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PECS® The Picture Exchange Communication System 
 

PECS - The Picture Exchange Communication 

System® gebruikt ondersteunende 

communicatie met behulp van plaatjes om 

communicatievaardigheden te ontwikkelen. 

PECS is geschikt voor kinderen en 

volwassenen die moeite hebben met praten en 

communicatie. Het gebruik van PECS is 

eenvoudig aan te leren, betaalbaar en 

wetenschappelijk bewezen! Het systeem is 

gebaseerd op een proces van stap voor stap 

aanleren en positief belonen. 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat sommige 

kinderen die PECS gebruiken ook echt spraak 

gaan ontwikkelen! Kinderen krijgen met PECS 

een “stem” en de mogelijkheid om wederzijdse 

communicatie op te starten. Ze hoeven niet te 

wachten totdat er wordt gevraagd of ze iets 

willen eten of drinken. Ze hoeven een ander 

niet langer aan de arm mee te trekken om een 

voorwerp zoals een snoepje te krijgen of om 

een activiteit te starten zoals de supermarkt. 

 

PECS aanleren gaat in zes fases.  

1. In de eerste fase leren kinderen hoe ze met 

PECS kunnen communiceren. Het kind 

leert om plaatjes uit te ruilen voor 

voorwerpen of activiteiten die het graag wil.  

2. In de tweede fase wordt de afstand 

vergroot en moet het kind op zoek naar 

andere plaatsen en personen voor de 

uitruil.  

3. In de derde fase worden er steeds meer 

plaatjes toegevoegd en leert het kind dat de 

uitruil per plaatje een ander gevolg heeft.  

4. In fase vier worden kleine zinnetjes 

gemaakt van plaatjes met de zinstrip. 

5. In de vijfde fase wordt de communicatie 

uitgebreid met het benoemen van zaken.  

6. En in fase zes bijvoeglijke naamwoorden 

zoals kleuren.  

Lang niet alle kinderen bereiken (direct) de 

eindfase. Het kunnen uitwisselen van een 

plaatje aan een ander om zo je wensen en 

eisen aan te geven is al een hele overwinning! 

Educratief is sinds 2012 leverancier van PECS 

materialen voor Nederland en België. Wij 

kunnen alle materialen leveren om succesvol 

met PECS aan de slag te gaan. Je kunt 

beginnen met een complete startset (inclusief 

een Engelstalige Training Manual). Maar je 

kunt ook kleiner beginnen met een PECS Boek 

Groot. 

 

Tip 1: Zoek uit welke plaatjes het meest 

geschikt zijn voor je kind. Zijn de standaard 

picto’s geschikt? Of is het toch handiger om 

plaatjes van internet te gebruiken of eigen 

foto’s van voorwerpen en activiteiten in en om 

het huis.  

Tip 2: Lamineer de plaatjes om ze langer te 

kunnen gebruiken  

Tip 3: Begin altijd met plaatjes van voorwerpen 

en/of activiteiten waar het kind echt voor wil 

gaan. Dus drinken als het dorst heeft of een 

favoriete bal, auto of pop. Of de speeltuin met 

mooi weer. 

 


