheid om een
blad rustig te bekijken voordat het een selectie maakt of
om de ogen rust te geven.

9

Bladindicator: geeft het onderwerp van het geopende
blad aan.

10

Doorlinken naar een volgend blad binnen het onderwerp.

4.5.2 Grammaticale markers en gradaties
Om de grammaticale ontwikkeling te kunnen stimuleren is in ALOHA 2 een aantal zogenaamde
grammaticale

markers

toegevoegd.

Hiermee

kunnen

woorden

worden

aangepast

(vervoegen/verbuigen) waardoor een boodschap nauwkeuriger en grammaticaal correct kan worden
geuit.

Vervoegingen van werkwoorden
Na de selectie van een persoonlijk voornaamwoord wordt het daarop volgende werkwoord automatisch
in de tegenwoordige tijd vervoegd, zodat het kind deze veelvoorkomende zinsconstructie uit de vroege
taalontwikkeling meteen succesvol kan inzetten. Wanneer het kind gaat vertellen over iets uit het
verleden kan de grammaticale marker ‘voltooid deelwoord’ (‘ge’) worden ingezet door deze marker (zie
het zwarte kader in Figuur 4.25) te selecteren en daarop volgend het werkwoord. De ‘ge’ staat symbool
voor alle voltooid deelwoorden, dus ook voltooid deelwoorden die starten met ‘be’ en ‘ver’. Er is voor
gekozen om voorafgaand aan het werkwoord de ‘ge’ te selecteren omdat het voltooid deelwoord start
met een voorvoegsel. In Figuur 4.25 wordt de positie van de grammaticale marker ‘vervoegingen’
weergegeven (zie het rode kader).
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Figuur 4.25 Vervoegingen ALOHA 2: zwart kader = grammaticale marker ‘voltooid deelwoord’; rood kader
= functietoets ‘vervoegingen’ (met pop-up venster met vijf soorten grammaticale markers)

De overige vervoegingen, zoals verleden tijd, zijn gezamenlijk in een pop-up venster geplaatst (zie
Figuur 4.26) en worden geselecteerd nádat een werkwoord is gekozen.

1

2

4

5

3

Figuur 4.26 Pop-up venster ‘vervoegingen’: 1 = verleden tijd; 2 = toekomende tijd; 3 = gebiedende wijs; 4
= 1ste persoon (om een vraag te kunnen stellen); 5 = hele werkwoord

De hierboven beschreven grammaticale markers hebben een groene rand omdat ze worden toegepast
om een werkwoord te vervoegen. Het vooraf of achteraf vervoegen kan binnen de instellingen van Mind
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Express indien gewenst worden aangepast. In Tabel 4.5 worden de verschillende vervoegingen nader
toegelicht.
Tabel 4.5 Overzicht vervoegingen ALOHA 2

Grammaticale marker

Functie
‘ge’ wordt gebruikt om van het werkwoord een voltooid deelwoord te
maken (bv. ‘spelen’ wordt ‘gespeeld’).

Verleden tijd wordt gebruikt om van het werkwoord de verleden
tijdsvorm passend bij het persoonlijk voornaamwoord te maken (bv.
‘ik speel’ wordt ‘ik speelde’).

Toekomende tijd wordt gebruikt om het werkwoord aan te passen
aan de toekomende tijd door een vorm van het werkwoord ‘zullen’
toe te voegen (bv. ‘wij spelen’ wordt ‘wij zullen spelen’).

Gebiedende wijs wordt gebruikt om het werkwoord in de eerste
persoon te zetten om zo een verzoek of wens te kunnen aangeven
(bv. ‘spelen’ wordt ‘speel’).

Vraag (inversie) wordt gebruikt om het werkwoord in de eerste
persoon te zetten om zo een vraag te kunnen stellen (bv. ‘spelen jij?’
wordt ‘speel jij?’).

Hele werkwoord (infinitief) wordt gebruikt om het werkwoord als
infinitief te gebruiken om bijvoorbeeld de zin ‘ik wil met lego spelen’
te kunnen maken1.

