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In deze masterproef wordt een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar sociale interacties bij 

personen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB). Voor personen met EMB, die omwille van 

hun meervoudige en complexe ondersteuningsnoden voor alle aspecten van hun leven afhankelijk zijn 

van anderen, zijn interpersoonlijke relaties van cruciaal belang. Liesbeth Deferme (2012) onderzocht 

in haar masterproef de onderlinge peerinteracties aan de hand van een groepsobservatie met drie 

personen met EMB. Deze masterproef bouwt hier op verder door niet alleen de onderlinge interacties 

tussen kinderen met EMB te bestuderen maar ook de interacties tussen de kinderen met EMB en hun 

sibling. Hierbij gaan we hoofdzakelijk na of personen met EMB peergeoriënteerd gedrag vertonen 

tijdens peerinteracties. 

Aan de hand van video-observaties gingen we de interacties na tussen de personen met EMB 

onderling en de interacties met hun broer/zus. Twintig personen met EMB namen deel aan het 

onderzoek, er werden tien duo’s gevormd. Negen van deze personen met EMB werden ook 

geobserveerd in interactie met hun sibling. Na het verzamelen van de data werd het gedrag van de 

personen met EMB gecodeerd met behulp van een codeerschema, opgesteld door Nijs, Penne en 

Maes, (2013). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werden descriptieve analyses en 

significantietoetsen uitgevoerd. Tot slot werd door het herhaaldelijk bekijken van enkele fragmenten 

een kwalitatieve analyse uitgevoerd. 

Zowel uit de kwantitatieve als uit de kwalitatieve analyse blijkt dat er verschillen zijn op te merken in 

peergeoriënteerd gedrag tussen kinderen met EMB onderling en kinderen met EMB en hun sibling. 

Bovendien stellen de deelnemers minder actief peergericht gedrag dan niet-actief peergericht gedrag. 

In het kwalitatieve luik werden de drie vaakst voorkomende gedragsclusters geanalyseerd (1) kijken in 

de richting van de peer/sibling; (2) vocalisaties; (3) objectgerelateerd gedrag. Daaruit bleek dat binnen 

interacties met de siblings vaker antecedenten voorafgaan aan de gedragscluster alsook factoren zijn 

die het stoppen ervan beïnvloeden. Deze antecedenten en factoren hebben telkens te maken met een 

handeling die de sibling stelt. Er is met andere woorden sprake van meer interactie binnen de conditie 

met de siblings dan binnen deze met de kinderen met EMB onderling. 

Na een interpretatie van de resultaten worden suggesties geformuleerd voor vervolgonderzoek op 

zowel methodologisch vlak als op vlak van interactiebevorderende strategieën.  
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Woord van dank 

Deze masterproef is tot stand gekomen dankzij de hulp en steun van verschillende personen. 

Wij grijpen dan ook graag deze gelegenheid aan om hen te bedanken. 

Allereerst bedanken wij Prof. Dr. Bea Maes voor de begeleiding doorheen het hele proces. 

Haar positieve houding zorgde voor een aangename werkrelatie. Bovendien lieten haar 

kritische bemerkingen en constructieve feedback ons toe om het onderzoeksproces en de 

rapportage ervan bij te sturen waar nodig. 

Wij willen ook graag Sara Nijs bedanken voor haar goede begeleiding. Zij heeft op 

verschillende momenten uitvoerige en diepgaande feedback gegeven op alle elementen van 

onze masterproef. Bovendien was zij steeds bereid om op vragen te antwoorden en konden we 

ook met haar overleggen op het moment dat bijvoorbeeld de analyses vastliepen. 

Ook zijn er een aantal mensen die minder rechtstreeks betrokken waren bij het tot stand 

komen van deze masterproef, maar die eveneens een belangrijke bron van steun vormden. Zo 

bedanken we ondermeer onze ouders, die ons gesteund hebben in onze volledige ontwikkeling 

tot orthopedagoog. Ook tijdens het maken van deze masterproef waren zij onze houvast op 

momenten dat het wat moeilijk ging. Bijzondere dank gaat hierbij uit naar Jos Theunis voor 

het herhaaldelijk nalezen van deze masterproef. 

Daarnaast bedanken wij ook graag onze partners, Martijn en Jeffrey. Zij deelden in de 

vreugde en de frustraties die gepaard gingen met onze studie en het realiseren van deze 

masterproef. In het bijzonder bedanken wij Martijn voor de hulp die hij ons gaf bij het werken 

in Excel en het op punt stellen van de lay-out. 

Ook onze vriendinnen, met wie we nu al vijf jaar lang samen naar de les gaan, verdienen een 

vermelding in ons dankwoord. Hoewel ook zij een masterproef moesten inleveren, waren ze 

steeds bereid om te luisteren naar onze twijfels en bezorgdheden. Zij hielpen ons relativeren 

op moeilijke momenten, maar genoten ook samen met ons van de deugddoende momenten. 

Tot slot bedanken wij elkaar voor de fijne samenwerking. Bij aanvang van onze studie leerden 

wij elkaar kennen tijdens een werkcollege. Omwille van het beperkt onderhouden van contact, 

waren we aangenaam verrast samen onze masterproef te schrijven. Beiden konden we 

genieten van een aangename werkrelatie waarin ruimte was voor vragen en feedback, maar 

zeker ook voor emotionele steun en aanmoedigingen. Dank je wel, partner!
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Toelichting aanpak en eigen inbreng 

Deze masterproef is het resultaat van een intensief samenwerkingsproces tussen beide 

studenten. Omwille van praktische redenen werden bepaalde (onderdelen van) hoofdstukken 

in eerste instantie breder verkend door één van de twee studenten. Dit werd vervolgens 

voorgelegd aan de medestudente. Via wekelijkse contactmomenten, en bijna dagelijks 

mailverkeer, stelden we vragen en gaven we elkaar suggesties om het werk te verbeteren. Het 

eindresultaat is dus geen verzameling van individuele inspanningen aangezien beide studenten 

hebben nagedacht en gewerkt rond de verschillende aspecten van deze masterproef. Wij 

willen dan ook graag gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor alle onderdelen van deze 

masterproef. 

Het theoretische kader van deze masterproef kwam tot stand aan de hand van een 

literatuurstudie. Hierbij kregen we enkele belangrijke teksten aangereikt, maar we zochten 

ook zelf naar meer teksten en informatie. Wij werden hierin ondersteund doordat feedback 

werd gegeven op de geschreven stukken. 

Dit masterproefonderzoek kadert binnen het doctoraatsonderzoek van Sara Nijs. Zij stond in 

voor de dataverzameling (contact met voorzieningen, video-observaties, vragenlijsten) en 

stelde haar globale onderzoeksopzet voor. Beide studenten codeerden tien fragmenten video-

opnames om zo tot de data van ons onderzoek te komen. Sara Nijs begeleidde ons bij het 

coderen, was hierbij steeds bereid om op vragen te antwoorden en berekende ook de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Het opstellen van de onderzoeksvragen gebeurde in nauw 

overleg met Sara Nijs en Prof. Dr. Bea Maes. De keuze om een mixed method design te 

hanteren, maakten we zelf. 

Binnen het kwantitatieve luik van deze masterproef gebeurden de descriptieve analyse en het 

opstellen van de figuren zelfstandig. De significantietoetsen werden ook zelfstandig 

uitgevoerd, maar om tot een juiste keuze van toets te komen was veelvuldig overleg en advies 

nodig. De uitwerking van de intermediate stage, de kwalitatieve onderzoeksvragen en de 

kwalitatieve analyse verliep eveneens zelfstandig. Er werd echter steeds constructieve 

feedback gegeven, zowel door Sara Nijs als door Prof. Dr. Bea Maes, om het resultaat te 

optimaliseren. 
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Inleiding 

Omwille van het beperkte aantal studies met betrekking tot het onderwerp van sociale 

interacties bij personen met EMB, is het van belang deze uit te breiden. Het 

literatuuroverzicht dat terug te vinden is in het eerste hoofdstuk laat dit beperkte aantal studies 

zien. Tevens zijn deze studies hoofdzakelijk uitgevoerd binnen de setting van het 

klasgebeuren. Een nieuw onderzoek zou de studie van sociale interacties kunnen verplaatsen 

naar de thuissetting of de voorzieningencontext. 

Sociale relaties en interactie zijn cruciaal aangezien ze bijdragen tot de Kwaliteit van Leven 

van personen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) (Maes, Vlaskamp, & Penne, 

2011). Het feit dat sociale interacties vaak als doelstelling worden opgenomen in 

ondersteuningsplannen, toont aan hoe belangrijk dit wordt geacht in het dagelijks leven van 

personen met EMB (Vlaskamp & van der Putten, 2008). Vaak worden als interactiepartner 

personen zonder beperkingen in het onderzoek opgenomen, waardoor heel weinig (of geen) 

onderzoek is gevoerd naar de sociale interacties tussen personen met EMB onderling. Dit 

komt in de praktijk ook weinig voor aangezien er minder met inclusieve klassen of 

leefgroepen wordt gewerkt en meer met homogene groepen. 

Liesbeth Deferme (2012) voerde met haar exploratieve studie reeds onderzoek naar sociale 

interacties tussen kinderen met EMB. Zij onderzocht dit aan de hand van een groepsactiviteit 

waarbij ook naar de sociale gedragingen van de begeleidster werd gekeken. Deze masterproef 

bouwt verder op het onderzoek van Liesbeth Deferme (2012) en kadert tevens binnen het 

doctoraatsonderzoek van Sara Nijs. 

Met deze masterproef gaan we echter een stapje verder in het onderzoeken van sociale 

interacties tussen personen met EMB door duo’s van peers aan de hand van video-observaties 

te observeren. We hebben hierbij ook aandacht voor elementen zoals de interactiepartner, de 

context- en kindkenmerken. We hanteren een mixed method design, waarin een kwantitatieve 

en kwalitatieve onderzoeksfase wordt gecombineerd. 

In het eerste hoofdstuk bouwen we het theoretisch kader van het onderzoek van deze 

masterproef op. We verkennen literatuur om zo tot adequate begripsomschrijvingen te komen. 

Hierbij bespreken we het concept sociale- en peerinteracties en de manier waarop deze 

ontwikkelen bij kinderen met een normale ontwikkeling. Verder geven we een 
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doelgroepomschrijving waarna een literatuuroverzicht wordt gegeven van de reeds gevoerde 

onderzoeken naar peerinteracties met betrekking tot deze doelgroep. 

Een tweede hoofdstuk verduidelijkt het onderzoeksopzet. We vertrekken vanuit een algemene 

vraagstelling waarna wordt ingegaan op het onderzoeksdesign, -groep en -methode. Een 

laatste luik van dit hoofdstuk geeft weer hoe de data-analyse is verlopen. 

In hoofdstuk 3 formuleren we een antwoord op de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 2 

werden opgesteld. We starten met een bespreking van de kwantitatieve onderzoeksresultaten. 

Hierbij toetsen we de hypothesen en gaan we na of bepaalde verschillen al dan niet significant 

zijn. Om de brug te maken met het kwalitatieve luik, wordt eerst de intermediate stage 

uitgewerkt. Tot slot worden de kwalitatieve resultaten per onderzoeksvraag besproken. 

In een vierde en laatste hoofdstuk geven we een samenvatting van de resultaten en formuleren 

we enkele kritische bedenkingen rond dit onderzoek. We geven implicaties voor de praktijk 

alsook suggesties voor vervolgonderzoek. 
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1 Theoretisch kader 

In dit eerste hoofdstuk bouwen we een theoretisch kader op waarop we ons onderzoeksopzet 

zullen baseren. 

In een eerste deel gaan we na wat sociale interacties zijn aan de hand van een 

conceptafbakening. Hierop verder bouwend bekijken we de ontwikkeling van sociale 

interacties. Tot slot gaan we na wat peerinteracties inhouden, aangezien deze belangrijk 

blijken te zijn voor iedereen, alsook voor personen met EMB. 

Een tweede deel omvat een verkenning van het begrip ‘EMB’ waarbij wordt nagegaan 

waarom onderzoek naar peerinteracties bij hen belangrijk is. Hun beperkingen in 

communicatie en interactie zijn hier een belangrijke reden voor. 

Tot slot gaan we na wat in de literatuur reeds te vinden is over peerinteracties bij kinderen met 

EMB. Anderzijds kijken we wat de invloed is van de omgeving op deze interacties en leggen 

we zo een link met de probleemstelling. 

1.1 Sociale interacties 

‘The fundamental law of human beings is inter-dependence. A person is a person through 

other persons.’ (Desmond Tutu). Kwaliteitsvolle en positieve interacties met anderen zijn 

belangrijk in het leven van iedereen. Pas door de interactie met anderen kunnen we iemand 

zijn en worden. We zijn nooit volledig autonoom, onze identiteit wordt gevormd in een 

context van sociale interacties (Maes, Vlaskamp, & Penne, 2011). Kwaliteitsvolle interacties 

zijn een belangrijk aspect van alle menselijk leven. 

Ook voor personen met EMB, die omwille van hun meervoudige en complexe 

ondersteuningsnoden voor alle aspecten van hun dagelijks leven afhankelijk zijn van anderen 

(Petry & Maes, 2007), zijn interpersoonlijke relaties van cruciaal belang (Maes, Vlaskamp, & 

Penne, 2011). 

Met betrekking tot deze masterproef is het belangrijk om eerst een afbakening te geven van 

het concept van sociale interacties. Daarna bekijken we de ontwikkeling van interacties bij 

kinderen met een normale ontwikkeling waarna wordt overgegaan tot een omschrijving van 

wat peerinteracties zijn. 
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1.1.1 Conceptafbakening 

Beauchamp en Anderson (2010, p. 2) definiëren het begrip ‘sociale interactie’ als volgt: 

“A dynamic, changing sequence of social actions between individuals (or groups) who modify 

their actions and reactions according to the actions by their interaction partner(s). In other 

words they are events in which people attach meaning to a situation, interpret what others are 

meaning, and respond accordingly.” 

Uit deze definitie blijken enkele belangrijke karakteristieken van een sociale interactie. 

Allereerst gaat het om een dynamisch gegeven. Interacties zijn afhankelijk van het tijdstip, de 

plaats, de eigen ervaringen, de interactiepartner,… Dit zorgt ervoor dat men voortdurend moet 

inspelen op de omgeving en op elkaar. Hieraan is ook een proces van interpretatie en 

betekenisgeving verbonden: hoe men de boodschap van de anderen interpreteert, zal bepalen 

welk gedrag men stelt als reactie op deze boodschap (Beauchamp & Anderson, 2010). 

Om sociale interacties aan te gaan is het noodzakelijk om over sociale competentie te 

beschikken. Orobio de Castro, Goossens en Olthof (2007) stellen sociale competentie gelijk 

aan sociale vaardigheid en omschrijven dit als de mate waarin iemand in staat is die sociale 

relaties aan te gaan en te onderhouden die hij wil, op een manier die door zijn relaties wordt 

gewaardeerd. Rubin, Bukowski en Parker (2006) verwijzen naar sociale competentie als de 

bekwaamheid om persoonlijke doelen te bereiken in sociale interactie terwijl gelijktijdig 

positieve relaties met anderen worden onderhouden en dit doorheen de tijd en over 

verschillende situaties heen. Op elk niveau (individu, interacties, relaties en groep) is het van 

belang over deze sociale competentie te beschikken. Op het niveau van het individu spreken 

Rubin et al. (2006) over ‘social skills’. Dit zijn volgens hen specifieke vaardigheden die nodig 

zijn om adequaat te functioneren in sociale situaties. Op basis van literatuur kunnen acht 

sociale vaardigheden worden onderscheiden (1) gedeelde aandacht: de vaardigheid om 

aandacht te verdelen tussen zichzelf, de andere(n) en een extern object/situatie (Kirsten, 

Sodian, Thoermer, & Perst, 2011); (2) emotieregulatie: de vaardigheid waarbij men op zo’n 

manier met zijn emoties om kan gaan dat het beantwoordt aan de behoeften die men heeft in 

een bepaalde situatie (Sheppes, Scheibe, Suri, & Gross, 2011); (3) inhibitiecontrole: de 

vaardigheid om impulsen tot exploratie onder controle te kunnen houden (Hay, Payne, & 

Chadwick, 2004); (4), imitatie: de vaardigheid om elkaars gedrag te kunnen matchen (Hay et 

al., 2004); (5) causaal begrip: de vaardigheid om causaliteit te herkennen binnen de sociale 

interactie (Hay et al., 2004); (6) taal: de vaardigheid om verbale en non-verbale taal te 
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gebruiken tijdens interacties (Harley, 2008); (7) intentionaliteit: de vaardigheid om een 

persoonlijke beslissing te nemen om tot interactie over te gaan die niet louter gebaseerd is op 

toeval (Rubin et al., 2006); (8) sociale aanpassing: de vaardigheid om aan 

communicatiepogingen van anderen (of vanuit de omgeving) een adequate interpretatie te 

geven (Rubin et al., 2006). 

Sociaal gedrag, sociale vaardigheden en sociale competentie zijn met andere woorden 

frequent gebruikte concepten wanneer het gaat om sociale interacties. Dodge, Pettit, 

Mcclaskey en Brown (1986) geven aan dat deze concepten enkel te begrijpen zijn binnen het 

kader van een sociale taak. Deze taak kan onder meer het oplossen van conflicten omvatten of 

het onderhouden van een spel (Dodge et al., 1986; Howes, 1987). Wanneer een persoon 

competent is om een sociale taak op te lossen, kunnen succesvolle en harmonische sociale 

interacties ontstaan (Dodge et al., 1986). 

1.1.2 Ontwikkeling sociale interacties 

Zoals reeds aangegeven kan men, mits te beschikken over sociale competentie, sociale 

interacties aangaan. De ontwikkeling van sociale competentie bij kinderen werd reeds door 

verschillende auteurs beschreven, maar wij baseren ons op de inzichten van Hay et al. (2004). 

De bevindingen van deze auteurs worden aangevuld met inzichten van Berk (2007) omdat ze 

veelvuldig onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor krijgen we 

ook een beter zicht op de rol die volwassenen of andere zorgfiguren kunnen spelen. We 

beperken ons hierbij tot een bespreking van de eerste 24 maanden, aangezien dit de maximale 

ontwikkelingsleeftijd is bij personen met EMB. 

Op basis van verschillende studies concluderen Hay et al. (2004) dat ‘emotionele reacties’ een 

eerste stap zijn in de ontwikkeling van betekenisvolle interacties met peers. Kinderen (en 

baby’s) zijn immers in staat om negatieve gevoelens van peers over te nemen. Dat een kind 

start met huilen bij het horen van een ander kind (‘contagious crying’) illustreert dit. Vanaf 

een leeftijd van twee tot drie maanden, doen baby’s ook aan ‘sociaal glimlachen’. Ze reageren 

op de gezichtsuitdrukkingen van volwassenen en zullen lachen wanneer de volwassene lacht. 

Drie tot vijf maanden na de geboorte slagen baby’s er zelfs in om de emoties in gezichten en 

stemmen met elkaar te matchen (Berk, 2007). 

Een tweede fase start vanaf een leeftijd van zes maanden. Baby’s slagen er steeds beter in om 

hun basisemoties uit te drukken en af te stemmen op de omgeving. Bovendien ervaren ze voor 
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het eerst ‘angst’ en scheidingsangst kan optreden. Het is in deze fase van hun leven belangrijk 

dat er een goede band is met de zorgfiguren, omdat zij een veilige basis vormen van waaruit 

men op exploratie kan gaan. Hay et al. (2004) geven ook aan dat baby’s vanaf dit moment zelf 

initiatief nemen om andere kinderen aan te raken. 

Tijdens het tweede levensjaar worden deze ‘communicatieve gebaren’ uitgebreid tot 

voorwerp-gerelateerde interacties. Kinderen richten hierbij de aandacht van hun peers naar 

een bepaald object (zoals speelgoed of eten) door deze omhoog te houden, er naar te wijzen, 

…(Hay et al., 2004) 

Een volgende fase in de ontwikkeling van relaties met peers is het aangaan van dyadische 

interacties. Hiermee bedoelt men interacties tussen twee personen. Dit type van interacties 

wordt bij kinderen gekenmerkt door drie dimensies: contingentie, coöperatie en conflict. 

Contingentie houdt in dat interacties wel voorkomen, maar dat ze niet steeds intentioneel zijn. 

Vanaf het eerste levensjaar zijn kinderen in staat om deel te nemen aan interacties die 

ondermeer gekenmerkt worden door een beurtrol en wederzijds engagement. Ook tonen 

kinderen van deze leeftijd prosociaal gedrag; ze kunnen bijvoorbeeld delen en troosten 

(coöperatie). De derde dimensie, conflict en kenmerken van agressie, komt ook naar voren 

vanaf de leeftijd van één jaar. Meestal is het onderwerp van het conflict een object zoals 

speelgoed (Hay et al., 2004). 

De ontwikkelingslijn die we hierboven uiteen hebben gezet, mag niet gezien worden als een 

lineair, altijd geldend patroon. Resultaten uit de analyses van Williams, Ontai en 

Mastergeorge (2009) geven opvallende individuele verschillen weer in de processen waardoor 

kinderen succesvol zijn in het ontlokken van reacties van hun peers. Dit illustreert volgens 

hen de aanwezigheid van meerdere manieren om sociale competentie met peers te bereiken. 

1.1.3 Peerinteracties 

Sociale interacties worden binnen deze masterproef gespecifieerd naar interacties met peers. 

Een ‘peer’ wordt door Van Dale (2002) omschreven als een gelijke, een medecollega. Meestal 

gaat het over leeftijdsgenoten. Een algemeen kenmerk van interacties van kinderen met hun 

peers, is dat ze wel degelijk voorkeuren uiten betreffende hun interactiepartner. Peuters 

prefereren bijvoorbeeld interacties met kinderen van hetzelfde geslacht (Hay et al., 2004). 

Dat deze peerrelaties erg belangrijk zijn, wordt algemeen bevestigd in de literatuur. Zo geeft 

Guralnick (1999) aan dat het ontwikkelen van peerrelaties een complexe en belangrijke taak is 



7 
 

in de vroege kindertijd. Het ondersteunt de vooruitgang op andere domeinen zoals de 

cognitieve en communicatieve ontwikkeling alsook verschillende vormen van prosociaal 

gedrag. Rubin et al. (2006) stellen dat heel wat theorieën de significantie van peerinteracties 

en -relaties bevestigen. Zo gaf Piaget in 1932 reeds aan dat peerinteracties, een gesprek 

aangaan en onderhandelen cruciale elementen zijn om hogere niveaus van operationeel 

denken te bereiken. Mead (1934) en Sullivan (1953) schreven overtuigend over het belang 

van vriendschap en peerrelaties voor de adaptieve ontwikkeling. Verder stelt Sancilio (1987) 

dat de reactie die door het gedrag van een kind ontlokt wordt bij de peer een belangrijke factor 

is om te bepalen of dit gedrag verdergezet of herhaald zal worden. De reactie van de peer is 

met andere woorden een sociale bekrachtiging voor het kind om al dan niet opnieuw het 

gedrag te stellen. 

1.2 Kinderen met EMB 

Niet alle wetenschappers en praktijkwerkers gebruiken dezelfde termen om deze doelgroep te 

omschrijven. Binnen de Engelse literatuur wordt er onder meer gesproken over ‘persons with 

multiple disabilities’, ‘profound and multiple disablities’ en ‘profound intellectual and 

multiple disabilities’. In het Nederlands worden termen als ‘personen met ernstige 

meervoudige beperkingen’, ‘ernstig meervoudig gehandicapten’ of ‘meervoudig complex 

gehandicapten’ gebruikt (Vlaskamp, Poppes, & Zijlstra, 2005). Aangezien de eerste 

Nederlandse term het meest benadrukt dat we over een persoon en een betekenisvol individu 

spreken, kiezen wij ervoor om voornamelijk deze term te hanteren. Hierdoor vermijden we 

een eerder negatieve beeldvorming. 

1.2.1 Doelgroepomschrijving 

De doelgroep van deze studie is niet op te vatten als een homogene verzameling van kinderen 

en jongeren. Personen met EMB verschillen namelijk sterk van elkaar. Ondanks 

karakteristieken die eigen zijn aan ieder individu, kunnen ze omschreven worden aan de hand 

van vier dimensies: diep verstandelijke beperking, zeer ernstige bewegingsbeperking, 

sensorische beperkingen en gezondheidsproblemen. Nakken en Vlaskamp (2007) geven de 

volgende omschrijving: 

“The group consists of individuals with such profound intellectual disabilities that no existing 

standardized tests are applicable for a valid estimation of their level of intellectual capacity, 

and who possess profound neuromotor dysfunctions. These individuals have little or no 
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apparent understanding of verbal language, no apparent symbolic interactions with objects, 

and nearly no ability for self-support” (Nakken & Vlaskamp, 2007, p.85). 

Allereerst is er dus sprake van een diep verstandelijke beperking. Op de website van Platform 

Ernstig Meervoudig Gehandicapten staat te lezen dat kinderen met EMB een 

ontwikkelingsleeftijd van maximum 24 maanden hebben of een intelligentiecoëfficiënt van 

maximum 25 punten (http://www.emgplatform.nl). 

Een tweede dimensie omvat een zeer ernstige bewegingsbeperking. Personen met EMB 

hebben naast een verstandelijke beperking ook een motorische beperking. De motorische 

mogelijkheden van personen met een EMB zijn divers. Sommigen kunnen zelfstandig zitten 

en kunnen zich met hulpmiddelen voortbewegen. Anderen zijn hiervoor compleet afhankelijk 

van de omgeving (Vlaskamp & Oxener, 2002). 

Naast ernstige cognitieve en motorische beperkingen geven Vlaskamp, Poppes en Zijlstra 

(2005) aan dat er bovendien vaak sprake is van bijkomende sensorische beperkingen zoals 

ernstige visuele of auditieve beperkingen. Ook de propriocepsis (waarnemingszintuig) en de 

tactiliteit (aanvoelen) zijn vaak gestoord. Dit houdt in dat mensen vaak over- of ondergevoelig 

zijn voor pijn en aanraking (Vlaskamp & Oxener, 2002). 

Tot slot omvat de vierde dimensie de gezondheidsproblemen die bij personen met EMB 

kunnen voorkomen zoals epilepsie, terugkerende longinfecties, problemen met voeding (o.a. 

kauw- en slikproblemen), slaapstoornissen en vergroeiingen van het skelet (Poppes & 

Vlaskamp, 2001). Vlaskamp en Oxener (2002) besluiten dat er dan ook vaak sprake is van 

veelvuldig en intensief gebruik van medicijnen. 

1.2.2 Beperkingen in communicatie en interactie 

Nakken en Vlaskamp (2007) stellen dat personen met EMB ten gevolge van hun cognitieve 

beperkingen moeite hebben met het begrijpen van bijvoorbeeld gesproken taal. Ook gaan ze 

volgens hen haast geen symbolische interactie aan met behulp van voorwerpen. De Bal (2011) 

geeft aan dat hulp aanbieden op vlak van communicatie noodzakelijk is aangezien personen 

met EMB functioneren op niet- tot presymbolisch niveau. Op niet-symbolisch niveau is de 

communicatie voornamelijk op gevoelswaarnemingen gericht en erg lichaamsgebonden. 

Daardoor wordt weinig betekenis toegekend aan voorwerpen. Op presymbolisch niveau wordt 

er echter wel een betekenis toegekend aan bepaalde voorwerpen. Ze krijgen een functionele 

betekenis maar moeten wel zichtbaar zijn en in de juiste context worden geplaatst. 



