Wat is een pictogram?
Een pictogram is een plaatje waarmee zonder geschreven tekst iets duidelijk gemaakt
wordt. Pictogrammen komen we in het dagelijks leven veel tegen.
Kijk maar eens om je heen, overal zie je pictogrammen. Zoals verkeersborden, informatie op verpakkingen, wasvoorschriften in kleding en aanwijzingen in gebouwen voor
toiletten, nooduitgang en wegbewijzering.
Pictogrammen zijn voor iedereen te begrijpen, ook als je niet dezelfde taal spreekt.

Picto’s voor kinderen met een
verstandelijke beperking
Een kind met een verstandelijke beperking heeft moeite met gesproken taal. Het kind
begrijpt dit niet altijd. Hij of zij raakt in de war als er veel informatie in één keer wordt
gegeven. Ook begrijpen deze kinderen moeilijke woorden niet.
Zij hebben baat bij iets visueels. Dat is duidelijker dan alleen het gesproken woord.
Daarom zijn er voor deze kinderen speciale pictogrammen ontwikkeld, genaamd
picto’s. Door gebruik te maken van deze picto’s is de taal nu ook zichtbaar.

Bovendien bieden picto’s structuur. Voor kinderen met een verstandelijke beperking
is de wereld vaak onoverzichtelijk. Het kind kan situaties niet altijd overzien. Het heeft
moeite met de eigen dagindeling en beseft vaak niet wat eerst komt en wat daarna.
Door picto’s te gebruiken, wordt een ruimte of een planning overzichtelijk.
“Ik luister naar wat mensen zeggen, maar ik snap het niet.
Mensen praten snel en met woorden die ik niet ken.”
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Waarom picto’s?
• Picto’s zijn concreet. Ze komen overeen met wat je bedoelt en helpen om de
betekenis van het woord duidelijk te maken.
Wij weten dat het woord ‘ stoel’ een ding is met vier poten en dat je erop kunt
zitten. Kinderen met een verstandelijke beperking associëren het gesproken
woord (s-t-o-e-l) niet direct met een stoel. Een picto van een stoel kan daarom
een hulpmiddel zijn.
• Een gesproken woord is meteen verdwenen, een picto blijft (langer)
zichtbaar. Het kind heeft daardoor meer tijd om de boodschap te begrijpen.
Als wij zeggen: “we gaan eten” is dit een korte mededeling die na enkele seconden
verdwijnt. Voor veel kinderen met een verstandelijke beperking gaat dat te snel, maar
als wij een picto laten zien van ‘eten’, duurt de boodschap langer. Het kind heeft dan de
tijd om de betekenis tot zich door te laten dringen.
• De combinatie van praten en picto’s laten zien, kost meer tijd. Daardoor ga je
automatisch langzamer spreken en jouw zinnen worden kort en simpel.
• Als het druk of rumoerig is, dan is een picto beter te onderscheiden en blijvend
zichtbaar.
In de klas komt het vaak voor dat er veel geluiden tegelijk zijn. Zoals kinderen die met
elkaar praten, muziek uit een ander lokaal of stemmen op het schoolplein.
Dit geeft een hoop ruis in de klas. Een picto kan helpen om de aandacht van de kinderen
te krijgen.
• Picto’s stimuleren de taalontwikkeling. Door een woord met een picto te combineren, kan het kind het woord leren herkennen en uitspreken.
Praten is nog altijd de meest effectieve manier van communicatie. Als praten binnen de
mogelijkheid van het kind ligt, dan zal hij of zij dit ook doen. Het is belangrijk te blijven
praten als je gebruik maakt van picto’s, daarmee wordt de spraakontwikkeling gestimuleerd. Je zegt dus altijd het woord bij de picto.
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Hoe picto’s te gebruiken?
Picto’s kunnen gebruikt worden in of bij:
• Een ruimte, dat houdt in dat je de omgeving zo overzichtelijk mogelijk maakt
met picto’s.
Door picto’s te gebruiken in een ruimte, help je kinderen met een verstandelijke beperking om de wereld overzichtelijker te maken. Zo krijgt alles een duidelijke plek.