‘Lego’ is een zelfstandig naamwoord. Binnen ALOHA 2 worden de werkwoorden die volgen op een zelfstandig naamwoord
vervoegd als 3de persoon. Zonder de functietoets hele werkwoord zou de voorbeeldzin als volgt zijn: ‘ik wil met lego speelt’.
1

Verbuigingen van bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en zelfstandige naamwoorden
Wanneer het kind bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en/of zelfstandige naamwoorden gaat
verbuigen, wordt de functietoets ‘verbuigingen’ gebruikt. Er verschijnt een pop-up venster met zes
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soorten verbuigingen. In de linkerkolom staan de grammaticale markers voor het verbuigen van
bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden en in de rechterkolom de grammaticale markers voor het
verbuigen van zelfstandige naamwoorden. Alle verbuigingen worden achteraf gemaakt: eerst wordt het
betreffende symbool geselecteerd en daarna de gewenste verbuiging. In Figuur 4.27 wordt de positie
van de grammaticale marker ‘verbuigingen’ weergegeven (zie het zwarte kader).

Figuur 4.27 Verbuigingen in ALOHA 2, zwart kader = functietoets ‘verbuigingen’ (pop-up venster met zes
soorten grammaticale markers)

In Figuur 4.28 wordt het pop-up venster met de zes verbuigingen weergegeven waarbij de verbuigingen
die betrekking hebben op een bijwoord of een bijvoeglijk naamwoord een blauwe rand hebben en de
verbuigingen die betrekking hebben op een zelfstandig naamwoord een oranje rand hebben.
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Figuur 4.28 Pop-up venster ‘verbuigingen’ ALOHA 2: 1 = toevoegen –e bijvoeglijk naamwoord; 2 =
vergrotende trap; 3 = overtreffende trap; 4 = meervoud; 5 = verkleinwoord; 6 = verkleinwoord meervoud

In Tabel 4.6 worden de verschillende verbuigingen nader toegelicht.

Tabel 4.6 Overzicht verbuigingen ALOHA 2

Grammaticale marker

Functie
‘e’ wordt gebruikt om het bijvoeglijk naamwoord/bijwoord passend te
maken (bv. ‘groot boom’ wordt ‘grote boom’).

Vergrotende

trap

wordt

gebruikt

om

het

bijvoeglijk

naamwoord/bijwoord passend te maken (bv. ‘groot’ wordt ‘groter’).

Overtreffende

trap

wordt

gebruikt

om

het

bijvoeglijk

naamwoord/bijwoord passend te maken (bv. ‘groot’ wordt ‘grootste’).
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Grammaticale marker

Functie
Meervoud wordt gebruikt om het zelfstandig naamwoord in de
meervoudsvorm te plaatsen (bv. ‘boek’ wordt ‘boeken’).

Verkleinwoord wordt gebruikt om het zelfstandig naamwoord in de
verkleinvorm te plaatsen (bv. ‘boek’ wordt ‘boekje’).

Verkleinwoord meervoud wordt gebruikt om het zelfstandig
naamwoord in de verkleinvorm én de meervoudsvorm te plaatsen
(bv. ‘boek’ wordt ‘boekjes’).

Gradaties
Op de vervolgbladen van de bijwoorden staan markers vermeld waarmee gradaties kunnen worden
aangebracht om nuances aan de boodschap aan te brengen. De gradaties zijn ‘te’, ‘niet’, ‘heel erg’ en
‘een beetje’ (bijvoorbeeld ‘ik vind het heel erg leuk’). In Figuur 4.29 worden de posities van deze markers
weergegeven.

1
2
3

4

Figuur 4.29 Markers gradaties op het vervolgblad ‘iets voelen’ ALOHA 2: 1 = ‘te’; 2 = ‘niet’; 3 = ‘heel erg’;
4 = ‘een beetje’
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4.6 Letterkaart
In ALOHA 2 is op ieder blad rechts bovenin een letterkaart te openen. Er zijn verschillende soorten
letterkaarten beschikbaar. Via de functietoets ‘instellingen letterkaart’ op het hoofdblad (zie het zwarte
kader in Figuur 4.30) wordt het keuzemenu geopend (zie Figuur 4.31). De verschillende
keuzemogelijkheden worden hier achtereenvolgens kort besproken. Nadat de letterkaart is ingesteld
kan de functietoets ‘instellingen letterkaart’ op het hoofdblad worden verborgen.

Figuur 4.30 Hoofdblad ALOHA 2, zwart kader = functietoets ‘instellingen letterkaart’

Figuur 4.31 Keuzemenu ‘instellingen letterkaart’ ALOHA 2, getoonde selectie (lichtblauw) is een
voorbeeld
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Toetsenbord
Er kan een keuze gemaakt worden uit de toetsenborden: QWERTY (Nederland), AZERTY (België),
ABC

(op

alfabet)

of

gegroepeerd

op

soorten

letters

(klinkers,

medeklinkers,

lange

en

tweetekenklanken).