9 
 

Interventies die een optimalisering van het communicatieproces beogen, moeten gericht zijn 

op ouders of begeleiders, de omgeving en de persoon met EMB zelf. Voor ouders en 

begeleiders is voornamelijk de ontwikkeling van sensitieve responsiviteit belangrijk. Ze 

moeten zoveel mogelijk signalen van de persoon met EMB kunnen waarnemen, herkennen en 

er gepast op kunnen reageren. Hierbij zijn ‘fysieke nabijheid’ en het geven van ‘voldoende 

tijd’ belangrijke factoren. Ook moeten er voldoende stimulansen geboden worden opdat de 

persoon met EMB zijn communicatieve vaardigheden verder kan ontwikkelen. Binnen de 

omgeving van personen met EMB is het vooral belangrijk dat er routine en rituelen worden 

gebruikt in de omgang. Eventueel kunnen hierbij voorwerpen als verwijzers worden gebruikt 

maar dit is zeker niet altijd mogelijk. De persoon met EMB kan ook zijn competenties 

uitbreiden. Men kan bijvoorbeeld de principes van functionele communicatietraining 

aanwenden om vaardigheden aan te leren. Op die manier kan men werken rond thema’s zoals 

‘leren kiezen’ en ‘hulp vragen’ (De Bal, 2011). 

Interacties realiseren is voor personen met EMB een belangrijke uitdaging. Vaak is het voor 

buitenstaanders moeilijk om te vatten wat de persoon met EMB juist wil vertellen. De manier 

waarop ze interageren is uniek en erg afhankelijk van de individuele (communicatieve) 

mogelijkheden van de persoon. Hierdoor worden signalen vaak niet juist geïnterpreteerd. Het 

is dan ook belangrijk dat interactiepartners een inspanning leveren om samen met de persoon 

met EMB op zoek te gaan naar wat hij/zij precies wil duidelijk maken, zeker omdat de 

kwaliteit van de relaties en interacties een belangrijk aspect is van de Kwaliteit van Leven van 

personen met EMB (Petry, Maes, & Vlaskamp, 2004). 

1.3 Peerinteracties bij kinderen met EMB 

1.3.1 Literatuur 

Nijs en Maes (2012) selecteerden voor hun review acht empirische studies over sociale 

interacties bij personen met EMB. Hoewel deze onderzoeken telkens verschillende 

methodieken hanteren, hebben ze een gemeenschappelijk uitgangspunt. Ze beschrijven 

namelijk interacties en onderzoeken hoe sociale interacties tussen personen met EMB en hun 

leeftijdsgenoten kunnen worden versterkt en verbreed. Ook zijn het telkens kwantitatieve 

studies. 

Het aangaan van sociale interacties wordt zowel beïnvloed door de kenmerken van de 

personen met EMB zelf als door de context waarin ze zich bevinden (Anderson & Brady, 
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1993). Vooral op dit laatste, namelijk de setting (of context) waarin de interacties 

plaatsvinden, hebben reeds heel wat onderzoekers zich toegespitst. Zo vond het grootste deel 

van deze onderzoeken plaats binnen de context van het klasgebeuren. Verder valt het op dat 

binnen deze studies de onderzoekers zich vooral richten op de interacties tussen personen met 

meervoudige beperkingen en hun normaal ontwikkelende peers. 

Brady, Martin, Williams en Burta (1991) voerden een onderzoek uit waarbij ze probeerden na 

te gaan of een sociaal interactieprogramma met peers zonder beperkingen kan leiden tot 

verbeteringen in specifieke motorische reacties bij studenten met beperkingen. De resultaten 

bevestigden dit. In de studie werd aangetoond dat sociale interacties met peers de motorische 

en de sociale reacties van kinderen met EMB kunnen beïnvloeden. Na de training die de 

onderzoekspersonen kregen, werd een toename vastgesteld van het sociaal gericht gedrag bij 

normaal ontwikkelende peers en een toename in het motorisch gedrag van studenten met 

EMB. 

Anderson en Brady (1993) voerden een kwantitatieve studie uit die hierop verder bouwde 

door gebruik te maken van een sociaal peerinteractieprogramma. Binnen deze studie hadden 

de deelnemende peers eveneens geen beperkingen. De onderzoekers gingen na of de manier 

waarop een les werd gegeven significante verschillen in motorische reacties zou 

teweegbrengen bij personen met EMB. Afhankelijk van een leerkracht- of peergemedieerde 

context en de activiteit die eraan gekoppeld is (instructie – sociaal gedrag), werd gekeken naar 

de motorische reacties. Resultaten van dit onderzoek toonden aan dat zowel de 

interactiepartners (volwassene – peer) als de activiteiten (instructie – sociaal) een effect 

hadden op het motorisch gedrag van de studenten. Samenvattend kunnen we stellen dat deze 

studie aantoont dat sociale interacties met peers even effectief zijn als instructies door 

volwassenen om de motorische reacties van kinderen met EMB te verhogen. 

Hunt, Alwell, Farron-Davis en Goetz (1996) gingen een stapje verder. In tegenstelling tot 

Brady et al. (1993) namen ze in hun onderzoeken peers op die dezelfde leeftijd hadden als de 

personen met EMB. Zo onderzochten ze in 1994 de effecten van het plaatsen van studenten 

met ernstige beperkingen binnen het gewone onderwijs (in de vorm van inclusief onderwijs) 

of binnen het buitengewoon onderwijs. Binnen het inclusief onderwijs was er zowel sprake 

van een significante verhoging in de tijd die peers en kinderen met EMB samen spenderen als 

van een toename in het aantal interacties. Verder werd er ook nog een toename gevonden van 

het niveau van engagement tijdens de activiteiten en van het aantal doelstellingen in het 
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individueel schoolplan met betrekking tot interacties met schoolvrienden zonder beperkingen 

(Hunt et al., 1996). 

Diezelfde Hunt ging een paar jaar later (1996) met zijn collega’s dieper in op voorgaand 

onderzoek. Ze analyseerden de effectiviteit van een geïndividualiseerde samenstelling van 

interventies, gecreëerd om de sociale inclusie van drie studenten met EMB te faciliteren. Dit 

pakket van interventies omvatte drie hoofdcomponenten. Een eerste component voorzag in 

het geven van informatie (bijvoorbeeld de klasgenoten uitleg geven over hoe de studenten met 

EMB communiceren) en het organiseren van vriendschapsprogramma’s (zoals een ‘sign club’ 

waarin kinderen nieuwe gebaren, verhalen, gedichten en liedjes in gebaren kunnen aanleren). 

Een tweede component omvatte het identificeren en gebruiken van een waaier aan media om 

interactieve uitwisselingen te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld het softwarepakket 

‘Speaking Dynamically’. Een laatste component bestond uit de tussenkomst van een ‘derde 

partij’, waarmee de onderzoekers doelden op de leerkrachten. Hun tussenkomst voorzag in het 

organiseren van ‘buddy systems’, verschillende interactieve activiteiten en het aanmoedigen 

van interacties. Met dit driedelige pakket van strategieën wilden de onderzoekers sociaal 

ondersteunende omgevingen uitbouwen om zo de inclusie van studenten met EMB te 

verhogen. Wanneer deze interventie volledig werd geïmplementeerd, bemerkten Hunt et al. 

(1996) een toename in de wederkerige interacties met peers zonder beperkingen. Verder 

gaven de resultaten van de studie ook aan dat er een toename was in de frequentie van het zelf 

aangaan van interacties en in het geven van opmerkingen (het voorzien van informatie) aan 

hun klasgenoten. Hunt en zijn collega’s concludeerden dan ook dat het implementeren van 

deze interventie, bestaande uit meerdere componenten, effectief was voor het produceren van 

positieve veranderingen in de aard van interactieve uitwisselingen tussen studenten met EMB 

en peers zonder beperkingen in het reguliere onderwijs. 

Foreman, Arthur-Kelly en Pascoe (2004) stelden zich de vraag hoe studenten met EMB het 

klasgebeuren ervaren, dit zowel binnen het inclusief onderwijs als binnen de speciaal voor 

hen ingerichte scholen en klassen (bij ons: buitengewoon onderwijs). Hierbij legden de 

onderzoekers de nadruk op het systematisch observeren van gedragskenmerken van de 

studenten en van het aantal sociale en communicatieve indicatoren die relevant zijn voor 

educatieve programma’s. Aan dit onderzoek namen niet alleen interactiepartners deel zonder 

beperkingen, ook peers met EMB behoorden tot de deelnemers. Een van de zaken die 

Foreman en zijn collega’s observeerden, was dat leerkrachten in het buitengewoon onderwijs 

meer betrokken zijn als communicatiepartner dan hun collega’s in het gewoon onderwijs. 
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Andersom was het met betrekking tot de peers, deze bleken meer de rol van 

communicatiepartner op zich te nemen binnen het gewoon onderwijs dan binnen het 

buitengewoon onderwijs. Ook een verschil in context was waar te nemen. Zo bleken 

studenten in het buitengewoon onderwijs zich op een fysiek grotere afstand van elkaar te 

bevinden dan de studenten in het gewoon onderwijs. Algemeen kunnen we dus concluderen 

dat binnen het gewoon onderwijs studenten met EMB een groter deel van de tijd gewenst 

gedrag vertonen om communicatieve interacties aan te gaan. Ook is de frequentie van het 

aantal sociale interacties in deze setting veel hoger dan in het buitengewoon onderwijs. 

Leerkrachten blijven wel de belangrijkste communicatiepartner in beide settings. 

Lancioni, O’Reilly en Oliva (2002) voerden een studie uit met een dubbele doelstelling. 

Enerzijds wilden ze vier volwassen personen met EMB coöperatief leren werken (in 

tegenstelling tot individueel werken) en dit in de context van beroepstaken, aan de hand van 

gestructureerde trainingsstrategieën. Anderzijds wilden ze het verschil in prestatie van de 

personen bepalen in twee situaties (coöperatief of individueel werken) alsook hun eigen 

voorkeur. Dit met als uitgangspunt dat personen met EMB vaak geïsoleerd leven, wat hun 

sensorische input en sociale kansen kan reduceren. Onderling samenwerken kan daarom de 

kans verhogen om voorkeuren te uiten. De vier deelnemers aan dit onderzoeken hadden 

meervoudige beperkingen: twee personen waren blind en hadden een normaal gehoor, de 

overige twee waren doof en hadden een beperkt zicht. De resultaten van de studie bevestigden 

het uitgangspunt in die zin dat personen met meervoudige beperkingen niet alleen kunnen 

leren coöperatief te werken bij taken maar ook dat ze zelf het samenwerken verkiezen boven 

het individueel werken. Lancioni en zijn collega’s wilden er tevens op wijzen dat het falen 

van verschillende personen met EMB om coöperatief te leren werken, meer te wijten kan zijn 

aan de afwezigheid van gestructureerde trainingsstrategieën, dan aan de incompetentie of het 

terugtrekken van en het gebrek aan interesse in hun peers. 

Logan, Jacobs, Gast, Streu Murray, Daino en Skala (1998) onderzochten niet zozeer de 

interacties op zich, maar de tevredenheid die er mee gepaard gaat. Ze evalueerden in hun 

studie het effect van het type peergroep op het gedrag dat geassocieerd is met de tevredenheid 

en dit bij vijf kinderen met EMB. Naast deze vijf kinderen met EMB namen zes peers met 

EMB, twee peers met matig intellectuele beperkingen en acht normaal ontwikkelende peers 

deel aan het onderzoek. Logan et al. (1998) vergeleken het gedrag dat tevredenheid typeert 

(glimlachen, ogen openen) tussen personen met EMB onderling en tussen personen met EMB 

en peers zonder beperkingen. Dit gebeurde binnen de context van kleine, geroutineerde 
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schoolactiviteiten zoals een muziek- of bewegingsactiviteit. Resultaten gaven aan dat er 

hogere niveaus van tevredenheid en Kwaliteit van Leven merkbaar zijn bij interacties tussen 

personen met EMB en hun peers zonder beperkingen. De onderzoekers geven aan dat dit 

zowel te wijten kan zijn aan de activiteit (zoals op en neer gaan) als aan de peer. Peers zonder 

beperkingen voorzien namelijk een grotere stimulatie tot bijvoorbeeld glimlachen of luidop 

lachen. 

Hanline (1993) onderzocht de aard van spontane peerinteracties in een volledig inclusieve 

peuter- en kleuterschool. Hierbij namen zowel peers deel met ernstige mentale beperkingen 

als kinderen zonder beperkingen. Tijdens het observeren werd ondermeer gekeken naar wie 

een interactie uitlokt en wie deze beëindigt, hoe lang de interacties duren, hoe vaak spontane 

sociale interacties voorkomen en welke gedragingen voorkomen binnen deze interacties. 

Resultaten wezen op een variatie in het gedrag van kinderen met beperkingen, waarbij 

kinderen veel kansen kregen tot het deelnemen aan sociale peerinteracties. Deze interacties 

waren qua lengte vergelijkbaar met de interacties die kinderen zonder beperkingen aangaan. 

Naast het gebruik van sociale interventies kunnen er ook hulpmiddelen aangewend worden. 

Zo leerden Kennedy en Haring (1993) vier studenten met EMB hoe een microswitch 

communicatiesysteem te hanteren om verandering van stimulus te vragen tijdens sociale 

interacties met peers zonder beperkingen. De onderzoekers merkten hierbij op dat personen 

met EMB het gebruik van het microswitch communicatiesysteem generaliseerden naar sociale 

interacties met peers zonder beperkingen. Kennedy en Haring (1993) wijzen dan ook op het 

belang van dit communicatiesysteem omdat het zorgt voor een toename in het aantal kansen 

binnen een sociale setting. 

Tot slot voerde Liesbeth Deferme in 2012 een exploratief onderzoek uit naar onderlinge 

interacties tussen groepsgenoten met EMB. Aan de hand van een muzikale groepsactiviteit 

werd nagegaan of de drie aanwezige kinderen ten opzichte van elkaar sociaal georiënteerd 

gedrag vertonen alsook welk gedrag de begeleidster stelt waarmee ze sociale interacties kan 

beïnvloeden. De resultaten tonen aan dat de drie kinderen een zekere gerichtheid ten aanzien 

van elkaar lieten zien gedurende de activiteit. Er waren echter zowel in frequentie, duur als 

gedragsrepertoire grote verschillen merkbaar. Ondanks de gerichtheid werd opgemerkt dat de 

kinderen tijdens de groepsactiviteit vooral gericht waren op de begeleidster en de interactie 

tussen de begeleidster en een ander kind. De begeleidster was op haar beurt het grootste deel 

van de tijd bezig met iets anders dan het ondersteunen of beïnvloeden van sociale interacties. 



14 
 

Zo richtte ze tijdens deze activiteit vooral haar aandacht op het bespelen van de instrumenten 

(Deferme, 2012). 

Bovenstaand onderzoek maakt deel uit van de exploratieve studie van Nijs en Maes (2012). 

Nijs en Maes (2012) onderzochten het peergericht gedrag van personen met EMB in vijf 

settings, waarvan Deferme (2012) er één heeft besproken in haar onderzoek. Beide 

onderzoeken bevestigen dat er in beperkte mate peergericht gedrag wordt waargenomen. Zo 

lieten de resultaten bij Nijs en Maes (2012) zien dat het gestelde gedrag vooral gericht was op 

de begeleider. Na de gerichtheid op de begeleider, waren de personen met EMB het meest 

gericht op de omgeving. Indien ze toch peergericht gedrag stelden, bleek dit vooral niet-actief 

te zijn. Verder voegen ze hier aan toe dat de omgeving een invloed lijkt te hebben op zowel 

het gedrag van de personen met EMB als op het gedrag van de opvoeders. 

1.3.2 Invloed van interactiepartners 

“It is important to note once again that peer relationships take place within children’s broader 

social networks, and so peer relations are affected by children’s relationships with parents, 

siblings and teachers” (Hay et al., 2004, p. 91). 

Aangezien de bredere sociale netwerken zeker niet in een hoekje geduwd mogen worden, 

willen we deze niet onbeschreven laten voor personen met EMB. Voor hen, nog meer dan 

voor personen met een normale ontwikkeling, is de omgeving van groot belang. 

Interpersoonlijke relaties blijken tot de meest frequent gerefereerde indicator van 

kwaliteitsvol leven te behoren. Hostyn en Maes (2009) geven aan dat personen met 

verstandelijke beperkingen melden dat relaties met personeel en familieleden een belangrijke 

bron zijn van praktische, informatieve en emotionele steun. 

Het meest is geschreven over de interactie van personen met EMB en hun begeleiders, 

aangezien deze veel tijd met elkaar doorbrengen. Er is vastgesteld dat personen met zeer 

ernstige verstandelijke beperkingen zich meer richten tot hun begeleiders dan tot 

groepsgenoten. Als personen met EMB toch interacties aangaan, zijn deze echter vaak van erg 

korte duur (< 10 seconden) (De Bal, 2011). 

Verder behoren ook peers (leeftijdsgenoten) en siblings (broers/zussen) tot het bredere sociale 

netwerk van personen met EMB. Doody, Hastings, O’Neill en Grey (2009) geven aan dat er 

relatief weinig onderzoek is gevoerd naar de relaties tussen personen met een verstandelijke 

beperking en hun siblings. Hoewel het hier enkel om een verstandelijke beperking gaat, geven 
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de auteurs aan dat deze relaties van belang zijn voor het psychologisch welzijn van zowel de 

persoon met de verstandelijke beperking als zijn/haar sibling (Doody et al., 2009). 

Ook het belang van peerinteracties mag reeds zijn aangetoond. Deferme (2012) toonde aan 

dat tussen personen met EMB een bepaalde gerichtheid is te zien. Wel resulteerde het 

onderzoek ook in de bemerking dat de deelnemers vooral gericht waren op de begeleidster. 

Besluit 

We kunnen concluderen dat personen met EMB enkele vaak voorkomende kenmerken 

hebben, maar dat de groep heterogeen is en dat specifieke beperkingen leiden tot specifieke 

ondersteuningsnoden. Het ontwikkelingspatroon van kinderen met EMB is uniek, ook op het 

vlak van communicatie en sociale interacties (Nakken & Vlaskamp, 2007). 

Met betrekking tot deze sociale interacties bepaalt de unieke waaier van mogelijkheden en 

beperkingen van de kinderen en jongeren met EMB in welke mate sociale competentie tot 

ontwikkeling komt. Het kunnen aangaan en onderhouden van deze interacties en relaties in 

het algemeen is belangrijk voor de Kwaliteit van Leven van ieder individu (Petry et al., 2004) 

alsook voor heel wat ontwikkelingsdomeinen (operationeel denken, adaptieve 

ontwikkeling…) (Rubin et al., 2006). 

Om deze interacties te onderhouden en aan te gaan spelen de interactiepartners (begeleiders, 

peers, siblings…) een grote rol. We gaven reeds eerder aan dat het meeste onderzoek werd 

gevoerd naar interacties met begeleiders. Omwille van het weinig gevoerde onderzoek met 

betrekking tot de andere interactiepartners, leggen we in deze masterproef de focus op sociale 

interacties tussen personen met EMB onderling, alsook tussen personen met EMB en hun 

sibling.  
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2 Onderzoeksopzet 

Na een schets van het theoretisch kader gaan we in dit tweede hoofdstuk dieper in op het 

opzet van ons empirisch onderzoek. We starten met het formuleren van een algemene 

vraagstelling. Vervolgens lichten we het gehanteerde onderzoeksdesign toe en bespreken we 

eveneens de onderzoeksgroep en de onderzoeksmethode. We sluiten af met het formuleren 

van de concrete onderzoeksvragen en -hypothesen en een toelichting van de data-analyse. 

2.1 Algemene vraagstelling 

Dit masterproefonderzoek gaat in eerste instantie na of personen met EMB gedrag vertonen 

dat gericht is op de peer tijdens peerinteracties. Bovendien wordt onderzocht of de mate van 

dit gedrag gericht op de peer verschilt naargelang de interactiepartner, de context en/of 

kindkenmerken. 

Om na te gaan of de mate van peergeoriënteerd gedrag samenhangt met de aard van de 

interactiepartner, worden kinderen in dit onderzoek in twee verschillende condities 

geobserveerd. In een eerste conditie bestuderen we de interacties tussen twee kinderen met 

EMB. In een tweede conditie wordt de interactie tussen een kind met EMB en zijn/haar 

sibling onderzocht. Deze twee condities zijn beiden niet-gestructureerd aangezien de 

onderzoeker niet ingrijpt (en ook geen materiaal aanbiedt) en het interactieproces spontaan 

laat verlopen. 

Zoals hierboven wordt aangegeven, bestaat de tweede conditie uit een observatie van 

interacties tussen een kind met EMB en zijn/haar sibling. Om na te gaan of ook de context een 

invloed heeft op de mate van peergericht gedrag, bieden we de kinderen met EMB en hun 

siblings tijdens een deel van de observaties ook materiaal aan. Dit vormt de derde conditie 

van het onderzoek en laat toe om na te gaan of het aanbieden van interactiebevorderende 

objecten samenhangt met de hoeveelheid peergericht gedrag. 

De invloed van kindkenmerken wordt in deze masterproef niet uitgebreid onderzocht. Wel 

gaan we na of het hebben van een visuele beperking samenhangt met de frequentie van 

peergericht gedrag. We bekijken deze samenhang binnen de eerste twee condities. 
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2.2 Onderzoeksdesign 

Het onderzoeksmodel dat gehanteerd wordt is een mixed method design. Een mixed method 

onderzoek wordt door Johnson en Onwuegbuzie (2004) gedefinieerd als het onderzoek 

waarbij de onderzoeker kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, -methodes, -

benaderingen, -concepten of -taal combineert in een enkelvoudige studie. Wij opteren voor 

deze vorm van onderzoek omdat bij een louter kwantitatieve analyse van de 

observatiegegevens mogelijk belangrijke informatie verloren gaat. Het observeren en 

interpreteren van peergericht gedrag is immers een complex proces en een kwalitatieve 

beschrijving van de gecodeerde gedragingen is daarom een meerwaarde. 

Onderstaand schema, waarvan de opbouw gebaseerd is op het schema van Invankova, 

Creswell en Stick (2006), vat het onderzoeksopzet samen en biedt inzicht in de opbouw van 

de verschillende onderzoeksfasen. Dit schema is slechts een bondige samenvatting. Zowel de 

kwantitatieve als de kwalitatieve fase worden verder nog uitgebreid besproken. We starten 

met een bespreking van de algemene opbouw van het schema. 
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Figuur 1. Schematische weergave onderzoeksopzet 

Een mixed method design impliceert dat één onderzoeksproject wordt opgesplitst in een 

kwantitatieve en een kwalitatieve fase. Verder dient de onderzoeker een beslissing te nemen 

over de ‘mixing dimension’, de ‘time orientation’ en de ‘emphasis dimension’ (Leech & 

Onwuegbuzie, 2009). Hieronder bespreken wij onze beslissingen en verantwoorden ze ook. 

Zoals het schema aangeeft bevindt zich, in het midden van ons onderzoeksproces, de 

intermediate stage. Tijdens deze fase worden beide onderzoeksmethoden geïntegreerd. 

Concreet zullen wij de kwantitatieve resultaten in verbinding brengen met de, op dat moment 

bepaalde, kwalitatieve onderzoeksvragen en –methoden. Deze fase is belangrijk binnen het 
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onderzoek omdat een integratiemoment van de methoden noodzakelijk is bij een mixed 

method design (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Men kan de onderzoeksfasen echter ook op 

andere momenten aan elkaar linken. Wij opteren voor twee duidelijk afgebakende 

integratiemomenten (in de intermediate stage en de conclusie) en hanteren dus een ‘partially 

mixed’ onderzoeksdesign. We kiezen niet voor een ‘fully mixed’ design waarbij de 

kwantitatieve en kwalitatieve fase voortdurend met elkaar in verbinding staan (Leech & 

Onwuegbuzie, 2009). Dit omdat het overzicht hierbij moeilijker te bewaren is, zeker wanneer 

meerdere onderzoekers zijn betrokken. 

Een tweede keuze die men als onderzoeker maakt, betreft de ‘time orientation’. Wij opteren 

voor een sequentieel onderzoeksopzet waarbij de beide onderzoeksfasen niet simultaan 

plaatsvinden (= concurrent design), maar elkaar opvolgen in de tijd (Leech & Onwuegbuzie, 

2009). Dit omdat de resultaten van de kwantitatieve fase een aangrijpingspunt vormen bij het 

formuleren van kwalitatieve onderzoeksvragen en het verzamelen van de kwalitatieve data. 

Ten derde wordt bepaald of men een grotere nadruk legt op één van de onderzoeksfasen 

(‘emphasis dimension’). Wij leggen de nadruk op de kwantitatieve fase omdat deze de 

grootste bijdrage levert aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. We kennen dus een 

dominante status toe aan één van de onderzoeksfasen. Op basis van de typologie van Leech en 

Onwuegbuzie (2009, p. 270) kunnen we concluderen dat wij een ‘partially mixed sequential 

dominant status design’ hanteren. 

Creswell en Plano Clark (2007) hanteren een andere typologie dan Leech en Onwuegbuzie 

(2009) en geven aan dat ook de volgorde van de methoden moet worden vastgelegd. Zoals het 

schema weergeeft, vindt de kwantitatieve fase eerst plaats. Deze zal immers de focus van de 

kwalitatieve fase bepalen. We spreken bijgevolg van een sequentieel ‘explanatory design’. 

2.3 Onderzoeksgroep 

De populatie van het onderzoek betreft kinderen en jongeren (van 6 t.e.m. 18 jaar) met EMB. 

De deelnemers hebben een maximale ontwikkelingsleeftijd van 24 maanden. Verder hebben 

ze geen diagnose met betrekking tot autisme, een vermoeden kan echter wel. Tot slot komt het 

voor dat sommige deelnemers bijkomende fysieke of sensorische beperkingen hebben, 

bijvoorbeeld een visuele beperking. 
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Om peerinteracties tussen kinderen met EMB te onderzoeken (Conditie 1), worden voor dit 

masterproefonderzoek tien duo’s van kinderen en/of jongeren met EMB geobserveerd. Zij 

kennen elkaar minstens twaalf maanden. Bovendien hebben de begeleiders, bij elk 

kind/jongere die wordt opgenomen in de steekproef, het vermoeden dat hij/zij de 

mogelijkheden heeft om peergericht gedrag te stellen. 

Om de interactie tussen personen met EMB en hun sibling (Conditie 2 en 3) te onderzoeken 

worden eveneens tien duo’s geobserveerd. Eén van de interactiepartners heeft EMB en 

voldoet aan bovengenoemde kenmerken. De andere persoon is een broer of zus en ‘ontwikkelt 

normaal’. Dit houdt in dat er bij de sibling geen vermoeden van een mentale beperking of 

psychologische/psychiatrische stoornis is. Alle deelnemende siblings zijn tussen 6 en 12 jaar 

oud. Bovendien zien zij hun broer of zus met EMB minstens één dag per week. 

