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Ten geleide 
De vele positieve reakties na het verschijnen van het eerste 
nummer "V.H.Z. in de nieuwe jas" hebben de leden van 
uw redaktie goed gedaan. 
W e denken dat we met de gewijzigde aanpak op de goede 
weg zijn het b lad aantrekkelijker te maken. 

Dit tweede nummer bevat een selektie uit de toespraken, 
die zijn gehouden op de VeBOSS-conferentie van 17 en 
18 maart j.l. 
Een weergave van alle toespraken, neerslagen van alle 
workshops gedurende deze conferentie, bleken in deze 
aflevering tot onze spijt niet mogelijk. De copy, die uit deze 
conferentie voortkwam, overtrof in kwaliteit en hoeveelheid 
onze verwachting. 

De overige twee afleveringen in de jaargang 1988 zullen, 
naar wij nopen, kort op elkaar bij u arriveren. Aan het eind 
van het jaar denken we zo de achterstand te hebben weg
gewerkt. 
Van een keurige spreiding over het jaar is niets terecht ge
komen. Wi j hullen ons in het boetekleed. 

In het derde nummer verschijnt een overzicht van de in de 
vorige jaargang opgenomen artikelen. Copy, die onder 
druk van de tijd niet mag inboeten aan aktualiteit, zal hierin 
ook zijn plaats krijgen. Bovendien verschijnt in nummer 3 
een uitgebreid verslag van de enquête, die onder een deel 
van de lezers is gehouden. 

Het gebeurt heel vaak dat er bij de redaktie "Aankondi
gingen en Mededel ingen" van allerlei aard worden ge
deponeerd met het verzoek deze in het eerstvolgende num
mer te publiceren. Wi j willen aan dergelijke verzoeken 
graag tegemoet komen, maar dit wordt voor ons soms erg 
moeilijk wanneer deze "Aankondigingen en Mededelin
g e n " vlak voor het verschijnen van het b lad worden aan
geboden. Vaak zijn deze inzendingen datum-gebonden. 
Een aankondiging of mededeling betreffende een evene
ment nadat dit al heeft plaatsgevonden, heeft geen zin, 
zodat er soms erg veel van ons improvisatietalent en dat 
van de drukker wordt gevergd. Een enkele keer schieten 
wij noodgedwongen tekort met het gevolg dat er niet wordt 
gepubliceerd. 

Daarom een vriendelijk verzoek: Stuur uw "Aankondigin
gen en Mededel ingen" tijdig in. Een termijn van zes weken 
voordat het evenement plaatsvindt lijkt ons redelijk. 

Mededel ingen, aankondigingen en andere copy, die niet 
zo direkt aan datum is gebonden, willen wij bewust niet 
aan een inzendtermijn binden. Dit zou de verwachting kun
nen wekken dat de publikatie in de eerstvolgende afleve
ring een feitelijk gegeven is. 

Tot slot willen we u vriendelijk verzoeken eventuele fouten 
in de bezorging door te geven aan de administratrice, 
mevr. Tiemens. Haar adres vindt u aan de binnenzijde van 
de omslag. 

De redaktie. 47 



Openingswoord van de voorzitter 

VeBOSS-conferentie, 17-18 maart 1988 

R.S. v.d. Veen 

Dames en heren, 
leder van u heeft wel eens een sollicitatiebrief 
geschreven. Ik neem aan dat deze brief het 
eerste contact was met uw huidige werkgever. 
Wi j beijveren ons om in een dergelijke brief 
een volzin te zetten, waarin aangegeven 
wordt waarom we zo graag willen werken met 
slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak-Aaalmoeili jkheden. Deze argumentatie 
wordt vaak ingegeven vanuit een stuk enthou
siasme, al of niet gemengd met levensbe
schouwelijke overwegingen of vanuit bepaal
de mensbeelden of opvatt ingen die ons aan
spreken. Maar als we eenmaal aan het werk 
zijn, dan merken we dat alléén het enthousias
me en/of overwegingen die ons tot die argu
mentatie dreven, ontoereikend zijn voor het 
optimaal functioneren als bi jvoorbeeld leraar 
in deze tak van Speciaal en/of Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. 

Al werkende komen we tot de ontdekking dat 
er meer nodig is om de verstoorde dia loog, die 
het gevolg is van de communicatienooa van 
onze leerlingen, te trachten te herstellen en 
weer op gang te krijgen. 
De medewerkers, die zo van de Pabo in ons 
onderwijs terecht komen, zullen merken dat 
hun opleiding in veel gevallen ontoereikend 
was. Zij staan daarin niet alleen, want veel or
ganisaties van besturen en onderwijsgevenden 
klagen steen en been over het opleidings
niveau, de slechte taal- en rekenvaardigheid 
van de Pabo-er. Algemeen bekend is dat de 
Staatssecretaris koortsachtig zoekt naar op
lossingen, vooral in de sfeer van vooroplei
dingseisen (een pakket met wiskunde, een 
V.W.O.-d ip loma). Maar daarmee zijn de pro
blemen nog niet opgelost, want de opleiding 
zelf komt daardoor niet op een hoger plan. 
W e zullen er steeds op moeten blijven aandrin
gen, dat de zogenaamde 1 e fase-opleiding op 
zo'n niveau komt, dat de meest elementaire 
vaardigheden aanwezig zijn bij afgestudeer
den. 

De bekwaammaking van de leraar in het 
(V.)S.O. aan slechthorende kinderen en kinde
ren met spraak-/taalmoeili jkheden, door zijn 
- 2e fase - opleiding, is onderwerp van ge
sprek. Tot nu toe volgde men de opleiding Ge-

48 hoorgestoorden A en B (of, door praktische 

problemen daartoe genoodzaakt: de alge
mene opleiding). 
Het Arbo-advies 'Speciaal Bevoegd, Speciaal 
Bekwaam' èn de Concept Beleidsnotitie van 
de Minister van Onderwijs over een nieuwe 
2e fase-opleiding, hebben de tongen van veel 
belangstellenden losgemaakt. In grote lijnen 
volgt de Minister de Arbo in een opzet oplei
dingen (V.)S.O.-nieuwe stijl: de bestaande op
leiding Gehoorgestoorden A en B verdwijnt en 
daarvoor in de plaats komt een algemene op
leiding voor het totale (V.)S.O. 
N a indiensttreding op een school volg je de 
zogenaamde nascholingsspecialisatie. Via na
scholingsmodules zou men specialisatie kun
nen verkrijgen voor het werken in onze scho
len. De nieuwe opleiding zal wel budgettair 
neutraal moeten zijn (mag dus niet meer geld 
gaan kosten) en geeft geen faciliteiten voor 
studenten en scholen. 

Vrijdag 11 maart hebben de Woso-instellin-
gen, Seminarium voor Orthopedagogiek en 
de Katholieke Leergangen, een symposium ge
houden met als thema: 2e fase, 2e keus? Dui
delijk mag uit deze titel worden dat ook deze 
instellingen bijzonder bezorgd zijn over de 
kwaliteit van de toekomstige opleiding. De 
VeBOSS heeft zich op deze symposiumdag 
gepresenteerd en duidelijk gemaakt, dat in de 
nieuwe opzet de 'eigenstandigheid' van de 
opleiding auditief gehandicapten teloor gaat. 
Ook naar de Arbo, de Minister en de Tweede 
Kamer is tegen de nieuwe opzet geprotesteerd. 
Het spreekwoord: Verkoop niet de huid vóór
dat de beer geschoten is, doet hier zeker op
geld. Met andere woorden: voer niet een 
nieuwe 2e fase-opleiding in vóórdat vast staat 
dat die voldoet aan de eisen die ook het veld 
stelt. Wan t het werkveld heeft te maken met 
allerlei ontwikkelingen die zich voordoen, zo
als groeibeperkende maatregelen - met als 
gevolg een kleiner wordend (V.)S.O. -, ver
dichting van de problematiek van onze leer
lingen, de basisvorming enz. 
Het onderwijs, ook het onze, gaat moeilijke 
tijden tegemoet, het wordt er niet eenvoudiger 
op. Het is dan toch goed dat er momenten zijn 
om bij te tanken, van deskundigen te horen 
welke ontwikkelingen er zijn, wat het verwach-



t ingspatroon is van ouders, leerlingen, de we
tenschap en de overheid en vooral ook om 
van elkaar te horen hoe het ook kan. 
Daarom ben ik blij dat we onze jaarlijkse 
tweedaagse conferentie dit jaar weer kunnen 
houden in een - voor een groot deel - ver
nieuwd complex van De Blije Werelt. Hebben 
we dit het vorig jaar op sobere wijze moeten 
doen met een eendaagse conferentie, dit jaar 
kunnen we de registers open trekken, zodat de 
tweedaagse een succes kan worden. 
De ingrediënten zijn volop aanwezig met spre
kers van allure en een heel nieuw onderdeel: 
de poster-presentatie.- een aantal scholen laat 
stukjes van hun werk zien om u erop te atten
deren hoe zij bepaalde aspecten van hun 
werk vormgeven. 

(Tussen haakjes: bezoekt ook de VeBOSS 
poster-presentatie. Deze stand geeft u er een 
indruk van hoe de VeBOSS zich presenteerde 
op het symposium van afgelopen vrijdag.) 
Welkom op deze VeBOSS-conferentie, u allen 
die uit alle delen van het land gekomen bent 
en die één gemeenschappelijk doel voor ogen 
hebt: het slechthorende kind en het kind met 
spraak-/taalmoeilijkheden optimale kansen te 
geven voor een ontwikkeling, waarop het 
recht heeft. 

Welkom op deze VeBOSS-conferentie, u allen 
die als speciale gast bent uitgenodigd. 

W e hopen dat u na de conferentie huiswaarts 
keert in de overtuiging dat het werkverband 

Aankondiging 

INTERVENTION IN 
SPECIAL EDUCATION 

12, 13 en 14 apri l 1989 

De vakgroep Orthopedagogiek van de 
Rijksuniversiteit te Groningen organiseert 
in 1989 een internationaal congres op 12, 
13 en 14 april in het Academiegebouw met 
als thema 'INTERVENTION in special 
education', t.g.v. het 375-jarig bestaan van 
de Universiteit Groningen. 
Aan de orde komen zaken als interventie 
in school, gezin en/of residentiële instellin
gen, lezingen m.b.t. methoden van onder
zoek, theorievorming en informatiekunde 
rondom het thema INTERVENTIE. 

;- van de VeBOSS, waarin leerkrachten, assis-
n tenten, logopedisten, psychologen, audiolo

gen, artsen, maatschappelijk werkers enz. sa-
e menwerken, steeds op zoek is naar middelen 
n en mogelijkheden om het onderwijs aan slecht

horende kinderen en kinderen met spraak-/ 
n taalmoeilijkheden zo veel als mogelijk is te op-
n timaliseren. 
ir Professor Stevens, ik ben zeer verheugd dat ik 
e u aanstonds als eerste spreker mag uitnodigen 

om uw lezing over de rol van de leraar te hou-
:- den. W e weten dat het een onderwerp is dat 
I: u zeer na aan het hart ligt en waar u veel mee 
it te maken hebt in uw dagelijks werk, in uw lid

maatschap van de Arbo en in de opdracht, 
i die u samen met uw collega Doornbos van 

de Minister hebt in het AGSO-pro ject (achter-
5 gronden groei speciaal onderwijs). In mijn in-
i leiding heb ik het voornamelijk gehad over die 
; leraar, zijn bekwaammaking nu en in de toe

komst en vooral over de zorgen die er in de 
1 kring van de VeBOSS heersen. 
t W e nemen aan dat u niet het verlossende 
1 woord spreekt, maar wel dat u duidelijk zult 
t maken wat er van die leraar mag worden ver-
; wacht. Die bi jdrage zal tevens duidelijk moeten 
t maken hoe zo'n leraar kan worden toegerust. 

ï G r a a g verklaar ik hiermee de conferentie 1988 
voor geopend en wens ik alle deelnemers leer
zame dagen toe. 

Naast enkele plenaire lezingen van gere
nommeerde internationale sprekers als 
Dr. A. Brown: Leren, denken en geheugen, 

University of Illinois (USA) 
Dr. P. Mittler: Gehandicaptenzorg, Univer

sity of Manchester (UK) 
Dr. C. Coulborn-Faller: Kindermishandeling, 

University of Michigan (USA) 
zijn er ruim 20 workshops en parallel-lezin
gen, forumdiscussies, posters en films. 

Het congres richt zich op wetenschappelijke 
onderzoekers, docenten en praktizerende 
hulpverleners. 

Voor nadere informatie: 
Hans Knot 
Department of Special Education 
(Vakgroep Orthopedagogiek der RUG) 
Oude Boteringestraat 1 
0712 G A Groningen, The Netherlands 
tel. 050-636584 . 



Samenvatting over dyslexie 

VeBOSS Conferentie 17 maart 1988 

Drs. C. Weggelaar , psycholoog 

Omschrijving 

Dyslexie (woordblindheid, leesblindheid, le-
gasthenie, strephosymbolie) is een aanduiding 
van moeilijkheden met lezen, schrijven en/of 
spellen die berusten op een stoornis in de sa
menwerking tussen verschillende gebieden in 
de hersenen. 
Elk gebied in de hersenen heeft een eigen 
taak of functie. Veel vaardigheden berusten 
op een samenwerking van verschillende func
ties, dus van verschillende hersengebieden. 
Deze samenwerking is bij de geboorte nog niet 
begonnen, en ontwikkelt zich langzaam. 
Lezen en schrijven veronderstellen een samen
werking tussen een groot aantal deelfuncties: 
zien, herkennen van vormen, herkennen van 
patronen, herkennen van klanken, woorden
kennis, taalbegrip, hand- en vingerbeweging, 
visuele controle over hand- en vingerbewe
ging, e.a. Wanneer een kind leert lezen voor
dat de samenwerking tussen al deze functies 
voldoende ontwikkeld is, zal het maar een 
deel van zijn mogelijkheden kunnen gebruiken. 
Afhankelijk van welke gebieden niet voldoen
de meewerken, en ook afhankelijk van facto
ren als intelligentie, persoonlijkheid, de ge
bruikte lesmethode e.d., zullen er meer of min
der snel problemen optreden. Er zijn verschil
lende vormen en gradaties van dyslexie. 
Wanneer een kind eenmaal geleerd heeft 
een bepaalde taak op een bepaalde manier 
uit te voeren, blijft deze gewoonte meestal 
bestaan. Een dyslectische leerling groeit meest
al niet vanzelf over zijn moeilijkheden heen. 
De problemen met lezen en schrijven blijven tot 
op volwassen leeftijd bestaan. 
Waarschijnlijk is 10 tot 15% van alle kinderen 
in lichte of zwaardere mate dyslectisch. Ernstig 
dyslectische leerlingen vormen ongeveer 5% 
van het totaal. 

Oorzaken 

Bij het ontstaan van dyslexie spelen verschil
lende factoren een rol; meestal gaat het om 
een samenloop van omstandigheden: 
- Het ontwikkelingstempo: kinderen met een 
langzaam ontwikkelinqstempo hebben meer 
kans op dyslexie dan kinderen met een snel-

50 Ier ontwikkelingstempo. Het ontwikkelings

tempo ligt erfelijk vast, en dit zou een reden 
kunnen zijn waarom dyslexie de neiging heeft 
om in bepaalde families terug te komen. 
- Geslacht: meisjes hebben gemiddeld een 
sneller ontwikkelingstempo dan jongens, jon
gens komen dus vaker in een dyslectische ont
wikkeling terecht. 
- Medische omstandigheden: moeilijkheden 
tijdens de geboorte en later optredende ziek
ten (vooral ziekten met koorts) kunnen de ont
wikkeling of bepaalde aspecten van de ont
wikkeling vertragen. 
- De leeftijd waarop men met lees- en schrijf
onderwijs begint. In de Scandinavische landen 
(leerplicht vanaf 7 jaar) zou iets minder dyslexie 
voorkomen dan in Engeland (leerplicht vanaf 
5 jaar). 

Dyslexie is dus niet het gevolg van een te lage 
intelligentie, slecht onderwijs, emotionele pro
blemen of zintuiglijke afwijkingen. Deze fac
toren kunnen het probleem wel verergeren, 
maar niet veroorzaken. 

Verschijnselen 

1. Stoornissen op motorisch en neurologisch 
gebied. 

- Bij jongere dyslectische kinderen (tot een 
jaar of tien) vindt men meestal wel lichte neu
rologische afwijkingen ('soft signs'), aanwijzin
gen voor een vertraagde of niet geheel nor
male ontwikkeling. De kinderen groeien hier 
spontaan overheen, maar minder effectieve 
gewoontes die het kind gevormd heeft, kunnen 
blijven bestaan. 
- Onhandigheid in de motoriek als geheel is 
vooral bij jonge dyslectische kinderen merk
baar. Oudere dyslectische kinderen doen vaak 
veel aan sport, en groeien ongemerkt over 
veel motorische achterstanden heen. 
- Stoornissen in de fijnere hand- en vinger-
motoriek en in de tastzin van handen en vingers 
blijven langer bestaan, en hebben meer met 
het schrijven te maken. Sommige spelfouten 
berusten vooral op vergissingen in de schrijf
beweging (verwisseling van letters of korte 
woordjes die met dezelfde beweging begin-



nen, m in plaats van n of nn, het verspringen 
van letters of delen van letters). 