Kleur van de letters
Er kan gekozen worden voor alle letters in dezelfde kleur of voor letters in verschillende kleuren, waarbij
de kleuren verschillende lettergroepen markeren (toetsenbord ‘lettergroepen in kleur’) dan wel de
klinkers (blauw) en medeklinkers (zwart) markeren (toetsenborden QWERTY, AZERTY en ABC). De
kleurcodering kan uiteraard worden aangepast.

Uitspraak van de letters
Een letter kan fonetisch of alfabetisch worden uitgesproken. Een fonetische uitspraak van de letter ‘b’
klinkt als ‘buh’, terwijl een alfabetische uitspraak van de letter ‘b’ klinkt als ‘bee’.

Lange en tweetekenklanken
Er kan gekozen worden voor wel of geen weergave van lange en tweetekenklanken.

Woordvoorspeller
Er kan gekozen worden voor wel of geen woordvoorspelling. De woordvoorspelling werkt als volgt:
Wanneer de eerste letter wordt geselecteerd worden de zes meest frequent gebruikte woorden die
beginnen met de gekozen letter getoond. Als een tweede letter wordt geselecteerd verschijnen
vervolgens de zes meest frequent gebruikte woorden die beginnen met beide letters. Er kunnen letters
toegevoegd worden totdat het bedoelde woord verschijnt. Deze woordvoorspelling is, zoals vermeld in
Hoofdstuk 2, gebaseerd op een kinderwoordenschat. Naast deze woordvoorspelling, gebaseerd op
meest frequent gebruikte woorden, wordt er ook gebruikt gemaakt van zogenaamde alternatieve
woordvoorspelling. In de twee meest rechtse vakken verschijnen (indien van toepassing) woorden die
een kind mogelijk bedoelde, maar waarbij wellicht een (spellings)fout is gemaakt. Een kind wil
bijvoorbeeld ‘computer’ typen, maar typt per ongeluk ‘kom’. In één van de twee rechtse vakken verschijnt
het woord ‘computer’ als suggestie voor het kind.
Tot slot kan op elke letterkaart een kaart met cijfers, leestekens en de begrippen ‘vooraan’, ‘midden’ en
‘achteraan’ geopend worden (zie het zwarte kader in Figuur 4.32). Tevens kan op elke letterkaart het
volume uit en aan gezet worden via de functietoets ‘volume’ (zie het rode kader in Figuur 4.32). Het
uitzetten van het volume kan handig zijn wanneer het kind vaardigheden met betrekking tot lezen en
spellen oefent. Ook de symbolen worden dan niet uitgesproken. Indien het kind wil communiceren zal
het volume weer ingeschakeld moeten worden.
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Figuur 4.32 letterkaart QWERTY ALOHA 2, zwart kader = kaart met cijfers, leestekens en de begrippen
‘vooraan’, ‘midden’, ‘achteraan’, rood kader = functietoets ‘volume aan/uit’.

4.7 Multimedia
Binnen multimedia zijn functionaliteiten opgenomen om de communicatie te ondersteunen en
verlevendigen. Aan de rechterzijde staan vier functionaliteiten om gebruik te maken van sociale media:
‘e-mail’, ‘Skype’, ‘YouTube’ en ‘WhatsApp’. Aan de linkerzijde staan functionaliteiten zoals ‘dagrooster’,
‘films’ en ‘spelletjes’. Een deel van deze functionaliteiten is direct te gebruiken, zoals ‘dobbelen’ en de
‘rekenmachine’. Functionaliteiten zoals ‘dagrooster’, ‘films’ en ‘spelletjes kunnen naar eigen behoefte
worden ingevuld. In Figuur 4.33 wordt het vervolgblad ‘multimedia’ weergegeven.
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Figuur 4.33 Vervolgblad ‘multimedia’ ALOHA 2: 1 = dagrooster; 2 = dobbelen; 3 = films; 4 = foto maken; 5
= zelfgemaakte foto’s; 6 = fotoboeken; 7 = infrarood bediening; 8 = kalender; 9 = kinderliedjes; 10 = muziek;
11 = rekenmachine; 12 = spelletjes; 13 = e-mail; 14 = Skype; 15 = YouTube; 16 = WhatsApp; 17 = regelen
volume; 18 = indicator batterijduur; 19 = woord zoeken

In Tabel 4.6 worden de functionaliteiten van de multimedia toegelicht.
Tabel 4.6 Overzicht functionaliteiten ‘multimedia’ ALOHA 2

Nummer
1.