De verzameling van de deelnemers gebeurde door Sara Nijs, in het kader van haar 

doctoraatsonderzoek. Zij contacteerde via e-mail verscheidene voorzieningen en scholen voor 

kinderen en jongeren met EMB en gaf hierbij uitleg over het onderzoek. Een week later werd 

telefonisch contact opgenomen om te vragen of ze bereid waren tot deelname. De 

uiteindelijke deelnemers en begeleiders werden door de voorziening geselecteerd. Vervolgens 

ontvingen de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de deelnemende kinderen een brief 

met meer informatie, alsook een informed consent formulier (zie Bijlagen 1 en 2). Van elke 

deelnemer werd schriftelijke toestemming verkregen om deel te nemen aan het onderzoek. De 

deelnemersgroep van dit masterproefonderzoek werd geselecteerd uit het volledige 

deelnemersbestand van Sara Nijs. Dit gebeurde op basis van praktische overwegingen zoals 

een snelle beschikbaarheid van de videofragmenten. 

De kinderen die werden weerhouden in het kader van dit masterproefonderzoek verblijven in 

zeven voorzieningen verspreid over Vlaanderen. Drie voorzieningen zijn gevestigd in 

Antwerpen, twee in Vlaams Brabant, twee in Oost-Vlaanderen en één in Limburg. De meeste 

kinderen verblijven grotendeels in een internaat (n=13), maar sommigen verblijven in een 

semi-internaat (n=6). 

Van de twintig kinderen/jongeren die geobserveerd worden in functie van interacties tussen 

kinderen met EMB (Conditie 1), worden er negen ook geobserveerd tijdens hun interactie met 

broer of zus (Conditie 2). Slechts één van de participanten met EMB die geobserveerd wordt 

tijdens de interactie met broer of zus (n=10), is bijgevolg niet opgenomen in de steekproef van 

Conditie 1. Er is dus een overlap van deelnemers tussen beide condities. 
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Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de kinderen en jongeren met 

EMB die deelnamen aan de studie (n=21). De informatie over twee deelnemers ontbreekt. De 

gemiddelde leeftijd bedraagt 12 jaar en 8 maanden (SD=3.69, Min=6.92, Max=18. 66). Alle 

deelnemers hebben een motorische beperking. Bovendien heeft een groot deel van de 

participanten eveneens een visuele en/of auditieve beperking (n=10). Bij één deelnemer 

bestaat een vermoeden van psychische problemen, bij een andere participant bestaat een 

vermoeden van autisme. De verdeling tussen mannen (n=11) en vrouwen (n=10) is mooi in 

evenwicht. 

De kenmerken van de siblings zonder beperking die deelnamen aan de studie, zijn 

weergegeven in Tabel 2. Bij twee siblings ontbreken (een deel van) de gegevens. De 

gemiddelde leeftijd bedraagt 10 jaar en 11 maanden (SD=2.21, Min=7.08, Max=12.92). Ook 

hier is er een goede verdeling tussen mannen (n=6) en vrouwen (n=4). Vele siblings blijken 

voornamelijk verbaal en fysiek te communiceren (n=8) tijdens interacties met hun broer of 

zus met EMB. De deelnemers zien elkaar thuis (n=6), maar sommigen combineren dit met 

ontmoetingen in de voorziening (n=3). Drie participanten zien elkaar dagelijks (n=3). 

Anderen zijn enkel tijdens het weekend en/of op woensdagnamiddag samen (n=5).
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Tabel 1 

Overzicht kenmerken deelnemers: kinderen met EMB 

Deelnemer: 

kind met 

EMB 

Conditie 1: 

peers 

Conditie 2: 

sibling 

Setting 

peers 

Geslacht Leeftijd Ontwikkelings- 

leeftijd in 

maanden 

Visuele 

beperking 

Auditieve 

beperking 

Motorische 

beperking 

Psychische 

problemen 

Vermoeden 

van 

autisme 

Aard van 

hulpverlening 

1 X X 1 Vrouw 11;9 / 1 0 1 0 0 Semi-internaat 

2 X  1 Man 13;5 / 1 0 1 0 0 Semi-internaat 

3 X X 2 Man 8;3 7 1 0 1 0 0 Semi-internaat 

4 X  2 Vrouw 10;10 / 0 0 1 0 0 Semi-internaat 

5 X X 3 Vrouw 10;0 7 0 1 1 2 0 Internaat 

6 X  3 Vrouw 10;8 6 0 1 1 0 0 Internaat 

7 X X 4 Man 16;6 6 0 0 1 0 0 Internaat 

8 X  4 Man 18;8 / 0 0 1 0 0 Internaat 

9 X  5 Man 13;9 / 0 0 1 0 0 Internaat 

10 X  5 Man 10,6 / 0 0 1 0 0 / 

11 X X 6 Man 10;10 / 0 0 1 0 1 Internaat 

12 X  6 Vrouw 6;11 / 2 0 1 0 0 Internaat 

13 X X 7 Vrouw 11;8 / 1 0 1 0 0 Internaat 

14 X  7 Man  9;7 / 1 0 1 0 0 Internaat 

15 X X 8 Vrouw 15;0 / 1 1 1 0 0 Semi-internaat 

16 X  8 Vrouw 13;6 / 1 0 1 0 0 Semi-internaat 

17 X  9 Vrouw 18;0 / 0 0 1 0 0 / 

18 X  9 Man 17;7 / 0 0 1 0 0 Internaat 

19 X X 10 Vrouw 18;6 / / / / / / Internaat 

20 X X 10 Man / / / / / / / Internaat 

21  X n.v.t. Man 7;11 4 à 5 0 0 1  0 0 Internaat 
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Legende: 

 0 = afwezig 

 1 = aanwezig 

 2 = vermoeden van   

 Leeftijd = jaren; maanden 

 / = ontbrekende gegevens 
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Tabel 2 

Overzicht kenmerken deelnemers: siblings van kinderen met EMB 

Deelnemer: 

Sibling 

Deelnemer: 

kind met 

EMB 

Geslacht Leeftijd Frequentie 

contact 

Ontmoeting Band Communicatie: 

Verbaal 

Communicatie: 

Gebaren 

Communicatie: 

Fysiek 

Communicatie: 

Andere 

1 1 Man 8;3 Dagelijks Thuis Hecht 1 0 1 1 

2 5 Man 12;7 Weekend Thuis Goed 1 0 1 0 

3 3 Vrouw 9;3 Dagelijks Thuis Hecht 1 0 1 1 

4 7 Vrouw / / / / / / / / 

5 11 Man 10;10 Weekend/woensdag Thuis/voorziening Hecht 0 0 1 1 

6 13 Man 12;11 Weekend/woensdag Thuis/voorziening Hecht 1 0 1 0 

7 15 Vrouw 11;8 Dagelijks Thuis Goed 1 0 1 0 

8 19 Vrouw 12;11 / Thuis/voorziening Hecht 1 1 1 0 

9 20 Man 12;6 Weekend Thuis Goed 1 0 1 0 

10 21 Man 7;10 Weekend Thuis Hecht 1 0 1 0 

 

Legende: 

 0 = afwezig 

 1 = aanwezig 

 Leeftijd = jaren; maanden 

 / = ontbrekende gegevens 
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2.4 Onderzoeksmethode 

2.4.1 Keuze voor video-observaties 

De dataverzameling van het onderzoek gebeurde aan de hand van video-observaties. De meest 

fundamentele eigenschap van video-opnames is dat zowel visuele als auditieve informatie 

gelijktijdig en met één medium geregistreerd kan worden (Shrum, Duque, & Brown, 2005). 

Video-observaties worden vaak toegepast in sociaal onderzoek naar interacties tussen twee of 

meerdere personen (Knoblauch, Schnettler, & Raab, 2006). Bijgevolg sluit deze manier van 

dataverzameling goed aan bij ons onderzoeksopzet. Jordan en Henderson (1995) poneren 

zelfs dat enkel elektronische opnames data opleveren die zo intensief bestudeerd kunnen 

worden als nodig is voor interactieanalyse. Het sociale leven is immers een complexe realiteit 

die niet eenvoudig te vatten is (Plowman & Stephen, 2008). Video-observaties zijn hiervoor 

meer geschikt dan andere methoden om verschillende redenen. Allereerst zorgen ze voor een 

sterk gevoel van verbondenheid met het fenomeen dat men bestudeert (Pea, geciteerd in 

Schuck & Kearny, 2006). Je bent als onderzoeker niet afhankelijk van de informatie die 

anderen jou geven (bijvoorbeeld aan de hand van vragenlijsten of interviews), maar de 

onderzoekssetting wordt kenbaar door wat je zelf ziet (Plowman & Stephen, 2008; Shuck & 

Kearny, 2006). In dit masterproefonderzoek worden de data primair verzameld aan de hand 

van video-observatie en vormen vragenlijsten een manier om aanvullende informatie in te 

winnen.  Bovendien beargumenteren verschillende auteurs (Knoblauch et al., 2006; Pearce, 

Arnold, Philips, & Dawn, 2010) dat video-observaties meer informatie kunnen opleveren dan 

andere instrumenten voor dataverzameling. De ‘density’ of ‘dichtheid’ van de informatie is 

groter omdat een gedetailleerde, complete en accurate registratie van het te onderzoeken 

gedrag mogelijk is (Knoblauch et al., 2006; Pearce et al., 2010). Aangezien men op basis van 

het theoretisch kader kan vermoeden dat de manier waarop peergerichte gedragingen worden 

geuit sterk afhangt van de communicatieve mogelijkheden van het kind met EMB, vormt deze 

methode een grote meerwaarde (Petry, Maes & Vlaskamp, 2007). Doordat een gedetailleerde 

observatie van het gedrag dat de interactiepartners stellen mogelijk is, verlaagt de kans dat 

peergerichte gedragingen over het hoofd worden gezien. Tijdens een reguliere observatie is 

het, zelfs voor ervaren onderzoekers, immers onmogelijk om alle overlappende 

gebeurtenissen te registreren (Jordan & Henderson, 1995). Bovendien is de informatie 

duurzaam omdat ze gedurende lange tijd behouden kan worden. Dit laat onder meer toe dat 

verschillende onderzoekers samenwerken en dat het mogelijk is om interacties onbeperkt te 
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herbekijken tijdens de analyse (Jordan & Henderson, 1995; Pearce et al., 2010; Shrum et al., 

2005). Dit vormt binnen dit onderzoek een belangrijke meerwaarde omdat het door praktische 

beperkingen voor ons onmogelijk is om aanwezig te zijn tijdens alle observatiemomenten. De 

video-opnames laten ons toe om actief te participeren in het onderzoek. Bovendien is het 

analyseren van (peergericht) gedrag bij kinderen met EMB geen eenvoudig proces. Een 

eenmalige observatie van het gedrag is vaak niet voldoende om met zekerheid een adequate 

beschrijving te kunnen geven. Het feit dat de data vele keren opnieuw kunnen worden 

herbekeken, zorgt ervoor dat het gedrag grondig bestudeerd kan worden alvorens uitspraken 

te doen over de aard van het gedrag. De manieren waarop videofragmenten geanalyseerd 

kunnen worden zijn erg divers. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodieken kunnen 

worden toegepast (Shrum et al., 2005). Ons onderzoek combineert beide methoden omdat ze 

elk een specifieke bijdrage kunnen leveren bij het verzamelen en analyseren van de 

informatie. Kenmerkend voor deze analyses is dat ze tot een vereenvoudigde weergave van de 

sociale werkelijkheid leiden en zelden de complexiteit van het fenomeen vatten. Jordan en 

Henderson (1995) beweren echter dat simplificatie minder optreedt bij het analyseren van 

videofragmenten dan bij andere methoden. 

Anderzijds zijn er enkele mogelijke valkuilen die verbonden zijn aan het gebruik van video-

observaties binnen wetenschappelijk onderzoek. Deze vormen een aandachtspunt doorheen de 

dataverzameling en –analyse van dit onderzoek. Zo kan er bias optreden door keuzes die de 

onderzoeker maakt (bijvoorbeeld de hoek en de focus van de camera) en technische 

beperkingen (Jordan & Henderson, 1995; Knoblauch et al., 2006). Ook in dit onderzoek is een 

weloverwogen plaatsing van de opname-instrumenten bijgevolg noodzakelijk. We streven 

ernaar de camera’s zo op te stellen dat zowel alle individuele gedragingen (peergericht en 

niet-peergericht) als de context gedurende de volledige opname zichtbaar zijn. Bovendien kan 

de aanwezigheid van videotechnologie een invloed uitoefenen op de situatie die wordt 

opgenomen. Dit effect wordt ‘reactivity’ genoemd (Knoblauch et al., 2006). Aanvankelijk 

kunnen video-observaties vertekend zijn omdat de aanwezigheid van de camera ervoor zorgt 

dat mensen hun gedrag (al dan niet bewust) gaan bijstellen. Onderzoek toont echter aan dat er 

snel gewenning optreedt en dat het effect van de video hierdoor verwaarloosbaar wordt 

(Jordan & Henderson, 1995; Knoblauch et al., 2006). Bovendien kan de complexiteit en het 

multisensorisch karakter (beeld en geluid) van de data ervoor zorgen dat er een overload aan 

data bestaat (Knoblauch et al., 2006). Hierdoor kan het voor de onderzoeker een uitdaging 

vormen om de data op een efficiënte manier te verwerken. Anderzijds geven Jordan en 
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Henderson (1995) aan dat video-opnames minder sensorische informatie registeren dan een 

reguliere observatie omdat enkel de onderzoeker die de opnames maakt ook geur- en 

tastprikkels waarneemt. Bovendien is het directe contact met de setting enkel voorbehouden 

voor de onderzoeker die de opnames maakt (Shrum et al., 2005). Tot slot is de 

vertrouwelijkheid van de gegevens een belangrijk ethisch argument wanneer men aftoetst hoe 

bepaalde onderzoeksfases en/of –resultaten zullen worden weergegeven (Schuck & Kearny, 

2006). Wij ondertekenden dan ook een document waarin duidelijk beschreven staat welke 

stappen we moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat de privacy van de deelnemers niet 

wordt geschonden. 

2.4.2 Opzet van de video-observaties 

Het verloop van de opnames werd uitgewerkt door Sara Nijs. Zij verzamelde eveneens de 

videofragmenten. Om voeling te krijgen met de onderzoekssetting en het onderzoeksproces 

namen wij ook eenmalig deel aan een observatiemoment. 

De observaties van de interacties tussen de personen met EMB (Conditie 1) vinden steeds 

plaats in de voorziening. Voordat de opnames van start gaan, wordt de begeleider kort 

ingelicht over de manier waarop de observaties zullen verlopen en eventuele vragen kunnen 

worden gesteld. Vervolgens worden de kinderen met EMB in een aparte ruimte geplaatst 

zodat ze enkel op elkaar zijn aangewezen voor interactie. Deze ruimte is steeds een bekende 

ruimte voor beide kinderen met EMB. Indien kinderen in een rolstoel zitten, worden zij zo ten 

opzichte van elkaar gepositioneerd dat het aankijken en het aanraken van de peer kan. De 

peers worden zo dicht mogelijk bij elkaar gezet, maar soms creëren de rolstoelen een afstand 

omdat ze onmogelijk vlak naast elkaar geplaatst kunnen worden. Hierdoor is het aanraken van 

de peer niet altijd mogelijk. Er worden telkens twee videocamera’s opgesteld. Elke camera is 

duidelijk gericht op één van de twee peers. Er wordt echter niet volledig ingezoomd waardoor 

ook de bredere setting, en de andere peer, vaak zichtbaar blijven. De opnames duren 20 

minuten. De onderzoeker en de begeleider verlaten de ruimte waarin de peers zich situeren en 

volgen het gebeuren op een computerscherm. Halfweg de opnames wordt één begeleider in de 

ruimte toegelaten om een veilige omgeving te creëren. Na dit korte moment van interactie met 

de begeleider, verlaat deze de ruimte en gaat de observatie van het peergerichte gedrag verder. 

De observaties van de interacties met sibling (Conditie 2) vinden ofwel plaats in de 

voorziening ofwel thuis. De keuze hiervoor werd omwille van praktische redenen bij de 

ouders en de begeleider gelegd. Vooraleer de opnames van start gaan, worden zowel de 
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ouders, begeleiders en broer/zus kort ingelicht over de manier waarop de observaties zullen 

verlopen en kunnen eventuele vragen worden gesteld. Daarna worden de persoon met EMB 

en zijn/haar sibling naar een rustige ruimte gebracht. In deze ruimte worden telkens twee 

videocamera’s opgesteld. De ene camera is duidelijk gericht op de persoon met EMB, de 

andere op zijn/haar sibling. Net zoals binnen de conditie van de peerinteracties wordt ook hier 

niet volledig ingezoomd op de deelnemers zelf, zodat de bredere context zichtbaar blijft. Een 

eerste niet-gestructureerde opname, waarbij de broer/zus zelf mag kiezen waarmee hij/zij zal 

spelen, duurt telkens twintig minuten. Halfweg deze opname vindt een korte pauze plaats om 

opnieuw een veilige omgeving te creëren. Bij het tweede deel van de opname wordt door de 

onderzoeker een instructie meegegeven met de sibling (Conditie 3). Ze krijgen 

interactiebevorderend materiaal (een bal) aangeboden en de sibling krijgt de opdracht om met 

zijn/haar broer of zus samen te spelen. Hierbij wordt ook duidelijk aangegeven dat de sibling 

zijn broer/zus met EMB mag ondersteunen. 

2.4.3 Vragenlijsten 

Om aanvullende informatie in te winnen werd gebruik gemaakt van vragenlijsten over de 

kinderen met EMB en hun siblings. Beide vragenlijsten starten met het verzamelen van 

persoonsgegevens zoals de naam, het geslacht en de leeftijd van de kinderen. Vervolgens 

worden enkele aspecten bevraagd die relevant kunnen zijn voor het proces van 

dataverzameling en -analyse. 

Een eerste vragenlijst (zie Bijlage 3) tracht meer informatie te verzamelen over de deelnemers 

met EMB. Er wordt gepeild naar de verblijfsregeling van het kind en zijn verstandelijk, 

sensorisch, motorisch en psychisch functioneren. Daarnaast wordt ook de band met de 

deelnemende begeleider en de interactiepartner met EMB bevraagd. De vragenlijst beoogt 

verder een verkenning van de actieve gerichtheid op de omgeving, de mate waarin 

communicatieve vaardigheden worden geobserveerd en de persoonlijke gerichtheid op de 

ander. Dit zijn factoren uit de Inventarisatielijst kindkenmerken (Tadema & Vlaskamp, 2004). 

Een laatste luik van de vragenlijst bevat een reeks door Sara Nijs ontwikkelde vragen omtrent 

sociale gerichtheid en de manier waarop personen tevredenheid en ontevredenheid 

uitdrukken. 

Een tweede vragenlijst (zie Bijlage 4) gaat over de siblings die deelnemen aan de studie. De 

vragen behandelen de frequentie van het contact en de locatie van de contactmomenten. Ook 
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wordt er gepeild naar de kwaliteit van de relatie en de manier(en) waarop de sibling 

communiceert met zijn/haar broer of zus met EMB. 

2.5 Codering 

2.5.1 Codeerschema 

De dataverzameling start bij de video-observaties. Erikson (geciteerd in Plowman & Stephen, 

2008) geeft aan dat beeldmateriaal op zich geen data zijn, maar wel een bron voor 

dataconstructie. Onze eigenlijke data worden verkregen door het videomateriaal te coderen 

aan de hand van een codeerschema dat voor de dataverzamelingsfase werd opgesteld door 

Sara Nijs. Zij baseerde zich hiervoor op de theorie van Williams, die uitgebreid onderzoek 

voerde naar peerinteracties tussen jonge kinderen en de bijhorende sociale gedragingen 

(Williams, Ontai, & Mastergeorge, 2009; 2010). Wij trachten peergericht gedrag dan ook te 

observeren door te kijken naar deze sociale gedragingen die de kinderen stellen en dus niet 

naar de vaardigheden zoals beschreven in het theoretisch kader. Dit omdat gedrag concreter te 

observeren is dan vaardigheden. Het codeerschema is identiek voor zowel de conditie van de 

peers als die van de siblings (zie Bijlage 5). 

Bij de toepassing van het codeerschema wordt een beslissingsboom doorlopen die aangeeft 

onder welke noemer het geobserveerde gedrag geplaatst moet worden. Allereerst is het 

belangrijk om na te gaan of de persoon met EMB alert is. Indien dit niet van toepassing is, 

worden de codes ‘de persoon is slaperig, niet alert of in zichzelf gekeerd’ (a) of ‘de persoon is 

niet of onvoldoende in beeld’ (b) toegekend. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat het kind 

met EMB gedrag stelt, maar dat dit niet peergeoriënteerd is. Mogelijk is het kind ‘gericht op 

het eigen object of de omgeving’ (c) of ‘op de begeleider’ (d). Deze laatste code kan ook 

worden toegekend wanneer de begeleider tussenkomt voor een korte onderbreking of wanneer 

gebeurtenissen, zoals het verschuiven van een camera, een tussenkomst van de begeleider 

vragen. Het gedrag dat wel peergerelateerd is, wordt onderverdeeld in twee categorieën: ‘niet-

actief peergeoriënteerd gedrag’ en ‘actief peergeoriënteerd gedrag’. De eerste categorie omvat 

gedrag dat getuigt van alertheid ten aanzien van de peer, maar waarbij het niet zichtbaar is dat 

de deelnemer een boodschap overbrengt aan de peer. Gedrag dat binnen de tweede categorie 

wordt gecodeerd omvat wel het op actieve wijze uitdrukken van een boodschap of het 

aandacht trekken van de peer. Gedragingen van het kind gaan hierbij steeds samen met het 

aankijken en/of het draaien van het hoofd of lichaam in de richting van de peer. Bij kinderen 
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met een visuele beperking wordt het draaien van het oor of hoofd naar de peer ook als een 

teken van gerichtheid gezien (Nijs, 2012). 

Al het peergeoriënteerd gedrag (zowel actief als niet-actief) wordt verder geconcretiseerd in 

gedragsmodaliteiten. Alle gedragsmodaliteiten uit de niet-actieve categorie (m.u.v. kijken 

naar de peer (e)) komen ook terug in de categorie van de actieve peergerichte gedragingen. De 

overige modaliteiten die worden onderscheiden zijn: vocalisaties (f, n); geluiden (g, o); 

beweging (h, p); gebaren (i, q); mimiek/gezichtsexpressie (j, r); objectgerelateerd (k, s); 

aanraken peer (l, t) en een combinatie van meerdere van bovengenoemde gedragingen (m, u). 

De codes (e) tot en met (m) worden gehanteerd bij het coderen van niet-actief gedrag, de 

codes (n) tot en met (u) binnen de actieve peergerichte gedragingen (Nijs, 2012). 

De bovenstaande codes zijn mutueel exclusief. Dit impliceert dat alle geobserveerde 

gedragingen slechts omschreven worden aan de hand van één code. Bovendien opteren we 

voor een systeem van continue codering. Concreet houdt dit in dat aan iedere seconde van het 

opgenomen beeldmateriaal een code wordt toegekend. Dit heeft als voordeel dat schaarse 

gedragingen, die mogelijk verloren zouden gaan bij het coderen aan de hand van 

tijdsintervallen, ook geobserveerd en gecodeerd worden. Het informatieverlies wordt 

bijgevolg beperkt. 

Om het coderingsproces vlot te laten verlopen worden de videofragmenten gecodeerd aan de 

hand van de software MediaCoder2008. Vervolgens worden de verkregen codes geëxporteerd 

naar een Excelbestand. In dit bestand zijn enkel de tijdstippen opgenomen waarin van code 

werd gewisseld. Dit wordt door ons omgezet naar een Excelbestand waarin naast iedere 

seconde van een beeldfragment een code staat. Bovendien worden alle beeldfragmenten in 

één bestand opgenomen en geeft de eerste kolom aan in welke setting desbetreffend 

videofragment werd opgenomen. 

Alvorens te starten met het coderen, volgden wij een vormingsmoment waarin het 

codeerschema werd toegelicht. Ook de werking van de codeersoftware werd kort behandeld. 

Vervolgens leerden wij coderen tot er voldoende overeenstemming is tussen de onderzoekers. 

Dit ging soms gepaard met gesprekken over het codeerschema, wat leidde tot een licht 

gewijzigde versie van het codeerschema. Nadien zetten wij het codeerproces zelfstandig 

verder. 
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2.5.2 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Neuman (2011, p.365) omschrijft interbeoordelaarsbetrouwbaarheid als: “a type of 

equivalence reliability with a statistical coefficient that identifies the degree of consistency 

among coders”. Deze maat van interne consistentie is een manier om na te gaan in welke mate 

de coderingen van verschillende onderzoekers overeenstemmen. De exacte overeenkomst 

wordt berekend door het aantal seconden waarbij overeenstemming gevonden is te delen door 

het totaal aantal seconden. Dit getal wordt vermenigvuldigd met honderd om zo een 

percentage te bekomen. In ons onderzoek werd steeds de vergelijking gemaakt tussen onze 

coderingen en die van Sara Nijs. Voor de eerste onderzoeker werd 10% procent van de totale 

observatietijd dubbel gecodeerd. De exacte overeenkomst was hier 74,5%. Voor de tweede 

onderzoeker werd voor Conditie 2 6% van de totale observatietijd dubbel gecodeerd. De 

exacte overeenkomst was hier 62 %. Voor Conditie 3 werd 10 % van de totale observatietijd 

dubbel gecodeerd waarbij de exacte overeenkomst 66 % bedraagt. Al deze waarden duiden op 

een substantiële overeenkomst (Eggen & Sanders, 1993). 

2.6 Data-analyse 

2.6.1 Kwantitatieve fase 

2.6.1.1 Concrete onderzoekshypothesen 

Op basis van de probleemstelling en theorie, stellen we de volgende onderzoekshypothesen 

op: 

1. Welk peergeoriënteerd gedrag vertonen personen met EMB? 

a. Hypothese: De gemiddelde frequentie peergericht gedrag (zowel actief als niet-

actief) is, zowel in Conditie 1 als in Conditie 2, significant lager dan de gemiddelde 

frequentie van alle niet-peergericht gedrag. 

b. Hypothese: De gemiddelde frequentie actief peergericht gedrag is, zowel in 

Conditie 1 als in Conditie 2, significant lager dan de gemiddelde frequentie niet-actief 

peergericht gedrag. 

c. Hypothese: Bepaalde gedragsmodaliteiten van peergericht gedrag komen, zowel in 

Conditie 1 als in Conditie 2, significant vaker voor dan andere gedragsmodaliteiten. 
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2. Verschilt de gemiddelde frequentie peergericht gedrag in Conditie 1 (niet- gestructureerde 

peerinteracties tussen personen met EMB) van de gemiddelde frequentie peergericht gedrag in 

Conditie 2 (niet- gestructureerde interacties met sibling)? 

a. Hypothese: De gemiddelde frequentie peergericht gedrag (zowel actief als niet-

actief) is significant lager in Conditie 1 dan de gemiddelde frequentie peergericht 

gedrag (zowel actief als niet-actief) in Conditie 2. 

b. Hypothese: De gemiddelde frequentie actief peergericht gedrag is significant lager 

in Conditie 1 dan de gemiddelde frequentie actief peergericht gedrag in Conditie 2. 

c. Hypothese: De gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag is significant 

lager in Conditie 1 dan de gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag in 

Conditie 2. 

3. Hebben interactiebevorderende objecten tijdens interacties met een sibling een invloed op 

de frequentie van het peergericht gedrag van personen met EMB? 

a. Hypothese: In Conditie 3 is de gemiddelde frequentie van het peergericht gedrag 

significant hoger dan de gemiddelde frequentie van het peergericht gedrag in Conditie 

2. 

b. Hypothese: In Conditie 3 is de gemiddelde frequentie van actief peergericht gedrag 

en de gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag significant hoger dan de 

gemiddelde frequentie van actief peergericht gedrag en de gemiddelde frequentie niet-

actief peergericht gedrag in Conditie 2. 

