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Ten geleide 
In maart 1994 wordt nummer 1 - jaargang 35 van het tijd
schrift van de vereniging ter bevordering van het onderwijs ïiginc 

jrlanc aan doven in Nederland en de Nederlandse vereniging tot 
bevordering van het onderwijs aan slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden uitgegeven. 
O p deze manier staan we correct stil bij net zevende lustrum 
van het tijdschrift dat u nu ter hand heeft genomen. Het zou 
niet correct zijn hier te spreken van "35 jaar 'Van Horen Zeg
gen' ". In de jaren zestig namelijk heette ons tijdschrift 'Het 
Gehoorgestoorde Kind'. 
In het midden van de zeventiger jaren meende men dat deze 
naam niet langer binnen de opvattingen van de tijd paste. De 
nieuwe naam werd: 'Van Horen Zeggen', door sommigen en
thousiast verwelkomd, door anderen bij van horen zeggen ver
nomen. Uitgesproken ongehoord vond niemand de nieuwe 
naam zodat het bij 'Van Horen Zeggen' is gebleven. 
Stilstaan bij het zevende lustrum? -, in zekere zin niet! 
Stilstand is achteruitgang. Daarom heeft de redactie besloten 
in het 35ste bestaansjaar binnen de beperkte mogelijkheden 
meer ruimte te geven aan innovatie. 

De innovatiecommissie is druk bezig. Ideeën krijgen concreet 
gestalte, nieuwe rubrieken staan op stapel, aan de uiterlijke 
vormgeving van het blad wordt binnenskamers druk gesleu
teld. Het zevende lustrum zal zijn licht vooruit werpen! 
Jaargang 34 bracht ons het thema 'Computergebruik e tc ' ; 
jaargang 35 zal ons het thema 'Ambulante Begeleiding' bren
gen. Verder zal deze jaargang, bijna traditiegetrouw, in de af
leveringen 2 en 4 verslag doen van wat er zich heeft afge
speeld op 'het congres' respectievelijk 'de conferentie' van de 
beide verenigingen. 
Nummer 1, jaargang 35; het is geen dikkerd. Kwaliteit mani
festeert zich zelden in kwantiteit. De uitdrukkking: 'Teveel van 
het goede', kent geen analoge in: 'Teveel van het beste'. 
Ik nodig u van harte uit verder te lezen. 

B.G. Hofman 



Een schema voor onderzoek van spraak- en 
taalontwikkeling in een audiologisch centrum 
19 april 1993, VeBOSS-conferentie 

drs. C.F.Slofstra-Bremer, drs. M. aan de Wiel 

1. Inleiding 

Kinderen die men verdenkt van gehoorproble
men omdat de spraak- en/of taalontwikkeling 
niet of onvoldoende op gang komt, worden in 
het algemeen verwezen naar een audiologisch 
centrum (AC) voor onderzoek. Bij deze kinderen 
moet dan na het gehooronderzoek ook een 
spraak/taalonderzoek plaatsvinden, om een ad
vies te kunnen geven voor verdere begeleiding. 
Dit onderzoek bestaat uit een inventarisatie van 
de gehoor- en spraak/taalproblematiek. In een 
aantal gevallen wordt tevens KNOonderzoek 
en/of psychologisch onderzoek gedaan; gege
vens over de thuissituatie worden tenslotte door 
de maatschappelijk werker verzameld. De beslis
sing welke disciplines zich actief moeten bezig
houden met een specifieke cliënt wordt in het 
algemeen in teamverband genomen. De samen
stelling van de teamvergadering verschilt per 

Het spraak/taalonderzoek vindt aldus plaats in 
een specifiek onderzoekskader. Het gebeurt van
uit een eveneens specifieke vraagstelling, name
lijk: is er inderdaad een gehoorprobleem? Is er 
inderdaad een spraak- en/of taalontwikkelings
probleem? Zijn er andere problemen die meer 
op de voorgrond staan? En: welk soort hulpver
lening is dan in dit geval het beste? 
Audiologische centra voelen daarom de behoef
te aan een eigen methodiek voor spraak/taalon
derzoek, die passend is in het kader van een 
AC en waarmee een antwoord kan worden ge
geven op de vraagstelling. 

Ten behoeve van het Gemeentelijk Audiologisch 
Centrum (GAC) in Amsterdam is een onder-
zoeksschema in ontwikkeling. De eerste versie is 
gemaakt in samenwerking met de Hogeschool 
van Amsterdam, afdeling logopedie, door 
M.aan de Wiel en C.F.Slofstra-Bremer Vanaf 
december 1992 is het ontwerp binnen het GAC 
verder ontwikkeld door de laatstgenoemde. Het 
huidige schema is nog een concept; de beschrij
ving op deze plaats is derhalve een rapportage 
over een tussenstadium. 

In deze rapportage wordt allereerst beschreven 
2 aan welke criteria spraak/taalonderzoek in een 

AC ons inziens zou moeten voldoen, en met 
welke voorwaarden men daarbij rekening heeft 
te houden. De keuzes die hierbij worden ge
maakt, zijn sterk bepalend voor het eindresul
taat. Deze keuzes worden beschreven en gemo
tiveerd in het daarna volgende deel. 

Vervolgens wordt eerst het ontstaansproces van 
het onderzoeksschema geschetst en de opzet er
van. Daarna beschrijven wij de werkwijze die 
wordt voorgesteld bij de afname van spraak/ 
taalonderzoek in deze vorm. Tenslotte worden 
de eerste ervaringen met het schema beschre
ven. 