Functionaliteit

Beschrijving
Het kind (of zijn sociale omgeving) kan per dagdeel
activiteiten inplannen in het dagrooster. Voor elke dag
van de week kan een planning gemaakt worden. De
werkwijze bij het vullen is vergelijkbaar met de
vervolgbladen ‘vertellen maandag-vrijdag’ en ‘vertellen
weekend’, waarbij symbolen worden toegevoegd vanuit
het vocabulaire. Dit dagrooster is ook te bereiken via het
vervolgblad ‘school’.

2.

Het kind kan deelnemen aan een spel waarbij wordt
gedobbeld. Het resultaat van het dobbelen wordt
uitgesproken. Opgenomen zijn een kleurendobbelsteen,
een dobbelsteen tot en met drie ogen, een dobbelsteen
tot en met zes ogen en twee dobbelstenen tot en met zes
ogen.
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Nummer
3.

Functionaliteit

Beschrijving
Het kind kan opgeslagen films kiezen, afspelen, op pauze
zetten, stoppen, het volume instellen en het beeld
vergroten en verkleinen. Zie hiervoor de handleiding Mind
Express1: E2.43 en E2.44

4.

Het

kind

kan

een

foto

maken

met

het

communicatiehulpmiddel. Het kind kan het camerabeeld
draaien waardoor het een selfie kan maken. Het kind kan
hier ook foto’s verwijderen.
5.

Het kind kan door de zelfgemaakte foto’s scrollen of een
diavoorstelling laten afspelen. Het kind kan hier ook foto’s
verwijderen. Ook kan vanuit dit blad via de functietoets
‘plaatsen in fotoboek’ foto’s worden verplaatst naar één
van de 12 fotoboeken of naar de paarse vervolgmappen
‘vertellen maandag - vrijdag’ en ‘vertellen ‘weekend’.

6.

Het kind kan foto’s bekijken uit 12 verschillende
fotoboeken, waarin foto’s op onderwerp zijn gerangschikt.
Een deel van de onderwerpen is al voorgesteld: ‘dit heb
ik gedaan’, ‘mensen’, ‘huisdieren’, ‘thuis‘, ‘school’ en
‘vakantie‘. De overige zes onderwerpen zijn vrij in te
vullen. Foto’s kunnen vanuit de functie ‘zelfgemaakte
foto’s’ in de fotoboeken worden geplaatst en ook vanuit
het internet, bestanden op het hulpmiddel, de galerij en
de symbolenbibliotheek. Zie ook de tutorial ‘foto plaatsen
en wissen op het blad vertellen’ op de website
www.alohaoc.nl. De werkwijze hierbij komt overeen met
een foto plaatsen in het fotoboek.

7.

Het kind kan apparaten zoals de televisie en speelgoed
via infraroodcodes besturen. Hiervoor moet het apparaat
of

het

speelgoed

voorzien

zijn

van

een

infraroodontvanger en een infraroodzender.
8.

Het kind kan per dagdeel (ochtend, middag, avond) één
afspraak in de kalender opnemen. Per vak kan slechts
één symbool worden geplaatst. Het is wel mogelijk om
een langere uiting eronder te plaatsen. De afspraken
worden op datum weergegeven. Het is mogelijk om door
de kalender te scrollen door ‘week vooruit’ of ‘week
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Nummer

Functionaliteit

Beschrijving
achteruit’ te kiezen. De kalender geldt als agendafunctie
en niet om over de afspraak te vertellen: deze
functionaliteit wordt geboden bij het vervolgblad ‘ik’ waar
de

vervolgmappen

‘vertellen

maandag-vrijdag’

en

‘vertellen weekend’ staan.
9.

Het kind kan een bepaald liedje afspelen, op pauze
zetten, stoppen en het volume instellen. Het betreffen
liedjes uit de Liedjeskist van Visio (2013).

10.

Het kind kan opgeslagen muziek afspelen, op pauze
zetten, stoppen en het volume instellen. Zie de
handleiding Mind Express1: E2.43 en E2.44.

11.

Het kind kan sommen maken en de uitkomst van de som
laten uitspreken.

12.

Het kind kan spelletjes spelen die binnen Mind Express
zijn gemaakt. Reeds opgenomen is een memory (met
verschillende aantallen kaartjes). Zie de handleiding Mind
Express1: C2.7.

13.