4. Is er een samenhang tussen de frequentie van het peergericht gedrag en de aanwezigheid 

van een visuele beperking? 

a. Hypothese: In Conditie 1 en 2 hangt de aanwezigheid van een visuele beperking 

samen met een vermindering van de gemiddelde frequentie peergericht gedrag (zowel 

actief als niet-actief). 

b. Hypothese: In Conditie 1 en 2 hangt de aanwezigheid van een visuele beperking 

samen met een vermindering van zowel de gemiddelde frequentie actief peergericht 

gedrag als de gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag. 
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2.6.1.2 Analysetechnieken  

De verwerking van de codes start door het inladen van het Excelbestand in het statistisch 

computerprogramma SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 

De data die worden verkregen bevinden zich op de nominale meetschaal en zijn kwalitatief 

van aard. De getallen vormen immers slechts een codering van bepaalde kwalitatieve 

eigenschappen. Bovendien is (de aard van) het peergericht gedrag een polytome variabele 

omdat de variabele meer dan twee waarden kan aannemen (Onghena, Van de Ven, De Greve, 

& Vanhoof, 2007). De data worden vervolgens omgezet naar één getal per kind om aan te 

geven hoeveel procent van de geobserveerde tijd de deelnemer een bepaald gedrag stelde. 

Niet elk kind met EMB werd immers even lang geobserveerd en het werken met de originele 

data zou tot gevolg hebben dat bepaalde deelnemers meer gewicht krijgen in de analyses. De 

analyses zijn dus gebaseerd op de relatieve frequenties per deelnemer en niet op de gegevens 

zoals ze hierboven aanvankelijk werden beschreven. 

De kwantitatieve onderzoeksvragen worden behandeld aan de hand van descriptieve en 

toetsende statistiek. We gaan immers een groot aantal observaties op een bevattelijke manier 

samenvatten (Onghena et al., 2007), maar trachten ook na te gaan of er significante 

verschillen bestaan. Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen worden via 

SPSS frequentietabellen opgesteld. Afhankelijk van de hypothese en van het feit of de 

gegevens die worden vergeleken gepaard of niet gepaard zijn, worden de Wilcoxon 

Rangtekentoets, de Mann-Whitney U toets of de Friedman toets toegepast om na te gaan of er 

statistisch significante verschillen bestaan. Deze toetsen zijn niet-parametrisch van aard, 

waardoor de verdeling van onze data niet aan bepaalde assumpties moet voldoen (Moore & 

McCabe, 2009). Wij toetsen steeds eenzijdig omdat onze hypotheses specifiek aangeven 

welke verschillen we verwachten tussen condities. Bij de berekening in SPSS kiezen wij niet 

voor de asymptotische benadering, maar wel voor de concrete. Hierbij wordt een tijdslimiet 

van vijf minuten gehanteerd. Ook een maat voor effectgrootte wordt weergeven. Omdat er een 

grote (maar geen volledige) overlap is tussen het aantal deelnemers in de eerste en tweede 

conditie kunnen beide condities onmogelijk worden samengenomen voor analyse. De 

resultaten zouden immers vertekend zijn omdat er een grote onderlinge samenhang is. 

Bijgevolg zullen de onderzoeksvragen per conditie worden behandeld. 
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De onderzoeksresultaten zullen eveneens visueel worden voorgesteld aan de hand van figuren 

zoals taartdiagrammen en (geclusterde) staafdiagrammen. Op die manier wordt het (relatieve) 

aandeel van bepaalde categorieën duidelijk weergegeven (Onghena et al., 2007). 

2.6.2 Kwalitatieve data-analyse 

Een gestandaardiseerde vorm van coderen bij het analyseren van video-opnames is volgens 

Knoblauch et al. (2006) een premature manier van werken omdat de werkelijkheid op die 

manier te vereenvoudigd wordt weergegeven. Hoewel dit enigszins genuanceerd kan worden 

door de grote variatie aan gedragingen die in het codeerschema zijn opgenomen, gaan 

nuances verloren tijdens het codeerproces. Hierdoor kunnen sommige resultaten uit de 

kwantitatieve fase baat hebben bij een nadere kwalitatieve toelichting. Daarom opteren wij in 

dit masterproefonderzoek voor een mixed method. 

Na de kwantitatieve data-analyse zullen wij de data ook kwalitatief analyseren. Op basis van 

het onderzoeksopzet en -vragen gaan we er op dit moment van uit dat de kwalitatieve fase een 

beschrijving zal vormen van clusters van peergericht gedrag. Wij operationaliseren een 

gedragscluster hierbij als: “een tijdsinterval (van enkele seconden) waarbinnen de persoon 

met EMB, zonder onderbreking, één welbepaald peergericht gedrag stelt”. Het beeldmateriaal 

zal opnieuw bekeken worden en we zullen de opbouw van de gedragsclusters beschrijven. 

Welke gedragsclusters het onderwerp van deze kwalitatieve fase zullen zijn, is nog niet op 

voorhand bepaald. Dit is afhankelijk van de resultaten uit de kwantitatieve fase. Aan het einde 

van de ‘intermediate stage’ zullen wij een concretere kwalitatieve onderzoeksvraag 

formuleren. Ook de manier waarop het antwoord op deze kwalitatieve onderzoeksvraag wordt 

onderzocht zal verder geëxpliciteerd worden. 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk formuleren we een antwoord op de onderzoeksvragen. Bovendien wordt, 

indien van toepassing, aangegeven op welke manier de codes worden verwerkt. We starten 

met de resultaten van het kwantitatieve luik om zo over te gaan naar de ‘intermediate stage’ 

en de kwalitatieve onderzoekresultaten. 

3.1 Kwantitatieve resultaten 

De verschillende video-observaties zijn niet in elke conditie en voor elk kind exact even lang. 

Hierdoor verschilt het totaal aantal seconden dat ieder kind werd geobserveerd. Dit impliceert 

dat, wanneer we hiervoor niet zouden corrigeren, bepaalde kinderen meer gewicht zouden 

krijgen tijdens de data-analyse dan andere. Om dit te voorkomen wordt bij elke 

onderzoeksvraag de relatieve frequentie van de gedragingen berekend per deelnemer. 

3.1.1 Onderzoeksvraag 1 

Welk peergeoriënteerd gedrag vertonen personen met EMB? 

Hypothese a: De gemiddelde frequentie peergericht gedrag (zowel actief als niet-actief) is, 

zowel in Conditie 1 als in Conditie 2, significant lager dan de gemiddelde frequentie van alle 

niet-peergericht gedrag. 

Voor het toetsen van deze hypothese wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

gedragsmodaliteiten van het peergericht gedrag. Omdat de codes mutueel exclusief zijn, 

vormt de som van de codes e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t en u het aandeel peergericht 

gedrag.  Ook alle niet-peergerichte codes (a, b, c, d) worden samengeteld. Het gaat hierbij om 

het niet alert zijn, het onvoldoende in beeld zijn, het gericht zijn op de omgeving of het 

gericht zijn op de begeleider. Vervolgens worden de relatieve frequenties van beide soorten 

gedragingen (peergericht en niet-peergericht) berekend per deelnemer. Ook de gemiddelde 

relatieve frequenties over de deelnemers heen worden hierbij berekend. Deze werkwijze 

wordt toegepast in Conditie 1 (niet-gestructureerde peerinteracties) en Conditie 2 (niet-

gestructureerde interacties met sibling). 

In Conditie 1 bedraagt de gemiddelde relatieve frequentie van peergerichte gedragingen 

36,80% (SD=24.83, Min=9.70, Max=99.70). Het gemiddelde percentage van niet-
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peergerichte gedragingen bedraagt bijgevolg 63,20% (SD=24.83, Min=0.30, Max=90.30). De 

geobserveerde kinderen met EMB stellen dus meer niet-peergericht dan peergericht gedrag 

tijdens een niet-gestructureerde interactie met een peer met EMB. De Wilcoxon 

Rangtekentoets toont aan dat het verschil tussen de frequentie van peergerichte en niet-

peergerichte gedragingen significant is (Z = -2.389, p = 0.008, R = -0.534). 

Binnen de conditie van interacties met siblings (Conditie 2) stellen de kinderen met EMB 

gemiddeld 70,80% (SD=20.00, Min=39.10, Max=90.40) van de tijd peergericht gedrag. 

Gedurende 29,20% (SD=20.00, Min=9.60, Max=60.90) van de geobserveerde tijd zijn de 

kinderen met EMB niet op hun interactiepartner gericht. De Wilcoxon Rangtekentoets toont 

aan dat het verschil tussen de frequentie van peergerichte en niet-peergerichte gedragingen 

significant is (Z = -2.293, p = 0.010, R = -0.725). 

Hypothese b: De gemiddelde frequentie actief peergericht gedrag is, zowel in Conditie 1 als in 

Conditie 2, significant lager dan de gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag. 

De vorige hypothese onderzocht het verschil tussen de frequenties van peergericht en niet-

peergericht gedrag. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in het peergerichte gedrag en 

bekijken nu of er meer niet-actief dan wel actief peergericht gedrag wordt gesteld. In het 

codeerschema vallen de codes ‘e’ t.e.m. ‘m’ onder het niet-actief gedrag. De codes ‘n’ t.e.m. 

’u’ onder het actief gedrag. 

De gemiddelde frequentie van actief peergericht gedrag bedraagt 7,00% (SD=12.21, Min= 

0.00, Max=39.90). De gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag ligt hoger met 

29,80% (SD=22.15, Min=0.30, Max=85.70). De Wilcoxon Rangtekentoets toont aan dat het 

verschil tussen actief en niet-actief gedrag significant is (Z = -2.949, p = 0.001, R = -0.659). 

In Conditie 2 bedraagt de gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag 56,90% 

(SD=23.85, Min=21.80, Max=88.90). De gemiddelde frequentie actief peergericht gedrag 

bedraagt 13,90% (SD=21.67, Min=0.00, Max=68.60) en ligt bijgevolg lager dan het niet-

actief gedrag. De Wilcoxon Rangtekentoets toont aan dat binnen Conditie 2 het verschil 

tussen het actief en niet-actief gedrag statistisch significant is (Z = -2.293, p = 0.001, R = -

0.725). 

Hypothese c: Bepaalde gedragsmodaliteiten van peergericht gedrag komen, zowel in Conditie 

1 als in Conditie 2, significant vaker voor dan andere gedragsmodaliteiten. 
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Om bovenstaande hypothese te toetsen worden opnieuw de relatieve frequenties van de 

verschillende categorieën per deelnemer berekend. De niet-peergerichte gedragingen krijgen 

in SPSS één gelijke code, maar de overige gedragsmodaliteiten behouden hun unieke code. 

Vervolgens wordt de gemiddelde frequentie per categorie over de deelnemers heen berekend. 

Binnen Conditie 1 valt op dat de meest frequente gedragsmodaliteiten van peergericht gedrag 

het ‘kijken naar de peer (niet-actief)’ en ‘vocalisaties (niet-actief)’ zijn. Deze twee categorieën 

bedragen immers 15,10% (SD=16.48, Min=0.00, Max=69.60) en 8,70% (SD=17.61, 

Min=0.00, Max=74.30) van alle gestelde gedragingen (zowel peergericht als niet-

peergericht). Binnen de cluster van het actief peergericht gedrag heeft het ‘aanraken van de 

peer’ met 3,60% (SD=9.27, Min=00.00, Max=31.30) de hoogste frequentie. De overige 

gedragsmodaliteiten (zie Tabel 3) worden slechts zeer beperkt geobserveerd tijdens de video-

opnames. 

Tabel 3: 

Verdeling gedragsmodaliteiten in Conditie 1 

Gedragsmodaliteit Gemiddelde 

frequentie (%) 

SD Min. Max. 

Niet-actief     

Kijken naar peer 15,10 16.48 0.00 69.60 

Vocalisaties   8,70 17.61 0.00 74.30 

Geluiden maken   3,20   8.45 0.00 37.90 

Beweging in de richting van de peer   0,06   0.19 0.00   0.80 

Gebaren   0,30   1.50 0.00   6.70 

Mimiek/gezichtsexpressie   0,10   0.30 0.00   1.20 

Objectgerelateerd   1,10   3.01 0.00 13.30 

Aanraken peer   1,10   2.80 0.00 10.00 

Combinatie   0,20   0.69 0.00   3.10 

     

Actief     

Vocalisaties 1,00 1.83 0.00   6.40 

Geluiden maken 0,30 0.66 0.00   2.20 

Beweging in de richting van de peer 0,40 1.18 0.00   4.20 

Gebaren 0,00 0.00 0.00   0.00 

Mimiek/gezichtsexpressie 0,50 1.10 0.00   3.80 

Objectgerelateerd 0,10 0.38 0.00   1.60 

Aanraken peer 3,60 9.27 0.00 31.30 

Combinatie 1,10 2.92 0.00 10.30 
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Onderstaande figuur toont de relatieve frequentieverdeling van het gestelde gedrag in 

Conditie 1. 

 

Figuur 2. Verdeling gedragsmodaliteiten in Conditie 1 

In Conditie 2 stellen de kinderen met EMB gemiddeld 37,40% van de tijd objectgerelateerd 

gedrag (niet-actief) (SD=21.48, Min=7.70, Max=72.40). Deze gedragscategorie komt het 

meest frequent voor, gevolgd door het ‘kijken naar de peer (niet-actief)’ met een gemiddeld 

percentage van 11,40 % (SD=9.59, Min=2.40, Max=29.80). Binnen de cluster van actief 

peergericht gedrag komt objectgerelateerd gedrag (actief) het meest voor met 9,80% 

(SD=19.66, Min=0.00, Max=60.90). De overige gedragsmodaliteiten (zie Tabel 4) worden, 

net zoals in Conditie 1, veel minder geobserveerd. 

Tabel 4: 

Verdeling gedragsmodaliteiten in Conditie 2 

Gedragsmodaliteit Gemiddelde 

frequentie (%) 

SD Min. Max. 

Niet-actief     

Kijken naar peer 11,40   9.59 2.40 29.80 

Vocalisaties   3,40   6.86 0.00 20.50 

Geluiden maken   0,10   0.44 0.00   1.40 
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Beweging in de richting van de peer   0,04   0.13 0.00   0.40 

Gebaren   0,00   0.00 0.00   0.00 

Mimiek/gezichtsexpressie   4,30   4.55 0.00 10.60 

Objectgerelateerd 37,40 21.48 7.70 72.40 

Aanraken peer   0,30   0.78 0.00   2.40 

Combinatie   0,00   0.00 0.00   0.00 

     

Actief     

Vocalisaties 0,40   0.84 0.00   2.30 

Geluiden maken 0,00   0.00 0.00   0.00 

Beweging in de richting van de peer 0,03   0.10 0.00   0.30 

Gebaren 0,90   1.87 0.00   5.60 

Mimiek/gezichtsexpressie 2,20   3.36 0.00 10.70 

Objectgerelateerd 9,80 19.66 0.00 60.90 

Aanraken peer 0,60   1.11 0.00   3.30 

Combinatie 0,00   0.00 0.00   0.00 

     

Onderstaand taartdiagram geeft de verdeling van de gedragsmodaliteiten visueel weer. 

 

Figuur 3. Verdeling gedragsmodaliteiten in Conditie 2 

De Friedman toets toont aan dat er een significant verschil bestaat tussen de frequentie van 

gedragsmodaliteiten binnen Conditie 1 (   (16) = 108.367, p < 0.001) en binnen Conditie 2 

(  (16) = 92.210, p < 0.001). 
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3.1.2 Onderzoeksvraag 2 

Verschilt de gemiddelde frequentie peergericht gedrag in Conditie 1 (niet- gestructureerde 

peerinteracties) van de gemiddelde frequentie peergericht gedrag in Conditie 2 (niet- 

gestructureerde interacties met sibling)? 

Hypothese a: De gemiddelde frequentie peergericht gedrag (zowel actief als niet-actief) is 

significant lager in Conditie 1 dan de gemiddelde frequentie peergericht gedrag (zowel actief 

als niet-actief) in Conditie 2. 

Niet alle kinderen met EMB die deelnamen aan de observaties in Conditie 1 namen ook deel 

aan de observaties in Conditie 2. Slechts negen van de geobserveerde kinderen met EMB 

werden in beide condities geobserveerd. We besloten om bij de statistische analyses waarin 

twee condities worden vergeleken enkel deze negen kinderen mee te nemen. Dit heeft tot 

gevolg dat de onderzochte steekproef kleiner wordt, maar anderzijds blijven de 

persoonskenmerken van de kinderen met EMB gelijk. Dit lijkt waardevol omdat deze een 

invloed kunnen uitoefenen op de mate waarin peergericht gedrag gesteld wordt. 

Uit onderstaande figuur blijkt dat de geobserveerde kinderen in Conditie 1 minder peergericht 

gedrag stellen dan in Conditie 2. In Conditie 1 bedraagt het gemiddelde 32,46% (SD=28.89, 

Min=0.30, Max=90.30). Binnen Conditie 2 ligt dit percentage bij dezelfde kinderen hoger met 

een gemiddelde van 73,66% (SD=17.77, Min=39.20, Max=90.40). 
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Figuur 4. Gemiddelde percentages peergericht gedrag in Conditie 1 en 2 

De Wilcoxon Rangtekentoets toont aan dat het verschil tussen de frequentie van peergericht 

gedrag in Conditie 1 en 2 statistisch significant is (Z = -2.310, p = 0.010, R = -0.77). 

Hyothese b: De gemiddelde frequentie actief peergericht gedrag is significant lager in 

Conditie 1 dan de gemiddelde frequentie actief peergericht gedrag in Conditie 2. 

Aangezien deze onderzoeksvraag twee condities vergelijkt, nemen we opnieuw enkel de 

deelnemers die in beide condities werden geobserveerd mee in de analyse. Zoals onderstaande 

figuur toont, ligt de gemiddelde frequentie van actief peergericht gedrag hoger in Conditie 1 

dan in Conditie 2. Binnen de eerste conditie bedraagt de gemiddelde frequentie 4,44% 

(SD=9.49, Min=0.00, Max=29.10). In Conditie 2 bedraagt deze 13,63% (SD=22.98, 

Min=0.00, Max=68.60). De Wilcoxon Rangtekentoets toont aan dat het verschil in actief 

peergericht gedrag tussen Conditie 1 en Conditie 2 statistisch significant is (Z = -2.100, p = 

0.020, R = -0.70). 
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Figuur 5. Gemiddelde percentages actief peergericht gedrag in Conditie 1 en 2 

Hypothese c: De gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag is significant lager in 

Conditie 1 dan de gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag in Conditie 2. 

Onderstaande figuur bevestigt dat, zoals voorspeld in de hypothese, het niet-actief peergericht 

gedrag hoger ligt in Conditie 2 dan in Conditie 1. De gemiddelde frequenties bedragen 

respectievelijk 28,00% (SD=26.31, Min=0.30, Max=85.70) en 60,01% (SD=22.59, 

Min=21.08, Max=88.90). De Wilcoxon Rangtekentoets toont aan dat het verschil tussen de 

beide condities statistisch significant is (Z = -2.192, p = 0.014, R = -0.73). 
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Figuur 6. Gemiddelde percentages niet-actief peergericht gedrag in Conditie 1 en 2 

3.1.3 Onderzoeksvraag 3 

Heeft een interactiebevorderende omgeving tijdens interacties met een sibling een invloed op 

de frequentie van het peergericht gedrag van personen met EMB? 

Binnen Conditie 3 worden dezelfde kinderen geobserveerd als binnen Conditie 2. Hierdoor 

kunnen we alle geobserveerde kinderen meenemen in analyses die een vergelijking tussen 

beide condities vragen. Omdat ook hier de observatietijd van de kinderen niet gelijk is, wordt 

opnieuw met relatieve frequenties per deelnemer gewerkt. 

Hypothese a: In Conditie 3 is de gemiddelde frequentie van het peergericht gedrag significant 

hoger dan de gemiddelde frequentie van het peergericht gedrag in Conditie 2. 

Eerder toonden de resultaten reeds dat de gemiddelde frequentie van peergericht gedrag in 

Conditie 2 70,80% bedraagt (SD=20.00, Min=39.10, Max=90.40). In Conditie 3 bedraagt dit 

percentage 63,70% (SD=22.21, Min=30.30, Max=94.00). De Wilcoxon Rangtekentoets toont 

aan dat het verschil tussen beide condities niet statistisch significant is (Z = -0.764, p = 0.246) 

Hypothese b: In Conditie 3 is de gemiddelde frequentie van actief peergericht gedrag en de 

gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag significant hoger dan de gemiddelde 

frequentie van actief peergericht gedrag en de gemiddelde frequentie niet-actief peergericht 

gedrag in Conditie 2. 
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Zoals onderstaande figuur aantoont, verschilt het percentage van actief peergericht gedrag 

tussen beide condities. In Conditie 3 bedraagt de gemiddelde frequentie van actief peergericht 

gedrag 8,10% (SD=13.46, Min=0.00, Max=41.30). In Conditie 2 wordt 13,90% (SD=21.67, 

Min=0.00, Max=68.60) van de tijd actief peergericht gedrag gesteld. De Wilcoxon 

Rangtekentoets toont aan dat dit verschil statistisch significant is (Z = -1.838, p = 0.035, R = -

0.58). De gemiddelde frequentie van niet-actief peergericht gedrag bedraagt 55,60% 

(SD=21.44, Min=26.90, Max=91.20) in Conditie 3 en 56,90% (SD=23.85, Min=21.80, 

Max=88.90) in Conditie 2. De Wilcoxon Rangtekentoets geeft aan dat de mate van niet-actief 

peergericht gedrag niet significant verschilt tussen beide condities (Z = -0.051, p = 0.50). 

 

Figuur 7. Gemiddelde percentages actief, niet-actief en niet-peergericht gedrag in Conditie 2 

en 3 

3.1.4 Onderzoeksvraag 4 

Is er een samenhang tussen de frequentie van het peergericht gedrag en de aanwezigheid van 

een visuele beperking? 

De informatie over de aanwezigheid van een visuele beperking werd ingewonnen via een 

vragenlijst. Indien de vragenlijst onvolledig werd ingevuld, werden de kinderen niet 

opgenomen in deze analyse. Kinderen met ‘een vermoeden van’ een visuele beperking 



45 
 

worden in deze analyse gelijkgesteld aan kinderen met een visuele beperking. In Conditie 1 

bevat de groep van kinderen met een visuele beperking acht personen. Tien kinderen binnen 

deze conditie hebben geen visuele beperking. In Conditie 2 werden vier kinderen met en vier 

kinderen zonder visuele beperking geobserveerd.  

Hypothese a: In Conditie 1 en 2 hangt de aanwezigheid van een visuele beperking samen met 

een vermindering van de gemiddelde frequentie peergericht gedrag (zowel actief als niet-

actief). 

 

Figuur 8. Gemiddelde percentages peergericht gedrag in Conditie 1 en 2 bij kinderen met of 

zonder een visuele beperking 

Bovenstaande figuur toont dat er verschillen zijn tussen de groepen met en zonder visuele 

beperking en dit in beide condities. In Conditie 1 bedraagt het gemiddelde percentage van 

peergericht gedrag 33,90% (SD=22.56, Min=0.30, Max=69.60) bij kinderen met een visuele 

beperking. De groep van kinderen zonder visuele beperking stelt gemiddeld iets meer 

peergericht gedrag, namelijk 44,50% (SD=25.10, Min=7.30, Max=90.30). 

De kinderen zonder visuele beperking stellen in Conditie 2 gemiddeld 71,20% (SD=23.42, 

Min=39.10, Max=90.40) peergericht gedrag, terwijl dit percentage bij de kinderen met visuele 

beperking 64,10% (SD=21.93, Min=39.20, Max=89.10) bedraagt. 
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De Mann-Whitney U toets toont aan dat het verschil tussen de kinderen met visuele beperking 

en zonder visuele beperking statistisch niet significant is, zowel in Conditie 1 (Z = -1.510, p = 

0.073, R = -0.36) als in Conditie 2 (Z = -0.289, p = 0.443). 

Hypothese b: In Conditie 1 en 2 hangt de aanwezigheid van een visuele beperking samen met 

een vermindering van zowel de gemiddelde frequentie actief peergericht gedrag als van de 

gemiddelde frequentie niet-actief peergericht gedrag. 

Onderstaande figuur laat vermoeden dat voornamelijk de hoeveelheid actief peergericht 

gedrag beïnvloed wordt door de aan- of afwezigheid van een visuele beperking. Kinderen met 

(een vermoeden van) een visuele beperking stellen in Conditie 1 gemiddeld 1,70% (SD=2.67, 

Min=0.00, Max=6.10) van de geobserveerde tijd actief peergericht gedrag. Bij kinderen 

zonder een visuele beperking bedraagt dit percentage 12,30% (SD=15.11, Min=0.00, 

Max=39.30). De Mann-Whitney U test toont aan dat het verschil tussen de gemiddelde 

percentages statistisch significant is (Z = -2.231, p = 0.012, R = -0.526). Het percentage niet-

actief gedrag bedraagt binnen deze Conditie 32,10% (SD=23.76, Min=7.30, Max=85.70) bij 

de kinderen zonder visuele beperking en 32,20% (SD=22.18, Min=0.30, Max=69.60) bij de 

kinderen met een visuele beperking. Dit verschil is volgens de Mann-Whitney U test niet 

statistisch significant (Z = -0.444, p = 0.348). 
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Figuur 9. Gemiddelde percentages actief en niet-actief peergericht gedrag in Conditie 1 bij 

kinderen met of zonder een visuele beperking 

Ook binnen Conditie 2 laat de figuur een aanzienlijk verschil in de mate van actief peergericht 

gedrag zien. De kinderen zonder een visuele beperking stellen gemiddeld 29,60% (SD=28.09, 

Min=5.90, Max=68.60%) van de tijd actief peergericht gedrag. Bij de kinderen met een 

visuele beperking bedraagt dit 3,20% (SD=2.30, Min=0.20, Max=5.10). De Mann-Whitney U 

test toont aan dat het verschil in actief peergericht gedrag tussen kinderen met en zonder een 

visuele beperking significant is (Z = -2.309, p = 0.014, R = -0.81). Het percentage niet-actief 

peergericht gedrag bedraagt 41,60% (SD=21.62, Min=21.80, Max=66.50) bij kinderen zonder 

een visuele beperking en 60,90% (SD=23.61, Min=34.30, Max=88.90) bij kinderen met een 

visuele beperking. De Mann-Whitney U test toont aan dat het percentage van de groep 

kinderen met een visuele beperking niet significant verschilt van het percentage van de groep 

kinderen zonder een visuele beperking (Z = -1.155, p = 0.171). 
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Figuur 10. Gemiddelde percentages actief en niet-actief peergericht gedrag in Conditie 2 bij 

kinderen met of zonder een visuele beperking 

3.2 Intermediate stage 

Wij hanteren een sequentieel onderzoeksdesign en bijgevolg starten we, nadat de 

kwantitatieve analyse is afgerond, met de kwalitatieve data-analyse. Zoals eerder aangegeven 

in de bespreking van het onderzoeksdesign zullen wij echter eerst nagaan welke concrete 

meerwaarde een kwalitatieve analyse van de data kan betekenen voor de resultaten die werden 

bekomen in de kwantitatieve fase. Bovendien expliciteren we op welke manier, en volgens 

welke principes, we de kwalitatieve data-analyse vorm zullen geven. 