(Schrijven berust op een samenwerking van 
de voorkeurshand met de taaicentra, meestal 
in de linker hersenhelft. Vaardigheden als Lego 
en modelbouw berusten op een samenwerking 
tussen de fijne motoriek en het ruimtelijk in
zicht, meestal in de rechter hersenhelft. Kin
deren die goed zijn in modelbouw kunnen dus 
toch wel een heel slechte schrijfmotoriek heb
ben!) 

2. Stoornissen in de inprenting en het ge
heugen. 

Dyslectici kunnen minder nieuwe gegevens per 
tijdseenheid opnemen, en ze kunnen minder 
gegevens tegelijk in gedachten houden. Leef
tijd en belangstelling spelen hierbij ook een 
rol, maar er is steeds een achterstand ten op
zichte van leeftijdsgenoten. 

- Bij jongere kinderen blijkt dit vooral als een 
te grote af leidbaarheid, als een stoornis in 
aandacht en concentratie. N ieuwe prikkels 
nemen alle beschikbare aandacht in beslag, 
en ze zijn totaal vergeten waar ze mee bezig 
waren. 
- Bij het volgen van lessen missen ze makke
lijker een aansluiting. 
- Ze hebben minder overzicht over tijd, ze 
hebben moeite met het indelen van hun tijd, en 
met het maken en uitvoeren van plannen. 
- Als ze veel nieuwe gegevens tegelijk moeten 
leren, raakt hun opnamecapaciteit overbelast. 
Ze leren dan soms ijverig verder, maar nemen 
in feite niets nieuws meer op. Verdeling van de 
leerstof in kleine porties en het invoegen van 
korte pauzes is dan erg belangrijk. 
- Ze kunnen soms moeite hebben met het 
overzien van grotere gehelen, niet omdat ze 
het niet snappen, maar omdat ze niet alle re
levante gegevens tegelijk in gedachten kunnen 
houden. Herhaling, systematisch aanbieden 
van de leerstof en getekende schema's kun
nen hier goed helpen. 

3. Visuele problemen 

Sommige dyslectici 'kijken niet nauwkeurig ge
noeg' . Het gaat hier niet primair om oog
afwijkingen, maar eerder om een stoornis in de 
samenwerking in de visuele gebieden in de 
hersenen. Deze groep vertoont de volgende 
problemen: 

- Ze hebben moeite met het waarnemen, her
kennen en onthouden van vormen. Ze houden 
niet van puzzels en spelletjes waarbi j nauw

keurig kijken een rol speelt (legpuzzels, mo
zaïek, lego, modelbouw etc). 
- Ze hebben moeite met het waarnemen en 
herkennen van kleine details. Bij het lezen en 
schrijven blijven ze lang fouten maken met de 
stand van een letterteken (b /d enz.). 
- Ze hebben een sterke neiging tot radend le
zen. Oudere en intelligentere dyslectici van 
deze groep raden soms zo effectief dat ze snel, 
g raag en veel lezen. Hun vergissingen vallen 
alleen op als je ze laat voorlezen en de tekst 
woord voor woord meeleest. 
- Radend lezen wreekt zich in de spelling: 
fouten met ei en ij, met ou en au, met slotlet-
ters, met enkele en dubbele letters. Bij de mo
derne talen treden vooral problemen op met 
het Engels, dat de onregelmatigste spelling 
heeft. 

Radend lezen kan in de hand gewerkt worden 
door verschillende factoren: 
- Een goede taalvaardigheid: als je weet wat 
er staan moet kijk je niet verder. 
- Lichte of voorbi jgaande visuele stoornissen 
(90% van de vijfjarige kinderen is verziend, 
maar groeit hier vanzelf overheen). 
- Stoornissen in evenwicht en oogbewegingen 
(vaak door middenoorontsteking). 
- Een globale leesmethode. 

4. Auditieve achterstanden 

Sommige dyslectici hebben problemen op het 
gebied van het gehoor en de taalontwikkeling. 
Het gaat hier niet primair om stoornissen in 
het gehoor, maar om een stoornis in de samen
werking in de taaicentra in de hersenen. Deze 
groep vertoont de volgende problemen: 
- Moeite met het herkennen van de afzonder
lijke klanken in een woord , en met het opbou
wen van woorden uit losse klanken (auditieve 
analyse en synthese). 
- Moeite met het identificeren van klanken: ze 
laten zich makkelijk door toevallige variaties 
in de uitspraak op een dwaalspoor brengen 
en hebben moeite om sommige klankverschil
len te herkennen (overdifferentiatie en onder
differentiatie). 

- Bij het lezen hebben ze moeite om de stap 
van teken via klank naar woord te nemen. Ze 
blijven lang spellend lezen, vooral bij analyti
sche leesmethoden. 
- Ook later blijft hun leestempo meestal laag. 
- In de spelling maken ze vooral fouten die be
rusten op klankverwisseling of op het weglaten 
van klanken (weglaten van uitgangen, weg
laten van medeklinkers in groepen). 

Deze vorm van dyslexie kan in de hand ge
werkt worden door: 51 



- Vertraagde taalontwikkeling (door welke 
oorzaak aan ook). 
- Tijdelijke stoornissen in het gehoor (vaak 
door middenoorontsteking). 
- Soms misschien ook door een erg goede 
aanleg op visueel-ruimtelijk gebied. 

5. Typen van dyslexie 

De visuele en de auditieve problemen zijn lang 
niet altijd even duidelijk aanwezig. Aan de 
hand hiervan onderscheiden de meeste onder
zoekers twee vormen van dyslexie: 
- Visuele dyslexie, waarbi j de visuele proble
men op de voorgrond treden. Volgens prof. 
Bakker ontstaat dit type doordat de functies 
van de linker hersenhelft (taalvaardigheid) bij 
het lezen een te grote rol spelen, en de functies 
van de rechter hersenhelft niet voldoende bij 
het leesproces betrokken worden. Hij spreekt 
hier van L-(linguaal-)type. 
- Auditieve dyslexie, waarbi j de auditieve 
problemen op de voorgrond staan. Volgens 
prof. Bakker ontstaat dit type doordat de func
ties van de rechter hersenhelft (herkennen van 
vormen en details) bij het lezen een te grote 
rol spelen, en de functies van de linker hersen
helft niet voldoende bij het leesproces betrok
ken worden. Hij spreekt hier van het P-(per-
ceptueel-)type. 

Deze indeling is niet waterdicht: er zijn dyslec
tische kinderen die geen duidelijke visuele en 
geen duidelijke auditieve problemen hebben, 
maar wel achterstanden in de fijne motoriek en 
het onmiddellijke geheugen. En er zijn dyslec
tische kinderen die zowel visuele als auditieve 
problemen vertonen. Als g lobaal onderscheid 
is de indeling in visueel en auditief dyslectisch 
wel goed bruikbaar. 

6. Behandeling en preventie 

1. Voor jonge kinderen kunnen een aantal 
preventieve maatregelen genomen worden. 

- Zorg voor al die factoren die een goede 
neurologische, zintuiglijke en verbale ont
wikkeling kunnen bevorderen: voldoende ruim
te en tijd om te spelen, voldoende oefening 
voor handvaardigheid en visueel-motorische 
samenwerking (Fröbel!), voldoende stimulering 
van de taal (kinderen laten praten, met kinde
ren praten, verhalen vertellen etc) . 
- Niet te vroeg beginnen met lezen en schrij
ven; bij het onderzoek naar leesvoorwaarden 
zou meer aandacht aan de neurologische ont
wikkeling geschonken moeten worden. 
- Bij kinderen met een vertraagde ontwikke
ling staat men voor de keuze: afwachten, of 
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degelijk overwogen worden. 
- Bij sommige kinderen zou men eventueel 
wel kunnen beginnen met lezen, maar nog niet 
met schrijven; de ontwikkeling van de hand- en 
vingermotoriek loopt niet altijd gelijk met waar
neming en taalontwikkeling. 

2. Als een kind aanleg heeft om dyslectisch te 
worden, kan de gebruikte leesmethode deze 
aanleg versterken of verzwakken. 

- Als er factoren zijn die tot visuele dyslexie 
kunnen leiden, moet men de neiging tot glo
baal of radend lezen niet versterken. Deze Kin
deren zijn meer gebaat bij een analytische 
methode (eerst de losse letters en geleidelijk 
uitbouwen naar langere woorden). 
- Bij een neiging tot auditieve dyslexie is het 
daarentegen juist van belang dat het lezen zo 
snel mogelijk met betekenis en beleving ver
bonden wordt. Voor deze kinderen werkt een 
globale methode beter dan een analytische. 
- Er is dus geen leesmethode die alle vormen 
van dyslexie kan voorkomen. 

3. Als een kind eenmaal in een dyslectische 
ontwikkeling terechtgekomen is, zal een be
handeling verschillende punten moeten om
vatten. Ten dele gaat het om het wegnemen 
van de oorzaak, ten dele om het wegwerken 
van opgelopen achterstanden, en ten dele om 
het rekening houden met sterke en zwakke 
punten. 

- Een oorzakelijke behandel ing komt neer op 
het verbeteren van de samenwerking tussen de 
verschillende hersengebieden, dus het active
ren van verbindingen die niet voldoende mee
werken. Een belangrijk hulpmiddel zijn moto
rische oefeningen. 
- De voornaamste gebieden van oefening zijn 
de samenwerking van links en rechts, de hand
en vingerbewegingen, de visueel-motorische 
samenwerking en ae articulatie. Veel van deze 
oefeningen sluiten aan bij wat traditioneel als 
functietraining bekend staat. Het gaat echter 
niet alleen om het oefenen van losse functies, 
maar vooral om de samenwerking van func
ties. 

- Een belangrijk punt is ook de opvatting van 
prof. Bakker dat bij visuele dyslexie de ruimte
lijke hersenhelft niet voldoende meewerkt, en 
bij auditieve dyslexie de verbale. Door het 
combineren van oefeningen kunnen we pro
beren gebieden die niet voldoende meewer
ken, meer bij het leesproces te betrekken. Bij 
visuele dyslexie (L-type) zullen we leesoefenin-
gen combineren met oefeningen op visueel
ruimtelijk gebied, die de rechter hersenhelft 
activeren. Bij auditieve dyslexie (P-type) zullen 



we lezen laten voorafgaan door oefeningen 
die de verbale hersenhelft activeren. 

- Dyslectische leerlingen vertonen meestal 
achterstanden op gebieden als schrijfmotoriek, 
leesvaardigheid, het automatiseren van de 
regels van de spelling. Soms zijn er ook ach
terstanden in woordenkennis, taaibegrip en 
mondeling of schriftelijk formuleren. Deze vaar
digheden moeten extra geoefend worden. 
- Voor het trainen van de leesvaardigheid is 
het van belang om voldoende boeken bij de 
hand te hebben die leestechnisch gezien mak
kelijk genoeg zijn en die tevens aansluiten bij 
de leeftijd en de belangstelling van het kind. 
Het belangrijkste doel is om zover te komen 
dat het kind eigener beweging en met plezier 
gaat lezen. 
- Oefenen van lezen en spellen alleen, dus 
zonder iets aan de oorzaken van de dyslexie 
te doen, heeft over het algemeen weinig blij
vend resultaat. De combinatie van een oorza
kelijke aanpak (oefenen van verbindingen) en 
het wegwerken van achterstanden heeft meer 
kans op succes. 

- De school kan rekening houden met de zwak
ke punten van dyslectische leerlingen door kin
deren die erg veel moeite hebben met schrijven 
en spellen mondeling te overhoren, door kin
deren die slordig lezen geen proefwerken in 
multiple-choice-vorm te geven, door langzaam 
lezende en schrijvende kinderen meer tijd bij 
proefwerken te geven, en dergelijke. Dit lijkt 
niet helemaal eerlijk, maar het nalaten van dit 
soort maatregelen geeft dyslectische leerlingen 
ook geen eerlijke kans om te laten zien wat ze 
kunnen. 
Bij een aardrijkskundeproefwerk moet het cij
fer een aanduiding zijn van wat de leerling 
van aardrijkskunde weet, en niet van zijn lees-
en schrijfsnelheid. 

- Houd rekening met de vrijwel steeds aan
wezige problemen met het geheugen: niet te 
veel nieuwe gegevens tegelijk, systematisch 
opbouwen en regelmatig herhalen. Kinderen 
met een slecht auditief geneugen kunnen soms 
makkelijker gegevens in een visueel patroon 
onthouden, en omgekeerd. 
- Vermijd negatieve kritiek, en blijf de leerling 
bemoedigen. Dyslexie is iets anders dan dom
heid of onwil. 
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R.E. Valett: Dyslexia, a neuropsychological approach 
(Belmont, Calif. 1980) - een helder en leesbaar over
zicht, sterk aanbevolen. 
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Wanneer het willen niet wil 

De logopedische benadering van kinderen met een verbale 
ontwikkelingsdyspraxie 

VeBOSS-conferentie 17 maart 1988 

K. Degen-v.Hulst, M. Tittse-Linsen 

I. De definities van de gebruikte termen 

Het woord dyspraxie is afgeleid van het Griek
se woo rd praxis dat handeling betekent. In dit 
geval bedoelt men het idee, het plan voor het 
programmeren van bewegingen of handelin
gen. Met het woo rd dyspraxie wordt een ont
wikkelingsstoornis bedoeld. Het kind is daarbij 
niet of maar gedeeltelijk in staat om willekeu
rige bewegingen via een plan uit te voeren. 
Onder een apraxie verstaat men een verwor
ven stoornis waarbi j een persoon de vaardig
heid om via een plan willekeurige bewegingen 
uit te voeren, heeft verloren. W e kennen alle
maal de voorbeelden van personen die een 
hersenbloeding hebben gehad en bijv. niet 
meer weten hoe ze een pen vast moeten hou
den, hoe ze moeten blazen, enz., terwijl het 
onwillekeurig uitvoeren van deze handelin
gen wel lukt. 

De termen a- en dyspraxie geven dus niet de 
ernst van de zaak aan, maar meer de aard. 
Een dyspraxie is dus een ontwikkelingsstoornis. 
Een apraxie is een verworven stoornis. 

Een orale ontwikkelingsdyspraxie of een mond-
dyspraxie houdt in dat een kind niet of nauwe
lijks in staat is om de willekeurige bewegingen 
van de spieren in het mondgebied uit te voe
ren, terwijl de reflexmatige bewegingen van 
dezelfde spieren ongestoord zijn. Hierbij moet 
men denken aan kinderen die een onhandige, 
ongedifferentieerde en massale mondmotoriek 
laten zien (wanneer ze hun tong uit moeten 
steken naar rechts of links hebben ze bijvoor
beeld de sturing van hun handen nodig of het 
hele hoofd beweegt mee, enz.). 

Onder een verbale ontwikkelingsdyspraxie 
of een spraakdyspraxie verstaat men dat een 
kind gedeeltelijk of totaal niet in staat is om 
de willekeurige articulatorische bewegingen 
te programmeren, coördineren, uit te voeren 
en te controleren, waardoor de spraak ver
stoord wordt, terwijl er geen tekenen zijn van 
verlamming, gehoorverlies, enz., die deze 
stoornis op een andere manier kunnen ver-
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Men moet hierbij denken aan kinderen die in 
de lichtste gevallen een articulatiestoornis heb
ben zoals een dyslalie en in de zwaarste ge
vallen totaal geen spraak kunnen produceren 
doordat de planning totaal gestoord is. 
Uit onderzoek blijkt dat tien procent van de 
articulatiestoornissen een niet onderkende 
verbale dyspraxie is. 
Een orale ontwikkelingsdyspraxie betekent dus 
verstoorde willekeurige bewegingen in het 
mondgebied. Een verbale ontwikkelingsdys
praxie houdt in dat de willekeurige spraakbe-
wegingen verstoord zijn. 

II. De ontwikkeling van de orale praxie 

Kennis rondom de ontwikkeling van de orale 
praxie is belangrijk om zicht te krijgen op een 
orale en verbale ontwikkelingsdyspraxie. 
leder klein kind stopt wel voorwerpen en vin
gers in de mond. Tijdens deze verkenning in 
het mondgebied en tijdens willekeurige en on
willekeurige zuig-, kauw- en slikbewegingen 
zien we dat het kind bewegingservaringen op
doet en deze opslaat in de hersenen zodra er 
een vast bewegingspatroon is ontstaan. Ook 
later, als het kind gaat vocaliseren, brabbelen 
en spreken, zien we weer dat het kind ervaring 
opdoet met bepaalde bewegingspatronen die 
het dan ook opslaat in de hersenen. Hier zien 
we een relatie met het geheugen: het kind 
moet de bewegingen vasthouden en weer op 
kunnen roepen als ze nodig zijn. 
Voor de ontwikkeling wan ae orale praxis is de 
gnosopraxie van de mond ook belangrijk. Dat 
wil zeggen dat het kind tijdens het bewegen 
naast het ontwikkelen van de motorische be
wegingspatronen, ook sensibele informatie 
krijgt (dus het voelt bij de L dat zijn tongpunt 
omhoog gaat en de bovenkaak achter zijn 
tanden raakt, de plaats, de positie van de 
tong, enz.). Dit wordt allemaal bedoeld met 
de term G N O S I S (= herkenning van sensibele 
prikkels). 