Het kind kan e-mails versturen en ontvangen. Hiervoor
dient het communicatiehulpmiddel goed ingesteld te zijn
en dient een e-mailadres aangemaakt te worden1.

14.

Het kind kan beeldbellen via Skype. Hiervoor dient Skype
geïnstalleerd te worden en heeft het kind inloggegevens
voor Skype nodig. Het is niet mogelijk om te chatten via
Skype, dit kan wel met behulp van WhatsApp1.

15.

Het kind kan YouTube-filmpjes selecteren en bekijken.
Door één of meerdere woorden uit het vocabulaire te
selecteren en vervolgens de loep te activeren in YouTube
verschijnen automatisch filmpjes met deze woorden. Het
is hiervoor nodig dat het apparaat op WIFI is
aangesloten1.
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Nummer
16.

Functionaliteit

Beschrijving
Het kind kan WhatsApp berichten maken, versturen en
ontvangen. Het is mogelijk emoticons aan het bericht toe
te voegen. Hiervoor is het nodig dat de WhatsApp-app op
het communicatiehulpmiddel is gedownload en het kind
een smartphone heeft1.

17.

Geeft de mogelijkheid om het volume van het hulpmiddel
harder en zachter te zetten.

18.

Geeft de huidige batterijduur weer in de vorm van een
percentage en een visuele indicator. De resterende duur
wordt

uitgesproken

indien

de

functietoets

wordt

geselecteerd.
19.

Geeft de mogelijkheid om te zoeken of en waar een
woord is opgenomen in het vocabulaire (zie paragraaf
5.3)

http://www.jabblasoft.com/files/manuals/mindexpress5_nl.pdf
1

Voor de meest recente informatie rondom sociale media binnen ALOHA verwijzen we naar het kopje ‘downloads’ op de
website www.alohaoc.nl.
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Hoofdstuk 5 Overige informatie
In dit laatste hoofdstuk volgt nadere informatie over het uitspraakwoordenboek (paragraaf 5.1),
sneltoetsen (paragraaf 5.2), het opzoeken van woorden in het vocabulaire (paragraaf 5.3),
focuswoorden (paragraaf 5.4) en updates van ALOHA (paragraaf 5.5). Zie ook de tutorials beschikbaar
op de website www.alohaoc.nl.

5.1 Uitspraakwoordenboek
Afhankelijk van de gekozen stem binnen Mind Express kan het voorkomen dat sommige woorden niet
correct worden uitgesproken. Het gaat hierbij vaak om namen of om woorden die aan een andere taal
ontleend zijn. Deze uitspraak kan dan worden aangepast via het ‘uitspraakwoordenboek’. Voor de
kinderstemmen Merel en Thijs van Acapela is al een uitspraakwoordenboek samengesteld. Bij het
persoonlijk maken van ALOHA kunnen hieraan nog meer woorden worden toegevoegd. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van Mind Express 16: E2.3. Zie F4 in de handleiding voor de fonetische tekens
die worden gebruikt in Mind Express.

5.2 Sneltoetsen
Om het bewerken gemakkelijker te maken, zijn binnen Mind Express verschillende sneltoetsen
beschikbaar. In Tabel 5.1 worden enkele handige sneltoetsen vermeld.

Tabel 5.1 Sneltoetsen

Sneltoets

Beschrijving

F2

Wisselen tussen bewerkmodus en gebruikersmodus

Ctrl + a

Selecteer alles

Ctrl + c

Kopieer (copy)

Ctrl + v

Plak het gekopieerde

Ctrl + d

Doorzoek of/waar een woord in het vocabulaire staat

Ctrl + g

Ga naar pagina

Ctrl + z

Maak laatste actie ongedaan

Ctrl + y

Restaureer laatst ongedane actie

Ctrl + Shift + i

Invisible = vak is onzichtbaar in gebruikersmodus

16

http://www.jabblasoft.com/files/manuals/mindexpress5_nl.pdf
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Sneltoets

Beschrijving

Ctrl + shift + u

Unselectable = vak is niet selecteerbaar in gebruikersmodus

Shift + Delete

Afbeelding verdwijnt, stijl blijft

Home

Naar begin, hoofdblad in het vocabulaire

End

Naar einde, laatste blad in het vocabulaire

PgUp

Blad omhoog

PgDn

Blad omlaag

5.3 Opzoeken van woorden in het vocabulaire
Het ALOHA vocabulaire bevat enkele duizenden woorden. Het kan voorkomen dat een kind of de
gesprekspartner niet direct een bepaald woord weet te vinden. Om te achterhalen of een woord in het
vocabulaire is opgenomen en waar het zich bevindt, kan gebruik worden gemaakt van de functietoets
‘woord zoeken’ (zie Figuur 5.1). In ALOHA 1 bevindt deze functietoets zich linksonder op het hoofdblad
onder de indicator batterijduur. In ALOHA 2 bevindt deze functietoets zich op het blad ‘multimedia’ aan
de rechterkant onder de indicator batterijduur.