2. Criteria 

Onderzoek van spraak- en taalontwikkeling in 
een AC moet voldoen aan inhoudelijke criteria 
en tevens moet het passen binnen het werkver
band van een dergelijk centrum. Welke criteria 
men stelt bepaalt de aard en de breedte en/of 
diepgang van het onderzoek; de voorwaarden 
houden meer verband met de organisatie en ti
ming binnen een audiologisch centrum. Deze 
voorwaarden blijven hier buiten beschouwing. 
Per AC liggen hier grote verschillen. 

Het onderzoek naar spraak en taal in het AC 
zien wij in het GAC als een vorm van eerste-
fase-diagnostiek. Het onderzoek is compact, 
maar moet voldoende antwoord geven op de 
onderzoeksvragen waarvoor men is gesteld. In 
het GAC noemen wij het eerste-fase-diagnostiek 
omdat er in de regel een diepergaana onder
zoek volgt door de interveniërende instantie op 
de specifieke terreinen waarop de problemen 
zijn geconstateerd ten behoeve van de feitelijke 
interventie (tweede fase). 

Het onderzoek moet daarom meer in de breedte 
gaan dan in de diepte. Het moet breed zijn om
dat alle verschillende aspecten van spraak- en 
taalontwikkeling relevant zijn. Men weet immers 
niet van te voren op welk gebied het kind uitvalt. 
Het onderzoek behoeft niet zeer diepgaand te 
zijn, omdat een AC niet zelf intervenieert op het 
gebied van spraak en faal; het gaat 'alleen 
maar' om de best mogelijke verwijzing. Het on-



derzoek behoeft geen doelen voor interventie op 
te leveren, of een behandelstrategie. Deze as
pecten kunnen worden bepaald door de instan
tie die de interventie zal gaan uitvoeren. 

Het onderzoek moet o.i. uitgaan van een objec
tieve en een subjectieve norm. Objectief moet 
het onderzoek een vergelijking met leeftijdgeno
ten mogelijk maken, zodat men kan bepalen in 
hoeverre het desbetreffende kind een achter
stand heeft of zich afwijkend ontwikkelt. 
Daarnaast echter moet ook gekeken worden 
naar de subjectieve ervaring van dit kind en zijn 
eigen omgeving. Het gaat dan om een ant
woord op de vraag, in hoeverre de communica
tie van dit kind in de eigen leefomgeving wordt 
belemmerd door het spraak/taalprobleem en als 
hoe ernstig dit wordt ervaren. 
In de onderzoeksopzet zoals hier beschreven 
richten wij ons voornamelijk op de objectieve 
vorm; het subjectieve gedeelte komt tot uiting in 
het anamnesegesprek dat hier slechts kort aan 
de orde komt, en in de observatie van het kind 
in interactie. Dit laatste wordt in het onderstaan
de uitgebreider beschreven. 
Het subjectieve gedeelte vormt een wezenlijk on
derdeel van de diagnostiek en hoort onverbreke
lijk bij hef objectieve gedeelte. 

Het onderzoeksschema moet de notatie van on
derzoeksgegevens gemakkelijk en overzichtelijk 
maken, zowel synchroon als diachroon. Syn
chroon: van een bepaalde momentopname 
moeten alle onderzochte aspecten bij elkaar sa
mengevat kunnen worden; diachroon: bij herha
lingsonderzoek moeten de vorderingen even
eens daarbij worden aangegeven. Het is een 
groot voordeel dat bij veel kinderen het mogelijk 
is om ook het ontwikkelingsverloop in het onder
zoek te kunnen betrekken, omdat veel kinderen 
bij herhaling terug moeten komen voor controle 
van het gehoor. Een notatieformulier is daartoe 
ontworpen dat dit mogelijk maakt op overzichte
lijke wijze. 

Het onderzoek moet kunnen worden uitgevoerd 
door een in spraak- en taalontwikkeling gespe
cialiseerde logopedist, of psycholinguist met kli
nische ervaring. Het veronderstelt vakkennis op 
het gebied van spraak- en taalontwikkelingspro
cessen en de pathologie op dit gebied. Het ver
onderstelt vaardigheden van de onderzoeker op 
het gebied van omgang met kinderen, taal ont
lokken, spel en interactie op gang brengen, ge-
spreksvoering. 

Het onderzoek moet in het algemeen kunnen 
worden uitgevoerd in maximaal 6 0 minuten tijd 
met het kind (meer kan men van de meeste kin

deren niet vragen). Inclusief het gesprek met de 
ouder(s), de uitwerking van test- en observatie-
gegevens en de verslaglegging betekent dit een 
tijdsbeslag voor de onderzoeker van 2 a 2'/2 
uur. Hierbij is nog geen rekening gehouden met 
de tijd die is gemoeid met het intercollegiaal 
overleg, al dan niet in teamverband. 

3. Ontstaan en verdere ontwikkeling 

In eerste instantie hebben M.aan de Wiel en 
C.F.Slorstra-Bremer in samenwerking een opzet 
gemaakt ten behoeve van het GAC (1990-
1991). 
Het huidige concept is toen in hoofdlijnen ont
worpen, te weten een indeling in te onderzoe
ken categorieën van taalgedrag per jaargroep, 
namelijk taaibegrip en taalproduktie. De laatste 
is onderverdeeld in taalgebruik, taalinhoud en 
taalvorm. Deze categorieën zijn ontleend aan li
teratuur (m.n. Lahey, 1988) en in Nederland 
gangbare taaltests en -analysemethoden (Rey-
nell, TVK, TAK, TARSP). 