Eerder gaven we reeds aan dat het kwalitatieve luik wellicht gedragsclusters zou beschrijven 

die gecodeerd werden tijdens de kwantitatieve dataverwerking. Een gedragscluster 

operationaliseerden wij als: “een tijdsinterval (van enkele seconden) waarbinnen de persoon 

met EMB, zonder onderbreking, één welbepaald peergericht gedrag stelt”. Uit de 

kwantitatieve fase blijkt dat twee peergerichte gedragsmodaliteiten aanzienlijk vaker 

voorkomen dan de andere gedragingen in de interacties tussen twee personen met EMB: 

‘kijken in de richting van de peer (niet-actief)’ en ‘vocalisaties (niet-actief)’. In de conditie 

van de niet-gestructureerde interacties tussen kinderen met EMB en hun sibling wordt 
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daarnaast ook zeer veel objectgerelateerd gedrag (niet-actief) geobserveerd. Wij opteren 

ervoor om bovenvermelde gedragsmodaliteiten bijgevolg onderwerp te maken van onze 

kwalitatieve analyse. Vele modaliteiten die in het codeerschema zijn opgenomen, werden 

slechts zeer beperkt geobserveerd in de videofragmenten. Binnen dit masterproefonderzoek 

zullen wij de meest frequente modaliteiten in de diepte uitwerken. 

Silverman (2000) geeft echter aan dat men niet moet trachten om alle elementen van een 

interactie te reconstrueren. Enerzijds is dit onmogelijk, anderzijds belemmert het een heldere 

focus tijdens het analyseproces. Hij geeft aan dat men best focust op een specifiek element 

van het interactieproces en eventueel een derde variabele toevoegt die de kern vormt van de 

onderzoeksinteresse. Onze interesse gaat, na het uitvoerig bekijken van het beeldmateriaal in 

het kader van de kwantitatieve fase, uit naar de opbouw van de gedragsclusters en de 

eventuele gebeurtenissen die vooraf gaan aan het peergericht gedrag of het gedrag beëindigen. 

Dit onderzoeksdoel leunt aan bij vormen van beschrijvend onderzoek waarbij een antwoord 

wordt geformuleerd op vragen als ‘Wat is hier precies gaande?’ en ‘Welke variaties bestaan 

hierin?’ (Miller & Crabtee, 1992). 

Op basis van dit globale onderzoeksdoel kunnen we volgende beschrijvende 

onderzoeksvragen formuleren: 

1. Wat is de opbouw van de gedragscluster waarin de modaliteit ‘kijken in de richting van de 

peer/sibling’ voorkomt? 

1a: Welke antecedenten gaan er vooraf aan het ‘kijken in de richting van de 

peer/sibling’? 

1b: Zijn er factoren die lijken bij te dragen aan het stopzetten van het kijken in de 

richting van de peer/sibling? 

2. Wat is de opbouw van de gedragscluster waarin de modaliteit ‘vocalisaties’ voorkomt? 

 2a: Welke antecedenten gaan er vooraf aan het stellen van vocalisaties? 

 2b: Zijn er factoren die lijken bij te dragen aan het stopzetten van de vocalisaties? 

 2c: Welk ‘soort’ van vocalisaties gebruiken de deelnemers? 

3. Wat is de opbouw van de gedragscluster waarin de modaliteit ‘objectgerelateerd gedrag’ 

voorkomt? 
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 3a: Welke antecedenten gaan er vooraf aan het stellen van objectgerelateerd gedrag? 

3b: Zijn er factoren die lijken bij te dragen aan het stopzetten van objectgerelateerd 

gedrag? 

Het antwoord op deze onderzoeksvragen zal verkregen worden door de verzamelde data 

herhaaldelijk te bekijken en te beluisteren. Wij zullen het principe van ‘comtemplative 

dwelling’ dus toepassen op videofragmenten (Parse, Coyne, & Smith, 1985). Per fragment 

zullen we een antwoord trachten te formuleren op de onderzoeksvragen en het beeldmateriaal 

ook gebruiken om deze antwoorden te staven. De conclusies per onderzoeksvraag zullen 

worden uitgeschreven, maar de elementen van het beeldfragment die wij als ‘bewijsvoering’ 

voor het antwoord op de onderzoeksvraag zien, zullen in bijlage worden opgenomen in een 

tabel. 

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel en welke gedragsclusters we verder zullen analyseren in 

welke conditie. De gedragsclusters die zullen worden beschreven, vormen telkens de langste 

(in seconden) binnen hun gedragsmodaliteit. De clusters ‘kijken in de richting van de peer 

(niet-actief)’ en ‘vocalisaties (niet-actief)’ beschrijven we telkens aan de hand van vier 

fragmenten: twee in Conditie 1 en twee in Conditie 2. De derde gedragscluster, 

objectgerelateerd gedrag (niet-actief), wordt beschreven aan de hand van twee fragmenten in 

de tweede conditie. In totaal worden dus tien fragmenten opgenomen in de kwalitatieve 

analyse. 

Tabel 5: 

Overzicht gedragsclusters voor kwalitatieve analyse per conditie 

Gedragsmodaliteit Fragment Conditie Deelnemer 

    

Kijken in de richting  1 1 16 

van de peer (niet-actief) 2 1 12 

 3 2 19 

 4 2 20 

Vocalisaties (niet-actief) 5 1 15 

 6 1 13 

 7 2 13 

 8 2 19 

Objectgerelateerd (niet-actief) 9 2 13 

 10 2 11 
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Het aantal langdurige gedragsclusters is eerder beperkt en daarom zou het selecteren van een 

groter aantal gedragsclusters per modaliteit ervoor zorgen dat ook zeer korte clusters (van 

bijvoorbeeld drie seconden) verder geanalyseerd worden. Het analyseren van vele van deze 

kortdurende clusters kan zinvol zijn, maar aangezien één van onze focussen de opbouw van 

de clusters is, lijkt het in dit verkennend onderzoek meer wenselijk om langere 

interactieperiodes te bestuderen. De keuze voor twee fragmenten (per gedragsmodaliteit in 

één conditie) blijft in zekere zin arbitrair maar toont tevens aan dat dit luik de klemtoon legt 

op een exploratie in de diepte. Dit is ons inziens noodzakelijk omdat juist hierin de 

meerwaarde van het kwalitatieve luik vervat zit. 

3.3 Kwalitatieve resultaten 

3.3.1 Analysemethode 

De onderzoeksvragen waar we met de kwalitatieve analyse een antwoord op trachten te 

bieden, worden hieronder elk afzonderlijk besproken aan de hand van twee fragmenten per 

conditie. Elke onderzoeksvraag omvat met andere woorden vier fragmenten met uitzondering 

van de laatste, aangezien deze enkel binnen de conditie van de interacties met siblings geldt. 

De resultaten van deze kwalitatieve analyse zijn terug te vinden in de Tabellen 6, 7 en 8 (zie 

Bijlage 6, 7 en 8). Deze tabellen zijn zo opgebouwd dat aan de hand van drie kolommen een 

fragment geanalyseerd wordt. In de eerste kolom worden de seconden weergegeven. Wij 

hebben geopteerd om vijftien seconden voor (-15 t.e.m. 0) en vijftien seconden na (+1 t.e.m. 

+15) het stellen van het gedrag mee op te nemen in deze analyse. De gedragscluster bevindt 

zich met andere woorden tussen deze vijftien seconden voor/na en wordt stapsgewijs 

geanalyseerd. Een tweede kolom tracht een objectieve beschrijving weer te geven van wat er 

op welke seconde precies gebeurt in het fragment. Deze kolom is tevens onderverdeeld in drie 

subkolommen: peer/sibling, persoon met EMB die het peergericht gedrag stelt en omgeving. 

Het is de bedoeling om het gestelde gedrag op te delen in deze drie categorieën zodat 

duidelijk is wie op welk moment welk gedrag stelt. De derde en laatste kolom geeft een 

mogelijke interpretatie weer van het gestelde gedrag. Boven elke tabel wordt tevens 

aangeduid welk fragment werd geanalyseerd in welke conditie, welke deelnemer in dit 

fragment te zien is en het aantal seconden dat de gedragscluster omvat. 
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3.3.2 Onderzoeksvraag 1 

Wat is de opbouw van de gedragscluster waarin de modaliteit ‘kijken in de richting van de 

peer met EMB/sibling’ voorkomt? 

Conditie 1 

Binnen de eerste conditie (niet-gestructureerde interactie met peer met EMB) zijn er mogelijk 

antecedenten die de kinderen met EMB waarnemen, bijvoorbeeld onrustige bewegingen van 

de peer. In Fragment 1 lijkt de persoon met EMB zich omwille van deze onrustige 

bewegingen te richten op de peer. In Fragment 2 start de persoon met EMB met het kijken 

naar de peer wanneer deze brommende geluiden maakt. De persoon met EMB in dit tweede 

fragment heeft een vermoeden van visuele beperking, wat het niet evident maakt om dit 

gedrag correct te analyseren. 

Zowel in Fragment 1 als Fragment 2 is er geen directe factor op te merken die het stopzetten 

van het gedrag beïnvloedt. Wel zien we dat in Fragment 1 de persoon met EMB zich opspant 

en haar zithouding aanpast. Wanneer ze deze bewegingen maakt, kijkt ze niet meer in de 

richting van de peer. Wanneer de peer in Fragment 2 een brommend geluid blijft maken, stopt 

de persoon met EMB met het kijken in zijn richting. 

Conditie 2 

Binnen de tweede conditie (niet-gestructureerde interactie met sibling) valt op dat de persoon 

met EMB kijkt in de richting van de sibling wanneer deze hem of haar expliciet aandacht 

schenkt. Zo komt in Fragment 3 naar voor dat de persoon met EMB de sibling aankijkt 

wanneer deze op ooghoogte komt zitten en een liedje voor haar zingt. Ook wanneer ze af en 

toe hierbij haar naam zegt, kijkt ze de sibling aan. In Fragment 4 valt dan weer op dat de 

persoon met EMB de sibling aankijkt wanneer deze begint om de rolstoel heen te bewegen. 

De sibling wandelt van de linkerkant naar de rechterkant, waarbij hij telkens stopt en de 

persoon met EMB over zijn kaak of door zijn haar wrijft. 

In Fragment 3 lijkt het stoppen van het gedrag geen specifieke oorzaak te hebben. We zien dat 

de persoon met EMB om zich heen begint te kijken. De sibling probeert de aandacht te 

trekken van de persoon met EMB, maar dit heeft weinig tot geen gedragsverandering tot 

gevolg. Tot slot is het in Fragment 4 duidelijk wat de oorzaak is van het beëindigen van het 

kijken naar de sibling. Wanneer de broer van de persoon met EMB plots een voorwerp van de 
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grond neemt, om daar samen mee te spelen, is de persoon met EMB volledig gericht op het 

object en niet meer op de sibling. 

3.3.3 Onderzoeksvraag 2 

Wat is de opbouw van de gedragsclusters ‘stellen van vocalisaties’? 

Conditie 1 

Binnen de conditie van de niet-gestructureerde interactie met een peer met EMB zien we in 

Fragment 5 dat er geen antecedenten voorafgaan aan het stellen van vocalisaties. Uit de tabel 

valt bijvoorbeeld af te leiden dat er geen gedrag van de peer voorafgaat aan het stellen van 

vocalisaties. Hetzelfde kan worden opgemerkt voor Fragment 6: uit de analyse zijn geen 

duidelijke antecedenten af te leiden. 

Zowel in Fragment 5 als Fragment 6 zijn er geen directe factoren op te merken die het 

stopzetten van de vocalisaties beïnvloeden. Net zoals er geen duidelijke antecedenten zijn op 

te merken, valt uit de tabel ook niet af te leiden wat er toe heeft bijgedragen dat het stellen van 

vocalisaties werd stopgezet. Bij Fragment 5 staat letterlijk in de tabel dat er geen 

observeerbare reden is tot stopzetting van het gedrag. Ook in Fragment 6 is er geen duidelijke 

reden tot stopzetting van de gedragscluster. 

Conditie 2 

Binnen de conditie van de niet-gestructureerde interactie met de sibling is het omgekeerde op 

te merken. Zo begint de persoon met EMB in Fragment 7 te kreunen wanneer haar broer het 

voorwerp waar ze mee spelen wegneemt. Wanneer ze opnieuw met het object mag spelen, 

maakt ze kirrende geluiden. In Fragment 8 is dan weer te zien dat de persoon met EMB luidop 

begint te lachen wanneer haar zus op ooghoogte komt zitten en een liedje zingt. 

Met betrekking tot de stopzetting van de gedragscluster is er een verschil op te merken tussen 

Conditie 1 en 2. In Conditie 1 was het niet duidelijk waarom de gedragscluster werd 

stopgezet. Dit verschilt licht met Conditie 2. Zo is in Fragment 7 op te merken dat de persoon 

met EMB stopt met het stellen van vocalisaties wanneer de sibling stopt met het zingen van 

een liedje. Wanneer de sibling namelijk een rammelaar neemt en stopt met zingen, stopt ook 

de persoon met EMB met het stellen van vocalisaties. In Fragment 8 kan daarentegen dezelfde 

conclusie getrokken worden als in Conditie 1. Er is geen duidelijke aanleiding waarom de 

gedragscluster wordt stopgezet. 
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Soorten vocalisaties 

Wanneer we kijken naar de vocalisaties, zien we dat er verschillende soorten optreden. Zo 

zijn er de kirrende geluiden, de hoge en schelle ie-klanken, luidop lachen, kreunende klanken 

en verzuchtingen. Al deze vocalisaties (klanken) vallen onder de prelinguale periode zoals we 

die bij een normaal ontwikkelend kind zouden terugvinden. Dit is de periode van de geboorte 

tot ongeveer twaalf maanden, waarin het kind nog niet ‘spreekt’ in de gebruikelijke zin van 

het woord: het gebruikt nog niet de conventionele taaltekens die in een bepaalde 

taalgemeenschap geldig zijn. Het maakt wel geluiden, communiceert ook in zekere mate (het 

kan wensen en ongenoegens uiten), maar het heeft deze twee nog niet geïntegreerd tot wat wij 

‘spreken’ plegen te noemen (Schaerlaekens, 1977). 

3.3.4 Onderzoeksvraag 3  

Wat is de opbouw van de gedragsclusters ‘objectgerelateerd gedrag’? 

Conditie 2 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden werden enkel twee fragmenten geanalyseerd uit 

de conditie van niet-gestructureerde interactie met sibling. In Fragment 9 valt het op dat de 

persoon met EMB slechts objectgerelateerd gedrag stelt wanneer de sibling hulp biedt. Deze 

hulp omvat het helpen duwen op de drukknop van het object, zodat deze geluid begint te 

maken en er glitters rondzweven. In dit fragment gaan er dus duidelijke antecedenten vooraf 

aan het stellen van objectgerelateerd gedrag. Tijdens de analyse van Fragment 10 werd 

duidelijk dat de persoon met EMB objectgerelateerd gedrag stelt wanneer de sibling een 

bepaald voorwerp laat zien. Dit trillende object trekt de aandacht van de persoon met EMB 

waardoor hij objectgerelateerd gedrag stelt. 

Wanneer we bij deze twee fragmenten kijken naar factoren die het stopzetten van het gedrag 

kunnen beïnvloeden, zien we dat bij Fragment 9 dit een handeling is van de sibling. Wanneer 

de broer beslist om een ander voorwerp uit de kast te halen, stopt het gedrag dat de persoon 

met EMB stelde om het voorwerp uit het fragment aan te raken. In het laatste (tiende) 

fragment zien we dat het objectgerelateerd gedrag wordt stopgezet wanneer de sibling het 

voorkeursobject van de persoon met EMB wegneemt. Tijdens het fragment toont de persoon 

met EMB een duidelijke interesse in het trillend object in plaats van in de toren. Wanneer de 

broer dit trillend object aan de kant legt, verdwijnt het objectgerelateerd gedrag. 
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4 Discussie 

4.1 Samenvatting van de resultaten van de kwantitatieve analyse 

4.1.1 Onderzoeksvraag 1 

Welk peergeoriënteerd gedrag vertonen personen met EMB? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat tijdens onderlinge interacties de gemiddelde frequentie 

van peergericht gedrag bij personen met EMB lager is dan de gemiddelde frequentie van alle 

niet-peergericht gedrag. Kinderen met EMB zijn tijdens onderlinge interacties, meer dan dat 

ze op elkaar gericht zijn, gericht op de omgeving of in zichzelf gekeerd. Tijdens interacties 

met de sibling observeren we gemiddeld meer peergericht gedrag dan ander gedrag bij de 

personen met EMB. Het percentage ligt zelfs vrij hoog met 70,80%. We merken op dat ook de 

categorieën ‘niet of onvoldoende in beeld’ en ‘gericht op de begeleider’ binnen de analyses 

onder de noemer van niet-peergericht gedrag werden geplaatst. De begeleiders onderbraken 

de observaties echter slechts kort en de kinderen werden vele seconden geobserveerd, 

waardoor dit wellicht geen grote invloed heeft op het gemiddelde percentage dat er niet-

peergericht gedrag gesteld wordt. Uit de resultaten van beide condities kunnen we 

concluderen dat kinderen met EMB op hun peer gericht zijn. In beperkte mate zijn ze gericht 

op een peer met EMB. In de conditie van de siblings lijken ze meer op hun broer/zus gericht. 

Als we het peergerichte gedrag nader bestuderen valt op dat er zowel tijdens onderlinge 

interacties als tijdens interacties met de sibling meer niet-actief peergericht gedrag dan actief 

peergericht gedrag getoond wordt. Bij het actief peergericht gedrag gaat het peer gerichte 

gedrag samen met het aankijken en/of het draaien van het hoofd of lichaam in de richting van 

de peer. Wellicht is deze combinatie van gedragingen voor sommigen moeilijker uit te voeren 

door hun fysieke en cognitieve beperkingen. 

Vervolgens blijkt uit de resultaten dat peergericht gedrag op verschillende manieren wordt 

getoond. Er zijn significante verschillen in de mate waarin bepaalde peergerichte gedragingen 

gesteld worden. Binnen de conditie met twee personen met EMB valt op dat het ‘kijken naar 

de peer (niet-actief)’ en ‘vocalisaties (niet-actief)’ aanzienlijk vaker voorkomen dan andere 

gedragsmodaliteiten. Hierbij merken we op dat de twee meest frequente gedragsmodaliteiten 

vallen binnen de categorie van niet-actief peergericht gedrag, wat aansluit bij de voorgaande 
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bevindingen. Opmerkelijk is bovendien dat er geen gebaren werden geobserveerd binnen de 

eerste conditie. Ook de meeste andere gedragsmodaliteiten komen slechts zeer beperkt voor 

en worden bij vele kinderen zelfs helemaal niet geobserveerd. Dit laat vermoeden dat de 

kinderen met EMB een duidelijke voorkeur hebben voor bepaalde gedragsmodaliteiten. 

Binnen de conditie met de siblings zijn onze bevindingen gelijkaardig betreffende de beperkte 

diversiteit aan gedragingen die frequent voorkomen. Waarin beide condities duidelijk 

verschillen, is de mate van objectgerelateerd gedrag. Dit verschil is echter deels ingegeven 

door de mogelijkheden van de kinderen. De kinderen binnen de eerste conditie gebruiken 

zelden materiaal, hoewel dit zich meestal wel in de ruimte bevond. Omwille van hun fysieke 

beperkingen is het voor hen niet mogelijk om dit effectief te nemen. Binnen de tweede 

conditie grijpen de siblings vaak spontaan naar materiaal (dat vaak ook in de ruimte aanwezig 

is en waartoe ze vrij toegang hebben) om de aandacht van hun broer/zus te trekken. Bijgevolg 

wordt in de tweede conditie aanzienlijk meer actief en niet-actief objectgerelateerd gedrag 

geobserveerd. 

4.1.2 Onderzoeksvraag 2 

Verschilt de gemiddelde frequentie peergericht gedrag in Conditie 1 (niet-gestructureerde 

interacties tussen twee kinderen met EMB) van de gemiddelde frequentie peergericht gedrag 

in Conditie 2 (niet-gestructureerde interacties met sibling)? 

Binnen de conditie met de siblings is de mate waarin peergericht gedrag gesteld wordt 

aanzienlijk hoger. Dit lijkt zeer aannemelijk aangezien de siblings op een hoger niveau 

functioneren en actief de aandacht van de persoon met EMB trekken. De resultaten kunnen er 

bijgevolg op wijzen dat de geobserveerde kinderen meer peergericht gedrag stellen wanneer 

zij een interactiepartner hebben die hen actief uitdaagt en betrekt bij de interactie. Ook eerder 

onderzoek toonde immers aan dat interactieprogramma’s met normaal ontwikkelende peers 

een positieve invloed hebben op de mate van sociaal gericht gedrag (Brady et al., 1991; 

Anderson & Brady; 1993, Hunt et al., 1996). Het initiatief nemen tot interacties, of het 

reageren op onduidelijke signalen van peers met EMB, lijkt moeilijker. Deze interpretatie lijkt 

ook van toepassing op de mate waarin kinderen met EMB actief peergericht en niet-actief 

peergericht gedrag stellen. De onderzoeksresultaten tonen immers aan dat zowel actief 

peergericht als niet-actief peergericht gedrag significant vaker voorkomt in de conditie met de 

siblings. 
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4.1.3 Onderzoeksvraag 3 

Hebben interactiebevorderende objecten tijdens interacties met een sibling een invloed op de 

frequentie van het peergericht gedrag van personen met EMB? 

Om een antwoord te kunnen formuleren op deze onderzoeksvraag, werden de tweede en derde 

conditie met elkaar vergeleken. De tweede conditie betreft een niet-gestructureerde interactie 

terwijl in de derde conditie de sibling een duidelijke instructie krijgt om met de bal te spelen. 

Voorgaand onderzoek focuste al eerder op interactiebevorderende mechanismen, maar hierbij 

ging het over een microswitch communicatiesysteem (Kennedy & Haring, 1993) of andere 

softwarepakketten (Hunt, 1996). Vergelijkend onderzoek waarbij spelmateriaal zoals een bal 

als interactiebevorderende maatregel wordt genomen, bestaat dus niet. 

We observeerden geen significant verschil tussen de twee condities in het peergerichte 

gedrag. Er werd verwacht dat we meer peergericht gedrag zouden zien wanneer 

interactiebevorderende objecten worden aangeboden, maar de frequentie van het peergericht 

gedrag is lager in de derde conditie. Zoals eerder aangehaald gebruiken de siblings in de 

tweede conditie vaak spontaan materiaal om de aandacht van hun broer/zus met EMB te 

trekken. Hierdoor is het onderscheid met de derde conditie, waarin de sibling de instructie 

krijgt om een bal te gebruiken en hiermee samen te spelen, minder groot dan het 

onderzoeksdesign laat vermoeden. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de bekomen 

resultaten. 

Wanneer we het peergerichte gedrag bekijken zien we dat de gemiddelde frequentie van het 

niet-actief peergericht gedrag nauwelijks verschilt tussen beide condities. Mogelijk kan ook 

dit verklaard worden door bovenvermelde bedenking. Anderzijds is er wel een significant 

verschil in de mate van actief peergericht gedrag. Deze is namelijk hoger in de tweede 

conditie. Dit lijkt in strijd met de vooropgestelde hypothese, maar mogelijk heeft ook hier het 

onderzoeksdesign een invloed. De observaties binnen de tweede conditie gingen namelijk 

steeds vooraf aan de observaties binnen de derde conditie. Mogelijk speelt hier een tijdseffect 

omdat de kinderen met EMB al meer vermoeid zijn en bijgevolg minder actief peergericht 

gedrag stellen. Daarnaast kan het ook zijn dat de kinderen minder gemotiveerd waren voor het 

opgelegde spel. 
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4.1.4 Onderzoeksvraag 4 

Is er een samenhang tussen de frequentie van het peergericht gedrag en de aanwezigheid van 

een visuele beperking? 

Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van een visuele beperking niet samenhangt met 

een vermindering van de frequentie van peergericht gedrag, dit voor zowel de eerste als de 

tweede conditie. De frequentie van peergericht gedrag is iets hoger bij de groep van kinderen 

zonder een visuele beperking, maar het verschil is niet significant in vergelijking met de groep 

van kinderen met een visuele beperking. We willen deze resultaten wel enigszins nuanceren 

aangezien het moeilijk was om gedrag te coderen bij kinderen met (het vermoeden van) een 

visuele beperking. Mogelijk heeft dit de resultaten beïnvloed. 

Wanneer we enkel naar het actief peergericht gedrag kijken zien we zowel in Conditie 1 als in 

Conditie 2 dat de kinderen met een visuele beperking aanzienlijk minder actief peergericht 

gedrag stellen dan de geobserveerde kinderen zonder een visuele beperking. Dit lijkt 

aannemelijk aangezien het actief peergericht gedrag een sterke gerichtheid op de peer vraagt. 

Bovendien wordt het gedrag geoperationaliseerd als het kijken in de richting van de peer en 

het stellen van het gedrag. Tijdens het coderen werd er rekening mee gehouden dat bij 

kinderen met een visuele beperking deze actieve gerichtheid ook getoond kan worden door 

bijvoorbeeld het oor naar de peer te draaien, maar toch blijft het moeilijk om een adequate 

interpretatie van het gedrag te bekomen. Wij zijn immers geneigd om ons te focussen op het 

‘kijken naar’ waardoor actieve gerichtheid mogelijk minder gecodeerd wordt. Dit kan er toe 

bijgedragen hebben dat het peergericht actief gedrag zeer beperkt werd geobserveerd bij de 

kinderen met een visuele beperking. 

Bij het niet-actief peergericht gedrag zien we geen significant verschil tussen kinderen met of 

zonder visuele beperking. Binnen de eerste conditie verschilt het gemiddelde percentage niet-

peergericht gedrag nauwelijks tussen kinderen met en zonder visuele beperking. Binnen de 

tweede conditie ligt het percentage aanzienlijk hoger bij de kinderen zonder een visuele 

beperking (60,90% tegenover 41,60% bij kinderen met een visuele beperking), maar de 

standaardafwijking is erg groot en bijgevolg is dit verschil niet statistisch significant. Er lijken 

dan ook grote interindividuele verschillen te zijn. Zoals eerder aangehaald observeren we bij 

kinderen met een visuele beperking minder actief peergericht gedrag. 
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4.2 Samenvatting van de resultaten van de kwalitatieve analyse 

Binnen de discussie van de kwalitatieve onderzoeksresultaten is het niet mogelijk te 

vergelijken met voorgaand onderzoek. Zo hebben de onderzoeken die besproken werden in 

het literatuuroverzicht een kwantitatief onderzoeksdesign. Ook stemmen de onderzoeksvragen 

niet overeen. 

4.2.1 Onderzoeksvraag 1 

Wat is de opbouw van de gedragscluster waarin de modaliteit ‘kijken in de richting van de 

peer/sibling’ voorkomt? 

Uit de resultaten van de kwalitatieve analyse weten we dat rond de gedragsclusters ‘kijken in 

de richting van de peer met EMB/sibling’ verschillen zijn op te merken binnen de 

verschillende condities. Zo lijken er binnen de conditie van de niet-gestructureerde interactie 

met een peer met EMB (Conditie 1) specifieke factoren te zijn die het gedrag uitlokken. 