Figuur 5.1 Functietoets ‘woord zoeken’

Na selectie van deze functietoets verschijnt een klein menu. Er wordt gevraagd het betreffende woord
in te typen. Wanneer het woord is opgenomen in het vocabulaire verschijnt het betreffende symbool in
beeld (zie Figuur 5.2). Door het symbool aan te klikken verschijnt vervolgens het pad naar de
betreffende plaats van het symbool in het vocabulaire.
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Figuur 5.2 Menu ‘woord zoeken’

5.4 Focuswoorden
Om bepaalde woorden, snelle boodschappen, vragen of onderwerpen te benadrukken is het mogelijk
om gebruik te maken van zogenaamde ‘focuswoorden’ of ‘focusmappen’. Dit kan handig zijn in het
leerproces. De woorden, uitingen of mappen worden dan niet weergegeven in de vorm van een
rechthoek, maar in de vorm van een ster. Hierdoor worden de betreffende woorden extra benadrukt.
Deze stervorm kan geselecteerd worden vanuit de stijlenlijst.

Figuur 5.3 Focuswoord ‘dankjewel’

5.5 Updates van ALOHA
Updates van ALOHA kunnen via de website van Mind Express worden gedownload. In een update
worden persoonlijke aanpassingen en toevoegingen niet automatisch overgenomen. Deze
aanpassingen en toevoegingen dienen opnieuw handmatig ingevoerd te worden door ze bijvoorbeeld
vanuit het oude naar het nieuwe bestand te kopiëren.
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Bijlage 1 Stijlenset ALOHA
Stijlnaam

Beschrijving

Geel wie woorden
verwijzer

Personen, vol geel vak met tab, verwijst naar een
vervolgmap met meer personen

Geel wie woorden

Personen, gele rand, witte achtergrond, directe selectie
van een vak

Geel bladindicator

Personen, grijs doorzichtig vak met witte rand om aan te
duiden binnen welke personenmap men zich bevindt

Geel globaalwoord

Personen, gele rand, witte achtergrond, geschreven
woord, directe selectie van een vak

Geel gedachtenwolk
favoriet

Personen, volle gele gedachtenwolk, verwijst naar
vervolgmap met favoriete personen

Groen werkwoorden
verwijzer

Werkwoorden, vol groen vak met tab, verwijst naar een
vervolgmap met meer werkwoorden

Groen werkwoorden

Werkwoorden, groene rand, witte achtergrond, directe
selectie van een vak

Groen bladindicator

Werkwoorden, grijs doorzichtig vak met witte rand om
aan te duiden binnen welke werkwoordenmap men zich
bevindt

Groen globaalwoord

Werkwoorden, groene rand, witte achtergrond,
geschreven woord, directe selectie van een vak

Lichtgroen plaatsen
verwijzer

Werkwoorden, vol lichtgroen vak met tab, verwijst naar
een vervolgmap met werkwoorden die met een plaats te
maken hebben
Overgangsstijl van werkwoorden naar zelfstandige
woorden, bij selectie van een werkwoord (drinken, eten
en spelen): groen-oranje vak met tab.

Groen oranje
verwijzer
Lichtblauw
voorzetsels verwijzer

Voorzetsels, vol lichtblauw vak met tab, verwijst naar
een vervolgmap met voorzetsels

Lichtblauw
voorzetsels

Voorzetsels, blauwe rand, witte achtergrond, directe
selectie van een vak

Rood
lid/bezitwoorden
verwijzer

Lid- en bezitwoorden, vol rood vak met tab, verwijst naar
een vervolgmap met lidwoorden en bezittelijke
voornaamwoorden

Rood lid- en
bezitwoorden

Lid- en bezitwoorden, rode rand, witte achtergrond,
directe selectie van een vak

Donkerblauw
bijwoorden verwijzer

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, vol donkerblauw
vak met tab, verwijst naar een vervolgmap met
bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden
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Stijlnaam