Het uitgangspunt hierbij was de visie op taalont
wikkeling zoals verwoord door Lahey (1988). 
Deze opvatting heeft inmiddels in Nederland in
gang gevonden (o.a. v.d.Dunqen en Verbooq 
1991). 
Vervolgens zijn in het GAC een aantal wijzigin
gen aangebracht. Deze worden hieronder be
schreven. 

De categorieën van taalgedrag zijn op een no
tatieformulier geordend in kolommen. Van links 
naar rechts zijn per jaargroep de minimaal te 
verwachten gedragingen weergegeven. Van bo
ven naar beneden zijn de jaargroepen 0 t /m 5 
jaar aldus 'beschreven'. Bij kinderen die achter 
zijn in ontwikkeling kan men aangeven wat het 
kind nog wél kan bij datgene wat boven de op 
die leeftijd te verwachten items staat. 
Een achterblijvende of disharmonische ontwikke
ling springt op deze wijze snel in het oog. Ook 
is het niet moeilijk om te differentiëren tussen al
gehele achterstand op spraak/taalgebied en 
uitval op specifieke onderdelen. Wanneer bij 
herhalingsonderzoek na een half jaar het onder
zoek opnieuw wordt uitgevoerd, kan men het 
formulier invullen met een andere kleur, zodat 
zichtbaar is welke vorderingen het kind intussen 
heeft gemaakt (zie figuur 1). 

Nieuwe te observeren categorieën zijn toege
voegd, namelijk auditieve vaardigheden en fo
nologische ontwikkeling. 
Deze toevoegingen zijn noodzakelijk, omdat 
van de populatie van een audiologisch centrum 
veel cliënten gehoorproblemen hebben of heb
ben gehad, hetgeen ook gevolgen kan hebben 3 



Figuur 1. Schema inventarisatie spraak- en taalontwikkeling 

Jaargroep 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

Leeftijd 
(maanden) 

0 - 12 
13 -24 

2 5 - 3 6 
3 7 - 4 8 
4 9 - 6 0 

71 en ouder 

Auditieve 
vaardigh. Taalbegrip Taalgebruik Taalinhoud Taalvorm Mondgew./ 

Fonol. ontw. 

voor de spraakontwikkeling en de ontwikkeling 
van de auditieve vaardigheden (inclusief de 
vroege luisterontwikkeling) (zie figuur 1). 

De items worden op het notatieformulier vermeld 
bij bepaalde leeftijden. Er is naar gestreefd om 
hierbij de p-90 waarde of de 10-percentiel 
waarde aan te houden, daf wil zeggen dat we 
ons (in aansluiting bij de praktijk van consultatie
bureaus en VTO-screeningsinstrumenten voor 
taalontwikkeling) richten op de grens van de 
laagst functionerende 10% van de leeftijds
groep. 

In de jaarlijn van de O-jarigen hebben de items 
geen van alle een p-90 waarde. In de praktijk 
wordt bij kinderen jonger dan 1 jaar ook geen 
spraak/taalonderzoek gedaan op een AC. 
Deze items zijn echter toch opgenomen omdat 
zij dikwijls wel te observeren zijn bij de 2/3- ja-
rige kinderen die geheel uitvallen op items van 
de eigen jaarlijn. Daarom moesten deze ge
plaatst worden vóór de 12-24 maanden perio
de (zie figuur 2). 

taalgebruik 

O oogcontact 
O gezamenlijke aandacht 
O beurtnemen 
O aandacht vestigen van de 

ander op iets 
O reguleren 
O speelt/maakt plezier met 

geluiden 

niet: 
niet: 
niet: 

niet: 
niet: 

niet: 

O 
O 
O 

O 
O 

O 

Figuur 2. Gedeelte van de items van de 
jaarlijn 0-12 maanden: 

De items voor de kolom auditieve vaardigheden 
zijn ontleend aan Simkens (1984) voor de eer
ste twee levensjaren. Daarbij is een keuze ge
maakt uit de door hem genoemde mijlpalen in 
de ontwikkeling van het luisteren. De items die 
het gemakkelijkste te observeren zijn, zijn hier 
opgenomen. 

Voor de periode daarna is een beperkt aantal 
items opgenomen, ontleend aan de klinische er-

auditieve vaardigheden 
O kan aandacht vasthouden voor 

geluiden (d.w.z. is niet direct 
afgeleid door de eerste de beste 
andere stimulus) 

O kan aandacht vasthouden bij 
gesprekje/spelletje van eigen 
keuze 

niet: O 

niet: O 

Figuur 3. Gedeelte van de items van de jaarlijn 
24-36 maanden: 

varing van de logopedisten op het GAC en aan 
de handleiding van de Reynell (oorspronkelijke 
Engelse versie, de bijlage). Als voorbeeld geven 
wij de items van een jaarlijn (zie figuur 3). 