Voorbeelden hiervan zijn onrustige bewegingen of brommende geluiden van de peer. 

Binnen de conditie van de niet-gestructureerde interactie met sibling (Conditie 2) valt op dat 

de persoon met EMB duidelijk reageert op de handelingen die de sibling stelt. Het kijken naar 

de sibling wanneer deze begint te zingen of de sibling gericht volgen met de ogen illustreert 

dit. 

Factoren die bijdragen aan het stopzetten van de gedragsmodaliteit ‘kijken in de richting van 

de peer’ zijn eveneens duidelijker binnen Conditie 2 dan binnen Conditie 1. Binnen deze 

tweede conditie zien we de invloed van de sibling op het gedrag van de persoon met EMB. Zo 

stopt de persoon met EMB met het stellen van de gedragsmodaliteit ‘kijken in de richting van 

de peer’ wanneer bijvoorbeeld een object wordt aangeboden. 

Samenvattend zouden we kunnen stellen dat binnen de eerste conditie minder interactie 

plaatsvindt dan binnen de tweede conditie. Binnen de conditie met de personen met EMB en 

hun siblings zien we duidelijke factoren die bijdragen tot het uitlokken en beëindigen van de 

gedragscluster. Meestal zijn deze te wijten aan handelingen van de sibling, waardoor het 

mogelijk is te spreken van interactie. 

Wat nog dient opgemerkt te worden, is dat de persoon met EMB in verschillende fragmenten 

een vermoeden heeft van een visuele beperking. Verschillende onderzoekers kunnen daarom 
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op een andere manier het gedrag van deze deelnemer interpreteren en analyseren. Zo kan het 

omhoog kijken een manier zijn om beter te kunnen luisteren alsook een manier om zich weg 

te draaien van de peer. 

4.2.2 Onderzoeksvraag 2 

Wat is de opbouw van de gedragscluster waarin de modaliteit ‘vocalisaties’ voorkomt? 

Binnen de eerste conditie valt op dat de gestelde vocalisaties niet uitgelokt worden door het 

gedrag of de handelingen die de peer met EMB stelt. De persoon met EMB vocaliseert maar 

de vraag hierbij is of deze een reactie zijn op het gedrag van de peer met EMB. Binnen de 

tweede conditie lijken de vocalisaties die door de personen met EMB worden gesteld wel een 

reactie op handelingen die de siblings stellen. 

Net zoals er weinig tot geen antecedenten zijn op te merken, zijn er binnen de eerste conditie 

ook geen factoren te vinden die het stopzetten van deze gedragscluster beïnvloeden. In 

Conditie 2 is het stopzetten van de vocalisaties duidelijker dan in Conditie 1. In Conditie 2 

stopt de persoon met EMB bijvoorbeeld met vocaliseren wanneer een object wordt 

aangeboden. 

We kunnen met andere woorden opnieuw concluderen dat binnen de tweede conditie 

duidelijk sprake is van meer interactie dan binnen de eerste conditie. Het stellen van 

vocalisaties wordt in deze tweede conditie uitgelokt door handelingen die de sibling stelt en 

wordt er ook door stopgezet. In de eerste conditie is dit niet terug te vinden. 

Tot slot werd bij de resultaten stilgestaan bij de opbouw en de structuur van de vocalisaties. 

Het viel op dat er een aantal soorten vocalisaties was op te merken. Het is echter niet 

eenvoudig om de betekenis van deze ‘klanken’ te achterhalen. Het maken van kirrende 

geluiden en het nabootsen van ie-klanken, kan zowel plezier als ongemak uitdrukken. 

Verder viel tijdens de analyse op dat er vaak een combinatie optreedt van gedrag en 

vocalisaties. Een voorbeeld hiervan is het wrijven over de opzettafel van de rolstoel terwijl de 

persoon met EMB voortdurend vocaliseert. 

4.2.3 Onderzoeksvraag 3 

Wat is de opbouw van de gedragscluster waarin de modaliteit ‘objectgerelateerd gedrag’ 

voorkomt? 
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Met betrekking tot de gedragscluster van ‘objectgerelateerd gedrag’ valt op dat de sibling 

hierbij een belangrijke rol speelt. Het materiaal wordt steeds aangeboden door de sibling 

waarbij de personen met EMB door hen worden ondersteund om zich op het voorwerp te 

richten. Het helpen aanzetten van het object, zodat deze muziek maakt en er glitters 

rondzweven, is hier een voorbeeld van. Er zijn duidelijke antecedenten op te merken bij het 

stellen van objectgerelateerd gedrag. 

De sibling is tevens een duidelijke factor die het stopzetten van het objectgerelateerd gedrag 

beïnvloedt. Door zowel het wegnemen of het vervangen van het object, stopt de persoon met 

EMB met het stellen van objectgerelateerd gedrag. 

4.3 Integratie van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten 

De kwalitatieve onderzoeksvragen zijn geïnspireerd op de kwantitatieve resultaten, maar toch 

zijn deze erg verschillend van de kwantitatieve onderzoeksvragen. Een volledige integratie op 

het niveau van de resultaten is dus moeilijk. Wel bespreken we hieronder enkele 

opvallendheden. 

Als eerste merken we op dat bij de kwalitatieve analyses wordt aangegeven dat, tijdens het 

stellen van een gedragscluster, nauwelijks interactie te observeren is tussen de peers met EMB 

in de eerste conditie. Het gedrag van de interactiepartner verandert zelden naar aanleiding van 

gedrag dat de peer stelt. Dit stemt overeen met de bevindingen binnen het kwantitatieve luik 

omtrent de lage frequentie van (actief) peergericht gedrag. Bovendien bevestigen zowel de 

kwalitatieve als de kwantitatieve analyse dat de hoeveel peergericht gedrag hoger is in de 

tweede conditie. Ook blijkt uit beide analyses dat het gedrag van kinderen met een visuele 

beperking moeilijk interpreteerbaar is. 

Een mogelijke bevinding die tegenstrijdig lijkt met de kwantitatieve resultaten, is dat na de 

kwalitatieve analyse wordt gesteld dat er veel combinaties van gedragingen voorkomen. De 

kwantitatieve resultaten ondersteunen deze stelling niet aangezien de gedragsmodaliteit 

‘combinatie van gedragingen’ amper voorkomt. Wanneer binnen het kwalitatieve luik 

combinaties van gedragingen worden omschreven, is één van de gedragingen steeds zeer 

miniem. Het gaat bijvoorbeeld over het lichtjes opheffen van een arm, maar zo beperkt dat dit 

niet gecodeerd werd binnen het kwantitatieve luik. De gedragingen vallen immers niet op 

wanneer men de opnames niet meerdere keren intensief bekijkt. 
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4.4 Sterktes en beperkingen 

Zoals reeds eerder aangegeven tracht deze masterproef een bijdrage te leveren aan het 

onderzoek naar sociale interacties bij personen met EMB.  

4.4.1 Deelnemersgroep 

Deze masterproef heeft het deelnemersaantal van een twintigtal personen met EMB. Er zijn 

bijgevolg meer deelnemers betrokken bij het onderzoek dan in een eerdere exploratieve studie 

van Deferme (2012). Door het deelnemersaantal te verhogen naar twintig personen met EMB, 

is het mogelijk om een grotere dataverzameling te doen. Hierdoor zijn de resultaten gebaseerd 

op meer personen en laten ze beter toe om (interindividuele) verschillen te detecteren. Verder 

is de opdeling van de deelnemers in duo’s een tweede sterkte van deze masterproef. Door de 

focus te leggen op de interactie tussen twee personen kunnen we verschillende video-opnames 

te maken in meerdere condities. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om de onderlinge 

interacties meer in diepte te verkennen zonder dat de kinderen hierin ondersteund worden 

door een begeleider. Naast het observeren in duo’s, is ook het werken met verschillende 

condities een grote sterkte van deze masterproef. Er wordt niet alleen gekeken naar de sociale 

interactie tussen kinderen met EMB onderling, maar ook tussen kinderen met EMB en hun 

sibling. Zo krijgt het begrip ‘peerinteractie’ een bredere invulling. 

Het deelnemersaantal werd opgetrokken in deze studie, maar toch laat deze steekproefgrootte 

niet toe om de resultaten te generaliseren. Bovendien worden er te veel interindividuele 

verschillen opgemerkt tussen de verschillende deelnemers om, op basis van onze steekproef, 

uitspraken te kunnen doen over kinderen met EMB in het algemeen. 

4.4.2 Onderzoeksdesign 

Er wordt onder andere geopteerd voor een mixed method design. Door aan het kwantitatieve 

luik een kwalitatief gedeelte toe te voegen, creëren we de mogelijkheid om veel meer in de 

diepte te exploreren. Dit wordt bereikt door de fragmenten herhaaldelijk te bekijken. Zo 

kunnen eventuele voorbeelden en interpretaties gegeven worden aan de resultaten uit de 

kwantitatieve analyse. Een beperking aan deze methode is dat er binnen het kwalitatief luik 

geen interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kan opgemeten worden. Het coderen in het 

kwantitatieve luik wordt zo opgesplitst dat er een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kan 

worden berekend tussen twee onderzoekers. Het kwalitatief analyseren van de verschillende 
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fragmenten wordt per conditie echter door één onderzoeker uitgevoerd. Daardoor kan niet 

getoetst worden of er al dan niet een overeenkomst is tussen beide onderzoekers. 

4.4.3 Video-observaties 

Ook op methodologisch vlak heeft dit onderzoek een aantal sterke punten. Door de duo’s 

thuis of in de voorziening te observeren, wordt geen kunstmatige omgeving gecreëerd maar 

kunnen de video-opnames doorgaan in een natuurlijke context. De deelnemers zijn met andere 

woorden vertrouwd met de omgeving, waardoor ze zich niet wantrouwig of onrustig 

opstellen. Ook is het hanteren van twee videocamera’s een meerwaarde. Telkens is er één 

camera die inzoomt op de deelnemers terwijl een andere camera de bredere context in beeld 

brengt. Zo kan gekeken worden naar de interacties tussen de deelnemers en kunnen deze 

gesitueerd worden binnen een breder kader. 

Video-observaties zijn echter telkens een momentopname van het gedrag of de interacties die 

worden gesteld. Hostyn, Daelman, Janssen en Maes (2010) geven aan dat de 

interactievaardigheden van mensen die op presymbolisch niveau communiceren fluctueren 

over de tijd heen. Wat op dat moment wordt geobserveerd, kan de volgende keer een ander 

ontwikkelingsverloop kennen. Hierboven gaven we reeds aan dat de opnames telkens plaats 

vonden in een natuurlijke omgeving. Wel is het zo dat beide personen vaak worden 

afgezonderd van de andere bewoners om zo een rustige ruimte ter beschikking te hebben. 

Hierdoor kan een betere video-opname worden gemaakt (minder achtergrondgeluid), maar 

wordt opnieuw een omgeving gecreëerd die niet volledig lijkt op de omgeving waar de 

kinderen met EMB zich dagdagelijks in bevinden. Anderzijds merken we op dat het 

observeren van de kinderen in een ruimte zonder veel afleiding er voor zorgt dat de interacties 

op een gerichte manier geobserveerd kunnen worden, zonder tussenkomst van bijvoorbeeld 

begeleiders. We merken ook op dat er telkens, al dan niet bewust, een invloed is van de 

aanwezigheid van de camera of de begeleiding. Zo is vooral bij de interacties tussen personen 

met EMB en hun sibling duidelijk op te merken dat de sibling af en toe naar de camera kijkt 

en hierop reageert door een gekke beweging te maken. 

4.4.4 Codering 

Tot slot konden we tijdens het coderen beroep doen op een sterk ontwikkeld codeerschema, 

waardoor het mogelijk was aan heel wat gedragingen een code toe te kennen. De combinatie 

van dit codeerschema en een professioneel ontwikkeld codeerprogramma, zorgt ervoor dat 
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aan continue codering kan worden gedaan. Concreet houdt dit in dat aan iedere seconde van 

het opgenomen beeldmateriaal een code wordt toegekend. Dit heeft als voordeel dat schaarse 

gedragingen, die mogelijk verloren zouden gaan bij coderen aan de hand van tijdsintervallen, 

ook geobserveerd en gecodeerd worden. Het informatieverlies wordt bijgevolg beperkt. 

Een beperking tijdens het coderen is het feit dat de gedragingen vaak moeilijk te interpreteren 

waren. Zo kwam het voor dat tijdens het coderen getwijfeld werd over het feit of de personen 

met een visuele beperking al dan niet op de sibling gericht waren. Het is namelijk zo dat deze 

personen eerder vertrouwen op hun gehoor om zo mee te volgen wat er gebeurt. Het zou 

daarom handig zijn om tijdens het coderen zelf de expertise en mening van de opvoeders en 

ouders te horen. Zo zouden de onderzoekers met een grotere zekerheid kunnen uitgaan van 

hun codering. Tot slot is een laatste beperking de verschillen in tijdsduur van de verschillende 

video-opnames. Om nadien analyses te kunnen uitvoeren in SPSS, moeten gemiddelden 

genomen worden. Hierdoor moet je omslachtiger werken en verlies je ook informatie over 

bijvoorbeeld de spreiding van het gedrag doorheen de observatietijd. 

4.5 Implicaties voor de praktijk en suggesties voor vervolgonderzoek 

Het onderzoek toont aan dat peergerichte gedragingen mogelijk zijn tussen kinderen met 

EMB onderling en tussen kinderen met EMB en hun siblings. Zoals we aanhaalden in het 

theoretisch kader zijn interacties en relaties, waarvan peergerichte gedragingen de basis 

vormen, ook essentieel voor de Kwaliteit Van Leven. Allereerst lijkt het bijgevolg belangrijk 

om opvoeders (zowel professionelen als niet-professionelen) bewust te maken van dit 

gegeven, zodat zij in hun alledaagse interacties sensitief zijn voor de signalen van de kinderen 

met EMB. Dit vraagt een grote alertheid van de opvoeders aangezien vele pogingen tot 

interactie wellicht niet eenduidig te interpreteren zijn en bijgevolg niet altijd opgemerkt 

worden als signalen van interactie. Opvoeders kunnen bovendien gestimuleerd worden in het 

actief bevorderen van deze interacties door bijvoorbeeld rekening te houden met de posities 

waarin de kinderen ten opzichte van elkaar geplaatst worden. De meeste kinderen kunnen zich 

immers niet zelfstandig verplaatsen en wanneer men niet goed gepositioneerd staat ten 

opzichte van de peer, is het voor deze doelgroep zeer moeilijk om interacties aan te gaan. Ook 

andere manieren van ‘social scaffolding’, of het actief ondersteunen van de interacties, 

kunnen worden aangereikt (Williams et al., 2010). Het verhogen van de sensitiviteit en kennis 

van opvoeders is één invalshoek bij het stimuleren van sociale interacties bij kinderen met 

EMB. Lancioni et al. (2002) geven aan dat ook actief gewerkt kan worden met de kinderen 
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zelf. Zij moeten de kans krijgen om te leren hoe ze dyadische interacties aangaan omdat dit 

een positieve invloed heeft op hun vermogen om coöperatief gedrag te stellen. Verder 

onderzoek naar de meest effectieve manieren om dit aan te pakken lijkt hierbij noodzakelijk. 

Uit dit masterproefonderzoek blijkt eveneens dat de kinderen met EMB meer peergericht 

gedrag stellen tijdens interacties met hun siblings. Dit illustreert dat kinderen met EMB baat 

kunnen hebben bij interacties met leeftijdsgenoten zonder een beperking. Het lijkt dus 

belangrijk om hen hiertoe ook voldoende kansen te bieden zodat zij in contact komen met 

interactiepartners die hen stimuleren om te interageren. Op die manier kunnen de kinderen 

met EMB hun communicatieve mogelijkheden aanspreken en wordt hun Kwaliteit van Leven 

wellicht sterk positief beïnvloed. Aangezien vele kinderen met EMB in een setting verblijven 

waarin deze mogelijkheden eerder beperkt zijn, kan een vrijetijdsbesteding in een inclusieve 

setting een wenselijke aanvulling zijn. 

Het gevoerde onderzoek is gesitueerd binnen een onderzoeksveld waarbinnen nog relatief 

weinig onderzoek is gevoerd. Verschillende aspecten van interacties bij kinderen met EMB 

hebben nood aan specifiek vervolgonderzoek indien we (bijvoorbeeld aan de hand van 

trainingsprogramma’s) gefundeerde en concrete implicaties voor de praktijk willen 

formuleren. 

Zoals eerder aangegeven bij de beperkingen van dit onderzoek, werden de deelnemers in 

Conditie 1 afgezonderd in een aparte ruimte. Deze ruimte is wel een natuurlijke omgeving 

voor de kinderen, maar biedt wellicht minder prikkels dan sommige andere ruimtes. Vandaar 

dat toekomstig onderzoek ook kan plaatsvinden in alledaagse situaties en zonder dat de 

deelnemers expliciet worden afgezonderd. Hierbij kan ook worden nagegaan in welke mate, 

en op welke manieren, begeleiders peergerichte interacties ondersteunen in hun dagelijks 

handelen. 

Verder kan men in vervolgonderzoek proberen om de overlap qua deelnemers te vergroten 

tussen de eerste twee condities. Op die manier kan men een meer adequate vergelijking van 

beide condities bekomen. Ook het totale aantal deelnemers kan men verhogen om de 

generaliseerbaarheid van de resultaten te verbeteren. Een andere meerwaarde in 

vervolgonderzoek zou kunnen zijn dat men de expertise van begeleiders/ouders over het kind 

met EMB meer inschakelt bij het coderen van de gedragingen. 
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Binnen het gehanteerde onderzoeksdesign werd in de derde conditie interactiebevorderend 

materiaal aangeboden om na te gaan of dit een invloed heeft op de frequentie van peergericht 

gedrag. Ook in de eerste conditie (interacties tussen twee kinderen met EMB) zou men 

kunnen overwegen om bepaalde materialen aan te bieden. 

Anderzijds lijkt het ook aangewezen om verder te onderzoeken welke materialen effectief 

interactiebevorderend werken bij deze doelgroep. Wellicht heeft niet elk soort van materiaal 

hetzelfde effect op de frequentie van het peergerichte gedrag. Het lijkt dan ook wenselijk om 

dit verder te verkennen aangezien dit belangrijke aanwijzingen kan bieden voor 

vervolgonderzoek en praktijkgerichte interventies. Bovendien kan, indien blijkt dat het 

aanbieden van materiaal geen voldoende voorwaarde is om de frequentie en kwaliteit van 

peergericht gedrag te verhogen, onderzocht worden hoe dit materiaal aangebracht moet 

worden en welke rol de begeleiders of siblings hierin kunnen spelen. Daarnaast vormt het 

aanbieden van materiaal wellicht niet de enige mogelijkheid om interacties te stimuleren. 

Onderzoek naar andere manieren om interacties te optimaliseren kan dus eveneens een 

meerwaarde vormen. 

De vierde kwantitatieve onderzoeksvraag van dit masterproefonderzoek behandelde het 

verschil in de frequentie van peergericht gedrag tussen kinderen met en kinderen zonder een 

(vermoeden van) visuele beperking. Dit is een eerste stap in het nagaan of kindkenmerken een 

invloed hebben op de frequentie van peergericht gedrag. Ook andere kindkenmerken (en de 

gradaties waarin ze voorkomen) hebben wellicht een invloed op de frequentie van peergericht 

gedrag. Verder onderzoek kan bijgevolg nagaan of deze samenhang effectief bestaat en hoe 

groot deze is. Voorbeelden van kindkenmerken die relevant lijken zijn: ontwikkelingsleeftijd, 

auditieve beperking, graad van fysieke beperking,… Ook de samenhang tussen bepaalde 

gedragsmodaliteiten en kindkenmerken kan verder onderzocht worden. 

Zoals blijkt uit de aanbevelingen naar de praktijk toe, kunnen opvoeders en begeleiders 

(zowel professionelen als niet-professionelen) een belangrijke hoeksteen vormen in het 

positief beïnvloeden van (de frequentie van) peerinteracties. Daarom lijkt het zinvol om, 

voordat we allerhande modellen en praktische richtlijnen aanbieden, na te gaan hoe de 

opvoeders de mogelijkheden tot interactie beleven. Dit kan immers hun dagelijkse 

handelingen in het kader van peerinteracties beïnvloeden. Concreet kan hierbij in een 

verkennend onderzoek gepeild worden naar de grenzen en mogelijkheden die zij in de praktijk 

ervaren wanneer ze interacties trachten te bevorderen. De elementen die hierbij worden 
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aangehaald kunnen onderwerp zijn voor vervolgonderzoek en kunnen een algemeen kader 

bieden bij het uitwerken van praktijkaanbevelingen. 
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Bijlage 1: Informed consent peers 

 
GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN  
FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN  
ONDERZOEKSEENHEID GEZINS- EN ORTHOPEDAGOGIEK  
LEOPOLD VANDERKELENSTRAAT 32 BUS 3765, BE-3000 LEUVEN 

 
 
 
 

KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT 

LEUVEN 
 
 
 
 

 
ONS KENMERK  
UW KENMERK  

BRIEF VOOR DE OUDERS (DEELNEMER) 
LEUVEN 

 
Beste 

 
Aan de KU Leuven loopt momenteel een onderzoek naar de sociale interacties van kinderen 

en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Concreet willen we een beeld 

krijgen van hoe kinderen en jongeren met EMB met elkaar contact zoeken. 

 
Om een beter beeld te krijgen van de interacties zijn we op zoek naar kinderen en jongeren met EMB 

tussen 6 en 18 jaar die willen meewerken aan ons onderzoek. We zullen 2 keer een video-observatie doen. 

Elke observatie duurt maximaal 30 minuten en de momenten kunnen gespreid worden over verschillende 

dagen. Tijdens de eerste observatie zullen twee personen met EMB in onderlinge interactie geobserveerd 

worden. Vervolgens is er één observatie van 30 minuten waarbij de begeleider een activiteit aanbiedt. De 

twee opnamenmomenten kunnen plaatsvinden in de school/voorziening. 

 
Wij vragen hierbij uw toestemming voor de deelname van uw kind van aan ons onderzoek. 

Gelieve de volgende bladzijde in te vullen en terug te bezorgen aan de school/voorziening. 

 
Indien u meer informatie wenst over het onderzoek of de opzet ervan kan u mij steeds 

contacteren: sara.nijs@ppw.kuleuven.be of +32 16 37 38 84 

 
Alvast bedankt, 

 
Sara Nijs 

 
Prof. Dr. Bea Maes 

 
 
 
 
 
 

SARA NIJS  
TEL + 32 16 37 38 84 
sara.nijs@ppw.kuleuven.be 
www.kuleuven.be 
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Brief voor de ouders (peer) 
 
 
 
 
 
Ik begrijp dat het doel van dit onderzoek is: 
 
Nagaan hoe kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) 

spelen of communiceren met andere kinderen of jongeren met EMB. 

 
Ik weet dat mijn kind zal deelnemen aan volgende proeven of testen: 
 

- Observatie samen met een ander kind of jongere met EMB  
 

- Observatie van een activiteit met een ander kind of jongere met EMB en de begeleider  
 
Dit duurt altijd maximum een half uur en kan op elk moment worden stopgezet wanneer de 

begeleider of ik het vraag. 

 
Ikzelf of anderen vinden eventueel baat bij dit onderzoek op volgende wijze: 
 
Mijn kind zal beter kunnen worden begeleid om te spelen of communiceren met andere 

kinderen met EMB. 

 
Ik neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. 
 
 
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en 

mogen gepubliceerd worden. 

 
Mijn naam en deze van mijn kinderen worden daarbij niet gepubliceerd en de vertrouwelijkheid 

van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. 

 
Ik behoud het recht om op elk moment mijn deelname aan het onderzoek stop te zetten. 
 
Voor eventuele vragen, klachten, verdere opvolging, weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan bij 
 
Sara Nijs 
 

 
Hierbij geef ik, (naam en voornaam van de ondergetekende) ……………………. aan de 

school/voorziening (naam van de school/voorziening) ………………………… waar mijn kind 

(naam en voornaam van kind) ……………… verblijft, de toestemming deel te nemen aan het 

onderzoek van Sara Nijs en prof. dr. Bea Maes. 

 
Datum Handtekening 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Mogen de gefilmde beelden gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden aan derden? 
 

O Ja  
 

O Neen 

Handtekening  



III 
 

Bijlage 2: Informed consent siblings 

 
GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN  
FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN  
ONDERZOEKSEENHEID GEZINS- EN ORTHOPEDAGOGIEK  
LEOPOLD VANDERKELENSTRAAT 32 BUS 3765, BE-3000 LEUVEN 

 
 
 
 

KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT 

LEUVEN 
 
 
 
 
ONS KENMERK  

BRIEF VOOR  DE OUDERS (DEELNEMER EN BRUS) 
UW KENMERK  

LEUVEN 
 

Beste 

 
Aan de KU Leuven (België) loopt momenteel een onderzoek naar de sociale interacties van 

kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Concreet willen we een 

beeld krijgen van hoe kinderen en jongeren met EMB met elkaar contact zoeken. 

 
Om een beter beeld te krijgen van de interacties zijn we op zoek naar kinderen en jongeren met 

EMB tussen 6 en 18 jaar die willen meewerken aan ons onderzoek. We zullen 3 keer een video-

observatie doen van telkens maximaal 30 minuten. Deze drie momenten kunnen gespreid 

worden over verschillende dagen. Tijdens de eerste observatie zullen twee personen met EMB 

in onderlinge interactie geobserveerd worden. Vervolgens zal er één observatie van 30 minuten 

zijn waarbij de begeleider een activiteit aanbiedt. Als laatste observeren we de persoon met 

EMB samen met een broer of zus. De broer of zus is tussen 6 en 12 jaar oud. De eerste twee 

opnamemomenten kunnen plaatsvinden in de school/voorziening. De locatie voor de opname 

met broer of zus wordt in overleg met u en de voorziening bepaald. 

 
Wij vragen hierbij uw toestemming voor de deelname van uw kinderen aan ons onderzoek. 

Gelieve de volgende bladzijde in te vullen en terug te bezorgen aan de school/voorziening. 

 
Indien u meer informatie wenst over het onderzoek of de opzet ervan kan u mij steeds 

contacteren: sara.nijs@ppw.kuleuven.be of +32 16 37 38 84. 

 

 
Alvast bedankt, 

 
Sara Nijs 

 
Prof. Dr. Bea Maes 

 
 
 

SARA NIJS  
TEL + 32 16 37 38 84 
sara.nijs@ppw.kuleuven.be 
www.kuleuven.be 
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Brief voor de ouders (deelnemer en broer/zus) 

 
Ik begrijp dat het doel van dit onderzoek is: 
 
Nagaan hoe kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) spelen of 

communiceren met andere kinderen of jongeren met EMB, met hun begeleiders en met broer/zus. 
 
Ik weet dat mijn kind zal deelnemen aan volgende proeven of testen: 
 

- Observatie samen met een ander kind of jongere met EMB  
 

- Observatie van een activiteit met een ander kind of jongere met EMB en de begeleider  
 

- Observatie samen met broer en zus  
 
Dit duurt altijd maximum een half uur en kan op elk moment worden stopgezet wanneer de 

begeleider of ik het vraag. 
 