De ontwikkeling van de spraak is gebaseerd 
op een goede gnosopraxis van het mondge-



bied. Er moet dus een goede motorische plan
ning èn een goede sensibele herkenning zijn 
om tot correcte spraak te komen. 

Hier zien we ook een relatie tussen een orale 
en een verbale dyspraxie. Wanneer een kind 
moeilijkheden heeft met de planning van be
wegingen en herkenning van orale prikkels in 
het mondgebied, dan zal de spraak zeer 
waarschijnlijk ook verstoord verlopen. De 
spraak is namelijk gebaseerd op een goede 
gnoso-praxis van het mondgebied. In de prak
tijk zien we dit ook vaak: kinderen met een 
orale dyspraxie blijken ook vaak kenmerken 
van een verbale dyspraxie te vertonen. O m 
gekeerd hoeft deze relatie niet te bestaan; 
indien het kind een verbale dyspraxie heeft, 
hoeft dit niet in te houden dat er ook orale 
stoornissen zijn. Deze relaties vindt men in 
figuur 3 terug, (zie blz. 58). 

III. De neurologische verklaring voor een 
orale en verbale dyspraxie 

Bij kinderen met een dyspraxie blijkt dat er 
ergens in de ontwikkeling iets gestoord is, an
ders of vertraagd verloopt. W a t precies is 
nog niet duidelijk, wel wordt er een aantal 
zaken aangegeven. 
Uit allerlei schema's blijkt dat de praxie een 
hoog gelokaliseerde functie in de hersenen is 
van het motorisch systeem. Het zou in de lin
ker hersenhelft liggen: als het ware tussen de 
sensorische zone, daar waar de sensorische 
informatie terugkomt van de spieren en de 
motorische zone: daar waar de bewegingen 
aangezet worden. Door interne verbindings-
circuits zou het geheel werken. In dit systeem 
zoekt men nu de verklaring. De stoornis zou 
veroorzaakt worden door een defect in het 

figuur 1 : Diagram van het laterale oppervlak 
van de linker cerebrale hersenhelft 

1. Sensorische zone; terugkoppeling: afferent 
2. Motorische zone; programmering: efferent 
3. Localisatie van de praxie 
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programmeringssysteem of het terugkoppe
lingssysteem. 
Door het programmeringssysteem (dit zijn 
banen van de hersenen af) vindt de planning 
van de bewegingen plaats. Onvoldoende 
functioneren van dit systeem verstoort dus de 
aanzet van de bewegingsplanning of de 
opeenvolging van bewegingen, waardoor de 
spraak verstoord wordt (bijv. de planning van 
een klank of de planning van verschilfende 
klanken achter elkaar in een woord wordt ver
stoord). Naast het defect in het program
meringssysteem gaat men de verklaring ook 
steeds meer zoeken in een defect van het 
terugkoppelingssysteem (banen naar de her
senen toe). Er zou een stoornis bestaan in het 
herkennen van de sensibele terugkomende 
prikkels (de gnosis). Deze sensibele prikkels 
hebben een bijsturende en controlerende taak 
op de planning van de bewegingen. Door de 
verstoorde informatie worden de bewegingen 
dus verkeerd gepland (als voorbeeld kan men 
denken aan een lokale verdoving die men bij 
de tandarts krijgt; door de verdoving krijgt men 
een orale gevoelloosheid en deze kan onge
coördineerde bewegingen veroorzaken). 

IV. De kenmerken van een orale of verbale 
dyspraxie 

In het voorwoord werd de scriptie vernoemd, 
waarin een uitgebreid schema van kenmerken 
wordt gegeven. Daaruit is de volgende selec
tie gemaakt. 
Een groot aantal van deze kenmerken zal 
pas aan het licht komen wanneer er uitge
breid onderzoek naar gedaan wordt. 

a) Allereerst de kenmerken in de mondmoto 
riek. 

- Men vindt vaak een afwijkende mond-
motoriek bij kinderen met een orale dys
praxie. 

- Soms zijn er zelfs eet- en drinkproblemen. 
- Het kind kan een verstoorde verwerking van 

de gevoelsprikkels in de mond vertonen. De 
volgende kenmerken kunnen bijvoorbeeld 
voorkomen: veel knoeien tijdens eten en 
drinken, zich veel verslikken, smakken, slecht 
kauwen, de mond niet sluiten, ongecoördi
neerd eten, moeite hebben met het opbla
zen van een ballon, het uitblazen van een 
kaars, het zuigen uit een rietje, de tong uit
steken, enz. 

b) Daarnaast zijn er kenmerken op verbaal, 
dus spraakgebied. 

- Men vindt kenmerken in de spraakontwikke-
ling. Normaal begint het kind rond zijn eerste 
verjaardag de eerste woordjes te zeggen. 55 



Verbaal dyspractische kinderen zijn vaak 
veel later hiermee. Daarvóór hebben ze 
weinig gebrabbeld en gekeuveld, hadden 
ze weinig lol in het herhalen van hun eigen 
geluidjes of het herhalen van de klanken uit 
hun omgeving. Waarschijnlijk omdat dat 
hen teveel moeite kostte. 

De belangrijkste kenmerken van een verbale 
dyspraxie vindt men op het gebied van de 
spraakklanken, de articulatie: 
- Men hoort een inconsequent articulatiepa

troon. Het kind zegt de ene keer bijv. in plaats 
van de K een T en de andere keer i.p.v. de T 
een K. Bijvoorbeeld: boek op de tafel wordt 
dan: boet op kafel. 

- Het kind heeft moeite met de productie van 
geïsoleerde klanken, wat men vooral ziet bij 
kinderen met ernstige vormen van een ver
bale dyspraxie. Het kind kan je dus nauwe
lijks nadoen wanneer je hem bijvoorbeeld 
vraagt de K te zeggen. 

- Het kind heeft moeite met het uitspreken van 
de juiste volgorde van de klanken in een 
woord : de zogenaamde woordvormings
problemen; men hoort bi jvoorbeeld: 

• weglaten van klanken (omissies), boem i.p.v. 
bloem; 

• vervangen van klanken (subsituties), bloek 
i.p.v. broek; 

• vervormen van klanken (distorsies), nuis i.p.v. 
neus; 

• anticipaties: d.w.z. dat het kind vooruitloopt 
op de klanken in het woord (bijv. monilade); 

• perseveraties: d.w.z. het herhalen van klan
ken die al gezegd zijn (bijv. liminonade); 

• transposities: het omkeren van klanken in de 
volgorde binnen een woord of enkele woor
den (bijv. nilomade of pas takken i.p.v. tas 
pakken); 

• bij toename van de uitingslengte blijken de 
fouten ook toe te nemen, de planning raakt 
steeds meer verstoord. Men hoort dus achter
in de zin van het kind steeds meer articulatie-
fouten: bijv. de poes wa i wau onge = de 
poes was in water gesprongen; 

• wanneer men het kind een woord meerdere 
keren laat herhalen, vervalt het articulatie
patroon steeds meer, het zogenaamde 
erosie-verschijnsel. Bij een bepaalde test 
zou het kind bijvoorbeeld kunnen zeggen: 
paraplu-palapu-paplu-plu. 

- Zeer beperkt gebruik van spraakklanken: 
het kind gebruikt maar een bepaald soort 
klanken omdat het moeite heeft met de 
andere spraakklanken. (Bijv. het kind spreekt 
alleen in klinkers of gebruikt alleen klanken 
die voorin de mond uitgesproken moeten 
worden, bijv. de s, t, n, i.p.v. de g, k, ng, of 

juist andersom. Voorbeelden hiervan zijn: 
mama is ziek: wordt a-a i ie, dit is de klinker-
spraak; 
gum pakken wordt turn tatte, dit is het hotten-
tottisme; 
sok breien wordt gok greien, dit is de dorsale 
distorsie.) 

c) Als laatste de kenmerken op het gebied van 
het melodisch aspect van de spraak: 

- Het kind heeft soms een te regelmatige 
(= gescandeerde) spraak alsof het in een be
paalde maat spreekt. Soms hoort men echter 
ook juist een zeer onregelmatig spreektempo. 
Men kan ook een korte afgebroken spraak 
(geen aaneengesmelten spraak) horen. 

- Het kind heeft moeite met het reguleren van 
de stemhoogte en het stemvolume. 

- Het kind spreekt vaak samen, tegelijkertijd 
met degene die aan het woord is. 
Deze kenmerken hoeven niet altijd en alle
maal voor te komen, maar dit is afhankelijk 
van de ernst van de orale en/of verbale dis-
praxie. 

V. Het logopedisch onderzoek bij kinderen 
met een verbale ontwikkelingsayspraxie 

Bij kinderen met spraakproblemen, waarbij 
men vermoedt dat deze te wijten zijn aan een 
orale of verbale dyspraxie, is nader onder
zoek heel belangrijk. 

W a t bekijk je allemaal? 
Aan de onaergenoemde zaken besteedt men 
tijdens het onderzoek aandacht. I.v.m. de re
latie tussen een orale en verbale dyspraxie 
start men met het: 

a. Specifiek onderzoek op oraal gebied, de 
mondmotoriek 

Bij kinderen met een orale dyspraxie start men 
met het mondmotorisch onderzoek. 
Een voorbeeld van opdrachten voor het on
derzoeken van de mondmotoriek vindt men in 
figuur 2. 
De opdrachten zijn te verdelen in l ip/kaak/ 
tong/mimiek en gecombineerde bewegings
opdrachten. M e n k a n het kind de bewegingen 
laten uitvoeren na een mondelinge opdracht 
en als dit niet lukt kan men de beweging laten 
imiteren of de opdracht nog verder vereen
voudigen door bi jvoorbeeld een voorwerp te 
gebruiken dat die beweging uitlokt (lollie voor 
tong uitsteken). Tijdens dit onderzoek, maar 
ook tijdens observatie in de klas of tijdens het 
eten en drinken kunnen de volgende zaken 
opvallen: 



figuur 2: De opdrachten voor het onderzoek naar 
de orale praxie 

Van: Goodqlass en Kaplan, Kennemer Overleg 
Gemeentelijke Gezondheidszorg Intramurale 
Instituten, Njiokiktjien en Gobin, Rosenbek. 

1. Lipbewegingen 
glimlachen 
tuiten van de lippen 
lippen tuiten en weer breed maken 
tanden laten zien 
poezesnor maken 

2. Kaakbewegingen 
mond open en dicht doen 
kaak schudden 
kaak naar voren schuiven en weer terug 
tanden en kiezen in één keer stevig op elkaar 
zetten 
klappertanden 

3. Tongbewegingen 
tong uitsteken en intrekken 
tong naar neus en terug in de mond 
tong naar kin en terug in de mond 
tong van linker- naar rechtermondhoek heen 
en weer bewegen 
lippen aflikken 
tanden aflikken 
tong afwisselend in de binnenkant van de lin
ker- en rechterwang duwen 
klakken met de tong 

4. Mimiek- en gecombineerde bewegingen 
boos, verbaasd, lachend en huilend kijken 
zuigen, fluiten, blazen 
snuiten van de neus 
wangen opblazen 
kuchen, hoesten 
keel schrapen 
zoen geven 
gapen, zuchten, slikken 

' neuriën 
op onderlip bijten 

- kinderen met een orale dyspraxie sturen dik
wijls de tong met behulp van de vingers; 

- kinderen met een orale dyspraxie vertonen 
vaak het zgn. conduite-d'approche, wat wil 
zeggen het gissen en missen waarbi j het kind 
blijft proberen de bedoelde beweging zo 
dicht mogelijk te benaderen; 

- de overige kenmerken werden bij para
graaf IV reeds genoemd. 

Wanneer uit het onderzoek naar voren komt 
dat de mondmotoriek dyspractisch is, dan zal 
men ook hier moeten starten met de therapie. 

Naast de mondmotoriek is onderzoek naar de 
orale-sensibele kwaliteiten ook zeer gewenst. 
Voor een juiste uitvoer van bewegingen is im
mers een goede sensibiliteit vereist. Eén wan de 

opdrachten doet beroep op het vermogen om 
op de tast een voorwerp in de mond te her
kennen. Hiervoor kan men bijvoorbeeld be
paald gevormde dropjes, uitgesneden appel-
of plexi-vormpjes gebruiken. In de praktijk 
blijkt dit onderzoeksgedeelte vaak moeilijk 
uitvoerbaar te zijn. 

N a het onderzoek van enkele orale functies 
gaat men verder met 

b. Specifiek onderzoek op verbaal gebied 

Tijdens een anamnesegesprek kunnen ouders 
en/of leerkrachten vaak veel bruikbare infor
matie geven over de spraakproblemen van 
het kind. Het onderzoek zélf start vaak met een 
bandopname. De spontane spraak kan men 
analyseren en de vóórkomende spraakken
merken beschrijven. Vooral de moeilijkheden 
die het kind heeft met de volgordeplanning 
van spraakklanken en de problemen op melo
disch gebied worden bij een spontane spraak-
analyse eerder herkend dan bij een articulatie-
test. 

N a een bandopname gaat men verder met 
een articulatie-onderzoek, bijv. een zelf
gemaakt of het Utrechts Articulatie Onderzoek 
(UAO). Hier beoordeelt men de articulatie in 
losse woorden. 
Daarop aansluitend onderzoekt men de ge-
isoleerde spraakklankproductie. Kan een kind 
de spraakklank op zich wel uitspreken? 
Dit kan men op de volgende manier doen, 
bijv.: Doe eens een wekker na "rrrrrrrr", ik ga 
jou schieten "k,k,k,k" enz. Speelse ideeën 
hiervoor worden nog genoemd. 
Men kijkt ook altijd naar de articulatievaar
digheid van het kind in langere opdrachten. 
Men laat het kind afwisselende articulatiebe
wegingen nadoen, bijv. papapa-papapa-
papapa-pa, puhtuhkuh-puktuhkuh-puhtuhkuh, 
enz. Dit noemt men de verbale diadochoki-
nese. 

Een andere opdracht kan zijn dat men het kind 
een woord verschillende malen laat herhalen, 
bijv. l imonade 5x, paraplu 5x. Dit noemt men 
de verbale rapheid. Bij deze opdracht ziet men 
vaak het erosie-verschijnsel optreden, wat wil 
zeggen het verval van het articulatiepatroon. 
Bijv.: kleurpotloden 3x: 

kreurplotlode-kreurplode-kleurode. 
paraplu 3x: 

plareplu-plaarplu-plu. 

Men ziet ook vaak dat het kind tijdens het uit
voeren van deze opdrachtjes meebewegingen 
vertoont in het gelaat. 
Tenslotte kan men het kind nog versjes laten 57 



opzeggen, liedjes laten zingen of laten tellen 
(automatismen). 

Verder is het altijd belangrijk om een aantal 
auditieve functies na te gaan bij kinderen met 
ernstige spraakproblemen. Hieronder verstaat 
men het gehoor, de auditieve discriminatie 
(TvK, Adit) en het auditief geheugen. In de 
praktijk blijkt dat veel, met name meervoudig 
gehandicapte verbaal-dyspractische kinderen, 
een zwak auditief en motorisch geheugen heb
ben, waardoor men een deel van de spraak
problemen kan verklaren. 

N a het onderzoek zal men een 
c. Diagnose moeten stellen. 

Voor het stellen van een juiste diagnose is het 
belangrijk om te weten hoe een orale dyspraxie 
met een verbale dyspraxie samenhangt. Die 
samenhang wordt in figuur 3 weergegeven. 

- Wanneer er een ernstige orale dyspraxie is, 
kan de verbaliteit van het kind als gevolg 
daarvan ook ernstig gestoord zijn. 

- Het is zeer onwaarschijnlijk dat het kind bij 
ernstige mondmotorische problemen slechts 
matige tot lichte spraakproblemen heeft. 

- Hetzelfde geldt voor ernstige orale proble
men die nauwelijks samen kunnen gaan met 
een correcte spraak. 

a i matige-lich 
rische prob 

- Wanneer het kind een matige tot lichte 
orale dyspraxie heeft, kan het voorkomen 
dat daarnaast de spraakklankproductie 
ernstig verstoord is. 

- Zo zien we ook een mogelijkheid dat matige 
tot lichte mondmotorische problemen samen
gaan met matige tot lichte spraakplannings-
moeilijkheden. 

- Een enkele keer komt het voor dat het kind 
matige tot lichte orale problemen heeft en 
er toch geen moeilijkheden optreden in de 
uitspraak. 

- Rechtsboven in het schema staat een vraag
teken omdat men zich afvraagt of de com
binatie 'geen mondmotorische problemen 
en toch ernstige spraakmoeilijkheden' voor 
kan komen. 

- Als er geen mondmotorische problemen zijn, 
kan het toch voorkomen dat de spraak in 
matige tot lichte vorm verstoord wordt. 

- De combinatie rechtsonder spreekt voor zich. 

De mate waarin de orale en verbale dyspraxie 
voorkomt zegt al iets over de prognose. Kin
deren met zowel een ernstige orale als ver
bale dyspraxie zullen vaak slechts langzaam 
vooruit gaan bij de behandeling. 