De items voor de fonologische ontwikkeling zijn 
ontleend aan de beschrijving van de gemiddel
de leeftijd van verwerving van de Nederlandse 
fonologie [Beers, 1991 en 1992), en mondelin
ge informatie van K.Jansonius (AMC, afdeling 
foniatrie, Amsterdam). De meest opvallende (ge
makkelijk te observeren) verschijnselen daarvan 
zijn opgenomen. Als veronderstelde p-90 waar
de is hypothetisch aangenomen: een jaar nadat 
het verschijnsel normaal wordt verworven (Beers, 
1993 en Schriberg, 1993) (zie figuur 4). 

fonologische ontwikkeling 

O is in het algemeen goed te verstaan 
voor vader/moeder/verzorger niet: O 
vervangt medeklinkers door / h / of / w O 
cv/vc/cvc komen niet alle drie voor O 
stopping komt veel voor O 
gliding komt veel voor O 
Fronting komt veel voor O 
backing komt veel voor O 
deletielcomt veel voor O 
clusterreductie komt veel voor O 

Figuur 4. Gedeelte van de items van de jaarlijn 
24-36 maanden: 

Bij testen, testonderdelen en elementen van ge
normeerde onderzoeksvormen zijn eveneens p-



9 0 waarden opgenomen of die waarden van 
de standaardscores die daar het dichtst bij lig
gen. Er staan dikwijls twee getallen: het eerste 
getal correspondeert met de p-90 waarde voor 
de eerste maand van het desbetreffende levens
jaar, het tweede getal correspondeert met de p-
9 0 waarde van de laatste maand van dat le
vensjaar. Bij het TSI, OVL en SVL van Gerritsen 
zijn de waarden gegeven van de grens naar 
' laag' functionerend. Bij de TAK is de grens ge
nomen van ' laag' bij Nederlandse kinderen. 
Van de TARSP zijn de normen weergegeven van 
de screeningsvorm; daarbij is gekozen voor die 
waarde waarbij voor de desbetreffende leeftijds
groep minstens drie maal de kwalifikatie 'lang
zaam' is te vinden in de normtabel. Deze keuze 
was noodzakelijk omdat de screeningsvorm van 
de TARSP niet één norm geeft per nalve jaar
groep, maar vier (splitsing in jongen/meisje en 
in milieu A/mil ieu B) (zie figuur 5). 

taalvorm 

O vraagzin met 'he?' niet: O 
O noemt zichzelf bij de naam niet: O 
O * gebruikt onderwerp + bepaling / 

onderwerp + voorwerp of complement 
(die hier/auto mooi/mama koek) niet: O 

O * gebruikt voorwerp of complement + 
werkwoord / onderwerp + werkwoord / 
bepaling + werkwoord 
(beertje pakken / jij doen / hier 
zitten) niet: O 

zwak bij 2.0-2.6. Indien niet 2 * positief aan te 
kruisen 

O maakt een driewoordszin (p°0 bij 
32 mnd) niet: O 

O * gebruikt onderwerp + werkwoord + 
voorwerp of complement niet: O 

O * 'ik' komt voor niet: O 
O * hulpwerkwoord komt aelfstandig 

gebruikt voor niet: O 
O een zinsdeel van meer dan een woord 

komt voor niet: O 

zwak indien niet 3 van de vier * kunnen worden 
aangekruist in positieve zin (TARSP), bij 2.6-2.11. 

gen, of het ontbreken van kruisjes bij items te 
wijten is aan onvermogen van het kind, aan ver
storing in de situatie of aan de eigen onder
zoeksvaardigheden. 

De items van de categorieën taalinhoud en taal
gebruik zijn bekeken in verband met andere 
items op dezelfde jaarlijn, met name in verband 
met de items van de categorie taalvorm. Deze 
laatste zijn als leidraad gebruikt, omdat daarvan 
normgegevens voorhanden zijn voor het Neder
lands. De items voor taalinhoud en taalgebruik 
zijn daaraan 'opgehangen': datgene wat te ver
wachten is in dezelfde periode is daar ge
plaatst. 
Tevens is een controle uitgevoerd per kolom. In 
het gebruik in de praktijk wordt zichtbaar dat 
sommige items niet op de juiste plaats staan ten 
opzichte van de items er vlak onder of boven. 
Gestreefd is naar een volgorde die het meest de 
verwervingsvolgorde weerspiegelt. 

Alle items zijn gefomuleerd in Nederlandse taal. 
Waar dit van toepassing is, zijn de (vaak Engel
se, vaktermen tussen haakjes toegevoegd. Soms 
wordt een voorbeeld van kindertaal ter verduide
lijking gegeven (zie figuur 6). 

Figuur 5. Gedeelte van de items van de jaarlijn 
24-36 maanden: 

J 

O 

ü 

o 

ü 

ü 

u 
o 

u 

taalinhoud 

gebruikt werkwoorden als 'weten, ge
loven, denken' etc. (episiemic') 
drukt tegenstellingen uit ('antithesis' 
('die is heel groot, maar hij kan 
d'r wel in") 
specificeert gebeurtenissen ('toen die 
keer, toen we naar Terschelling 
gingen . . .') 
gebruikt 'kunnen' als modaal werk
woord (om mogelijkheid uit te druk
ken 
praat over het gesprek ('communi
cation") 
vraagwoord 'wanneer' komt voor 
'hoe, wat'-vragen komen voor (m.b.t. 
handelingen) 
waarom -vragen 

niet: 
niet: 

niet: 

niet: 

niet: 

niet: 
niet: 

niet: 
niet: 