Foto’s: bij de kapstok een pictogram van een jas, op de tafel een foto van het kind, in de keuken picto’s
van keukengerei

Picto’s helpen het kind om zelfstandiger te worden, waardoor het niet steeds een beroep hoeft te doen op de omgeving. Zij kunnen nu leren zelf spullen te pakken, rustig
op hun plek te zitten en op te ruimen.
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• Tijdsaanduiding, dat houdt in dat je het dagprogramma zo overzichtelijk mogelijk
maakt met picto’s.
Wij schrijven onze planning meestal in een agenda met woorden. Voor kinderen met
een verstandelijk beperking kan dit met picto’s gedaan worden. Zo kun je in een klas
een pictobord ophangen. Een pictobord is een planbord dat aan de wand hangt, waarop met picto’s de planning gevisualiseerd wordt. Zoals de dagplanning, weekindeling,
taakverdeling of het werkrooster.

Link to You-tube movie: Isyarat Berbicara
https://www.youtube.com/watch?v=y9h-Sahu4FA
Met een pictobord kun je communiceren over alledaagse gebeurtenissen, activiteiten
en afspraken. Het pictobord zorgt ervoor dat het kind een beter besef van tijd heeft.
Tip: Betrek kinderen altijd bij het gebruik van het pictobord, door het programma
samen te maken of aan te passen. Zo kunnen kinderen zich het lezen van een pictobord
eigen maken. Verwijs er regelmatig naar om te laten zien wat de volgende activiteit is.

Een pictobord kan voor een klas of groep
gelden, maar het is ook mogelijk om een
pictobord voor één persoon te maken.
Dit heet dan een individueel planbord of
een pictoagenda. Het kind kan hier informatie over zijn dagelijkse activiteiten in
vastleggen en weer opzoeken Dit kan een
belangrijke houvast zijn, waardoor het
kind minder vaak hulp hoeft te vragen.
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• De activiteit, dat houdt in dat je een activiteit van begin tot eind zo overzichtelijk
mogelijk maakt met picto’s.
Grote activiteiten zijn voor een kind met een verstandelijke beperking moeilijk uit te
voeren. Het kind heeft hulp nodig met ordenen en de activiteit te overzien. Als wij de
activiteit in kleine stapjes geven, kan het kind de stapjes begrijpen en daarna uitvoeren.
Het kind kan namelijk wel elke stap afzonderlijk aan. De stappen van een activiteit kun
je met behulp van picto’s visueel maken. Dit noemen we een pictokaart.

Tip:
Bij het maken van een pictokaart
vraag ik mij altijd af:
‘Uit hoeveel stapjes bestaat de
activiteit?’ Knip de activiteit
in stukjes.

Door een pictokaart kan het kind een activiteit zelfstandig uitvoeren.
Niet alle kinderen kunnen picto’s begrijpen!
Sommige kinderen herkennen misschien wel
een picto, maar weten niet altijd wat er dan
bedoeld wordt.
Een kind ziet bijvoorbeeld een picto van een
tandenborstel, maar begrijpt niet dat de
tanden gepoetst moeten worden. Het kind kan
dus geen betekenis geven aan de picto. In dit
geval is een foto of het voorwerp zelf geschikter. Bij het zien van een foto van een tandenborstel of een echte tandenborstel, begrijpt
het kind mogelijk wel dat hij of zij de tanden
moet gaan poetsen.
Niet alle kinderen hebben picto’s continu nodig!
Wanneer kinderen de gesproken taal goed begrijpen, hoef je niet steeds bij alle activiteiten picto’s te laten zien. Om tot een geslaagde communicatie te komen, moet onze
communicatie altijd aangepast worden aan het niveau van het kind.
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Elkaar begrijpen
Door het gebruik van picto’s ontstaat er een ‘taal’
waarmee wij elkaar beter kunnen begrijpen. Wij,
als begeleiders, kunnen door het gebruik van picto’s
beter communiceren met het kind. Het kind zelf
zal minder snel gefrustreerd of boos worden, want
door dit visuele hulpmiddel kan het anderen nu wel
begrijpen of zelf laten zien wat hij of zij bedoelt. Je
gaat elkaar beter begrijpen.
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