Beschrijving

Donkerblauw
bijwoorden

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe
rand, witte achtergrond, directe selectie van een vak

Donkerblauw
bladindicator

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, grijs doorzichtig
vak met witte rand, om aan te duiden binnen welke
bijwoorden map men zich bevindt
Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe
rand, witte achtergrond, geschreven woord, directe
selectie van een vak

Donkerblauw
globaalwoorden
Donkerblauw
kernwoorden

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe
rand, witte achtergrond, geschreven woord, directe
selectie van een vak

Donkerblauw
tegenstellingen

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe
rand, lichtblauwe achtergrond, tegenstellingen staan in
paren weergegeven, directe selectie van een woord

Donkerblauw
bijwoorden negatief

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe
rand, lichtgrijze achtergrond, negatieve
bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, directe selectie
van een woord
Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe
rand, witte achtergrond, cijfers, directe selectie van
cijfers

Donkerblauw
honderdtallen
Donkerblauw
populair negatief

Bijwoorden/bijvoeglijke naamwoorden, donkerblauwe
rand, lichtgrijze achtergrond, negatieve populaire
woorden, directe selectie van een woord

Oranje zelfstandige
woorden verwijzer

Zelfstandige naamwoorden, vol oranje vak met tab,
verwijst naar een vervolgmap met zelfstandige woorden

Oranje zelfstandige
woorden

Zelfstandige naamwoorden, oranje rand, witte
achtergrond, directe selectie van een vak

Oranje bladindicator

Zelfstandige naamwoorden, grijs doorzichtig vak met
witte rand om aan te duiden binnen welke zelfstandige
woorden map men zich bevindt

Oranje
globaalwoorden

Zelfstandige naamwoorden, witte achtergrond,
geschreven woord, directe selectie van een vak

Licht oranje plaatsen
verwijzer

Zelfstandige naamwoorden, vol licht oranje vak met tab,
verwijst naar een vervolgmap met zelfstandige woorden
die met een plaats te maken hebben

Licht oranje plaatsen

Zelfstandige naamwoorden, licht oranje rand, witte
achtergrond, zelfstandige woorden die met een plaats te
maken hebben, directe selectie van een vak

Oranje
gedachtenwolk
favoriet

Zelfstandige naamwoorden, volle oranje gedachtenwolk,
verwijst naar een vervolgmap met favoriete zelfstandige
woorden

Wit pauze

Pauzevak voor oogbesturing. Met dit vak kan oogsturing
zowel gepauzeerd als geactiveerd worden
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Stijlnaam

Beschrijving

Wit letterkaart
medeklinkers
donkerblauw

Letterkaart, witte achtergrond, donkerblauwe letters,
fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

Wit letterkaart
moeilijke
medeklinkers
lichtblauw
Wit letterkaart korte
klinkers rood

Letterkaart, witte achtergrond, lichtblauwe letters,
fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

Wit letterkaart lange
klanken groen

Letterkaart, witte achtergrond, donkergroene letters,
fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

Wit letterkaart
tweetekenklanken
donkergeel

Letterkaart, witte achtergrond, donkergele letters,
fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

Wit letterkaart
stomme ‘e’

Letterkaart, witte achtergrond, roze letter, fonetisch
uitgesproken, directe selectie van een vak

Wit letterkaart ‘y’

Letterkaart, witte achtergrond, donkerbruine letter,
fonetisch uitgesproken, directe selectie van een vak

Wit letterkaart zwarte
letter

Letterkaart, witte achtergrond, zwarte letter, directe
selectie van een vak

Wit letterkaart
middenblauwe letter

Letterkaart, witte achtergrond, middenblauwe letter,
directe selectie van een vak

Donkergrijs
transparant voor
lege
vakken/achtergrond
Donkergrijs
functietoetsen
verwijzers en
gewoon
Donkergrijs
transparant
globaalwoorden

Achtergrond, effen donkergrijs, om rustig scherm te
behouden

Donkergrijs
woordvoorspelling

Letterkaart, donkergrijze kleur met witte letters,
gekenmerkt als woordvoorspellingsvak, directe selectie
mogelijk

Paars vertellen
verwijzer

Vol paars vak, verwijst naar week- of weekendblad
waarop persoonlijke boodschappen kunnen worden
opgeslagen

Paars snelle
boodschappen
verwijzer

Spraakballon, volle paarse kleur, verwijst naar map met
snelle boodschappen

Visuele
weergave

Letterkaart, witte achtergrond, rode letters, fonetisch
uitgesproken, directe selectie van een vak