O 
O 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

Figuur 6. Termengebruik taalinhoud, een voorbeeld 

De items zijn zo veel mogelijk gesteld in termen 
die aangeven wat het kind kan. Bij ieder item 
zijn drie mogelijkheden, namelijk: aankruisen 
dat het kind bepaald gedrag kan vertonen, aan
kruisen dat het kind hiertoe nog niet in staat lijkt 
te zijn, of in het geheel niets aankruisen. Dit be
tekent dat men geen informatie heeft over dit ont
wikkelingsfacet. 
De onderzoeker moet zich daarbij altijd afvra-

Bij taalinhoud is bij de 2-jarige toegevoegd 
'vraagt vaak: wat is dat (isda), en bij de 3-jari-
ge 'vraagt vaak: waarom'. Dit is opgenomen 
omdat wij van mening zijn dat het minstens zo 
belangrijk is om te kijken naar de manier waar
op het kind bezig is dingen te willen leren, als 
naar wat het kind al geleerd heeft. Leerstrate
gieën zijn weliswaar moeilijk te observeren, maar 
toch van groot belang voor de prognose. Men 5 



kan altijd ook bij de begeleidende verzorger na
vragen of het kind dit gedrag thuis vertoont wan
neer het gedrag zich tijdens het onderzoek niet 
voordoef. 

4. Werkwijze 

4.1. Inleidend gesprek 

De onderzoeker begint na een kort inleidend ge
sprek met ouder en kind zo spoedig mogelijk 
met het onderzoek. Het is m.i. beter om niet te 
beginnen met een uitgebreid anamnesegesprek, 
omdat het kind minder goed kan wachten dan 
de ouder. Bovendien kan een anamnesege
sprek, dat wordt gevoerd na afloop van het on
derzoek, gerichter zijn en meer diepgang heb
ben, omdat de onderzoeker dan al het een en 
ander heeft gezien. 
Indien uit de verwijzingsbrief niet voldoende dui
delijk is voor welk type probleem het kind is ver
wezen, moet dit ecnter wel in dit inleidende ge
sprek gevraagd worden, vóór het onderzoek. 
Het moet duidelijk zijn wat het klachtenbeeld is: 
O gehoorprobleem 
O spraak/taalprobleem 
O articulatie. 
Ook moet de procedure en volgorde van wer
ken worden uitgelegd. 

4.2. Test(sl 

Aan het concentratievermogen van het kind 
worden de hoogste eisen gesteld bij testen. Dit 

leit ervoor om daarmee te beginnen. In ver
and met verlegenheid van het kind is het testen 

van gehoor of taal beg rip het beste begin. 
Daarna neemt men (een) taalproductie/test(s) 
en/of articulatietest af. 

4.3. Observaties 

Het is logisch dat ook tijdens testafnames obser
vaties worden gedaan. Het gericht observeren 
kan echter bij uitstek goed gebeuren nadat ge
test is. Het kind ontspant zich en vertoont als re
gel gedrag dat meer representatief is voor het 
gewone functioneren dan tijdens testen het geval 
is. Spontane taal, spontane spraak, spelgedrag, 
interactie moeder/vader en kind, eet- en drink
gedrag zijn te observeren gedragsaspecten. 
De werkwijze bij deze observaties wordt hieron
der globaal beschreven. 

De auditieve vaardigheden/luisterontwikkeling 
observeert men tijdens het gehooronderzoek en 
tevens door middel van gerichte observatie. Het 
is van belang om bij kinderen die ouder zijn 

6 dan twee jaar, ook enige eisen te stellen tijdens 

het observatiegedeelte. Dit kan bijvoorbeeld 
door het kind even te laten luisteren (naar een 
stukje uitleg of een kort verhaaltje). Het testen 
van auditieve vaardigheden als auditief geheu-

en, auditieve analyse en synthese, laten wij 
ier buiten beschouwing; deze horen eerder bij 

leervoorwaarden voor het lees- en schrijfonder
wijs dan bij de mondelinge taalvaardigheid van 
het kind. 

Het taalgebruik kan men het beste in de sponta
ne interactie observeren. Het observeren van 
taalgebruiksaspecten kan weinig tot geen speci
fieke tijd kosten bij kinderen bij wie geen dingen 
opvallen op dit gebied tijdens het verloop van 
het onderzoek. Indien ecnter het contact en de 
communicatie moeizaam verlopen en/of vreemd 
op wat voor wijze dan ook, moet men wel even 
de tijd nemen voor onderzoek op dit gebied. 
In dit geval is gericht ontlokken een bruikbare 
onderzoeksstrategie. Dit zou bijvoorbeeld kun
nen als volgt: 

Begin een spel met het kind of een activiteit waar 
het plezier aan kan beleven en die aanleiding geeft 
om samen te praten. Lok daarbij het kind uit om 
specifiek pragmatische vaardigheden te gebruiken. 
Er zijn o.a. de volgende mogelijkheden: 
- geef het kind even geen aandacht zodat het daar

om kan gaan vragen (vraagt het kind om aan
dacht? verbaal of non-verbaal?); 

- versta het kind eens expres verkeerd (kan het 
kind verduidelijken? hoe, verbaal, non-verbaal?); 

- geef het kind een opdacht die slechts gedeeltelijk 
is te verstaan. Vraag bijvoorbeeld om een mum-
mum te tekenen (vraagt het kind om verduidelij
king? hoe?); 

- geef het kind niet meteen het benodigde materi
aal, bijvoorbeeld het potlood (vraagt het kind om 
wat hij nodig heeft?); 

- wek de begeerte op naar iets, maar bevredig deze 
niet meteen (vraagt het kind om wat hij graag wil? 
hoe?). Hierbij is materiaal nodig, b.v. een leuk ge
vulde glazen pot met moeilijke deksel; 

- ga even samen telefoneren. Kan het kind groeten, 
afsluiten, sociale conventies hanteren? 