Ikzelf of anderen vinden eventueel baat bij dit onderzoek op volgende wijze: 
 
Mijn kind zal beter kunnen worden begeleid om te spelen of communiceren met andere 

kinderen met EMB, met de begeleider en met broer of zus. 
 
Ik neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. 
 
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en 

mogen gepubliceerd worden. 

 
Mijn naam en deze van mijn kinderen worden daarbij niet gepubliceerd en de vertrouwelijkheid 

van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. 
 
Ik behoud het recht om op elk moment mijn deelname aan het onderzoek stop te zetten. 
 
Voor eventuele vragen, klachten, verdere opvolging, weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan bij 
 
Sara Nijs 
 
Hierbij geef ik, (naam en voornaam van de ondergetekende) ………………….. aan de 

school/voorziening (naam van de school/voorziening) ………………………. waar mijn kind (naam 

en voornaam van kind) ………………………. verblijft, de toestemming deel te nemen aan het 

onderzoek van Sara Nijs en prof. dr. Bea Maes. 
 
Ook mijn kind (naam en voornaam van kind) ……………………, broer/zus (schrappen wat niet 

past) van eerder vernoemde deelnemer krijgt de toestemming deel te nemen aan het onderzoek. 
 
Datum Handtekening 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Mogen de gefilmde beelden gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden aan derden? 
 

O Ja  
 

O Neen  

 
Handtekening 
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Brief voor de ouders (deelnemer en broer/zus) 
 
 

Brief voor broer/zus 
 
 
Ik begrijp dat het doel van dit onderzoek is: 
 
Nagaan hoe kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) spelen 

of communiceren met andere kinderen of jongeren met EMB, met hun begeleiders en 

met mij, de broer/zus. 

 
Ik weet dat ik zal deelnemen aan volgende proeven of testen: 
 
Een half uur samenzijn of spelen met mijn broer/zus 

 
Ikzelf of anderen vinden eventueel baat bij dit onderzoek op volgende wijze: 
 
Mijn broer/zus zal beter kunnen worden begeleid om te spelen of communiceren met andere 

kinderen met EMB, met de begeleider en met mij. 

 
Ik neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. 

 
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en 

mogen gepubliceerd worden. 

 
Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk 

stadium van het onderzoek gewaarborgd. 

 
Ik behoud het recht om op elk moment mijn deelname aan het onderzoek stop te zetten. 

 
Voor eventuele vragen, klachten, verdere opvolging, weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan bij: 
 
Sara Nijs 
 
 

 
Datum Handtekening 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Mogen de gefilmde beelden gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden aan derden? 
 

O Ja  
 

O Neen  
 
 
Handtekening 
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Bijlage 3: Vragenlijst kind met EMB 

VRAGENLIJST KIND MET EMB 

 

Naam + Voornaam: 

 

Geboortedatum:  

Geslacht: 

 

Maakt de persoon gebruik van een semi-internaat, internaat of school? Ja / neen 

Indien ja: 

- Soort: semi-internaat, internaat, school 

- Datum van opname in de setting 

- Datum van opname in de leefgroep 

- Huidige intensiteit 

□ Voltijds: week + weekend 

□ Voltijds: week 

□ Deeltijds: aantal nachten:      ; aantal dagen: 

□ Andere: omschrijf: 

VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Is het IQ van het kind gekend? ja / neen 

- Meest recente cijfergegevens:  

- Naam van de test:  

- Datum afname:  

Is de ontwikkelingsleeftijd van het kind gekend? ja / neen 

- Meest recente cijfergegevens:  

- Naam van de test:  

- Datum afname:  
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SENSORISCHE BEPERKING 

Heeft het kind een visuele beperking? ja / neen / niet onderzocht of gekend 

Zo ja:  blind / slechtziend 

Heeft het kind een auditieve beperking? ja / neen / niet onderzocht of gekend 

Zo ja: doof / slechthorend 

Heeft het kind een andere sensorische beperking? Ja / neen / niet onderzocht of gekend 

Zo ja, omschrijf welke: 

 

 

 

MOTORISCHE BEPERKING 

Heeft het kind een motorische beperkingen? ja / neen 

 

 
Ja Neen 

Niet onderzocht of 

gekend 

Verlamming onderste ledematen    

Verlamming bovenste ledematen    

Mogelijkheid tot hoofdbeweging    

Spasticiteit    

Hypotonie    

Misvorming en/of vergroeiing    

Andere? Zo ja, omschrijf welke:    
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PSYCHISCHE PROBLEMEN 

Heeft het kind een psychische problemen? ja / neen / niet onderzocht of gekend 

 

 
Ja Neen 

Niet onderzocht of 

gekend 

Depressie    

autismespectrumstoornis    

Andere? Zo ja, omschrijf welke:    

 

 

BEKENDHEID MET BEGELEIDER 

Is de begeleider, aanwezig bij de opnames, gekend bij het kind? ja / neen 

Hoe lang kennen zij elkaar al?  

 

BEKENDHEID MET DE PEERS 

Met wie vormt het kind een duo (naam en voornaam)?  

Hoe lang kennen zij elkaar al?  

Is er een vermoeden van interactie tussen de beide kinderen? ja / neen 
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ACTIEVE GERICHTHEID OP DE OMGEVING EN MOGELIJKHEDEN OM 

GEBEURTENISSEN, BEELDEN EN GELUIDEN UIT DE OMGEVING TE HERKENNEN 

EN HIEROP REAGEREN 

 Ja Neen Soms 

Het kind reageert op zijn naam    

Het kind is zich bewust van de mensen om hem heen    

Het kind herkent mensen uit zijn directe omgeving    

Het kind is zich bewust van de plek waar hij zich bevindt, als hij in de 

groep/klas is 

   

Het kind werkt mee, als iets van hem verwacht wordt    

Het kind is nieuwsgierig naar alles wat er om hem heen gebeurt    

Het kind richt zijn aandacht op de begeleider als deze hem aanspreekt    

Het kind draait zijn hoofd of zijn ogen in de richting van een geluidsbron    

Het kind draait zijn hoofd of zijn ogen van de ene naar de andere geluidsbron    

Het kind neemt voorwerpen en/of personen waar die zich op meer dan 1 meter 

van het kind bevinden 

   

Het kind kan een voorwerp met zijn ogen fixeren    

Het kind neemt grote contrasten in kleur waar    

Het kind neemt kleine contrasten in kleur waar    

Het kind reageert op harde geluiden    

Het kind reageert op zachte geluiden    

Het kind kan een persoon volgen met zijn ogen wanneer deze zich in het 

blikveld van het kind bevindt 

   

Het kind neemt grote voorwerpen waar    

Het kind neemt kleine voorwerpen waar    

Het kind maakt gedurende de dag één of meerdere geluiden, anders dan huilen    

Als het kind vocaliseert (geluiden maakt) gaat het om verschillende klanken    

 Ja Neen Soms 

Als het kind vocaliseert gaat het om gevarieerde klankenreeksen    

Als het kind vocaliseert gat het om betekenisvolle klanken    
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Het kind begrijpt lichaamstaal en mimiek    

Het kind maakt oogcontact met de begeleider als deze hem aanspreekt    

Het kind toont betrokkenheid bij anderen    

 

BEHEERSEN VAN BASALE COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 

 Ja Neen Soms 

Het kind kan de aandacht trekken van de begeleider    

Het kind kan een boodschap overbrengen met behulp van zijn 

lichaamstaal/mimiek 

   

Het kind kan een boodschap overbrengen door middel van wijzen en rijken    

Het kind kan een boodschap overbrengen door middel van geluiden    

Het kind bekijkt visueel aantrekkelijk spelmateriaal    

 

PERSOONLIJKE GERICHTHEID OP DE ANDER? CONTACT ZOEKEN EN REAGEREN OP 

CONTACT 

 Ja Neen Soms 

Het kind zoekt minstens één keer per dag contact met een begeleider    

Wanneer er een onbekend persoon binnenkomt, zoekt het kind hier contact mee    

Het kind toont een reactie wanneer de begeleider contact zoekt met het kind    

Het kind toont een reactie wanneer een groepsgenootje contact zoekt met het 

kind 

   

Het kind toont een reactie wanneer een onbekende persoon contact zoekt met het 

kind 

   

SOCIALE GERICHTHEID EN (ON)TEVREDENHEID 

Wanneer het kind sociaal geïnteresseerd is in de ander (begeleider of peer) draait het kind zijn 

lichaam/hoofd/beide (schrappen wat niet past) in de richting van de ander? 

 

Ja / neen / niet gekend 
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Zo neen, hoe toont het kind dat het gericht is op of geïnteresseerd is in de ander:  

Op welke manier toont het kind dat het niet geïnteresseerd is in de ander? 

Op welke manier toont het kind dat het tevreden is? 

Op welke manier toont het kind dat het ontevreden is? 

 

 

 

Wat is een voorkeursobject voor het kind? Met welk materiaal, object of speelgoed speelt het kind 

graag? 
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Bijlage 4: Vragenlijst siblings 

VRAGENLIJST BROER/ZUS 

 

Naam + Voornaam: 

 

Broer/zus (schrappen wat niet past) van (naam + voornaam): 

 

Geboortedatum: 

 

Hoeveel keer per week zien de broer(s) en/of zus(sen) elkaar? 

 

Waar ontmoeten zij elkaar? 

□ Thuis 

□ In de voorziening 

□ Andere: …………………………………………………………………… 

Hoe zou u de relatie tussen de broer(s) en/of zus(sen) omschrijven? 

□ Zij hebben een zeer hechte band 

□ Goed, positief 

□ Wisselend (positief/negatief) 

□ Negatief 

□ Geen relatie 

Op welke manier communiceren ze met elkaar? 

□ Verbaal: geluiden, taal,… 

□ Gebaren: wijzen, wuiven,… 

□ Fysiek: elkaar aanraken,… 

□ Andere:………………………………………………………………………
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Bijlage 5: Codeerschema 

CODEERSCHEMA KIND MET EMB 

 

Stelt de persoon gedrag; is de persoon actief? 

NEEN 

 a: De persoon is slaperig, niet alert of in zichzelf gekeerd 

 b: De persoon is niet of onvoldoende in beeld 

JA (zie verder) 

 

Is het gedrag peer gerelateerd? 

Neen 

Wanneer het gedrag niet peer gericht of peer gerelateerd is wordt er niet verder gecodeerd. 

c: Het gedrag is gericht op het eigen object (niet het object van de peer of een object 

waarmee ze samen spelen) of de omgeving 

d: Het gedrag is gericht op de begeleider die de activiteit aanbiedt. Wanneer de persoon 

gericht is op iemand die in de omgeving rondloopt coderen we dit als c. In de observaties 

met enkel twee kinderen wordt dit gecodeerd wanneer de begeleider of onderzoeker 

binnenkomt en de observatie onderbreekt. 

v: Bij de observaties waarbij de begeleider een activiteit aanbiedt, komt hier nog een extra 

categorie bij: gericht op interactie, samenspel tussen begeleider en peer 

 

Ja 

Peer directed socially non-active 

Het gedrag van de persoon is gerelateerd aan de peer, maar hij is er niet actief op gericht. De 

persoon moet niet in de richting van de peer kijken, maar het gedrag houdt wel verband met de 

peer. Het zijn gedragingen waarmee het kind niet zichtbaar een boodschap wil overbrengen aan de 

peer of reactie uitlokken van de peer, maar waarbij er wel sprake is van een alertheid ten aanzien 

van de peer of het object van een peer. 

 

Peer directed socially active 

Williams (2010) heeft dit gedefinieerd als “a look that stopped and focused on the peer”. Vandell 

(1980) gebruikte een minder strenge definitie “a discrete act accompanied by a look to the head of 

the peer”. Echter geen van deze definities is onmiddellijk bruikbaar binnen de groep van mensen met 
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EMB. Gecoördineerd kijken naar een ander en hierbij nog gedrag stellen vraagt heel wat coördinatie 

en fysische mogelijkheden. Wij spreken van peer-directed socially active behavior en definiëren dit 

als "the behavior is actively directed towards the peer when the participant looks at or turns his head 

or body towards the peer.” Het zijn gedragingen waarmee het kind iets wilt uitdrukken aan een peer 

of de aandacht wilt van een peer. Dit blijkt uit het samengaan van gedragingen met een blik, 

draairichting van het hoofd of het lichaam richting de peer. 

 

Voor alle peer directed behavior wordt de modaliteit van het gedrag aangegeven: 

 

  Non-active (E)  Active (F) 

Kijken naar peer, hoofd 

draaien in de richting van 

de peer 

e Observeren, kijken in de 

richting van de peer (niet naar 

het object – zie 

objectgerelateerd) 

Bij kinderen met een visuele 

beperking: oor richten naar de 

peer wanneer deze geluid 

maakt 

 / 

Vocalisaties (geluiden, 

zingen, lachen, huilen, 

schreeuwen, jammeren) 

f Geluiden maken die de 

aandacht van de peer trekken 

zonder de peer aan te kijken 

of zich expliciet te richten naar 

de peer 

n Geluiden maken terwijl men 

zich duidelijk richt op de peer 

door naar de peer te kijken of 

afwisselend te kijken en 

geluiden te maken 

Geluiden maken (met 

handen op tafel slaan, 

met voeten stampen,…) 

g Geluiden maken die de 

aandacht van de peer trekken 

zonder de peer aan te kijken 

of zich expliciet te richten naar 

de peer 

o Geluiden maken terwijl men 

zich duidelijk richt op de peer 

door naar de peer te kijken of 

afwisselend te kijken en 

geluiden te maken 

Beweging in de richting 

van de peer (met het hele 

lichaam naar de peer 

toegaan, loskomen uit de 

rolstoel of deze bewegen 

in de richting van de 

h Bewegen in de richting van de 

peer, zonder de peer aan te 

kijken of zich duidelijk in de 

richting van de peer te draaien 

p Zich in de richting van de peer 

bewegen terwijl men de peer 

aankijkt of afwisselend kijkt 

en beweegt in de richting van 

de peer 
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peer. Wanneer enkel het 

hoofd wordt gedraaid in 

de richting van de peer is 

dit kijken naar) 

Gebaren (wuiven, wijzen, 

knikken,…) 

i Gebaren maken die de 

aandacht van de peer trekken 

zonder de peer aan te kijken 

of zich expliciet te richten naar 

de peer 

q Gebaren maken terwijl men 

zich duidelijk richt op de peer 

door naar de peer te kijken of 

afwisselend te kijken en 

geluiden te maken 

Mimiek/gezichtsexpressie 

(glimlachen, boos kijken, 

lippen tuiten,…) 

j Lachen, boos zijn,… omwille 

van iets dat de peer deed of 

gerelateerd aan de peer maar 

niet duidelijk gericht naar peer 

r Lachen, boos kijken naar peer, 

afwisselend kijken en 

mimiek/gezichtsexpressie 

tonen 

Object gerelateerd 

(aanbieden, wegnemen, 

object peer aanraken, 

vragen, naar zich 

toetrekken) 

k Zonder kijken of zich te richten 

naar peer het object waarmee 

peer bezig is aanraken, 

wegnemen of het eigen object 

aanbieden, kijken naar het 

object van de peer of 

gezamenlijk object 

s Kijken of draaien naar peer en 

object aanraken, aanbieden,… 

Afwisselend kijken en gedrag 

stellen 

Aanraken peer l De peer aanraken zonder aan 

te kijken of te bewegen in de 

richting van de peer 

t Kijken naar de peer of 

bewegen in de richting van de 

peer en de peer aanraken of 

afwisselend kijken en gedrag 

stellen 

Combinatie m NIET: kijken + gedrag u NIET: kijken + gedrag 

 

Al deze codes zijn mutueel exclusief. 
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Bijlage 6: Kwalitatieve analyse onderzoeksvraag 1 

Tabel 6: 

Kwalitatieve analyse onderzoeksvraag 1 

Onderzoeksvraag 1: Wat is de opbouw van de gedragsclusters ‘kijken in de richting van de peer met EMB/sibling’? 

Fragment 1  

 

Niet-gestructureerde interactie met peer met EMB (setting 1) Deelnemer: 16 Aantal seconden in gedragscluster: 

303 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Peer Persoon met EMB Omgeving  

-15 t.e.m. 0  Speelt met eigen handen terwijl ze peer 

observeert. 

 Ze lijkt zich niet bewust van haar 

handbewegingen. 

-12 t.e.m. 0 Rolstoel maakt geluid door de 

bewegingen van de peer. 

Kijkt niet meer naar de peer door het 

hoofd lichtjes af te wenden. 

Lijkt net naast de peer te kijken.  

Blijft met eigen handen spelen. 

  

-8 t.e.m. -1 Beweegt onrustiger (raakt eigen 

oor een haar aan) 

   

1 t.e.m. 303  Kijkt naar de peer. Speelt met har 

handen. Meestal voor haar lichaam, 

soms steekt ze ook een arm uit. 

 Hand- en armbewegingen lijken geen 

bewust gesteld gedrag. Aandacht 

mogelijk naar de peer getrokken door 

diens onrustige bewegingen. 

12  Beweegt het hoofd lichtjes (zijdelings)   

20  Beweegt het hoofd lichtjes (kin omhoog, 

houdt het hoofd  nu iets rechter) 

 Mogelijk oncomfortabele houding 

corrigeren of ervoor zorgen dat het 

weer makkelijker wordt om de blik op 

de peer te richten. 
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30 t.e.m. 37  Beweegt de lippen lichtjes op en neer.   

55 t.e.m. 57  Duwt hoofd achteruit tegen hoofdsteun, 

mond gaat lichtjes open. 

  

95 t.e.m. 96  Duwt hoofd opnieuw lichtjes achteruit 

tegen hoofsteun. 

  

118 t.e.m. 119  Heft kin lichtjes omhoog en laat 

onmiddellijk terug zakken 

  

130  Trekt hoofd los van hoofdsteun en houdt 

het hoofd schuin 

  

135  Laat hoofd opnieuw tegen hoofdsteun 

rusten 

  

138 t.e.m. 144 Peer maakt geluid. Blijft op dezelfde manier naar de peer 

kijken. 

 Geen merkbare verandering in manier 

van observeren als reactie op het 

geluid. 

148 t.e.m. 151  Houdt het hoofd schuin.  Mogelijk een ‘vertraagde’ reactie op 

het geluid dat de peer maakte. 

152 t.e.m. 163  Houdt het hoofd opnieuw rechter.   

164 t.e.m. 165  Strekt de nek en draait het hoofd 

lichtjes. 

  

191 t.e.m. 193  Trekt hoofd even los van hoofdsteun   

202 t.e.m. 229 Rolstoel maakt soms krakende 

geluidjes door bewegingen. 

Blijft op dezelfde manier naar de peer 

kijken. 

  

243 t.e.m. 252 Maakt geluid door met haar ene 

hand op haar andere hand te 

tikken. 

Blijft op dezelfde manier naar de peer 

kijken. 

 Geen merkbare verandering  in 

manier van observeren als reactie op 

het geluid. 

292 t.e.m. 302  Hoofd zakt heel langzaam lichtjes wat 

schuin naar beneden  

  

303  Strekt de nek en richt het hoofd terug 

rechter 

 Mogelijk oncomfortabele houding 

corrigeren of ervoor zorgen dat het 

weer makkelijker wordt om de blik op 

de peer te richten. 

+1  Kijkt recht omhoog. Spant zich op. 

Schuifelt wat in haar rolstoel. 

 Lijkt haar zithouding wat aan te 

passen. 
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+3  Kijkt links van zich (opzij) naar de 

deuropening. 

(geluid vanuit de 

leefgroep?) 

 

+4  Kijkt terug naar de peer (kordaat).   

+5 Rolstoel maakt geluid door 

bewegingen van de peer. 

   

+9  Beweegt haar hoofd zijdelings en kijkt 

hierbij niet meer naar de peer. 

  

+10  Kijkt weer richting de peer.   

+11  Beweegt het hoofd naar voren, maar 

blijft de peer aankijken. 

  

+12 t.e.m. +15  Kijkt naar de peer. Ze houdt haar handen 

tegen elkaar en beweegt deze lichtjes. 

 Lijkt zich niet bewust van haar 

handbewegingen. 

Fragment 2  Niet-gestructureerde interactie met peer met EMB (setting 1) Deelnemer: 12 Aantal seconden in gedragscluster: 

103 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Peer Persoon met EMB Omgeving  

-15  Kijkt voor zich uit (niet naar de peer). 

Eén hand leunt op leuning van rolstoel. 

Andere hand houdt ze tegen haar 

lichaam ten hoogte van haar middenrif. 

Draagt aan beide handen een brace. 

Beweegt tong in en uit mond.  

  

-14 t.e.m. -12 Maakt brommend geluid en 

beweegt zijn handen (die op zijn 

benen liggen) op een onrustige 

manier. 

Blijft op dezelfde manier voor zich uit 

kijken.  
 Geen merkbare verandering in manier 

van observeren als reactie op het 

geluid 

-11  Knippert eenmalig nadrukkelijk met de 

ogen.  
  

-10  Kijkt omhoog (louter ogen, hoofd 

beweeg niet mee). Tongbewegingen 
 Tongbewegingen lijken geen bewust 

gesteld gedrag 
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duren voort. 

-8 t.e.m. 0 Maakt opnieuw brommend geluid 

met onrustige handbewegingen. 

   

-5 t.e.m. 0 Klapt in handen en beweegt 

onrustig in rolstoel. 

Blijf op dezelfde manier omhoog kijken.   

-3 t.e.m. 0  Knippert enkele keren met haar ogen.   Mogelijk knipperen als reactie op het 

geluid of als voorbereiding op het 

kijken naar de peer 

1   Kijkt naar de peer. Tongbewegingen 

duren voort. Hoofd- en armpositie blijft 

ongewijzigd. 

 Tongbewegingen lijken geen bewust 

gesteld gedrag 

2 t.e.m. 12 Maakt brommend geluid.    

6 Beweegt lichaam voorwaarts om 

vervolgens hard tegen de 

rugleuning van zijn stoel te vallen 

(maakt geluid). 

Blijft op dezelfde manier naar peer 

kijken. 
 Geen merkbare verandering in manier 

van observeren als reactie op het 

geluid 

10 Handen van de peer bewegen 

weer wat onrustig. 

Richt haar ogen iets lager. Kijkt nu 

ongeveer ter hoogte van de handen van 

de peer. 

 Aandacht mogelijk naar 

handbewegingen van peer getrokken 

14 t.e.m. 103 Maakt brommend geluid (soms 

korte tussenpauzes, maar blijft dit 

geluid vrij constant maken). 

Beweegt tijdens het maken van dit 

geluid zijn handen ook onrustig. 

  Geluid blijft bijna voortdurend 

aanhouden en trekt mogelijk daarom 

niet de aandacht van de peer 

16 Duwt opnieuw hard tegen zijn 

rugleuning en maakt op die 

manier geluid. 

  Geen merkbare verandering in manier 

van observeren als reactie op het 

geluid 

24  Richt ogen weer iets hoger, kijkt weer 

naar het gezicht van de peer.  
  

27 Duwt opnieuw hard tegen zijn 

rugleuning en maakt op die 

manier geluid. Maakt hierna 

heftige hoofdbewegingen van 

  Geen merkbare verandering in manier 

van observeren als reactie op het 

geluid 
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links naar rechts. 

31  Brengt arm die op leuning ruste 

langzaam wat omhoog 
  

34 Duwt opnieuw hard tegen zijn 

rugleuning en maakt op die 

manier geluid. 

  Geen merkbare verandering in manier 

van observeren als reactie op het 

geluid 

41  Laat arm weer wat zakken   

56 Duwt opnieuw hard tegen zijn 

rugleuning en maakt op die 

manier geluid 

   

58 t.e.m. 60  Klapt in de handen.    

77 Duwt opnieuw hard tegen zijn 

rugleuning en maakt op die 

manier geluid. Maakt hierna 

heftige hoofdbewegingen van 

links naar rechts. 

  Geen merkbare verandering in manier 

van observeren als reactie op het 

geluid 

78  Brengt arm die op leuning rustte weer 

omhoog 
  

81 Duwt opnieuw hard tegen zijn 

rugleuning en maakt op die 

manier geluid. 

  Dit gedrag wordt door de peer veel 

herhaald (mogelijk ook voor de 

geselecteerde gedragscluster) en is 

daarom misschien niet (meer) 

voldoende om verandering in het 

gedrag te veroorzaken. 

89  Laat arm opnieuw rusten op leuning   

91 t.e.m. 93 Klapt in de handen.   Dit gedrag wordt door de peer veel 

herhaald (mogelijk ook voor de 

geselecteerde gedragscluster) en is 

daarom misschien niet (meer) 

voldoende om verandering in het 

gedrag te veroorzaken. 



XXIV 
 

97  Brengt arm die op leuning rustte weer 

omhoog 
  

102  Laat arm opnieuw rusten op leuning   

+1  Kijkt omhoog   

+4 t.e.m. +15 Maakt brommend geluid.    

+7 Duwt opnieuw hard tegen zijn 

rugleuning en maakt op die 

manier geluid. 

Kijkt feller omhoog (rechtsboven).    

+8 t.e.m. + 15  Sluit de ogen en is niet langer gericht op 

de omgeving of de peer 
 Mogelijk vermoeid of niet langer in 

staat om aandacht op omgeving/peer 

te richten 

Fragment 3 Niet-gestructureerde interactie met sibling (setting 2) Deelnemer: 19 Aantal seconden in gedragscluster: 

42 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Sibling Persoon met EMB Omgeving  

-15 t.e.m. -14 Gooit rammelaar op opzettafel 

rolstoel 

   

-14 t.e.m. -8  Kijkt naar rammelaar en lacht.  Dit lachen is een glimlachen, waarbij 

je ziet dat ze plezier heeft. 

-8 t.e.m. 0 Gooit knuffelbeer op opzettafel. Kijkt naar de knuffelbeer en duwt deze 

al lachend weg. 

 De knuffelbeer hangt met een elastiek 

vast aan de opzettafel, het feit dat hij 

telkens terugkeert, zorgt ervoor dat 

deelnemer lacht en opnieuw 

wegduwt. 

0 t.e.m. 4  Kijkt zus aan en schudt met haar hoofd  Het is moeilijk uit te maken of dit een 

schudden van plezier is of eerder van 

‘neen, neen’. 

4 t.e.m. 15 Begint te praten tegen haar zus en 

herhaalt hierbij vaak haar naam. 

Kijkt zus aan wanneer deze tegen haar 

begint te praten. 

 Lijkt het fijn te vinden wanneer zus 

tegen haar praat alsook haar naam 

zegt. 
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15 t.e.m. 32 Begint te zingen Kijkt zus aan en glimlacht breed.  Lijkt het heel erg fijn te vinden 

wanneer zus begint te zingen. 

25 t.e.m. 28 Begint tijdens het zingen met de 

rammelaar te slaan voor het 

gezicht van haar zus. 

   

32 t.e.m. 34 Slaat lichtjes met hand op de borst 

van haar zus, ze kijkt haar aan en 

zegt haar naam. 

Blijft zus lachend aankijken.  Soms draait de deelnemer met haar 

ogen, maar ze blijft naar mijn mening 

gericht op haar zus. 

34 t.e.m. 35 Wrijft langs wang van haar zus en 

maakt hierbij kirrend geluid.  

Ze blijft haar zus lachend aankijken 

maar doet verder niets. 

  

36 t.e.m. 39 Neemt rammelaar vast die op 

opzettafel ligt, maar blijft zus 

aankijken. Ze vraagt aan de of ze 

wat ‘stilgevallen is’. 

