
KLIN ©: 
de mogelijkheden centraal

Kinderen leggen hun belevingen en ervarin-
gen vast in taal en communicatie. Al doende 
en op geheel eigen wijze maken zij anderen 
daar deelgenoot van. Dit helpt kinderen een 
eigen mening te vormen en de meningen 
van anderen te verwerken. Taal en commu-
nicatie helpen hen een beeld te vormen van 
zichzelf in relatie tot anderen en zich zo als 
persoon sociaal en emotioneel te ontwik-
kelen.
Ons speciaal ingerichte KLIN©-Atelier vormt 
voor kinderen een gevarieerde en uitdagende 
speel- en leeromgeving. Daar krijgen zij de 
gelegenheid om wat zij hebben beleefd in 
een eigen verhaal te gieten; met tekeningen, 
symbolen, gebaren, foto’s, films en andere 
uitingsvormen. De resultaten van de 
KLIN©-aanpak zijn in wetenschappelijk 
onderzoek bewezen. Het programma 
bestaat uit vier belangrijke pijlers:

- Betekenisvol leren
- Ondersteunde Communicatie (OC)
- Dynamisch assessment
- Beginnende geletterdheid

Betekenisvol leren
KLIN© bestaat uit verschillende interventie-
periodes van negen tot tien weken. Elke 
periode begint met een ankeractiviteit die 
de kinderen, hun ouders en begeleiders 

samen beleven. Die gezamenlijke activiteit 
is verankerd in de interesse- en belevings-
wereld van de kinderen en hun ontwikke-
lingsproces. Maar ook in de materialen, 
speeltjes en prentenboeken die zij gebrui-
ken. Een ankeractiviteit – bijvoorbeeld een 
uitstapje naar een kinderboerderij of naar 
een restaurant om samen pannenkoeken  
te bakken – maakt hen nieuwsgierig naar 
meer en daagt ze uit om op eigen wijze  
vragen te stellen en op onderzoek uit te 
gaan. Daarvan maken we foto’s en een film. 
Die worden in de weken daarop gebruikt 
om herinneringen op te halen en nieuwe 
woorden en begrippen te leren. 

De foto’s worden ook gebruikt om voor elk 
kind een ervaringsboek te maken. Dat helpt 
hen om over hun ervaringen te vertellen, 
door dingen op te zoeken en aan te wijzen.

Ondersteunde Communicatie
In het KLIN©-Atelier wordt gekeken naar 
welke communicatieve vaardigheden de 
kinderen hebben. Zo kunnen we achter-
halen welke vormen van ondersteuning  
(van gebaren, tekeningen, pictogrammen  
en foto’s tot voorwerpen of apparaten met 
computerspraak) het beste bij elk kind pas-
sen. Hierbij houden we ook rekening met de 
normale (thuis)omgeving van de kinderen.

Dynamisch assessment
Welke leerpotentie heeft een kind met een 
communicatiebeperking? En welke behan-
deling is daarvoor nodig? Waar gestandaar-
diseerde tests terugblikken, de prestaties 
vergelijken met andere kinderen van dezelf-
de leeftijd en vooral laten zien wat ze níet 

kunnen, kijken we met een dynamisch 
assessment vooruit. Het is dus een ontwik-
kelingsgerichte beoordelingsmethode. 
Daarbij wordt gekeken hoe het kind op de 
interventie reageert en of aanpassingen 
nodig zijn.

Beginnende geletterdheid
Ook kinderen die niet of moeilijk praten, 
kunnen met hulp van Ondersteunde 
Communicatie (begrijpend) leren lezen. Dit 
vraagt om geduld en zoeken naar de juiste 
benadering. Met passende ondersteuning 
en aanpassingen in hun omgeving zijn veel 
kinderen met een verstandelijke of meer-
voudige beperking in staat om via bijvoor-
beeld gebaren, tekeningen, foto’s, picto-
grammen, symbolen, voelsymbolen (zoals 
voorwerpen en braille) en afbeeldingen van 
gebaren te leren ‘(beeld)lezen’. Letters en 
woorden leren herkennen is vaak mogelijk, 
vooral als dat spelenderwijs gebeurt.

Bij KLIN© wordt ter versterking (verbreding 
en verdieping) van de woordenschat gewerkt 
aan algemene kennis en begripsvorming. 
Dit gebeurt met veel aandacht en is gekop-
peld aan de ankerervaring van het kind.

Zie voor verdere informatie: www.milonet.nl

KLIN©1 betekent ‘Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie’. Dit vroeginterventie programma van Milo 
leert jonge kinderen met een (zintuiglijk, motorisch, verstandelijk of meervoudig bepaalde) communicatiebeperking 
hoe ze zelf initiatieven kunnen nemen. Milo versterkt de mogelijkheden van het kind en betrekt de ouders of  
verzorgers direct en actief bij het leerproces. Want het is zowel voor het kind als de ouders van groot belang dat  
hun wederzijds contact al op jonge leeftijd uitgroeit tot communicatie en de taalverwerving voedt.

1  KLIN© is gebaseerd op de resultaten van het In-Com-Clusie project, deelproject KLIN©, gefinancierd door de EU, interreg-Benenelux Middengebied, 
Interreg 4-BMG-V-1=31, 2004-2009: In-Com-Clusie: Inclusie door Communicatieontwikkeling en -Ondersteuning) met ondersteuning van de Stichting Radar Maastricht,  
Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel en Radboud Universiteit Nijmegen.