Functies, volle donkergrijze kleur, functievakken dienen
geselecteerd te worden voorafgaand aan het woord dat
aangepast moet worden
Volle donkergrijze kleur, geschreven woord, directe
selectie van een vak
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Stijlnaam

Beschrijving

Paars snelle
boodschappen

Snelle boodschappen, paarse rand, witte achtergrond,
directe selectie van een vak

Paars snelle
boodschappen
negatief

Snelle boodschappen negatief, paarse rand, grijze
achtergrond, directe selectie van een vak

Paars oranje
verwijzer

Snelle boodschappen, paars loopt over in oranje,
overgangsstijl, verwijst vanuit paarse snelle
boodschappen naar een map zelfstandige woorden

Donkerpaars ‘ik’

Spraakballon ‘ik’, volle donkerpaarse kleur, verwijst naar
vervolgmap over wie ben ‘ik’, wat zijn mijn voorkeuren
en eigenschappen

Bruin vragen
verwijzer

Spraakballon iets vragen, volle bruine kleur, verwijst
naar een vervolgmap met vraagstarters en volledige
vragen

Bruin vragen

Iets vragen, bruine rand, witte achtergrond, directe
selectie van een vak

Donkergroen
voegwoorden

Voegwoorden, donkergroene rand, witte achtergrond,
directe selectie van een vak

Donkergroen
globaalwoord
voegwoorden

Voegwoorden, donkergroene rand, witte achtergrond,
geschreven woord, directe selectie van een vak

Donkergroen ‘ja’

Vol donkergroen vak, symbool ‘ja’ op blad kernwoorden

Donkerrood ‘nee’

Vol donkerrood vak, symbool ‘nee’ op blad kernwoorden

Paars
globaalwoorden

Snelle boodschappen, witte achtergrond, geschreven
woord, directe selectie van een vak

Bruin
globaalwoorden

Vragen, witte achtergrond, geschreven woord, directe
selectie van een vak

Rood
globaalwoorden

Lid- en bezitwoorden, witte achtergrond, geschreven
woord, directe selectie van een vak

Lichtblauw
globaalwoorden

Voorzetsels, witte achtergrond, geschreven woord,
directe selectie van een vak

Oranje-wit
zelfstandige
woorden verwijzer

Zelfstandige naamwoorden, oranje-wit vak met tab;
opgenomen in alfabetische rangschikking met ook nog
een vervolgblad

Geel-wit wiewoorden
verwijzer

Wiewoorden, geel-wit vak met tab; opgenomen in
alfabetische rangschikking met ook nog een vervolgblad

Visuele
weergave

73

Stijlnaam

Beschrijving

Groen-wit
doewoorden
verwijzer

Doewoorden, groen-wit vak met tab; opgenomen in
alfabetische rangschikking met ook nog een vervolgblad

Focuswoorden
verwijzer

Alle woordsoorten, stervormige volle achtergrondkleur in
de kleur van de woordsoort; om een bepaalde
woordsoort te benadrukken in het leerproces; verwijst
naar een vervolgblad (in rechterkolom voorbeeld wiewoorden)
Alle woordsoorten, stervormige rand in kleur van de
woordsoort, witte achtergrond; om bepaalde woorden te
benadrukken in het leerproces; directe selectie van een
vak (in rechterkolom voorbeeld doe-woorden)
Alle woordsoorten, stervormige rand in kleur van de
woordsoort, witte achtergrond, alleen tekst; om bepaalde
woorden te benadrukken in het leerproces; directe
selectie van een vak (in rechterkolom voorbeeld
bijwoorden)
Favorietenblad, gedachtenwolk donkergrijze
achtergrond, witte rand; om aan te duiden op welk
favorietenblad men zich bevindt

Focuswoorden

Focuswoorden
globaalwoord

Favoriet
bladindicator
Lichtblauw
voorzetsels
tegenstellingen

Voorzetsels, lichtblauwe rand, lichtblauwe achtergrond,
voorzetsels staan in paren weergegeven, directe
selectie van een woord

Bruin vraagwoorden

Blad vragen, bruine rand, lichtbruine achtergrond; om
vraagwoorden te onderscheiden van starters en
vraagzinnen, directe selectie van een woord

Oranje-groen
verwijzer

Groen-oranje vak met tab; Overgangsstijl van
zelfstandig naamwoord naar doewoorden, bij selectie
van een zelfstandig naamwoord (stappenplan, bij wc)
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