   

39 t.e.m. + 4 Begint opnieuw te zingen. Lacht even luidop en begint daarna rond 

zich te kijken. 

 Met rond zich kijken wordt bedoeld 

dat ze haar hoofd draait, bvb. richting 

muur. 

+4 t.e.m. + 9 Staat recht en neemt rammelaar 

vast.  

Ze richt zich op het object en kijkt er 

aandachtig naar. 

  

+9 t.e.m. +14  Kijkt niet meer naar de rammelaar, maar 

begint rond zich te kijken. 

  

+14 t.e.m. +18 Begint opnieuw te zingen. Blijft om zich heen kijken.   

+18 en verder   De deur gaat open. 

Er komen mensen 

de kamer binnen. 

 

Fragment 4 Niet-gestructureerde interactie met sibling (setting 2) Deelnemer: 20 Aantal seconden in gedragscluster: 

31 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Sibling Persoon met EMB Omgeving  

-15 t.e.m. -12 Neemt met beide handen hoofd 

van zijn broer vast 

Staart voor zich uit en glimlacht.   



XXVI 
 

-11 t.e.m. -10 Wrijft met zijn handen door het 

haar van zijn broer. 

   

-10 t.e.m. -3 Neemt een plastieken eend vast en 

duwt er een paar keer op. 

   

-3 t.e.m. -2 Geeft zijn broer een kus. Glimlacht iets breder.  Lijkt het fijn te vinden dat zijn broer 

hem in de haren wrijft of hem een kus 

geeft. 

-2 t.e.m. 0 Legt de plastieken eend opzij.     

Vanaf 0  Volgt zijn broer en kijkt hem aan 

wanneer hij de plastieken eend heeft 

weggelegd. 

  

0 t.e.m.3 Loopt om de rolstoel heen om zo 

aan de rechterkant van zijn broer 

te staan.  

Volgt de wandelrichting van zijn broer 

wanneer deze zich om de rolstoel heen 

beweegt. 

  

4 t.e.m. 5 Wrijft opnieuw door het haar van 

zijn broer. 

Glimlacht.   

6 t.e.m. 8 Loopt om de rolstoel heen zodat 

hij nu aan de linkerkant staat. 

Volgt zijn broer (hoofd draaien + 

kijken) wanneer deze wandelt. 

  

9 t.e.m. 10 Wrijft langs de wang van zijn 

broer.  

   

10 t.e.m. 11 Woelt door zijn haar.    

11 t.e.m. 14 Wandelt opnieuw om de rolstoel 

heen naar de andere kant.  

Volgt mee de wandelrichting van zijn 

broer (opnieuw hoofd draaien + 

kijken). 

  

15 t.e.m. 18 Aait eerst met zijn hand langs de 

wang van zijn broer, praat hierbij 

en neemt daarna zijn hoofd vast 

met beide handen. 

Glimlacht.   

19 t.e.m. 21 Loopt opnieuw om de rolstoel 

heen en staat nu aan de linkerkant. 

Volgt de looprichting mbv draaien van 

het hoofd. 

  

22 t.e.m. 23 Zegt ‘jaaaa’ en neemt het hoofd 

van zijn broer met beide handen 

vast en geeft hem een kus. 

Glimlacht breed.   
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24 t.e.m. 27 Gaat even uit beeld en zegt dat hij 

een speelgoedje zal nemen. Hij 

komt terug met een soort spiegel 

en laat deze zien aan zijn broer. 

   

28 t.e.m. 31 Hij zet de spiegel op de schoot 

van zijn broer en trekt er zijn 

aandacht naartoe. 

   

Vanaf +1  De aandacht wordt gericht op het 

object (de spiegel). 

  

+1 t.e.m. +5 Wijst in de spiegel en vraagt ‘Wie 

is dat?’ 

   

+5 t.e.m. + 10 Neemt een rammelaar vast en 

loopt er mee naar de andere kant 

van de rolstoel. 

   

+10 t.e.m. +15 Blijft even met de rammelaar 

hangen voor het gezicht van zijn 

broer en loopt ondertussen naar de 

andere kant van de rolstoel (de 

linkerkant) 

Begint opnieuw het lopen van zijn 

broer te volgen. 
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Bijlage 7: Kwalitatieve analyse onderzoeksvraag 2 

Tabel 7: 

Kwalitatieve analyse onderzoeksvraag 2 

Onderzoeksvraag 2: Wat is de opbouw van de gedragsclusters ‘vocalisaties’? 

Fragment 5  

 

Niet-gestructureerde interactie met peer met EMB (setting 1) Deelnemer: 15 Aantal seconden in 

gedragscluster: 157 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Peer Persoon met EMB Omgeving  

-15  Stelt vocalisatie (één vaste klank, geen herkenbare 

lettergrepen, eerder een ‘eh-klank’). Heft 

ondertussen één arm lichtjes op 

  

-14  Draait het hoofd en kijkt opzij. Stopt met vocalisatie. 

Armen rusten op plank van de rolstoel. 

  

-10  Blijft opzij kijken en stelt vocalisatie (klinkt exact 

hetzelfde als de vorige vocalisatie). 

  

-8  Draait haar hoofd naar de andere kant en kijkt hierbij 

kort naar de peer. Dezelfde vocalisatie blijft herhaald 

worden. 

  

-3  Stopt met het stellen van de vocalisatie. Kijkt 

omhoog. 

 Geen duidelijk reden voor het 

aangaan van de vocalisatie. Gedrag 

van de geobserveerde cluster werd 

kort er voor ook al gesteld, maar 

werd meer onderbroken. 

1 t.e.m. 95  Stelt dezelfde vocalisatie. Vocalisaties gebeuren in 

verschillende ‘bogen’ met een korte pauze tussen 

twee bogen. 

 Mogelijk adempauze nodig omdat ze 

voortdurend een vocalisatie van één 

klank stelt en dit dus niet 
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ononderbroken kan volhouden 

1  Strekt haar rug. Heft haar hoofd hierbij ook wat 

omhoog. 

  

8  Kijkt schuin omhoog. Strekt haar nek.   

9  Draait hoofd wat en laat het kort tegen haar 

hoofdsteun rusten. 

  

11 t.e.m. 14  Stopt even met vocalisatie. Maakt ondertussen 

bewegingen met haar mond. 

 Pauze lijkt meer dan een 

‘adempauze’, maar gaat vrij snel 

verder met het stellen van 

vocalisaties en maakt duidelijk 

mondbewegingen. 

15  Start opnieuw met dezelfde vocalisatie terwijl ze 

haar hoofd wat draait en de kind iets laat zakken. 

Kijkt nu minder fel omhoog. 

  

27  Draait hoofd langzaam naar andere richting en kijkt 

voor zich. Ogen veranderen soms van focus. 

 Kijkt in zekere mate rond zich terwijl 

ze de vocalisatie stelt 

51  Heft armen kort een beetje omhoog   

65  Kijkt weer duidelijk omhoog   

72  Hoest (stopt hierbij kort met de gestelde vocalisatie)  Korte onderbreking van gestelde 

vocalisatie door hoesten 

74  Gaat verder met het stellen van de gekende 

vocalisatie terwijl ze duidelijk omhoog kijkt 

  

81  Beweegt rechterhand omhoog   

82  Klopt met hand op plank van de rolstoel terwijl de 

vocalisatie verder gaat 

 Combinatie van gedrag 

84  Kijkt opzij en gaat verder met vocalisatie   

93  Wrijft met hand over plank terwijl vocalisatie wordt 

voorgezet 

 Combinatie van gedrag 

105  Draait hoofd en kijkt naar andere richting   
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109  Beweegt handen (slaat ze op elkaar, maar zonder 

geluid te maken)  

 Combinatie van gedrag 

115  Stopt met handbeweging en draait hoofd naar de 

andere kant 

  

135 – 140  Strekt armen en fronst wenkbrauwen   

151 – 153  Wrijft met hand over plank en maakt op die manier 

geluid 

 Combinatie van gedrag 

155 – 157  Slaat met hand op plank van rolstoel en maakt geluid  Combinatie van gedrag 

+1  Draait hoofd wat en kijkt opzij   Geen observeerbare reden voor 

stopzetting van gedragscluster 

+7  Draait hoofd lichtjes en kijkt omhoog   

+8 Geen veranderingen in 

gedrag peer. 

Duidelijke glimlach en kijkt naar peer.  Geen observeerbare aanleiding voor 

de glimlach. 

+9  Kijkt opzij. Blijft glimlachen.   

+13 t.e.m. +15 Geen verandering in 

gedrag peer. 

Kijkt opnieuw naar peer terwijl ze blijft glimlachen.  Geen observeerbare reactie van peer 

op glimlach 

Fragment 6  

 

Niet-gestructureerde interactie met peer met EMB (setting 1) Deelnemer: 15 Aantal seconden in 

gedragscluster: 157 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Peer Persoon met EMB Omgeving  

23 min 30  

(-15 t.e.m. 0) 

 Schommelt hevig voor en achteruit met zijn 

bovenlichaam en botst hierbij telkens tegen de 

rugsteun van zijn rolstoel 

  

-11  Stelt vocalisatie (geen herkenbare lettergrepen, 

kirrend geluid). Blijft schommelbeweging maken. 

Heft handen ook wat omhoog. 

 Beweegt (onbewust?) en vocaliseert 

gelijktijdig 

-6   Stelt vocalisatie (geen herkenbare lettergrepen, 

schel en hoog, ie-klank) 

 Andere opbouw van vocalisaties dan 

de vorige vocalisatie. Ook andere 

toonhoogte. Beweegt (onbewust?) en 
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vocaliseert gelijktijdig. 

-4 t.e.m. 0  Geen vocalisatie. Beweegt voor- en achteruit met 

bovenlichaam. 

 Beweging is niet gebonden aan 

vocalisatie want blijft voortduren na 

stopzetten van vocalisatie. Geen 

merkbare reden voor het overgaan 

naar gedragscluster. Stelde het 

gedrag ook al voor de cluster, maar 

meer onderbroken. 

1   Hoge ie-klank. Steekt tong uit tijdens vocalisatie. 

Blijft ook naar voor en achter bewegen.  

 Geen observeerbare aanleiding voor 

deze gedragscluster. Gedrag van 

gedragscluster er voor ook al gesteld, 

maar meer onderbroken 

7   Vocalisatie loopt in verschillende ‘bogen’. Af en 

toe korte onderbrekingen. 

 Mogelijk adempauze nodig, maar 

vaak ook wisseling in de ‘soort’ van 

de vocalisatie na korte onderbreking 

(bijvoorbeeld overschakeling van 

klank) 

7   Vocalisatie van lagere toon. Moeilijk te benoemen 

klank, lijkt op klanken van iemand die lacht. 

 Wisseling in soort van vocalisatie 

9  Vocalisatie met kirrend geluid. Heft ook één arm 

wat hoger. 

 Wisseling in soort van vocalisatie 

11  Heft beide handen omhoog. Vocalisatie gaat 

verder met ie-klank. 

 Wisseling in soort van vocalisatie 

12  Vocalisatie gaat verder met kirrend geluid.  Wisseling in soort van vocalisatie 

20   Houdt handen tegen elkaar. Steekt tong uit en 

maakt prrrttt-geluid. Beweegt voor- en achteruit 

met hoofd. 

 Nieuwe soort van vocalisatie. Niet 

echt ‘stemgebruik’ maar maken van 

geluidjes m.b.v. de mond. Stelt 

gelijktijdig een beweging, maar of 

deze bewust is, is niet duidelijk. 

25   Vocalisatie gaat verder met ie-klank  Wisseling in soort van vocalisatie 

27   Vocalisatie gaat verder met kirrend geluid  Wisseling in soort van vocalisatie 
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33   Steekt tong feller naar buiten en verandert 

duidelijk van toonhoogte (nu veel hogere ie-

klank). Beweegt weer feller naar voor en achter 

met bovenlichaam. 

 Wisseling in soort van vocalisatie en 

toonhoogte. Combinatie met 

(onbewuste?) beweging.  

38   Na korte pauze tweemaal een ‘zuchtend’ geluid. 

Tussenin veel bewegingen naar voor en achter. 

 Wisseling in soort van vocalisatie 

44   Vocalisatie gaat verder met kirrend geluid  Wisseling in soort van vocalisatie 

46   Maakt ‘piepend’ geluid door lucht tussen lippen 

door te persen 

 Nieuwe soort van vocalisatie. Niet 

echt ‘stemgebruik’ maar geluidjes 

maken m.b.v. de mond.  

49   Vocalisatie gaat verder met kirrend geluid  Wisseling in soort van vocalisatie 

53   Vocalisatie gaat verder met schelle en hoge ie-

klank 

 Wisseling in soort van vocalisatie en 

toonhoogte 

55   Steekt tong feller naar buiten en maakt prrrttt-

geluid 

 Wisseling in soort van vocalisatie. 

Niet echt ‘stemgebruik’ maar maken 

van geluidjes m.b.v. de mond.  

60   Vocalisatie gaat verder met schelle en hoge ie-

klank. Bovenlichaam beweegt van voor naar 

achter. 

 Wisseling in soort van vocalisatie. 

Combinatie met (onbewuste?) 

beweging 

65   Maak geluid door lucht en speeksel tussen lippen 

te persen 

 Wisseling in soort van vocalisatie. 

Niet echt ‘stemgebruik’ maar 

geluidjes maken m.b.v. de mond.  

68   Maakt lachend geluid  Wisseling in soort van vocalisatie 

69   Vocalisatie gaat verder met kirrend geluid  Wisseling in soort van vocalisatie.  

72 t.e.m. 84  Heft beide armen wat omhoog, beweegt voor- en 

achterwaarts met bovenlichaam en maakt 

‘zuchtende’ geluiden. Ondertussen korte pauzes 

waarin de beweging blijft voortgezet. 

 Wisseling in soort van vocalisatie 

+1  Maakt geluid door hard met hoofd tegen 

hoofdsteun te bonken 

 Geen duidelijk reden waarom cluster 

wordt stopgezet 

+6   Stelt opnieuw een vocalisatie (zuchtend)  Gedragscluster werd onderbroken 

door het maken van geluid, maar nu 
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opnieuw vocalisatie 

+ 7  Maakt voor- en achterwaartse beweging met 

bovenlichaam. Geen vocalisaties of geluiden. 

  

+ 12   Vocalisatie. ‘Zuchtend’ geluid.   

+ 13  Slaat men handen op tafel. Ondertussen vocalisatie 

(ie-klank) 

 Combinatie van gedrag 

Fragment 7 

 

Niet-gestructureerde interactie met sibling (setting 2) Deelnemer: 13 Aantal seconden in 

gedragscluster: 25 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Peer Persoon met EMB Omgeving  

-15 t.e.m. -14 Helpt zus om voorwerp naar de 

mond te brengen en houdt het vast. 

Zegt ‘trek er maar aan’.  

  (Voor deze vijftien seconden heeft de 

persoon met EMB een trillend 

voorwerp genomen en nam ze die 

vast) 

-13 t.e.m. -12 Zegt ‘laat het nu maar los’.    

-11 t.e.m. -6 Legt beide handen op de opzettafel 

van de rolstoel en blijft zus. 

Speelt met het voorwerp en glimlacht 

hierbij. 

  

-5 t.e.m. -3 Legt zijn ene hand op de schouder 

van zijn zus en met de andere 

neemt hij het voorwerp opnieuw 

vast en zegt ‘Doe dat maar uit uwen 

mond’. 

   

-2 t.e.m. 0 Hij neemt het voorwerp vast en 

trekt het naar beneden.  

Blijft het voorwerp ook vasthouden.   

Vanaf 0  Stelt vocalisaties, eerder een kreunend 

geluid. 

 Deze lijken eerder treurend als in ‘ik 

wil het niet uit mijn mond halen, het 

was net zo fijn’. 

0 t.e.m. 2 Neemt het voorwerp vast en zegt 

‘Hier, je moet hier aan trekken’. 
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3 t.e.m.6 Laat het voorwerp los en laat zijn 

zus er mee spelen.  

Ze maakt een aangenaam kirrend 

geluid. 

 Wanneer het voorwerp trilt, lijken de 

vocalisaties een ‘aangenamer’ gevoel 

uit te drukken, precies alsof ze het 

leuk vindt. 

7 t.e.m.8 Neemt opnieuw het voorwerp vast. Blijft kirren en ie-klanken nabootsen.   

9 t.e.m. 14 Legt hand van zijn zus op het 

voorwerp en zegt ‘Trek maar’, ’We 

gaan trekken’, ‘Nu mogen we 

loslaten’. 

   

15 t.e.m.19 Hij neemt met zijn beide handen de 

handen vast van zijn zus.  

Ze maakt een lachend geluid (luidop).  Het lijkt op lachen, ze vindt het 

precies leuk dat haar broer helpt met 

het trekken aan het touwtje om het 

object te doen trillen. Ofwel vindt ze 

het trillen op zich leuk. 

20 t.e.m. 25 Helpt zijn zus om aan het touwtje te 

trekken. Zegt hierbij ‘Trekken’.  

   

Vanaf +1   Ze is gestopt met het langdurig stellen 

van vocalisaties en maakt nu telkens 

een kort ‘uuhuuuh’ geluid. 

 Het lijkt alsof ze telkens zucht. 

+1 t.e.m. +8 Broer neemt opnieuw haar handen 

vast om aan het touwtje te helpen 

trekken. 

   

+9 t.e.m. +15 Opnieuw trekt broer aan het 

touwtje, waarbij hij de hand van 

zijn zus vasthoudt.. 

Telkens zegt ze ‘uuhuuuh’   

Fragment 8 

 

Niet-gestructureerde interactie met sibling (setting 2) Deelnemer: 19 Aantal seconden in 

gedragscluster: 13 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Sibling Persoon met EMB Omgeving  

-15  Zwaait met rammelaar voor het 

gezicht van haar zus. 

Maakt kreunende geluidjes.  Deze lijken onaangenaam, alsof 

persoon met EMB hier geen plezier 
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aan beleeft. 

-14 t.e.m.-12 Zegt: ‘Moet weg?’. Duwt een andere rammelaar weg, van 

de opzettafel naar de grond. 

  

-11 t.e.m. -8 Raapt de rammelaar op van de 

grond, komt terug naar boven en 

zegt ‘En nu is het weer’.  

Begint luidop te lachen.  Dit lijkt een aangenaam lachen. Ze 

vindt het grappig dat haar zus zich 

moest bukken om op te rapen wat zij 

heeft laten vallen. 

-7 t.e.m.0 Buigt zich voorover en begint dicht 

bij het gezicht van haar zus een 

liedje te zingen.  

Moet hier nog luider om lachen.  Dit lachen lijkt genietend. Ze vindt 

het leuk dat haar zus een liedje voor 

haar zingt terwijl ze dicht bij haar is. 

Vanaf 0 

0 t.e.m.6 

 Begint erg luid te kreunen en 

uuuhuuuh-klanken te gebruiken. 

 Dit lijkt eerder onaangenaam, maar 

toch lijkt ze te glimlachen 

6 t.e.m.13 Roept luid ‘jaaa!’ en lacht hierbij 

naar haar zus. Daarna begint ze met 

zingen. 

Lacht terug naar haar zus.  De sibling begint te zingen wanneer 

ze merkt dat de zus aan het lachen is. 

+1 t.e.m. +9 Staat langs de rechterkant van haar 

zus en neemt een rammelaar. Ze 

beweegt er mee voor het gezicht 

van haar zus.  

Glimlacht naar haar zus.  Dit is een aangenaam lachen, ze lijkt 

dit leuk te vinden. 

+10  Sibling legt de rammelaar op de 

tafel en kijkt haar zus aan. 

   

+11 t.e.m. +15  Gooit de rammelaar op de grond, 

waarop haar zus deze opnieuw opraapt 

en op tafel legt. 
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Bijlage 8: Kwalitatieve analyse onderzoeksvraag 3 

Tabel 8: 

Kwalitatieve analyse onderzoeksvraag 3 

Onderzoeksvraag 3: Wat is de opbouw van de gedragsclusters ‘objectgerelateerd gedrag’? 

Fragment 9 

 

Niet-gestructureerde interactie met sibling (setting 2) Deelnemer: 13 Aantal seconden in 

gedragscluster: 116 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Peer Persoon met EMB Omgeving  

-15 t.e.m. -10 Duwt op het object dat muziek maakt 

en glitters laat rondzweven.  

Is gericht op het object en kijkt er 

naar. 

  

-10 t.e.m. -6 Is gericht op het object. Kijkt rond zich.   

-6 t.e.m. 0 Speelt nog steeds met het object. Kijkt haar broer aan.   

Vanaf 0  Kijkt naar het object.   

0 t.e.m.3 Geeft aan dat zijn zus op een 

bepaalde manier moet duwen om de 

glitters en de muziek te laten starten. 

‘Duw maar, zo’ zegt hij hierbij.  

Maakt een zuchtend ‘huuuh’ geluid.   

4 t.e.m.7 Broer neemt de hand vast van zijn 

zus en begeleidt een van de vingers 

naar de drukknop om het object te 

doen bewegen. 

   

8 t.e.m. 9 Broer zegt ‘Vastpakken en duwen 

hé’.  

   

10 t.e.m. 20  Met behulp van de handen van de  Dit sluiten wordt door mij 
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sibling, duwt ze op het object, waarna 

ze er op gericht is. Ze sluit haar ogen. 

geïnterpreteerd als een genieten. Ze 

luistert naar de muziek die het object 

maakt. 

21 t.e.m. 24  Het object stopt met geluid maken, 

waarop ze een kreungeluid maakt. 

  

25 t.e.m. 34 Broer neemt opnieuw haar hand vast 

en zegt ‘Goed duwen, hé’ en ‘Duw 

maar’. 

Kijkt naar het object.   

35 t.e.m. 37 De muziek begint opnieuw te spelen 

en broer zegt ‘jaaa!’. 

Ze lacht breed.   

38 t.e.m. 41 Broer neemt één hand vast van zijn 

zus en zegt ‘Nu gaan we met één 

handje duwen’. 

   

42 t.e.m. 63 Broer duwt samen met zijn zus op de 

knop.  

Terwijl het object muziek maakt, 

blijft de ze er aandachtig naar kijken. 

  

64 t.e.m. 72 Broer zegt ‘duwen hé’, ‘met andere 

hand’, waarop hij de rechterhand 

neemt van zijn zus. 

   

73 t.e.m. 77 Broer neemt de rechterhand vast en 

met zijn hulp laat hij zijn zus duwen 

op de knop. 

   

78 t.e.m. 89  Sluit haar ogen en lacht terwijl ze 

luistert naar de muziek. 

  

90 t.e.m. 94  Ze begint met haar armen om zich 

heen te zwaaien terwijl ze een 

pruttelend ‘pfrr-pfrr’ geluid maakt. 

  

95 t.e.m. 107 Broer loopt om de rolstoel heen, 

haalt haar rechterarm naar beneden 

en beweegt haar vinger richting de 

drukknop van het object. 

   

108 t.e.m. 116 Samen met zijn zus duwt de broer op 

het object. 

Ze is gericht op het object en luistert 

naar de muziek. 

  

Vanaf +1 De broer neemt het object weg en 

zegt ‘We gaan eens iets anders 

nemen hé’. Hij stapt daarna richting 

Ze strekt zich uit en maakt enkele 

kirrende geluidjes. 
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kast.  

+1 t.e.m. + 9 Zoekt iets in de kast.    

+10 t.e.m. +15 Hij haalt er een object uit met allerlei 

belletjes. 

Begint te lachen wanneer ze de 

belletjes hoort. 

 Het lijkt alsof ze de belletjes erg leuk 

vindt. 

Fragment 10 

 

Niet-gestructureerde interactie met sibling (setting 2) Deelnemer: 11 Aantal seconden in 

gedragscluster: 85 

Seconde Beschrijving gedrag Interpretatie  

(indien van toepassing) 

 Peer Persoon met EMB Omgeving  

-15 t.e.m. -10 De sibling bouwt een toren met 

bekers. 

Zit voor de toren op zijn knieën en 

kijkt ernaar. 

  

-9 t.e.m. -7 Neemt de fopspeen van zijn broer 

vast die achter zijn rug ligt en gooit 

deze weg.  

Kijkt om zich heen.  Dit kijken is geen volgen van de 

fopspeen. Hij lijkt eerder gewoon de 

omgeving in zich op te nemen. 

-7 t.e.m. -1 Neemt trillend voorwerp op.  Is wat in zichzelf gekeerd, tot broer 

trillend voorwerp opneemt. 

  

0 t.e.m. 5  Kruipt wat dichter naar het voorwerp 

toe. Hij bekijkt het aandachtig. 

 Wanneer het voorwerp begint te 

trillen, lijkt de persoon met EMB hier 

naartoe te kruipen. 

6  Leunt terug achterover.   

7 t.e.m. 11  Kijkt naar het object. Het trilt, omdat 

de broer dit heeft aangestoken. 

  

12 t.e.m. 13  Komt opnieuw dichter naar het 

voorwerp leunen. 

  

14 t.e.m. 22 Houdt het trillend voorwerp achter de 

toren en zegt ‘piep piep, pak me dan, 

als je kan’.  

Komt dichter naar de toren kruipen.  Hij lijkt vastberaden het voorwerp te 

willen vinden. 

23 t.e.m. 25 Neemt de toren vast en wiebelt er 

even aan.  

Blijft zitten en stopt zijn vinger in zijn 

mond. 

  

26 t.e.m. 29 Neemt de hand vast van zijn broer en    
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duwt samen de toren omver terwijl 

hij ‘waaaah’ roept. 

30 t.e.m. 32 Legt het trillend object op de benen 

van zijn broer terwijl hij naar de 

bekers (van de toren) graait. 

   

33 t.e.m. 50 Bouwt de toren volledig op. Legt beide handen op het trillend 

object en is er op gericht.  

 Het lijkt alsof de persoon met EMB 

geniet van het trillend aanvoelen van 

het object. Weinig interesse in de 

toren die zijn broer aan het bouwen 

is. 

51 Roept ‘Piep’ en kijkt broer even aan.    

52 t.e.m.58  Kijkt opnieuw naar het trillend object, 

tot zijn broer het komt weghalen en 

voor hem houdt. 

  

59 t.e.m. 61  Grijpt naar het trillend voorwerp tot 

hij deze met beide handen kan 

omsluiten. 

  

62  Bij het grijpen naar het object stoot 

hij een beker om van de toren. 

  

63 t.e.m. 70 Raapt de gevallen beker op en plaatst 

deze op de toren. 

Neemt het trillend object vast.   

71 t.e.m. 73 Kijkt naar broer, gooit handen in de 

lucht en zegt ‘jah! Maar allez!’. 

   

74 t.e.m.75 Zegt ‘Het is eens tijd voor iets anders 

hé’ en hij plaatst de toren tussen de 

benen van zijn broer. 

   

76 t.e.m. 78  Blijft gericht op het trillend object en 

kijkt niet om naar de toren. 

  

79  De toren valt om en hij kijkt op.   

80 t.e.m.84  Grijpt niet naar de bekers van de 

gevallen toren, maar naar het trillend 

object. 

  

85 Legt trillend object weg. Glimlacht even.   
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+1 t.e.m. + 10  Verzamelt opnieuw de bekers van de 

toren. 

Blijft glimlachen en kijkt naar zijn 

broer. 

  

+11 Begint toren te bouwen tussen de 

benen van zijn broer. 

   

+12 t.e.m. +13 Broer applaudisseert. Gooit toren omver.   



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 