Ook de differentiaaldiagnose kan moeilijk
heden opleveren. 
Men kan zich afvragen: is het een d/spraxie of 

figuur 3: Diagnostisch model van combinaties van orale en verbale dyspraxieën die o.i. kunnen voorkomen 
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figuur 4: Differentiaaldiagnostiek: de plaats van een verbale dyspraxie binnen de spraak- en taaistoor-

Taaistoornissen 

Aangeboren/ontwikkelingsstoornissen 

- dysfasie 

- vertraagde taalontwikkeling: 
- primair 
- secundair 

- taalontwikkelingsstoornis: 
- primair 
- secundair 

Verworven stoornissen 

- afasie: - receptief 
- expressief 
- gemengd 

Spraakstoornissen 

Aangeboren/ontwikkelingsstoornissen 

- verbale dyspraxie 

- vertraagde spraakontwikkeling: 
- functioneel 
- anatomisch 

- aangeboren neurologische spraakstoor-
nis; dysarthrie 

Verworven stoornissen: 

- verbale apraxie 

- verworven dysarthrie / anarthrie 

stotteren -
en 

broddelen 

is het een functionele articulatiestoornis. 
Bij een functionele articulatiestoornis ziet men 
vaak een consequent karakter met steeds de
zelfde fouten. Het kind zal het zichzelf altijd 
gemakkelijker maken en nooit moeilijker. Daar
naast horen we geen problemen met het me
lodisch aspect, geen typische omkeringen, 
geen erosieverscnijnsel en geen woordvor
mingsproblemen. 

Ook de differentiaaldiagnose dyspraxie / dys
arthrie kan moeilijkheden opleveren, daar een 
ernstige dyspraxie veel op een dysarthrie kan 
lijken. Bij een dysarthrie is er echter sprake van 
continu verstoorde bewegingen. En meestal 
is er bij een dysarthrie een duidelijk aantoon
bare neurologische oorzaak. 
O m tijdens het diagnostiseren meer duidelijk
heid te hebben over de plaats van een ver
bale dyspraxie binnen de spraak- en taalstoor
nissen, wordt figuur 4 gegeven. 

VI. De logopedische behandeling van een 
kind met een orale en/of verbale dys
praxie 

De logopedische therapie, zoals die in de-
literatuur beschreven en zoals die in de prak
tijk wordt toegepast, wordt hieronder behan
deld. 

Het is bekend dat de therapie in zeer kleine, 
speelse stapjes moet worden aangeboden en 
dat er slechts langzaam resultaat geboekt 
wordt. 
Men kan in de therapie gebruik maken van 
meerdere middelen, zoals het vingerspellen, 
klankondersteunende gebaren, cued speech, 
het lezen, de spiegel, enz., omdat men op 
deze manier via meerdere ingangskanalen 
gaat trainen. 
De volgende stappen zullen bij kinderen met 
een orale/verbale dyspraxie genomen dienen 
te worden wil men vooruitgang boeken: 

De wijze van behandelen 
1 . Men start met mondmotorische oefeningen. 
Het doel hiervan is om kinderen met een 
orale dyspraxie zoveel mogelijk ervaringen 
op te laten doen met motorische en sensibele 
prikkels. Deze oefeningen worden in speelse 
vorm aangeboden (kaars uitblazen, zuigen 
door een rietje, chocoladepasta van de lippen 
likken, enz.). Een aantal oefeningen vinden we 
terug in het boek van de heer Eelco Hekster 
'Spelend leren spreken' en 'Mevrouw Tong' 
(figuur 5). 

Naast de motoriek wordt ook aandacht be
steed aan oefeningen voor de 
2. sensibiliteit van de mond. Hiervoor kan 59 



figuur 5: Mondmotorische oefeningen figuur 6 

men penseeltjes, ijsblokjes en schuurpapier ge
bruiken, waarmee men het ge laat /mond aan
raakt. Ook kan men oefenen met vloeistoffen 
van diverse temperaturen en snoepjes in di
verse vormen, het spel van Mevrouw Tong 
komt hiervoor ook in aanmerking (figuur 6). 

3. Hierna start men met de productie van los
se klanken. In de praktijk op de Mgr. Terwindt-
school gebruikt men daarvoor plaatjes die 
een bepaalde klank uitbeelden, de cultuur/ 
natuur-geluiden bedacht door de heer Hek
ster. O p de Alexander Roosendaal-school te 
Amsterdam en op de Bertha Mullerschool in 
Utrecht gebruikt men afbeeldingen uit het 
dyspraxieprogramma van mw. Connory. In 
principe komen deze plaatjes op hetzelfde 
neer. 

De productie van de klinkers, tweeklanken en 
medeklinkers wordt zo geoefend. 
Ook al heeft het jonge kind alleen maar pro
blemen met de opeenvolging van spraakklan
ken, dan is het toch zinvol om vanuit de ge-
isoleerde spraakklankproductie te starten, om
dat het kind de verschillende plaatjes moet 
leren voor verdere oefening. 

60 Wanneer de losse spraakklanken aangeleerd 

boven haar is het dak 
van hel mondhuisje. 

dat kan zij op 
verschillende plaatsen aanraken. 

hier doet zij het in het midden. 

I . 1 

worden, kunnen er tegelijk allerlei oefeningen 
met deze plaatjes gedaan worden zoals audi
tief geheugen-oefeningen, auditieve discrimi
natie-oefeningen, leesoefeningen, enz. 

4 . Vervolgens gaat men verder met de klank
productie in woorden. 
Men start met de klankproductie in eenletter
grepige combinaties met een klinker-medeklin
ker/medeklinker-klinker structuur. Woordjes 
die aan de orde komen zijn bijv. op /aap /m i j / 
pa /ma/enz . Men gaat uit van klanken die het 
kind al beheerst of van klanken die volgens de 
normale spraakontwikkeling aan de orde zijn. 

5. De volgende stap is de klankproductie in 
woordjes met een m-k-m structuur. Dit kan op 
verschillende manieren. Men kan bijvoorbeeld 
vanuit bekende woorden gaan werken en 
daar een culna-geluid aan koppelen. Bijv. 
plaatje van een koe + culna 'k' = koek. Zo 
maakt men deze woorden visueel. Men kan 
ook starten vanuit woorden die bij een lees-
programma horen (bijv. de MKM-methode van 
mw. L. Verhulst). Men gebruikt bij deze woor
den dan de culna-plaatjes om tot correcte uit
spraak te komen. O p de Mgr. Terwindtschool 



heeft een klasseleerkracht de Caesaer-lees-
methode voor een groot deel aangepast met 
culna-plaatjes om zo de grafeem-klankkoppe
ling tot stand te brengen. Het meisje heeft 
op deze manier leren lezen en later kon men 
het vingerspellen aanbieden i.p.v. het culna-
plaatje. 

6. Vervolgens komen de meerlettergrepige 
woorden en de herhalende lettergrepen of 
spraakklanken aan de orde. 
Deze fase moet men in eerste instantie zien als 
een fase waarin de planningsvaardigheid 
wordt geoefend (verbale rapheid). 
Men start met woorden als mama/toetoe/papa 
enz., en gaat de lengte van de uiting steeds 
meer uitbreiden. Daarnaast kan men de plan
ning van medeklinkers achter elkaar ook goed 
oefenen in deze fase. Men pakt hiervoor een 
vel met vakjes of een slang en legt hierin sa
men met het kind allerlei medeklinkergeluiden 
(ook dubbele). O p deze manier oefent het 
kind de planning en coördinatie van klanken 
achter elkaar, waardoor woordjes met mede
klinkercombinaties eerder mogelijk worden. 

7. De medeklinkercombinaties in woorden 
komen vervolgens aan de orde. Hoe ze wor
den geoefend ziet u in figuur 7. Een andere 
manier om deze in te slijpen is om ze te ver
lengen met een tussenklank, bijv. sla wordt sula. 
O O K kan men ze verlengd uitspreken: sssslllla. 

8. Als volgende onderdeel komt de toepassing 
in langere woorden en zinnen aan de orde. 
Naast woorden die steeds langer worden als 
fiets-fietsbel-fietszadel-fietsenmaker en woor
den die articulatorisch steeds meer op elkaar 
gaan lijken (straat-staart) worden ook zinne
tjes geoefend. Als een leerling kan lezen, kan 
men eenvoudige zinnetjes nemen of men kan 
gaan werken met het picto-systeem van 
B. Paulussen v. Vught. Hierbij wordt ieder 
woord door een tekening vervangen. 

9. Het laatste onderdeel is ritmische en/of 
rijmoefeningen. Met name bij kinderen bij wie 
de prosodie verstoord is, is therapie hiervoor 
van groot belang. De stem en de spraak moet 
men proberen natuurlijk te laten klinken. Men 
varieert de toonhoogte, de luidheid en de 
timing en men laat het kind meeklappen of 
tikken. 
Een andere manier is werken met melodie-
bogen en ritmestrepen boven een tekst. Dit 
kan met name bij slechthorende dyspractische 
kinderen goed helpen. 

Voor nadere informatie: tel. 04132-61744. 



Gesprekken in ambulante begeleiding 
(G)een vak apart 

VeBOSS-conferentie, 17-18 maart 1988 

Drs. A.Huybers-van Dijk 
Docentschap en studieleiding bij Opleidingen 
Speciaal Onderwijs te Tilburg en freelance ac
tiviteiten op agogisch terrein. 

Nicolefte, situatieschets 

Nicolette bezoekt sinds een maand de school 
'De Zeshoek' in haar woonwijk. Aan haar 
plaatsing is een voorbereidingsperiode voor
afgegaan. 

De groepsleraar heeft de primaire zorg voor 
Nicolette gekregen. Hij kan, naar behoefte, 
ondersteund worden door een remedial-
teachende col lega. Daarnaast is er een werk-
contact met de school voor slechthorende kin
deren en kinderen met spraak-Aaalmoeilijk-
heden, de vroegere school van Nicolette. 
Met zekere regelmaat brengt de ambulant 
begeleidster een werkbezoek aan Nicolette en 
haar leraar. 

De ambulant begeleidster wordt regelmatig 
geconfronteerd met de mening dat de proble
men met Nicolette 'wel meevallen' en 'dat er 
wel meer kinderen tijdelijk, gelijksoortige pro
blemen hebben' . 'Een kwestie van aanpassing' 
overweegt de leraar. Hij wendt het gesprek in 
de richting van de voorbereide vragenlijst 
aangaande het te maken didactisch hande
lingsplan voor Nicolette. 

De ambulante begeleidster zit met het pro
bleem dat een wezenlijk gegeven moeilijk over 
te brengen is aan de ontvangende leraar van 
'De Zeshoek', namelijk dat Nicolette in het 
ES-kind-zijn (ES = ernstig spraakgestoord) ook 
op sociaal, motorisch en emotioneel gebied 
aangepaste aandacht vraagt. 
Het kl imaat van de school voor speciaal on
derwijs is beschermend geweest en sterk ge
richt op het uitlokken van taal. De ambulant 
begeleidster ziet dat er op 'De Zeshoek' veel 
minder wordt teruggevraagd en teruggekop
peld. 

Bij incidenten en korte contacten vooral, maar 
ook tijdens gesprekken blijft de kans onbenut 
om er meer 'uit te krijgen'. Het 'talige' staat op 
een ondergeschikte plaats. Slechts in beperkte 
mate worden meerdere zintuigen als ingangs-

62 kanaal gebruikt. Het behoorlijk hoog werk- en 

reactietempo, dat op 'De Zeshoek' frequent en 
langdurig wordt gevraagd, is voor Nicolette 
nauwelijks of niet haalbaar. 
De ambulant begeleidster maakt zich zorgen 
over de situatie. Het is haar probleem, omdat 
de leerlinge Nicolette haar aandacht /zorq 
heeft. 
De ontvangende leraar is optimistisch naar de 
toekomst en verwacht over enige tijd (?) zon
der de ondersteuning van de ambulant bege
leidster te kunnen: 'Waarschijnlijk voor mij 
geen probleem'. 

Uiteenlopende scholen 

Deze situatie kan in andere sfeer en met ande
re inhoud geschetst worden. Denken we aan 
die situaties waar ambulant begeleiders wor
den 'binnengehaald om alle informatie te ver
strekken' en vooral zeer langdurig. 
Het omgaan met uiteenlopende scholen en 
hun vertegenwoordigers - leraren, mentoren, 
remedial teachers, directeuren - vergt veel 
kennis, vaardigheden en een goede attitude 
van de ambulante begeleiders/sters. Dit toe
gevoegd aan de onderwijsinhoudelijke, orga
nisatorische en administratieve taken impliceert 
een omvangrijk project dat de ambulant bege
leider/ster moet zien te realiseren. Steeds op
nieuw, in wisselende situaties en met wisselen
de tijdsduur. 

Een vak apart 

De titel van deze bijdrage verwijst naar de 
overtuiging dat het hier om een echt vak gaat 
dat professionaliteit veronderstelt. 
De motivatie - vaak wel, soms niet aanwezig -
en de ontluikende deskundigheid bij beginnen
de leraren is naar mijn mening een te beperk
te basis voor een functie in de ambulante 
begeleiding. Door organisatorische en rechts
positionele omstandigheden kan een speciaal-
onderwijsschool genoodzaakt zijn nog niet 
volledig toegeruste medewerkers hiervoor in 
te zetten. 

Voor volledige ondersteuning in structurele zin 
door de school die de begeleider 'lanceert' 
wil ik hier pleiten. Hiermee is tevens aangege
ven dat de ambulante begeleiding niet los 
mag staan van de andere activiteiten, noch 



jn de eigen school (aangeduid met de 'interne 
lijnen'), noch in de ontvangende school (de 
externe lijnen'). In overwogen samenwerking 

zal terugplaatsing niet devalueren in 'biiplaat-
sing'. 

Drie scenario's ambulante begeleiding 

De Interimwet Speciaal Onderwijs geeft aan 
dat ambulante begeleiding mogelijk moet zijn 
om kinderen terug te plaatsen vanuit het spe
ciaal onderwijs. Maar ook dat niet in het spe
ciaal onderwijs geplaatste leerlingen binnen 
de eigen reguliere school opgevangen moe
ten kunnen worden. 

Tenslotte is mogelijk dat vanuit de ene specia
listische speciaal-onderwijsvorm begeleiding 
gegeven wordt aan dichtbij-huis speciaal on
derwijs. 

Drie scenario's van ambulante begeleiding, 
met specifieke doelgroep en werkwijze, zijn 
samen te stellen. 
Scenario 1 : gericht op leerling en leraar in het 
regulier onderwijs. Zorgverbreding en hand
having van leerlingen zijn positieve kanten 
hierbij. 

Scenario 2: gericht op voorbereiding, begelei
ding en nazorg van teruggeplaatste leerlin
gen die van speciaal naar regulier onderwijs 
gaan. 

Scenario 3: gericht op leerlingen, die na tijde
lijke opvang in gespecialiseerde instituten naar 
een speciaalonderwijsvorm in de buurt gaan, 
die niet die specialistische deskundigheidTieeft. 
Met deze scenario's, en dan met name scena
rio 1 en 2, zullen regulier en speciaal onder
wijs elkaar dichter naderen en brugfuncties 
zullen meer ontwikkelkansen krijgen. Door de 
aanwezigheid van bruggen tussen de deel
systemen zullen bewegingen van leerlingen 
over en weer kunnen plaatsvinden en wel in 
de vorm van tweerichtingsverkeer. Zeker nu 
deze bruggen nog instabiel zijn is de overtocht 
een avontuur en zijn gidsen - ambulante be
geleiders - onontbeerlijk. 

Varianten 

De wijze waarop ambulante begeleiding 
wordt uitgevoerd, is gebaseerd op bepaalde 
grondpatronen van begeleiding (zie schema 1 
en schema 2). Twee modellen worden kort 
aangegeven, elk model kan voorkomen bin
nen de genoemde drie scenario's. 
A . De ambulant begeleider die volgens het 
symptoommodel werkt, zal zich nadrukkelijk 
richten op het adviseren op orthodidactisch-
en orthopedagogisch gebied teneinde volle
dige integratie van de leerling te behouden 

(scenario 1) of te realiseren (scenario 2 en 3). 
De begeleiding is erop gericht om binnen de 
statusquo van het schoolsysteem de leerling 
een plaats te geven. De begeleider heeft 
vooral de rol van de expert en werkt voorna
melijk oplossingsgericht en op korte termijn. 
De basis voor de periode zonder ambulante 
begeleiding wordt onvoldoende gelegd, om
dat de ontvangende leraar onbedoeld afhan
kelijk wordt. 
B. Een alternatieve benadering voor het symp
toommodel is die begeleiding, die meer gericht 
is op de leraar of evt. het schoolteam. De be
geleider 'bevraagt ' samen met de (ontvan-
gende)leraar de problematiek. Gezamenlijk 
wordt een oplossing gezocht voor de indivi
duele leerling, maar tevens voor de te ver
schema 1 : 

AMBULANTE BEGELEIDING volgens ver
schillende visies/ varianten 

A. Leerling startpunt van begeleiding, evt. van 
zorgverbreding 

leerling (leerkracht op achtergrond) 
met hulpvragen/problemen 

ambulant begeleider: 
oplossingsgericht 
is de expert 
korte termijn 

B. Leerkracht (en) startpunt van begeleiding, 
inclusief: zorgverbreding/innovatie 

leerkracht 
met mogelijkheden/beperkingen 
w.b. kennis/vaardigheden/att iduden 

ambulant begeleider: 
ontwikkelingsgericht 
is collega 
lange(re) termijn 

schema 2: 

BENADERINGEN ROLLEN 

Symptoom-
gericht 

Samenwerkings
model 

Ontwikkelings
model 

Quasimodel 

helper: 'expert 
ontvanger: afhankelijk 

helper draagt aan 
ontvanger denkt mee 

ontvanger leert oplossingen 
helper op indirecte wijze 

vrager in kou 
helper ziet probleem niet 
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wachten problemen bij groepsgenoten. Pre
ventief begeleiden krijgt hier kansen. Boven
dien verbreedt zich op deze wijze het zorgge
bied van de school. 
De hier bedoelde begeleiding heeft, veel meer 
dan de onder A. genoemde vorm, een samen-
werkings- en een ontwikkelingskarakter. Het 
straalt een zekere dynamiek uit waarbi j ambu
lant begeleider en leraar als collega werken. 
Het effect op langere termijn zal wellicht gro
ter zijn. 