- probeer de conversatie ook naar buiten het nier
en nu te leiden; en dan niet alleen naar 'bij jou 
thuis ook?', maar ook naar buiten het eigen we
reldje (vertel iets over jezelf, jouw wereld, en kijk 
of het kind daarover door kan gaan. 'Ik heb thuis 
twee poezen. ); 

- bij kleuters kan men door middel van verhaaltjes 
nog verder gaan. Laat het kind vertellen bij een lo
gische reeks, en vraag vervolgens of het jou een 
gebeurtenis kan vertellen met een dier. 

Het is niet de bedoeling dat al deze onderdelen wor
den uitgevoerd tijdens een onderzoeksessie. De on-



derzoeker moet al werkende een keuze maken. 
Aan de ouders kunnen ook vragen worden gesteld 
met betrekking tot de pragmatische ontwikkeling, 
naar aanleiding van het onderzoek. Het is verstandig 
om dit te doen wanneer het kind bepaalde dingen 
niet laat zien die men wel verwacht op deze leeftijd. 
Misschien doet het kind deze dingen thuis wel. 
Eventueel kan men vragen om thuis gericht op te let
ten of dit gedrag zich voordoet. 

De taalinboud kan men onderzoeken door mid
del van testen, observaties en/of vragen stellen 
aan de ouders. Met het onderzoeksschema erbij 
is direct duidelijk welke vragen gesteld kunnen 
worden. Voor de observatie van de taalinhoud 
zou men de volgende strategie kunnen gebrui
ken: 

Observeer het kind tijdens spel met de onderzoeker 
zelf. Speel zo mogelijk symbolisch spel (wereldspel
materiaal, poppenhuis; bij hele kleintjes pop of 
beer). 

Indien het kind dit aankan, is gebmik van preten-
boek en ander plaatmateriaal ook nuttig. Dit lokt de 
produktie van 'moeilijker' taalinhouden als tijdsaan
duidingen en causaliteit beter uit. 
Houd het onderzoeksschema in de buurt en kruis 
zoveel mogelijk meteen aan wat het kind laat horen. 
Bij kinderen van vijf jaar kan men proberen met het 
kind in gesprek te komen, los van enig materiaal. 
Laat het kind vertellen 
- hoe oud het is; 
- wanneer het jarig is; 
- welke dag het is vandaag, gisteren, morgen; 
- of het een huisdier heeft of kent. Wat heeft het 

kind meegemaakt met huisdieren? 
e.a. 

De taalvorm kan men het meest efficiënt onder
zoeken door middel van testmateriaal. Het kan 
echter goede extra-informatie opleveren wan
neer men daarnaast analyseert welke taalvor
men het kind in de spontane interactie gebruikt. 

Het observeren van de mondmotoriek en het 
mondgedrag kan gebeuren in observatie van 
het kind, bijvoorbeeld: 

- Tijdens luisteren naar iemand anders. Is er een 
mondademhaling' Neusademhaling? Is er een in-
terdentale tonghouding? 

- Tijdens eten van een koekje. Hoe kauwt het kind. 
hoe slikt het? Kan het met een beker omgaan, of is 
een fles makkelijker? Verslikt het zich vaak? 

- Tijdens het uitvoeren van opdrachten m.b.t. mond
bewegingen en imitaties daarvan. 

Observatie en analyse van de spontane spraak 
kan belangrijke andere informatie opleveren dan 

men verkrijgt bij een articulatietest. Voor onder
zoek naar de fonologische ontwikkeling is dit 
een algemeen erkende werkwijze. De differen
tiatie tussen fonologische ontwikkelingsstoornis
sen, dyspractische spraakproblemen en andere 
spraaksontwikkelingsstoornissen is alleen moge
lijk wanneer het onderzoek ook de observatie 
van spontane spraak omvat. 
De werkwijze hierbij is niet anders dan bij de 
observatie van spontane taal. Men kan hetzelf
de verzamelde materiaal van kindertaal en -
spraak hiervoor gebruiken. 

4.4. Gesprek met de ouderfsj/begeleider 

Het is aan te bevelen om een onderscheid te 
maken tussen: 

- een anamnesegesprek of vervolg daarvan, 
waarbij het doel is om nadere informatie in te 
winnen; 

- een informatie verschaffend gesprek, waarbij 
men bespreekt wat de resultaten 'zijn van 
reeds uitgevoerd onderzoek; 

- een adviesgesprek, waarbij het doel is om 
met de ouder te bespreken wat de meest ge
wenste volgende stap(pen) is (zijn). 

In de praktijk vloeien deze onderdelen vaak in 
elkaar over. Daar is geen bezwaar tegen, als de 
onderzoeker zelf maar goed weet wat op welk 
moment het doel is van het gesprek. Het is na
tuurlijk ook heel goed mogelijk om de verschil
lende gesprekken te voeren op verschillende mo
menten, wanneer het onderzoek gefaseerd op 
meer dan een dag wordt gedaan. Het anamne
segesprek zal dan de eerste keer plaatsvinden, 
en het adviesgesprek de laatste keer. Informatie-
verschaffen zal iedere keer gebeuren. 

