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KERNWOORDEN
KAARTEN

GEBRUIK VAN DE KERNWOORDEN KAARTEN
Ve rschille nde vocabulaire s voor op een spraakcomputer hebbe n een zogenaamde
ke rnwoorde nkaart ge maakt. Dit is e e n kaart me t alle rle i pictogrammen e rop, waar
je al he e l veel mee kan zeggen.
Print de onde rstaande kaart uit (lamineer he m als je er langer mee wilt doen
en gebruik deze in elke gewenste situatie . Ze hoeven dus niet alleen gebruikt te
worden bij een fee stje , maar ook bij alle alle daagse gebeurtenissen.
Ook bijvoorbeeld tijdens het aankle de n, het kletsen tijdens het ontbijt of het
spelen van een spelle tje kunnen ze helpen om be grijpe lijk met elkaar te communiceren.
Niets is te gek en alle s kan!
Je hebt de keuze tussen de kernwoorden kaart van Proloquo2Go (A4 formaat) en van
SCORE (A3 en A4 formaat). En wil je praten over feest, plaats dan de speciaal ontworpen
kaart in het dynamisch veld van je kernwoordenkaart SCORE A3 formaat.
Voor mee r informatie over de software , zie de onde rstaande websites:
- Proloquo2Go: https://www.assistiveware.com/n 1/producten/proloquo2go
- SCORE: https://www.jabbla.com/woordenschat/score/

Wil je me e r weten over het ge bruik van deze kernwoordenkaarte n, zie in deze
rubriek he t stukje over modelleren of lees op de we bsite Stichting Milo:
Hoe le e r je iemand OC te gebruiken: mode lle re n, modelleren en modelleren
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MODELLEREN

•

WAT IS MODELLEREN
Maak zelf gebruik van de ondersteunde communicatiemiddel(en} om te praten met de
OC-gebruiker, zodat de gebruiker ziet hoe het middel kan ingezet worden in de
dagelijkse communicatie. Jij bent het voorbeeld oftewel jij staat 'model'.
Eigenlijk leert de OC-gebruiker een nieuwe taal en iedereen leert een taal het
gemakkelijkst als hij of zij omgeven wordt door mensen die die taal spreken.
De omgeving ondersteunt daarom het gesproken taalaanbod door afbeeldingen aan
te wijzen op het ondersteunde communicatiemiddel. Hierdoor wordt voor de
gebruiker duidelijk dat de afbeeldingen hetzelfde representeren als de taal die de
omgeving spreekt.
Tips:
• Modelleer regelmatig en consistent.
• Modelleer in zoveel mogelijk verschillende situaties en omgevingen.
• Je hoeft niet élk woord dat je wilt zeggen te modelleren, maar modelleer in ieder
geval de kernwoorden van de zin.
• Modelleer één woord meer dan de OC-gebruiker zelf kan produceren.
• Het is niet erg als de zin die je hebt gemodelleerd grammaticaal niet klopt.
• Stel niet alleen maar vragen, maar maak ook opmerkingen en geef beschrijvingen.
• Modelleer zoveel mogelijk functies van communicatie. Dus stel vragen, geef je mening,
vertel nieuwtjes, voer een gesprek, etc.
• Maak je niet druk als de OC-gebruiker niet kijkt, terwijl jij modelleert: ga gewoon door.
• Stop niet met modelleren. Zodra de OC-gebruiker zelf overweg kan met het hulpmiddel,
houdt het modelleren niet op. Kies een andere aanpak: modelleer meer woorden en
taalvormen.
• Eén keer modelleren is nooit genoeg: herhaal keer op keer dezelfde woorden in
dezelfde situaties.
• Leer te modelleren zonder iets terug te verwachten: de OC-gebruiker zal niet altijd
reageren of antwoorden.
• De OC-gebruiker hoeft jouw modelleeractie niet precies na te doen.
• Praat terwijl je modelleert: spreek uit wat je doet, welke mappen je opent om het
juiste woord te vinden.
• Modelleer langzaam zodat de OC-gebruiker jou kan volgen.
Kijk ook eens hoe Nienke en Fem samen 'modelleren' : https://youtu.be/-ynsPUzhCAk
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