De benaming collegiale consultatie past in dit 
kader. 

Gesprekken 

G o e d e gespreksvoering is een essentieel hulp
middel om tot effectieve ambulante begelei
ding te komen. 
Enkele gespreksvormen wil ik kort toelichten 
(zie schema 3). 

A. Helpend of begeleidend gesprek 

W a t biedt een helpend of begeleidend ge
sprek? 
De ander kan gevoelens, gedachten en menin
gen uiten. Hij/zij kan hierdoor meer zicht op 
ingewikkelde situaties krijgen. Ontvangt aan
dacht en begrip. En een basis in de richting van 
eventuele oplossingen kan gelegd worden. 
Vrijwilligheid van de hulpvrager is hier een 
voorwaarde. 

B. Adviesgesprek 

Twee bekende varianten met elk de voor- en 
nadelen zijn: het diagnose-receptmodel en 
het participatiemodel. 
Het diagnose-receptmodel is gericht op het 
(snel) oplossen van een probleem door een 
adviseur die meer deskundigheid heeft dan de 
hulpvrager. O p basis van een beeld dat de 
adviseur zich gevormd heeft - door interview
achtige gesprekken - heeft hij/zij een advies. 
(Denken we aan de werkwijze van een medi
cus, jurist, belastingdeskundige.) 
Als we het diagnose-receptmodel transforme
ren naar de ambulante begeleiding ligt het 
dicht bij het symptoommodel, hoewel enige 
verschilpunten zijn aan te geven. Deze laten 
we hier terzijde. In de ambulante begeleiding 
zal deze wijze van adviseren werken als de 
ander vertrouwen heeft in de ambulant bege
leider/ster. En indien adviseur ook werkelijk 
deskundig is op het betreffende terrein. 
Nadee l kan zijn dat de geadviseerde niet ac
tief betrokken wordt in het proces. Gevo lg kan 
zijn dat de adviezen alleen geaccepteerd wor

den als deze bruikbaar zijn. Zo gauw de ge
adviseerde daaraan twijfelt, de gevolgen niet 
te overzien zijn of het advies veel vergt van de 
geadviseerde, is weerstand te verwachten. 
Afkeuring en tegenargumentatie zullen voor
spelbare reacties zijn. De ambulant begelei
der/ster dient zich te realiseren dat overtuiging 
en tegenargumenten de weerstand eventueel 
kunnen vergroten. 
Bij het geven van advies volgens een partici
patiemodel zijn adviseur en adviesaanvrager 
geli jkwaardige partners. De vraagstelling staat 
centraal. 

De adviesdrager wordt een grote mate aan 
zelfstandigheid toegedacht bij het komen tot 
oplossingen. De adviseur/ambulant begelei
der poogt met zi jn/haar 'deskundigheidsvoor-
sprong' de ander te helpen. Of anders gefor
muleerd: 'Te helpen om zichzelf te helpen'. 
De weg voorbereiden naar een mogelijke op
lossing en goede vragen stellen die hoofd
lijnen aanboren, zijn goede interventies van de 
ambulant begeleider/ster. 
Dit type gesprek vraagt evenals de meeste an
dere gespreksvormen, een effectieve vraag-
cultuur. Anderzijds is inhoudelijke kennis op 
het betreffende gebied onmisbaar. De bege
leider zal bovendien interveniëren in de sfeer 
van informatie verstrekken, aanbevelen en ad 
viseren. Er wordt tenslotte (ook) een advies/ 
mening verwacht van de ambulante begelei
der/ster. De 'timing' van een en ander luistert 
nauw. 

C. Interviewgesprek 

Bij een interview gaat het er de ambulant be
geleider om die informatie te verkrijgen die 
relevant is. De geïnterviewde leraar is degene 
die de actuele informatie bezit over het func
tioneren van de leerling en over zi jn/haar on-
derwijsleersituatie. Dat de leraar aan het 
woo rd komt en blijft is van belang. Hij/zij moet 
in de informatieverstrekking gestimuleerd wor
den. De ambulant begeleider kan de leraar 
'belonen' door middel van doorvragen, sa
menvatten en: het weergeven van wat hij bij 
de ander aan gevoelens en meningen meent 
te horen. Een non-verbale ondersteuning via 
oogcontact, knikken, l ichaamshouding is hier 
onmisbaar. 

D. Slechtnieuwsgesprek 

Doel hierbij is niet louter het overbrengen van 
slecht nieuws door de ambulante begeleider/ 
ster. Van grote betekenis is ook de ondersteu
ning bij de verwerking van de boodschap. Het 
leggen van een basis voor: 'hoe nu verder' is 
de derde opgave voor de slechtnieuwsgever. 



schema 3: 

'INTERVENTIES IN GESPREKKEN' (bewerking drs. A. Huybers-van Dijk) 
KPC-overzicht '86 

iet 

Actief luisteren 
oogcontact, knikken, hm., herhalen van een woord 

Samenvatten 
beknopt weergeven wat je de ander hoorde zeg
gen, liefst in je eigen woorden; zo nagaan of je h 
goed begreep 

Reflecteren van gevoelens 
weergeven wat je als gevoel bij de ander expleciet 
of ook impliciet meende te horen 

Ordenen 
ordening aanbrengen in een groter stuk van een 
gesprek en daarmee wijzen op samenhangen, 
eventueel op mogelijke tegenspraak 

Doorvragen 
verder ingaan op wat de ander zei: ter verheldering 
van jezelf of om de ander te helpen het terrein ver
der te verkennen of dingen concreter te maken 

Ondersteunen 
erkennen wat gebeurd is: bijv. wel fout maar niet 
fataal, wel moeilijk maar niet onmogelijk; de ander 
bevestigen 

helpend 
gesprek 

advies-
gesprek 

inter
view 

slecht-
nieuws-
gesprek 

Vragen toevoegen 
vragen vanuit eigen referentiekader, ev. wijzend op 
wat nog niet ter sprake kwam 

Interpreteren 
herhalen wat de ander zei, maar met daaraan ge
koppeld wat je ziet als een mogelijke verklaring 

Informeren 
iets vertellen uit eigen kennis of ervaring als ant
woord op een vraag of uit eigen initiatief 

Suggereren 
een vingerwijzing geven in welke richting misschien 
een oplossing gezocht kan worden 

Adviseren 
nadrukkelijker wijzen welke richting volgens jou voor 
de ander mogelijk of wenselijk is 

Beoordelen 
aangeven wat volgens jou - in wat is gebeurd -
juist of onjuist is; effectief of ineffectief 

Gespreks batterij 

Vooraf dient de ambulante begeleider te be
oordelen welke gespreksvorm de meest ge-
eigende is in de betreffende situatie, leder ge-
sprekstype heeft een eigen bereik en eigen 

doelstellingen, en veronderstelt specifieke in
terventies van de ambulante begeleider (zie 
verder schema 3). 
Als we de situatieschets van Nicolette voor 
ogen hebben, kan een interview gevolgd wor
den door een adviesgesprek - volgens het 65 



participatiemodel - overwogen worden 
Een helpend/begeleidend gesprek lijkt op dit 
moment minder geïndiceerd, door het ont
breken van de vrijwill igheidsvoorwaarde. 

Bij de gesprekbeschouwingen heb ik de formu
lering geprojecteerd op die situaties waarin 
de ambulante begeleider/ster 'helpt', advi
seert, interviewt of slecht nieuws overbrengt 
De omgekeerde situatie is uiteraard eveneens 
denkbaar. De ambulante begeleider/ster zit 
dan aan de andere kant van de tafel' met 
zi jn/haar gevoelens en meningen. 

De mens achter de techniek 

Een voor elk gesprek geldende opmerking wil 
ik hier nog naar voren halen. Het louter toe
passen van gesprekstechniek 'volgens het 
boekje' kan remmend werken en het contact 
met de ander beïnvloeden. Daar staat tegen
over dat een kritisch geoefende techniek deel 
van jezelf kan worden. Wanneer de techniek 
in harmonie komt met de mens die haar toe
past, zal zij haar vruchten afwerpen Mijn over
tuiging is dat deze uitspraak zeker ook opgaat 
voor de ambulante begeleider/ster. 
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Volwassen worden, een hele opgave! 
VeBOSS-conferentie 17-18 maart 1988 

Dr. Tj. Zandberg 

'De jongeren van vandaag houden van luxe. 
Ze hebben slechte manieren, minachten het 
gezag, hebben geen eerbied voor de oude
ren en praten liever dan ze werken ' 
(Socrates, 470-399 voor Christus) 

Inleiding 

Volwassen worden is in onze westerse samen
leving een gecompliceerde zaak geworden, 
waarvoor een mens tamelijk veel tijd nodig 
heeft. De adolescentie, we bedoelen hiermee 
de overgangsperiode tussen de kindertijd en 
de volwassenheid, is qua tijdsduur en qua be
tekenis sterk veranderd onder invloed van de 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Historisch gezien is deze periode steeds langer 
gaan duren, daarnaast kost het steeds meer 
moeite voordat een mens de ontwikkeling van 
kind tot volwassen lid van de samenleving 
heeft afgerond. De maatschappij wordt steeds 
gecompliceerder en daarmee wordt het ver
schil tussen volwassenen en kinderen steeds 
groter. 

De term adolescentie is afgeleid van 'adoles-
centia', de term waarmee de Romeinen de 
leeftijdsperiode van 17-31 jaar plachten aan 
te duiden. Wi j verstaan onder adolescentie 
de periode die g lobaal loopt van 12-22 jaar; 
het zijn de jeugdjaren die gekarakteriseerd 
worden door de overgang van de kinderjaren 
naar de volwassenheid (De Wi t & Van der 
Veer, 1982). 



In primitievere samenlevingen dan de onze 
bestaat vaak geen equivalent voor ons adoles-
centiebegrip. In minder gecompliceerde sa
menlevingen is minder tijcTnodig om de kloof 
tussen de kinderstatus en de volwassenstatus 
te overbruggen. Het verschil is voornamelijk 
kwantitatief: een volwassene is groter en ster
ker, maar functioneert niet op een ander 
niveau. Vaak echter zien we dat jonge men
sen op de drempel van de volwassenheid een 
ceremoniële 'puberteit' ondergaan. Deze ce
remoniën worden dikwijls puberteitsriten ge
noemd, omdat ze dikwijls samenvallen met net 
geslachtsrijp worden (Stone & Church, 1975). 

Geslachtsrijpheid 

Sommige auteurs zien het geslachtsrijp worden 
als begin van de adolescentie, anderen wijzen 
de periode van versnelde lengtegroei als be
ginpunt aan . Hiermee zijn meteen de meest 
opvallende lichamelijke veranderingen in deze 
leeftijdsperiode genoemd. Er zijn meer licha
melijke veranderingen, maar in het kader van 
deze lezing laten we deze onbesproken. 

De lichamelijke veranderingen hebben echter 
wel invloed op psychische aspecten. Uit 
Amerikaans onderzoek is gebleken dat er een 
relatie blijkt te bestaan tussen het tijdstip waar
op de lichamelijke rijping plaatsvindt en de 
persoonlijkheidsontwikkeling. Voor late rijpers 
geldt, dat zij als minder attraktief, minder ver
zorgd en als kinderlijker en beweeglijker wor
den ervaren dan hun leeftijdsgenoten. Ze 
vragen meer aandacht, stellen zich meer aan, 
zijn minder realistisch en meer gespannen. Alles 
bij elkaar betekent dit een lage sociale waar
dering, die vrijwel altijd weerspiegeld wordt 
in een lage zelfwaardering. Het verschil tussen 
vroeg- en laat-rijpende jongeren blijkt zich 
aanvankelijk ook in maatschappelijk succes 
te vertalen. Dit verschil verdwijnt doorgaans 
rond het dertigste levensjaar en vaak volgt er 
zelfs een duidelijke maatschappelijke terug
slag. 

Denkprocessen 

Het denkproces in de adolescentie is hypothe-
tisch-deductief van aard (De Wi t & Van der 
Veer, 1970). Het verloopt in een opeenvolging 
van vooronderstellingen en gevolgtrekkingen. 
Het denken heeft meer betrekking op propo
sities (beweringen) dan op concrete situaties. 
Het denken wordt experimenterend: de adoles
cent kan vanuit vooronderstellingen gevolg
trekkingen maken, deze gevolgtrekkingen toet
sen aan de concrete werkelijkheid en naar 

gelang het resultaat van deze toetsing zijn 
vooronderstellingen behouden of wijzigen. De 
adolescent is in staat zijn vooronderstellingen 
te beschouwen als willekeurige probeersels, 
welke met de feiten geconfronteerd moeten 
worden. Tot dit soort hypothetisch denken zijn 
jongere kinderen niet in staat. De adolescent 
is in staat tot zelfreflectie en dit leidt tot zelf-
beoordeling en zelfkritiek. De adolescent zal 
hierbij de vergelijking maken tussen wat hij is 
met wat hij had kunnen zijn of mogelijk eens 
nog zal worden. Zelfreflectie is in de adoles
centie vooral een kwestie van denken over 
zichzelf in toekomstige situaties. De neiging is 
groot zich hierbij door bepaalde theorieën 
te laten leiden. Dit leidt dikwijls tot een extra 
kritische instelling ten aanzien van feitelijke, 
bestaande situaties. De vergelijking die hij 
hierbij zal maken is die van tussen het gedrag 
en de opvatt ingen van de ouders of bestaan
de instellingen en wat denkbaar en ideaal is. 
Deze kritische instelling zal vrijwel altijd ook 
doorwerken binnen gezins- of opvoedings
situaties: de adolescent zal uiterst kritisch staan 
tegenover de in het gezin geldende waarden, 
normen en huisregels. 

Identiteitskrisis 

Volgens Erikson is de adolescentieperiode een 
periode van identiteitskrisis. Volgens hem is er 
sprake van een normatieve of ontwikkelings-
krisis, die een voorwaarde vormt voor optimale 
ontwikkeling. Bij de ego-identiteitsontwikkeling 
zijn een viertal faktoren van belang: 

a. De voorgaande persoonlijkheidsontwikke
ling. 
De wijze waarop deze werd door lopen is be
palend voor het verloop van de adolescentie
periode. 
b. De gezinsconstellatie. 
Aan het gezin worden als voorwaarden voor 
een gunstige identiteitsontwikkeling twee be
langrijke eisen gesteld. Er dient sprake te zijn 
van een voldoende belonende interaktie, zo
dat positieve identificatie kan ontstaan, en 
verder moet met name de ouder van dezelfde 
sexe een adequaat identificatiefiguur zijn. 
c. De intelligentie-ontwikkeling. 
De identiteitsformatie zoals Erikson zich die 
voorstelt, wordt mogelijk gemaakt door het 
formeel denken. Dit maakt het mogelijk dat 
de adolescent verschillende visies van zichzelf 
vormt, zich veel gevarieerde sociale rollen kan 
voorstellen en een eigen ideologie kan ont
werpen die dit alles tot één geheel kan ver
enigen. Niet iedereen kan qua ontwikkeling 
dit niveau bereiken. 67 



d. De maatschappelijke context 
Het proces van de identiteitsontwikkeling is ook 
athankeli|k van de steun die de jongere ont
vangt van de samenleving. Hoe duidelijk is 
de samenleving bi jvoorbeeld zelf in haar 
waarden en normen? 

Vervolgens zullen we zien dat deze vier fak-
toren inderdaad een belangrijke rol spelen bij 
die jongeren die dusdanig in de problemen 
zi|n gekomen, dat voor hen een plaatsing in 
een internaat noodzakelijk werd gevonden 

Kenmerken uit-huis geplaatste jongeren 

In een door ons verricht onderzoek naar ken
merken van jongeren die in een kleinschalig 
tehuis zijn geplaatst, kunnen de volgende ge
gevens een ondersteuning vormen van de 
theorie van Erikson, dat de kans op problemen 
toeneemt indien aan bovengenoemde fak-
toren niet optimaal is vo ldaan. Het betreffen 
hier gegevens van jongeren waarbi j sprake 
was yan een dusdanig ernstige psycho-sociale 
problematiek, dat deze thuis of in een pleeg
gezin niet meer goed was op te lossen. 