5. Gebruik in de praktijk 

Deze werkwijze wordt in het GAC gevolgd bij 
kinderen met spraak/taalproblemen. De evalu
atie van de bruikbaarheid in de praktijk is nog 
niet afgerond. Deze vindt plaats door middel 
van bestudering van de dossiers en bespreking 
van de praktijkervaringen van de onderzoekers. 
De ervaringen van de onderzoekers zijn tot nog 
toe positief De werkwijze sluit goed aan bij dat
gene wat in het GAC mogelijk is. Het schema is 
overzichtelijk en geeft steun bij het schrijven van 
een onderzoeksverslag. Een praktisch probleem 
is nog de afwijkende maatvoering (A3) en de 
pagina-indeling van het formulier (de leesrichting 
is haaks op de normale leesrichting van een A4; 
de overige papieren in het dossier zijn A4. 
Over enkele aspecten kan nog iets meer worden 
gezegd op grond van de eerste evaluatie. 

Van de 24 dossiers blijken er 21 van Neder- 7 



landstalige kinderen en 3 van tweetalige kinde
ren te zijn. In het algemeen kan men stellen dat 
het spraak- en taalonderzoek bij tweetalige kin
deren als moeilijker wordt ervaren. In de klini
sche praktijk ziet men algemeen, dat een nieu
we onderzoekswijze door de onderzoeker 
minder gemakkelijk wordt toegepast bij cliënten 
die moeilijk te onderzoeken zijn. 
Dit is een punt dat blijvende aandacht vraagt. 

Tabel 1: Onderzoeksvraag 

onderzoeksvraag 
gehoor 
gehoor en spraaktaalontwikkeling 
onduidelijk of afwezig 

aantal 
3 

12 
_9 

24 

De kinderen bij wie de onderzoeker besluit om 
deze vorm van eerste-fase-diagnostiek uit te voe
ren, zijn slechts voor een klein deel op uitsluitend 
indicatie 'gehoor' naar het GAC verwezen (zie 
tabel 1). De verwijzers verzoeken in de helft van 
de aevallen naast gehooronderzoek ook onder
zoek naar de spraak/taalontwikkeling. In een 
opvallend groot aantal gevallen is de verwijzer 
niet duidelijk over de onderzoeksvraag. Men 
kan zich afvragen of het klinische beeld van kin
deren met spraak- en/of taalproblemen moeilijk 
te herkennen is voor verwijzers (altijd medici) uit 
de eerste of tweede lijn. 

Tabel 2: Probleemstelling') 

probleemstelling 
Vertraagde ontwikkeling van spraak 
en taal, tevens gehoorproblemen 
Vertraagde taalontwikkeling, tevens 
gehoorprobleem 
Vertraagde spraak- en taalontwikkeling 
Vertraagde spraakontwikkeling 
Geen probleem 
probleemstelling niet mogelijk 

aantal 

2 
5 
2 
2 
4 

24 

In 4 van de 24 gevallen wordt vervolgonder
zoek nodig geacht voordat men tot een pro
bleemstelling lomt . Deze onderzoeksopzet lijkt 
in de meeste gevallen voldoende informatie op 
te leveren voor een probleemstelling op grond 
waarvan verwezen kan worden. 
In 15 gevallen was (ook) gehooronderzoek ge
vraagd door de verwijzer (tabel 1); in 14 geval
len wordt inderdaad een gehoorprobleem ge
vonden. In 12 gevallen was expliciet ook 
spraak/taalonderzoek gevraagd door de verwij
zer en in 9 gevallen was de onderzoeksvraag 
onduidelijk (tabel 1); in 1 8 gevallen wordt een 
spraak- en/of taalprobleem gevonden, terwijl in 
4 gevallen de probleemstelling nog niet was af
gerond. Wellicht zijn er dus meer gevallen van 

spraak- en/of taalproblemen. Het lijkt erop dat 
verwijzers ruwweg in de helft van de gevallen 
een terecht vermoeden van spraak/taalproble
men hebben, en in eveneens de helft van de ge
vallen een onduidelijk beeld zien daar waar een 
spraak- en/of taalprobleem blijkt te zijn. 

Tabel 3: Duur van het onderzoek 

tijd 
90 minuten 
60 minuten 
30 minuten 

aantal 
2 

19 
3 

"24" 

Een onderzoeksduur van 6 0 minuten gemiddeld 
lijkt aangewezen in de meeste gevallen. Dit is 
niet verwonderlijk gezien de teperkte aan-
dachfsspan van jonge kinderen in het algemeen. 
De tijd die nodig is voor uitwerking van de resul
taten is nog niet geïnventariseercT Voor de on
derzoeker is aanzienlijk meer tijd gemoeid met 
het totale onderzoek dan alleen de tijd die met 
de cliënt erbij wordt besteed. 

Tot zover enkele eerste resultaten van een evalu
atie van de bruikbaarheid van deze onderzoeks
wijze. Het moge duidelijk zijn dat de uiterste 
voorzichtigheid is geboden met het trekken van 
conclusies uit deze eerste resultaten. Dit re
search 2) is nog volop gaande en zal gevolgd 
moeten worden door een normering en valide
ring. Hopelijk wordt dit mogelijk in de toekomst. 