1 . De relaties in de gezinnen waaruit de jon
geren afkomstig waren, kunnen in 73% van de 
gevallen getypeerd worden als overwegend 
slecht tot zeer slecht. Als men ook nog in ogen
schouw neemt dat bijna een derde deel van 
de onderzochte jongeren twee jaar of langer 
voor opname in de onderzochte huizen al 
geen deel meer uitmaakte van een gezin 
wordt het beleid alleen maar triester. 

2 . In bijna 60% van de gezinnen is er sprake 
van een maatschappelijk min of meer ongunsti
ge situatie. Dit wil ondermeer zeggen dat het 
9 e z i " Z l ^ n op ongunstige wijze onderscheidt 
van de buurt waar in het woont en/of dat de 
ouders gevangenisstraf hebben ondergaan. 

3. Ongeveer 70% van de in het onderzoek 
betrokken jongeren heeft in het kontakt met 
de maatschappij wel eens problemen gege
ven. Dit kan ondermeer betekenen dat ze 
thuis als lastig of onhandelbaar werden be
schouwd, dat ze vaak van huis waren zonder 
dat de ouders wisten waar ze verbleven en 
dat ze mogelijk al met de politie in aanraking 
en/of veroordeeld zijn geweest. Een deel van 
de jongeren was in het verleden al eens psy
chologisch of psychiatrisch onderzocht, het-
geen ook wijst op reeds langer bestaande 

oö problemen. 

4 . 65% van de jongeren hebben een enigs-
e"u ' u ' Z 8 e r v e r s f o o r c l e gezinssituatie gekend. 
Er hebben zich bi jvoorbeeld ouderwisselingen 
voorgedaan, of de ouder(s) zijn helemaal niet 
meer aanwezig of de jongeren verbleven in 
meerdere (pleeg)gezinnen. 

5. Ruim een kwart van de jongeren heeft een 
bepaald type van het speciaal basisonderwijs 
gevolgd. Dit percentage onderscheidt zich 
duidelijk van het door het CBS genoemde per
centage: van de totale populatie jongeren in 
Neder land volgt 6.3% speciaal onderwijs De 
helft van de jongeren heeft ook problemen 
gekend tijdens het basisonderwijs. Onder pro
blemen verstaan we klassedoublures, school-
wisselingen en slechte leerprestaties. Voor de 
goede orde moet worden vermeld, dat hierbij 
zijn inbegrepen die jongeren die een vorm van 
speciaal onderwijs hebben gevolgd. In deze 
worm van onderwijs is minder sprake van klas
sedoublures en de leerprestaties worden hier 
uiteraard ook anders beoordeeld dan in het 
reguliere basisonderwijs. 

6. In ruim 30% van de gevallen was de op
name-indicatie ook nog: diefstal, agressie of 
joy-nding. Een veel meer voorkomende reden 
tot opname was moeilijkheden thuis en/of op 
school: ruim driekwart van de jongeren was 
ondermeer om deze reden opgenomen. 

7. Tenslotte blijkt dat slechts een kwart van de 
opgenomen jongeren min of meer duidelijke 
toekomstplannen heeft waarin zijzelf (een 
redelijke mate van) vertrouwen hebben. 

Samenvattend kan gesteld worden, dat ado
lescenten die in kleinschalige tehuizen verblij-
V 6 u V^°r h e t o v e r 9 r o t e d e e l te maken hebben 
gehad met een zeer problematische opvoe
dingssituatie. Er komen vaak verstoorde ge
zinsrelaties voor, maatschappelijk gezien be
vinden de gezinnen zich veelal in een minder 
gunstige positie. Dikwijls werden zij aangemeld 
onder de noemer: lastig thuis, problemen op 
school en in mindere mate delinquent gedrag 
Gelet op deze achtergrondsituatie wekt het 
geen verbazing dat de jongeren op het mo
ment van aanmelding weinig vertrouwen heb
ben in hun toekomst. 

W e hebben deze gegevens vergeleken met 
gegevens over jongeren die in grote interna
ten verblijven. Ook hier zien we dezelfde pro
blemen. W e kunnen dus stellen dat de door 
ons gevonden kenmerken representatief zijn 
voor jongeren die in tehuizen zijn geplaatst 
vanwege psycho-sociale problematiek. 



Verwijt 

Het door ons verrichte onderzoek naar ken
merken van kleinschalige residentiële jeugd
hulpverlening is mede gebaseerd op een veel
gehoord verwijt aan de kleinschalige hulp
verlening. Men zou alleen maar 'aantrekke
lijke jongeren' opnemen. Hiermee worden dan 
met name jongeren bedoeld die voor de om
geving weinig storend gedrag vertonen, jon
geren die gemotiveerd zijn, jongeren die een 
zinvolle dagbesteding hebben en die tevens 
aanspreekbaar zijn voor groepsopvoeders. 
Concluderend kan worden gesteld, dat eerder
genoemd verwijt aan de kleinschalige hulp
verlening dat zij slechts de 'minst moeilijke' 
jongeren opnemen, op basis van gegevens uit 
dit onderzoek vooralsnog moeten worden 
ontkend. 

Voordelen kleinschalige residentiële jeugd
hulpverlening 

Vervolgens willen we aandacht besteden aan 
de voordelen van kleinschalige residentiële 
jeugdhulpverlening. W e zien deze hulpverle
ningsvorm ook in andere sectoren van de 
geestelijke gezondheidszorg: de zorg voor 
zwakzinnigen, psychiatrische patiënten, licha
melijk en zintuiglijk gehandicapten. Deze vorm 
van hulpverlening vindt gelukkig steeds meer 
erkenning en voldoet steeds beter en is in 
zoverre ook belangrijk voor die jongeren uit 
uw doelgroep, voorzover die op intra-murale 
hulp zijn aangewezen. 
De kleinschalige hulpverlening heeft volgens 
ons de volgende kenmerken (Zandberg & 
Naayer, 1987): 
- een beperkt aantal jongeren en groeps

opvoeders (maximaal 10) die in een gewoon 
huis in een gewone straat wonen; 

- een zo groot mogelijke mate van autonomie 
voor de groepsopvoeders met betrekking 
tot de dagelijkse verantwoordelijkheid voor 
de behandel ing en het welzijn van de op
genomen jongeren; 

- een genormaliseerd klimaat, waarbi j gebruik 
gemaakt wordt van voor iedere burger be
reikbare maatschappelijke voorzieningen 
(buurten clubhuizen, school, gezondheids
zorg etc); 

- selfsupporting met betrekking tot de dage
lijkse zorg voor de jongeren (voeding, kle
ding, kontakten met school, werkgever en 
ouders). 

Wi j bepleiten een vervangende opvoedings
situatie waarbi j ui tgegaan wordt van het 
gewone dagelijkse gebeuren. De spontane 

omgang in het samenleven wordt dan aan
grijpingspunt voor het handelen. Van Gennep 
(1985) noemt dit de pedagogisering van de 
hulpverlening waarbi j sprake is van het schep
pen van optimale kansen voor de ontwikke
ling tot eigenheid als bevordering van de cog
nitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. 
Ook hij ziet een duidelijke verschuiving met 
betrekking tot de woonfunctie: van het grotere 
instituut naar de kleinschalige residentiële 
voorziening temidden van de samenleving. 

Ploegendienst-pedagogiek 

Naast de woonfunctie is ook het aantal groeps
opvoeders en hun aanwezigheid een belang
rijke voorwaarde voor een gunstig opvoe
dingsklimaat. Veel auteurs plaatsen vraag
tekens bij het verschijnsel dat groepsopvoeders 
elkaar volgens rooster voortdurend afwisselen. 
Deze 'ploegendienst-pedagogiek' bevat een 
aantal elementen welke de bewoners niet ten 
goede komen. Zij zijn meer gebaat bij conti
nuïteit binnen de specifieke opvoedingssituatie. 
W e bedoelen hiermee een situatie waarin 
sprake is van een beperkt aantal betekenis
volle opvoeders, welke met de jongeren sa
menwonen. 
Podgornik (1983) pleit zeer sterk voor hulpver
lening aan jongeren door opvoeders welke 
met de jongeren samenwonen. Hij baseert zijn 
mening op de verplichting 'das Kind so ernst 
zu nehmen, dass es sich tatsachlich an der 
Person seines Erziehers orientieren kann und 
aus dem Zusammenleben mit ihm eine eigene 
Verantwortung aufbauen kann'. 
De Ruyter en Van Weelden (1986) beweren in 
dit kader zelfs dat er binnen de residentiële 
hulpverlening door de invoering van een ge
limiteerde werkweek, waarbi j groepsopvoe
ders elkaar voortdurend afwisselen, geen 
sprake kan zijn van een opvoedingssituatie. 
De inrichting kan volgens hen slechts functione
ren als opvangs- en hulpverleningsinstituut. 
Pierce en Hauck (1981) hebben onderzoek 
gedaan bij de zogenaamde 'foster group 
homes'. Deze maken deel uit van een grotere 
organisatie van waaruit de gezinsouders de 
nodige ondersteuning ontvangen. In deze 
group-homes zijn vofgens hen de groepen 
stabieler, tevens hebben de jongeren door de 
constante aanwezigheid van volwassenen 
een goed model voor het ontwikkelen van 
relaties. 

Indien jongeren om wat voor reden dan ook 
in een tehuis moeten worden opgenomen, 
bepleiten wij opname in een huis waarbi j de 
opvoeding/behandel ing wordt gerepresen
teerd door de constante aanwezigheid van 
een beperkt aantal groepsopvoeders. 69 



Scholing 

Tenslotte nog een paar woorden over adoles
centen en scholing. Angenent en Beke (1981) 
beweren dat weglopers, waarmee de hulp
verlening steeds meer wordt geconfronteerd 
hpnSJ; ° k ' . V Q a i a P n P a ^ n g s p r o b l e m e n heb-
betrókk^ h n ' S ' t C h t f s c h o o l P ^ s t a t i e s , weinig 
betrokken b,| schoolactiviteiten). Naast hun 
p e r s o o n l i j problemen hebben zij het op 
school niet naar hun zin, onder meer omdat ze 
e weimg aanknopingspunten vinden voor 
hun interesses. O p het moment dat adolescen
ten naar een vervolgopleiding gaan, wordt 

Hnor T n ° 9 v o o r
T L

e e n g r °o t deel bepaald 
door volwassenen. Thuis hebben ze veelal te 
maken met het opvolgen van regels gesteld 
door hun ouders. O p school zijn het de leraren 

™ \ . p o ' h e t Z f g 9 e n h e b b e n - ^ t name 
op het LBO en op de M A V O hebben jongeren 
veel te maken met gezag en gehoorzaamheid 
Jongeren op een hogere middelbare schooi 
knigen meer vrijheid voor eigen initiatief en 
verantwoordel,|kheid en worden meer op 
voe van geli,kheid door de leraren behandeld 
Laatstgenoemde groep heeft mede vanuit de 
opvoeding een betere oriëntatie op langere 
erm,,n. 2 j zien de school meer als een inves 

tering voor hun toekomst. Jongeren met een 
o T ^ l f V h r V ° 9 ° P l e i d i n 9 z i e n de mogelijkheden 

dan hl ^ ï 9 VQak ° P ° n d e r e 9e b i e d e r l 
dan het behalen van een schooldiploma Zij 
denken door hef geld dat ze hopen te verdie
nen zelf te kunnen bepalen wat ze willen De 
doelen hggen voor hen meer op korte termijn 

dnnn on a h t S / 9 e n 0 e m d e 9 r o e P * schooluitval 
.? , n o n ' 9 r °o ' s ' van Bekkum & Van Ea-

mond, 1983. Nada t ze de school - v o o r 
hebben verlaten, blijkt da . juist onder déze 
groep het vinden van betaald werk vaak het 
moe,l,|kst is, met alle hierop volgende proble-

De jeugdhulpverlening, maar ook de scholen 
zouden dan ook meer inspanning moeten le

veren om vport,|dige schooluitval te voorko
men. Jeugdhulpverïeners weten uit eigen er
varing dat bij problematische adolescenten de 
problemen pi|lsnel kunnen toenemen, nadat 

r,T 5 S
c

c h 5° ' d f n i f i e f d e r u 9 h ebben toe
gekeerd. Er dient dus alle mogelijke moeite te 
worden gedaan om jongeren voortdurend te 

n ? r ! Z e \ T S C ^ d ' f b l i i v e n b e z o e k e n - Binnen de scholen zelf zal veel aandacht moeten 
worden besteed aan de negatieve ervarinqen 

N n ï F S ï ï V ? e ° P ' e i d i n 9 d^e ze vokfen 
Naast ) mdividuele begeleiding is een groeps
gerichte aanpak zeer aanbevelenswaardig 

Ik hoop met deze bijdrage een aanzet te heb
ben gegeven over de bijdrage van uw onder
wijssoort aan een positieve sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen die uw scholen be
zoeken. 
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De Commissie van Onderzoek en 
Ambulante begeleiding 
VeBOSS-conferentie 17-18 maart 1988 

J- Spanhoff 
Directeur en coördinator ambulante begelei
ding van de Martinus van Beekschool 

Een gedeelte van mijn korte inleiding gaat net 
als die van Arda over een samenwerkingsrela
tie n.l. die van de C.V.O. en de Ambulante 
Begeleider. 
Daarnaast wil ik stil staan bij criteria die kunnen 
leiden tot ambulante begeleiding (a.b.). 

Inleiding 

De C.V.O. heeft in de I.S.O.V.S.O. een duide
lijke plaats gekregen. 
De positie van ae commissies is in algemene 
zin aan te duiden als die van een orgaan dat 
net bevoegd gezag van de school zijn oor
deel kenbaar maakt over de toelaatbaarheid 
v an kinderen tot de school en over de nood
zakelijkheid van voortgezet verblijf van leer-
Üngen op de school (art. 33 lid 2 ISOVSO). 
De verantwoordeli jkheid voor beslissingen in 
dit kader ligt bij het bevoegd gezag (art. 32 
'id 1 ISOVSO). De commissie geeft een des-
kundigenoordeel. 
Vervolgens wordt over toelating of voortge
zet verblijf in alle gevallen door het bevoegd 
gezag beslist. In die gevallen dat het bevoegd 
gezag tegen het advies van de commissie een 
kind toch toelaat, zal de inspektie erop moeten 
toezien in hoeverre dit terecht plaats heeft ge
vonden. Wanneer de inspekteur van oordeel 
is dat toelating ten onrechte heeft plaats ge
vonden kan met behulp van artikel 33 lid 4 en 
'id 5 getracht worden deze situatie te verande
ren. 
De C.V.O. adviseert het bestuur, leder com
missielid heeft zijn eigenaardigheid en werkt 
toegesneden op de specifieke geaardheid van 
het type onderwijs. 
Zij werkt als team o.l.v. de direkteur. 

Onderwijskundig rapport 

Over iedere leerling die de school verlaat, 
stelt de direkteur t.b.v. de ontvangende school 
een onderwijskundig rapport op. Over de op
stelling van dit rapport raadpleegt de direk
teur onder meer de commissie. De commissie 
kan de leerling aan een onderzoek onderwer
pen (art. 34 lid 2 ISOVSO). 

In besprekingen over de invoering van de 
nieuwe wet- en regelgeving heeft de inspektie 
in 1984 zijn verwondering uitgesproken over 
de rigide formulering van de voorschriften ten 
aanzien van het schoolverlatersrapport. De 
impliciete vooronderstelling dat elke school
verlater van met name het voortgezet speciaal 
onderwijs zijn school loopbaan zou voortzet
ten, is slechts gedeeltelijk juist. In de wet wordt 
immers gesproken over een onderwijskundig 
rapport t.b.v. de ontvangende school. Strikt 
juridisch geredeneerd kan men de opvatting 
huldigen dat wanneer een ontvangende 
school ontbreekt, een onderwijskundig rap
port derhalve niet behoeft te worden opge
steld. Uit onderwijskundig oogpunt echter zijn 
er argumenten die de noodzaak van een eind
rapportage, los van de vraag of het een leer
ling betreft die vervolgonderwijs gaat volgen 
of het (voortgezet) speciaal onderwijs als eind
onderwijs georuikt, onderstrepen. 
Voor de leerlingen die het onderwijs vervol
gen op een andere school is het nut van een 
onderwijskundig rapport zowel voor de leer
ling als voor de ontvangende school door de 
wet onderkend. 

De leerlingen, voor wie het speciaal onderwijs 
eindonderwijs is, zijn in te delen in twee groe
pen. De eerste groep betreft de leerlingen die 
hun school loopbaan afronden en verdere ak-
tiviteiten uitvoeren in een beschutte omgeving. 
Voor plaatsing in dit soort omgevingen is in 
de meeste gevallen een onderzoe l nodig 
waarbi j een eindrapportage van de school 
van herkomst wellicht vervangend doch op z'n 
minst aanvullend mag worden beschouwd. 
De tweede groep betreft de leerlingen die hun 
activiteiten voortzetten in een arbeidssituatie 
waar ze onder toezicht van anderen werk
zaamheden verrichten. 

Deze leerlingen sluiten hun school loopbaan 
af zonder iets in handen waaruit blijkt waar
toe ze in staat zijn of waar ze in zijn opgeleid. 
Een rapportage aan het eind van de school
loopbaan van deze leerlingen zou zo'n afslui
tingsfunctie kunnen vervullen, waarmee leer
lingen iets in handen wordt gegeven, waar
mee ze op de arbeidsmarkt kunnen opereren 
en waarmee eventuele hiaten in hun opleiding 
gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd. 
In die gevallen dat de leerlingen gebruik ma
ken van de mogelijkheid examen af te leggen 



op een school voor regulier onderwijs of het 
staatsexamen af leggen en er noch door de 
leerling zelf, noch door de ouders, prijs wordt 
gesteld op een eindrapport, zou het behaalde 
einddiploma de functie van eindrapport kun
nen overnemen. 

Er zal een wetswijziging bevorderd worden in 
die zin, dat voor alle leerlingen die de school 
verlaten een rapport moet worden opgesteld. 
Voor de leerlingen die een eindexamen be
halen, zal dit rapport worden opgesteld in
dien de leerling zelf, ofwel de ouders, daarom 
verzoeken. 

Ambulante begeleiding 

Of de leerling na het verlaten van de school 
aangewezen zal zijn op ambulante begelei
ding, moet blijken uit een advies van de com
missie (art. 14 lid 2 OB-ISOVSO). De wetgever 
spreekt slechts over een advies. Wanneer een 
commissie van onderzoek van oordeel is op 
grond van reeds beschikbare gegevens een 
verantwoord advies te kunnen uitbrengen over 
de behoefte aan ambulante begeleiding bij 
overplaatsing van de leerling, dan kan hier
mede worden volstaan en hoeft er dus geen 
rapport in de zin van artikel 21 OB-ISOVSO 
te worden opgemaakt. Anderzijds moet dui
delijk gesteld worden, dat de term 'advies' het 
onderwerpen van de leerling aan een onder
zoek en op basis daarvan het opstellen van 
een rapport, niet uitsluit. 
Centraal dient te staan of op de vraag naar 
de behoefte aan ambulante begeleiding op 
een verantwoorde manier kan worden ge
antwoord. Afhankelijk van de inhoud van een 
dergelijk advies kan dit advies bouwstenen 
leveren voor het onderwijskundig rapport dat 
de direkteur volgens art. 34 lid 2 ISOVSO t.b.v. 
de ontvangende school over iedere leerling, 
die de school verlaat, opstelt. 
T.a.v. de zgn. rechtstreekse instromers zal het 
eveneens noodzakelijk zijn te beschikken over 
een advies van de commissie van onderzoek 
aangaande de vraag of de betrokken leer
i n g is aangewezen op ambulante begelei
ding, of anders gezegd: of de leerling zonder 
ambulante begeleiding aangewezen zou zijn 
op het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
In de meeste gevallen zullen de leden van de 
commissie van onderzoek niet beschikken 
over relevante gegevens over deze leerling. 
Zeker in dit soort gevallen zal het noodzakelijk 
zijn om op verantwoorde wijze te kunnen ad
viseren dat de betrokken leerling aan een 
onderzoek door de commissie wordt onder
worpen. In hoeverre dit onderzoek even uit-

72 gebreid dient te zijn als dat voor toelating, be-

, h ? ° r f ' n e e r s te instantie tot de verantwoorde
lijkheid van de commissie van onderzoek zelf. 
Zij formuleert dit bovengenoemde advies op 
grond van onderzoek, bestaande uit: 
a. het k lasserapport (pedagog isch , di-

daktisch (ook testresultaten), sociaal-
emotioneel; 

b. otologisch verslag / medisch; 
c. psychologisch onderzoeksverslag (school

vorderingen, kindkenmerken, observatie); 
d. maatschappelijk werk-verslag ; 

e. logopedisch verslag. 

De conclusies vormen de bouwstenen voor het 
onderwijskundig rapport van de direkteur. 
Daarbij hoort hef gemeenschappelijk rapport 
wat o.a. in dient te houden: 
- aanzet tot handelingsplan; 
- accepfbepalingen voor de begeleiding; 
- eisen waaraan het Bao dient te voldoen; 
- de uitspraak die de commissie van onder

zoek doet over de plaatsing in de ambulante 
begeleiding. 

Dit rapport wordt besproken met: 
- ouders; 
- de ambulant begeleider; 
- het Bao. 

W a t duidelijk moet bl i jken/worden, zijn de 
aanzetten m.b.t. de hulpvraag van de leer
ling. 

Bij onze leerlingen (S.H. en E.S.) zullen naast 
de handicap-specifieke punten accenten lig
gen op taal-, lees- en sociaal-emotioneel qe-
bied. 
Als steun en richtlijn kunnen hierbij gebruikt 
worden: 
a 2 stencils met attentiepunten (stuurgroep); 
b. doel en kindkenmerken (S.W.P.-groep). 

Misschien ten overvloede aangegeven ga ik 
bij ambulante begeleiding uit van die leerling 
die in staat moet worden geacht met afne
mende hulp mee te kunnen draaien in het re
guliere onderwijs. 
In mijn optiek moet dit kind een buffer hebben 
in ieder geval m.b.t. schoolse vorderingen. 

Criteria ter bepaling van schoolverlating al 
of niet met Ambulante Begeleiding 

A. O p cognitief gebied: 

I. Algemeen.-
- Er moet een reële verwachting zijn m.b.t. de 

uitgroei van de leerling. 
- Wanneer er bij het kind een ontwikkelings

discrepantie is of weinig reserves zijn t.o.v. 
de groep waarin hef kind geplaatst wordt. 



II. Verbaal: 
- Er is een niet-belemmerende discrepantie 

tussen de taal van het kind en het niveau 
van de ontvangende groep. 

- Er is voldoende mogelijkheid tot technisch 
juist spreken (articulatorisch en syntactisch). 

- In staat zijn tot het kunnen verwoorden. 

III. Didactisch: 
- Het verwoorden van het denkproces (nadruk 

op). 
- Niet voortdurend afhankelijk moeten zijn 

van differentiatie-vormen. 

B. Sociaal-emotioneel: 

I. Durven uiten/kunnen luisteren, is een 
voorwaarde 

van leerling —*- leerling(en) 
van leerling —>• leerkracht 
van leerling —>• team 

II- Weerbaarheid moet voldoende zijn. 

III. Zelfvertrouwen moet voldoende reëel en 
positief zijn (acceptatie) 

IV. Er moet voldoende zelfbeeld zijn 
(kunnen opkomen voor jezelf) 

V. Gedragsmatig: 
- Geen moeite met het natuurlijk omgaan 

met anderen. 
- Kunnen ingaan op- en intitiatieven kun

nen nemen tot nieuwe sociale kontakten. 
- Zelf durven vragen. 

C. School: 

- Geen discrepantie tussen 

" ! n t e r . r e J e ) van de groep van de 
, , '• , , ontvangende school 

- leefwereld ' 

- Voldoende mogelijkheden van de school 
om ook écht tot zorgverbreding te komen. 

- De school moet voldoende pedagogische 
en/of didactische hulp kunnen en/of willen 
geven! 

- Voldoende ontvangbereidheid van de 
school t.a.v. het kind en ouders en Ambulant 
Begeleider. 

D. Thuis: 

- Indien de thuissituatie voldoende uitzicht 
geeft op de leefwereld en de stimulans van 
het kina. 

- Indien er een kontaktbereidheid van de 
ouders is. 

- Indien leer- en leefwereld van het kind op el
kaar afgestemd worden. 

- Indien de volgende zaken in acht genomen 
worden: 
• de nodige rust voor het kind; 
• niet te veel overbescherming; 
• takt; 
• open stellen voor sociale kontakten; 
• ook de beperkingen van het kind onder 

ogen kunnen zien; 
• goed om kunnen gaan met de beperkin-

9 e n ; I A 
• bereidheid tot samenwerking met de Am

bulant Begeleider. 

E. De werkhouding: 

- Voldoende flexibel om verschillende struc
turen te hanteren en de lijnen in de leerstof 
te doorzien en taken zelf kan verdelen (zelf
standigheid). 

- Indien er een niet te grote discrepantie is tus
sen tempo van de groep en eigen tempo. 

- Indien concentratie aanleiding geeft tot 
extra hulp. 

Regulier onderwijs 

Het reguliere onderwijs dient in zekere mate 
dus toegerust te zijn om de leerlingen te ont
vangen. 
Is een ontvangstbereidheid alleen voldoende? 
Hier raken we een teer punt. 
Aan de ene kant mogen we scholen voor re
gulier onderwijs niet onderschatten. Deskun
digheid van de leraren m.b.t. hun onderwijs
systeem en inzet om de nieuwe leerling op te 
nemen in de bestaande groep is zeker aan
wezig. 
Aan de andere kant zijn er duidelijk vragen 
m.b.t. handicap-specifieke problemen, de dif
ferentiatie van de groep(klas) en de moge
lijkheid van individuele hulp (o.a. extra for-
m a t j e - .—»- boventalligheid - groepsgrootte). 

Het reeds genoemde gemeenschappelijke 
rapport met de aanzet tot behandel ing, vormt 
een goede basis voor overleg en voor een 
werkplan. Daarnaast moet de ambulant be
geleider zicht krijgen op handelingswijzen en 
de didactiek op die school waar de leerling 
naar toe gaat. Dit vraagt om kwaliteit van de 
ambulant begeleider (cursus) en een goed 
overleg op de ontvangende school. 
Kontakt met een O.B.D. kan ook heel vrucht
baar werken daar we in dit werkgebied naast 
de leerlingbegeleiding te maken krijgen met 
het systeem op de school. 

Praktijk 

Vanuit de praktijk gezien staat op dit moment 73 



de ambulant begeleider vrij alleen. 
Een terugkoppeling met de C.V.O. via de di-
rekteur die m.i. coördinator moet zijn voor de 
ambulante begeleider, is dan ook gewenst/ 
noodzakelijk. 
Tegelijkertijd treedt dan ook een toetsing op 
van het advies door de C.V.O. zelf (leereffect). 
Er dient een selectieve begeleiding en toetsing 
plaats te vinden door de C.V.O. op basis van 
de rappor tage en bevindingen van de ambu
lante begeleiders en/of de coördinator. 
In de procesgang gaan wij er vanuit dat de 
toelating in de ambulante begeleiding en de 
duur van deze begeleiding selectief is, d.w.z.: 
- niet alle schoolverlaters komen automatisch 

in de ambulante begeleiding; 
- de duur van de begeleiding is niet altijd 

maximaal (ruimhartig/selectief). 
De ambulante begeleiding kan principieel 
slechts plaatsvinden indien de C.V.O. hiertoe 
besloten heeft. 

Vragen/Stellingen 

1. Dient men selectief toe te laten in de ambu
lante begeleiding of halen wat er te halen is. 
2. De schoolkeuze wordt bepaald door de 
ouders. 

3. Onder de verantwoordeli jkheid van de 
C.V.O. vindt regelmatig een schoolvorde-
ringenonderzoek plaats. 
4. De ambulant begeleider legt regelmatig 
verantwoording af van zijn/haar handelen 
d.m.v. rapportage aan de C.V.O. 
5. De stuurgroep pleit voor meer aandacht 
voor de rol van de C.V.O. als integraal onder
deel van het totale schoolsysteem. 
6. Is een na- of bijscholing niet gewenst t.b.v. 
een beter functioneren van de C.V.O. volgens 
de nieuwe inzichten en taakstellingen. 
7. De stuurgroep pleit voor faciïiteitenverrui-
ming voor de direkties van de scholen. 
8. De stuurgroep pleit voor meer ondersteu
nende maatregelen t.a.v. de ambulant bege
leiders (d.a. nascholing). 

Oudercontacten - school 
VeBOSS-conferentie 18 maart 1988 
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T. Raedts-Thomassen 

'Oudercontacten' is in feite een verzamelnaam 
voor een aantal soorten relaties met ouders. 
Dit kan direct met ouders of door middel van 
vragen aan kinderen. Tijdens deze contacten 
komen ouders met een al of niet directe vraag 
over de omgana met hun kind(eren). 
De school moetluisteren naar informatie, com
mentaar en kritiek van de ouders en die ver
werken om te proberen tekorten op te heffen 
in het functioneren van de school. Anderzijds 
zijn soms veranderingen in het gedrag van de 
ouders nodig. In gesprekken met school ko
men ze - naar wij dan hopen - tot andere in
zichten doordat ze emoties kunnen uiten, 
doordat ze herinnerd worden aan het feit dat 
ze eindverantwoordeli jkheid dragen en dat 
daar iets bijhoort. 

Oudercontact is dus een indirecte vorm van 
hulp; de ouders hebben en houden ook de 
volledige verantwoordeli jkheid voor wat ze 
met hun kind(eren) doen. 

Het hebben van een kind is aanleiding tot 
allerlei emoties bij ouders, zowel van positieve 
als van negatieve aard. In geval van een ge
handicapt kind is dat naar mijn oordeel niet 
anders. Er bestaan redenen om aan te nemen 
dat in geval van een handicap, de negatieve 
gevoelens de overhand hebben, maar geen 
enkele ouder zal deze veronderstelling met u 
delen. 

De emoties die bij ouders van gehandicapte 
kinderen aanwezig zijn, zoals onrust, afwij
zing, twijfel e.d., zijn ook aanwezig bij ouders 
van niet-gehandicapten. In het algemeen zijn 
er niet enkel gevoelens van tederheid, maar 



Met andere woorden, gezonde kinderen zijn 
niet altijd een zegen en gehandicapte kin
deren niet altijd een vloek. 

Leerproces 

Van groot belang is mijns inziens, dat bij de 
opvoeding èn ontwikkeling van de gehan
dicapten het welbewust beïnvloeden essen
tieel is, juist omdat deze kinderen zich niet 
'volgens blauwdruk' ontwikkelen. Men kan stel
len dat ouders zich in een leerproces bevinden 
waarin ze twee zaken moeten leren-. 
1. Het kind leren verzorgen, dagelijks bege
leiden en ermee spelen (het instrumenteel 
technische aspect). Bij het slechthorende en 
spraak-Aaalgestoorde kind is dit vanaf de 
geboorte een moeilijke zaak (denk hierbij aan 
de responsiviteit) en vereist speciale zorg van 
ouders. 
2. Het leren hanteren van gevoelens van 
onmacht, schaamte en verdriet. Het hoofd 
weten te bieden aan reacties van medelijden 
of bagatelliseren en leren weerstand te bieden 
aan neigingen tot overbescherming of relatie
ve verwaarlozing (het emotioneel expressief 
aspect). 

Uit ervaringen is gebleken dat beide leerpro
cessen zich gelijk voltrekken en in wezen twee 
kanten aangeven van dezelfde zaak. 

Wisselwerking 

De kenmerken van de omgeving zijn een be
langrijke factor in de ontwikkelingsgang van 
slechthorende/spraak-/taalgestoorde kinde
ren. In de ontwikkeling van een kind is een 
wisselwerking tussen het gezin, waar in het 
opgroeit en de buitenwereld. De school heeft 
een belangrijke plaats in die buitenwereld. De 
invloed van de school op de ontwikkeling van 
het kind wordt echter verre overtroffen door 
die van het gezin waar in het kind opgroeit. De 
interacties in het gezin beïnvloeden het kind 
voortdurend vanaf het tijdstip van de ge
boorte. 
Het is van evident belang op welke wijze de 
ouders de handicap bij hun kind beleven dui
den en hanteren. Niet alleen het gebrek be
paalt de mogelijke ontwikkelingsgang, maar 
eveneens de rol die het kind door de ouders 
en vervolgens door de gehele sociale omge
ving toegeschreven krijgt. Naarmate die rol 
en verwachtingen beperkter zijn, zullen de ge
volgen van de handicap groter worden. 
De ouders zijn vitaal verbonden met het kind. 
Hoe moeizaam een relatie ouder-kind ook 
mag lijken, ze blijven verbonden door gevoe

lens en ervaringen. De ouder-kind band kan 
getypeerd worden met de term 'onzichtbare 
bvaliteit '. Kenmerkend voor loyaliteit aan 
ouders is, dat deze altijd blijft bestaan, ook als 
de ouders geen opvoedende rol (meer) ver
vullen. 

Samenwerking 
De werkers binnen de school zijn professioneel 
betrokken bij het kind, hetgeen bij alle warmte 
en toewijding betekent dat men een relatief 
qrote distantie ten opzichte van dit kind heett 
en moet houden. O p school hebben we nooit 
alleen met het kind te maken. In het kind 
spreekt de relatie met de ouders mee. 
Wanneer een kind binnen het Speciaal On
derwijs opgevangen wordt, dient aan de rela
tie ouders-school een specifieke dimensie ge
geven te worden. Vroeger was het zo dat de 
deskundigen wel wisten wat goed ot slecht 
was voor een kind. Tegenwoordig is het steeds 
duidelijker dat na de diagnostiek, de behan
deling pas begint. Het onderwijs is niet gebrek-
gericht, maar kindgericht. Zowel de school als 
het ge'zin hebben grote invloed op de ont
plooiing en vorming van het kind. Het is daar
om noodzakelijk dat tussen deze een samen
werking plaatsvindt, waarbi j emotionele en 
functionele acceptatie van elkaar essentieel is. 

Kortom, er is een aantal redenen te noemen, 
die oudercontacten vanuit school noodzake
lijk maakt: 
- het kind hoort bij de ouders, de ouders zi|n 
onze opdrachtgevers, wij zijn de ouders ver
antwoording schuldig; 
- het gezin en de school hebben beide grote 
invloed op ontplooiing en vorming van het 
kind. School en ouders moeten samenwerken 
ter optimalisering van die invloed. Voor dat 
samenwerken is het nodig dat ouders en 
schoolmedewerkers elkaar emotioneel accep
teren en van elkaar weten wat ze willen en 
wat ze doen. O m dat te bereiken is een goede 
communicatie tussen de school en de ouders 
onontbeerlijk. 

Inhoud en vorm 

Ik heb geprobeerd oudercontacten onder te 
brengen in een framework, dat moet dienen 
om inhoud en vorm te verduidelijken. 
Oudercontacten in het speciaal onderwijs be
vinden zich op een continuum van informatie
uitwisseling tot ernstige problematiek in de 
pedagogische/didactische relaties. Er wordt 
hierin een onderscheid aangebracht naar de 
mate van beleefde zwaarte, respectievelijk 75 



beleefde ernst. Het criterium voor de zwaarte 
het inschatten, wordt gelegd bij de leerkracht -
directeur - psycholoog - maatschappelijk wer
ker. 

I e niveau: 

- Hierin kan men pedagogische/didactische 
situaties aantreffen, die we gewone situaties 
noemen. Zowel leraren als ouders kunnen de
ze pedagogische/didactische situaties bevre
d igend aan. Er kunnen zich overigens wel 
moeilijke momenten of fasen voordoen, maar 
de ouders en leerkrachten komen er wel uit. 
Ouders voelen zich redelijk competent. 

Bij deze ouders bestaat het contact met de 
school uit informatie-uitwisseling (hieronder 
valt ook de kennismaking). 
- Doel: het optimaliseren van de specifieke 
pedagogische/didactische situaties. 
- Functionarissen: De informatie-uitwisseling 
vormt altijd een essentieel onderdeel van een 
beïnvloedingsproces. Alle medewerkers van 
de school, van de conciërge tot de maatschap
pelijk werker, hebben in deze fase een taak in 
het tegemoettreden van de ouders, bijvoor
beeld als ze een telefoon aannemen of ouders 
op school ontmoeten. Dit niveau moet dus tot 
de competentie van alle schoolmedewerkers 
behoren. 

Dit niveau kan de volgende punten om
vatten: 
a. het kennismakingsgesprek; 
b. het huisbezoek; 
c het contactschrift; 
d. telefonisch contact; 
e. school: 

- algemene informatie over speciaal on
derwijs bi jvoorbeeld door middel van boek
je, schoolkrant, ouderavonden; 
- informatie over leerdoelen, materialen in 
eigen klas/groep; 

f. het stimuleren van ouders in het wel of niet 
meedoen in school en/of klassesituatie; 

g. verslaggeving/rapportages; 
h. informatie over de psychologische ontwik

van een slechthorend en spraak-/taalge-
stoord kind en mogelijke consequenties in 
leer- en opvoedingsgebeuren. 

2e niveau: 

- O p dit niveau is er enigermate sprake van 
een pedagogisch/didactische spanning. 
Leraren en/of ouders merken dat het alle
daagse niet (meer) zo gemakkelijk gaat: het 
spontane trefzeker omgaan met een kind lukt 

76 niet. De pedagogisch/didactische situatie vormt 

een bron van lichte stress. Het handelen is 
minder consistent. 

De ouders en/of leraren hebben niet alleen 
voldoende aan het uitwisselen van informatie, 
maar men moet met ouders wat specifieker 
werken.Er moeten helpende of adviesgesprek-
ken plaatsvinden. Ook slecht-nieuws-gesprek-
ken en vervolggesprekken behoren bij dit 
niveau. 

- Doel: het hervinden van een bevredigende 
pedagogische situatie. 
- Functionarissen: naarmate de emotionele 
inhoud in het overleg met ouders sterker wordt, 
nemen de eisen die gesteld worden aan het 
sociale vakmanschap van de schoolmedewer-
ker toe. Datzelfde geldt ook bij toenemende 
ingewikkeldheid van de informatie, die wordt 
uitgewisseld. Een geringer aantal schoolmede
werkers draagt de verantwoordeli jkheid voor 
dit niveau. De klasseleraar, de begeleiders en 
de directeur dragen de verantwoordelijkheid 
voor de effectiviteit van deze contacten. 
- Dit kan in de volgende punten tot uitinq 
komen: 
a. meer specifieke voorlichting; 
b. kortdurende begeleiding en advisering wat 
betreft de school- en/of thuissituatie, bijvoor
beeld verruwing gedrag van kinderen. Con
crete aanwijzingen op punten van communi
catie, zelfredzaamheid, sociale omgang, dra
gen meer bij tot interactie met ouders dan be
spiegelingen over acceptatieproblemen. O u 
ders willen in de eerste plaats weten, wat zij 
moeten doen; niet weten wat te doen werkt 
verlammend en schept een pedagogisch va
cuüm; 

c. specifieke oudercursussen; Gordon media
groepen; 

d . aanbevelen van gerichte boeken en lite
ratuur; 

e. mogelijke uitbreiding van diagnostiek. 

3e niveau: 

- O p dit niveau is er sprake van een crisis. Het 
gaat hierbij om moeilijkheden die als ernstig 
en zwaar ervaren worden. Opvoedingsspan
ningen zijn geruime tijd onoplosbaar gebleken 
en gaan gepaard met heftige gevoelens van 
bezorgdheid, teleurstelling, irritatie of onmacht. 
- Doel: het oplossen van geculmineerde span
ningen, het hervinden van een evenwicht in de 
pedagogisch/didactische situatie. Dit kan be
perkt gedaan worden door specifieke school-
functionarissen, waarna eventueel een verdere 
verwijzing noodzakelijk kan zijn. 
- Functionarissen: menigeen neemt als van
zelfsprekend aan dat juiste informatie, wanneer 



deze eenmaal gegeven is, door de ontvanger 
ook juist wordt verstaan en begrepen en daar
na wordt opgenomen in de bedoelde vorm, 
verwerkt in de juiste context, terwijl tevens het 
gedrag er adequaat door wordt beïnvloed. 
Men mist dan inzicht in misverstanden, voor
oordelen, schuldgevoelens, emotionele weer
stand. Meegevoel en inleveringsvermogen zijn 
nodig om emoties mee te beleven, intuïtie en 
ervaring zijn nodig om ze juist te beoordelen. 
Deze taak op dit niveau mag een lera(a)r(es) 
nooit alleen op zich nemen; er dient dan sa
mengewerkt te worden met maatschappelijk 
werk of directeur of psycholoog of schoolarts. 
- Dit kan in de volgende punten tot uiting 
komen: 
a. gesprekken met ouders over oorzaken van 
problemen in de ontwikkeling, het gedrag, 
wisselwerking tussen kind en ouder; 

J.J. Groothand, lid van de redaktie 

1 . The Volta Review (USA) 

Nummer 7, 1987 

Wetenschappeli jk onderzoek plegen is mooi, 
aldus de hoofdredakteur in zijn voorwoord, 
maar het blijft een moeilijke zaak de werkers 
in het veld van de onderzoeksresultaten te 
laten profiteren. Naar zijn mening lenen de 
drie artikelen in dit nummer zich daar wel voor. 
Het eerste verhaalt over de faktoren, die naar 
de mening van dove volwassenen (het gaat 
hier om 'Ora l Deaf Adults') zeer van belang 
zijn geweest in hun persoonlijkheidsontwik-
keling en in hun (beroeps)opleiding. 
W i e werkzaam is met pubers en jongvolwas
senen weet hoe moeilijk het kan zijn hen te 
overtuigen van het nut van het gebruiken van 
ondersteunende klasse-apparatuur. 
Volgens het derde artikel in dit tijdschrift is 
het in de USA niet anders gesteld. Men hield 
een onderzoek op een universiteit onder stu
denten met een niet al te groot gehoorverlies. 
Zij waren er slecht toe te bewegen andere 
hulpmiddelen dan hun eigen oorhangers eens 
te proberen. Die hulpmiddelen waren: een 
draadgebonden systeem en een FM-systeem. 
Het artikel geeft een beschrijving van het on
derzoek en de bevindingen van de studenten. 

N u m m e r ! , 1988 
Allereerst wordt ingegaan op de vraag hoe 
een leerkracht op een reguliere school op 
voorhand aankijkt tegen het krijgen van een 

b beginnende gesprekken met ouders, welke 
ais voorbereiding dienen voor een verdere 
verwijzing (RIAGG); 

4e niveau: 

- In de contacten ouders-school kunnen ten
slotte nog onderwerpen onderscheiden wor
den waarbi j de sterkte van emoties en gevoe
lens en de ingewikkeldheid van de problemen 
zo groot zijn, dat de schoolmedewerkers niet 
competent zijn en geen adequate hulp kunnen 
bieden. Ook al omdat de tijd en de energie, 
die ze in die hulp kunnen investeren, daarvoor 
beperkt is. . 
Er zal dan een doorverwijzing moeten plaats
vinden naar andere instanties. 

leerling met een hoorstoornis in zijn groep en 
geeft vervolgens verslag van de bevindingen 
van die leerkracht na een jaar intensief wer
ken met die leerling. Voor alle duidelijkheid: 
het gaat hier om meerdere leerlingen en meer
dere leerkrachten. 
De telefoon is in onze moderne maatschap
pij een onmisbaar, niet weg te denken, hulp
middel in het sociale verkeer. Vreemd genoeg, 
stellen de schrijvers van het tweede artikel, 
wordt aan kinderen met een groot gehoor
verlies pas in de laatste jaren van het voort
gezet onderwijs geleerd met de telefoon om 
te gaan. Zij (de schrijvers) zetten een trainings
programma op voor een vier jaar oud (bijna) 
doof meisje. 
In het derde artikel wordt gesteld, dat hulp
middelen en -systemen niet altijd duur hoeven 
te zijn om een nuttige bi jdrage te kunnen le
veren. O p een school voor doven in Salt Lake 
City nam men een proef met een FM-unit, 
ondermeer bestaande uit een tweedelig FM-
microfoon-systeem, een stereo-versterker en 
idem luidsprekers. De resultaten waren heel 
gunstig, mits de werkruimte al over een goede 
akoestiek beschikte. Het artikel bevat enkele 
verduidelijkende tekeningen. 

Nummer 2, 1988 
De gevolgen van het dragen van een niet 
goed funktionerend hoortoestel worden vaak 
onderschat. Het hoortoestel sluit de gehoor
gang af, wat in feite - in dat geval - een extra 
verlies van 25 a 30 dB betekent. Dit en aan
verwante zaken in het artikel 'Het niet goed 11 

Uit buitenlandse tijdschriften 



funktionerend hoortoestel: dubbel gevaar
lijk'. 

Nummer 3, 1988 
Dit nummer is opgebouwd rond het thema 
'Communicatie'. In zijn voorwoord schrijft de 
hoofdredakteur: 'Duidelijk kunnen spreken en 
begrepen worden door anderen is een groot 
goed , maar het is nog waardevoller, dat je 
de taal, die de wereld om je heen gebruikt, 
begrijpt'. Het eerste artikel gaat over de inter-
aktie tussen goedhorende ouder(s) en een kind 
met een gehoorstoornis. 
Het tweede stelt het voorspellen door audio
logen van het kunnen spraakverstaan naar 
aanleiding van pure toonaudiogrammen 
aan de orde. De ruim 50 audiologen die aan 
het onderzoek meewerkten, kwamen tot nog 
al uiteenlopende verwachtingen. Artikel kom
pleet met audiogrammen en tabellen. 

Nummer 4 , 1988 
Uit het aanbod aan artikelen wil ik de volgen
de noemen: hoe kunnen leerkrachten de 
nieuwste technologie in hun spreekonderwijs 
inpassen. In dit onderzoek leerde men kinde
ren hun toon(hoogte) te verbeteren door o.a. 
gebruik te maken van een computer spraak-
display, de Visipitch en een apparaat je, dat 
informatie voelbaar maakt aan de wijsvinger. 
Het tweede artikel schetst het resultaat van 
een onderzoek naar het kunnen onderkennen 
van leerproblemen bij auditief gehandicapte 
leerlingen. Men liet een oordeel uitspreken 
door een onderwijzer, een spraak-taal patho
loog, een audio loog en een schooldirekteur. 
Uitkomst? Het bleek uitermate moeilijk aan 
te geven of er naast de hoorstoornis ook nog 
sprake is van beperkte leervermogens. 

2. The Journal of the B.A.T.O.D. (UK) 
nummer 4, 1988 

In dit nummer aandacht voor de voorkeur, die 
dove studenten in het hoger onderwijs heb
ben voor een bepaalde wijze van cummjni-
catie. 

Zij toonden zich voorstander van onderricht 
in spraakafzien/l iplezen tijdens hun (vroegere) 
schooljaren en de meerderheid zou het toe
juichen als gebaren (Signed English of British 
Sign Language) op de hogere school zou wor
den aangeleerd en gebruikt. 
Vervolgens het eerste deel van een serie van 
drie over doofheid en het leren lezen. En tot 
slot een artikel, dat verslag doet van pogingen 
leerlingen met een hoorstoornis te integreren 
in een horende setting. Men spreekt hier van 
een Partial Hearing Unit en de lezer zal hier 

en daar verbanden ontdekken met ons syteem 
van symbiose met het regulier onderwijs. 

3. Hörgeschadigte Kinder (BRD) 

Nummer 1, 1988 
Dit Westduitse tijdschrift voor (vooral) ouders 
van kinderen met een auditieve handicap, is 
zijn 25e jaargang ingegaan. Ter gelegenheid 
hiervan is elklcwartaalnummer gewijd aan een 
thema. In dit nummer is het thema: meervou
dig gehandicapte dove en slechthorende 
kinderen. Met o.a. een verslag van een Zwit
serse leerkracht, die haar werk-van-alle-dag 
beschrijft; voorts slechthorendheid en senso
rische integratiestoornissen op de kleuterafde-
ling; een situatiebeschrijving van de school in 
Zefl; leren leven met een meervoudig gehan
dicapt kind; deze - maar nu al volwassen -
zelf aan het woord ; een onderzoek naar de 
situatie waarin meervoudig gehandicapte 
jongeren in Westfalen zich na het verlaten van 
de school bevinden en tot slot: scholen voor 
slechthorenden zijn onmisbaar. 

Nummer 2, 1988 
Het tweede nummer is gewijd aan het thema 
'Het kind met een gehoorstoornis in het gezin'. 
Het gezinsleven in al zijn facetten wordt van
uit verschillende invalshoeken belicht. 
Aan het woord zijn meest ouders. Omgekeerd 
ook een artikel over een horend kind bij dove 
ouders. 

Nummer 3, 1988 
In zijn voorwoord schrijft prof. Armin Löwe, 
dat we thans in het tijdperk van de micro-
chip leven. Vrijwel niemand, die nu zijn be
roepsopleiding krijgt, zal dat beroep nog net 
zo uitoefenen tegen de tijd dat hij met pen
sioen gaat: we zullen steeds moeten bij- en 
omscholen. Voor dove en slechthorende men
sen betekent dit een extra hindernis. Het be
heersen van de gesproken en de geschreven 
taal zal daarbij belangrijk blijken te zijn. 
Alle artikelen in dit nummer handelen over 
opleiding en opleidings(on)mogelijkheden voor 
gehoorgestoorde jongeren. Ze geven nu eens 
de stand van zaken weer in een individueel 
geval, dan weer meer in het algemeen. Bijv. 
in het Duitstalige Zwitserland, in Hildesheim, 
in Osnabrück en in Nedersaksen. 
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Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. De Stijgbeugel 
Mgr. Terwindtschool 
De Spreekhoorn 
Dependance de Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint-Marie 
School 'De Horst' 
School 'De Beemden' 
V.S.O. 'Ekkersbeek' 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.S.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
Dr. J.de Graafschool-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 1 
Bertha Mullerschool 2 
Bertha Mullerschool V.S.O. 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
IJsbeertstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Pr. Margrietstraat 124 
Fazendadreef 3 
Enkstraat 69 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam 
1064 BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr.) 

0721 WD 
3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

Vriendelijk verzoek: Geef w 
door aan de eindredaktie 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.C.A.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool V.S.O. 
Internaten Groningen 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afd. van het I.V.D. 
De Wingerd, afd. van het I.V.D. 
Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr. Inst. voor doven 
'Effatha', V.S.O. en L.B.O. 

ijzigingen van adressen en telefoon 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 1 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertsstr.32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-158547 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 

08895-41790 
076-132352 
076-212352 

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-948994 

050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 

070-943042 
02240-14896 
02240-14071 

030-510041 
030-612404 
030-442882 
030-621227 
038-212959 

020-178617 
020-132801 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-270840 

010-4132280 
010-4552417 

04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-992021 
079-511151 

nummers van scholen en instituten direkt 



drukkerij grafax bv - zaandam 