Samenvatting 

In het Gemeentelijk Audiologisch Centrum te Am
sterdam wordt een onderzoeksschema ten be
hoeve van eerste-fase-diagnostiek van spraak- en 
taalontwikkeling ontwikkeld, vanuit een samen
werking met de Hogeschool van Amsterdam. De 
opzet van een notatieformulier en de werkwijze 
tijdens het onderzoek worden beschreven. De 
eerste resultaten van een evaluatie van de bruik
baarheid in de praktijk lijken positief. Het onder
zoek naar de bruikbaarheid van het instrument is 
nog niet afgerond en zal gevolgd moeten wor
den door een normering en valiaering ervan. 

) De term 'probleemstelling' wordt hier verkozen bo
ven 'diagnose'. Het gaat hier om de conclusie die 
men kan trekken uit inventariserend onderzoek; een 
etiologisch onderzoek is niet hierin begrepen.'M.i. 
kan men alleen de conclusie van onderzoek dat te
vens etiologisch is en waarin een uitspraak wordt 
gedaan over de oorzaak, een 'diagnose' noemen. 

) In het Nederlands betekent 'onderzoek' zowel we
tenschappelijk onderzoek als cliëntgericht onder
zoek. Voor de duidelijkheid gebruik ik in deze tekst 
de term 'research' voor de eerste betekenis en de 
term 'onderzoek' voor de tweede. 
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NIEUWSMARKT 
Nieuws vanuit de werkgroepen 

De werkgroep Nederlands als tweede taal (NT2) 

Korte geschiedenis en overzicht van de werk
zaamheden 

In onze vorm van speciaal onderwijs is er sinds 
enkele jaren sprake van een sterke groei van het 
aantal allochtone leerlingen. In 1989 werd dan 
ook een werkgroep opgericht door een aantal 
leerkrachten van scholen met als doel te kijken 
naar hoe we de groei van deze groep leerlin
gen kunnen vertalen in beleid voor alle sh/esm-
scholen (voor slechthorende kinderen en kinde
ren met ernstige spraak/taalmoeilijkheden) in 
Nederland. De werkgroep, met afgevaardigden 
van scholen uit Rotterdam, Eindhoven, Amers
foort, Enschede en Breda, heeft zich in eerste in
stantie beziggehouden met oriëntatie op metho
den, nascholing en met O.E.T. (C) (Onderwijs in 
Eigen Taal (Cultuur)). 
Thans houdt de groep zich bezig met NT2 (Ne
derlands als tweede taal) en het organiseren van 
studiedagen, het schrijven van nota's (zoals 'sug
gesties om de contacten met allochtone ouders 
te verbeteren'), voorlichting, standpuntbepaling 
m.b.t. O.E.T. en NT2 op onze scholen. 

Standpunt m.b.t. O.E.T. en NT2 op sh/esm-
scholen 

De kinderen op onze school hebben behoefte 
aan specifieke begeleiding m.b.t. het gehele 
taalgebied. Allochtone kinderen hebben een an
dere moedertaal. Dit betekent dat specifieke be
geleiding in de klas alléén niet voldoende is. De 
consequentie is dat uren die worden verkregen 
op basis van de herkomst van leerlingen (CUMI-
uren) gebruikt dienen te worden om deze kinde
ren extra te begeleiden. De werkgroep is er 
géén voorstander van om deze uren om te zet
ten in groepsonderwijs. Dit standpunt sluit aan 
bij de conclusie uit een nota van Van Kemenade 
(Ceders in de tuin, 1992). 
De uren van de O.E.T.-leerkracht zijn 'geoor
merkt'; zij kunnen alleen gebruikt worden voor 

°LE f iT ' ^ e t 'S w e ' m o 9 e ' i i i < o m deze uren op ver
schillende manieren in te vullen. De O.E.T.-er 
kan bijvoorbeeld een intermediairfunctie vervul-
en tussen school en ouders, maar kan ook een 
lesgevende taak hebben. 
In het laatste geval dient volgens de werkgroep 



de nadruk te liggen op de verwerving van het 
Nederlands. De Teerlingen op onze school heb
ben allemaal een problematische taalontwikke
ling. Het is niet aan te bevelen in het S.O. (Spe
ciaal Onderwijs) om twee talen aan te leren. 
Het V.S.O. (Voortgezet S.O.) zal bij elke indivi
duele leerling moeten afwegen of het aanleren 
van meerdere talen zinvol is. De beperkte tijd 
van de O.E.T.-leerkracht is een extra reden om 
een dergelijk besluit te rechtvaardigen. De moe
dertaal van de kinderen kan volgens de werk
groep het best worden gebruikt ter ondersteu
ning bij het leren van de Nederlandse taal en 
vervult tevens een brugfunctie tussen de moeder
taal en het Nederlands. 

Het spreekt voor zich dat er samenhang moet 
zijn tussen de werkzaamheden van een Nt2Teer-
kracht en een O.E.T.-leerkracht. Daarnaast is er 
afstemming noodzakelijk tussen deze leerkrach
ten, de groepsleerkracht en logopedist. 

Een beleid op dit gebied is volgens ons pure 
noodzaak wanneer het percentage allochtone 
leerlingen op een school ongeveer 10% be
draagt. 

Oproep 

Wilt u reageren op het bovenstaande, of bent u 
geïnteresseerd in de werkzaamheden van onze 
werkgroep? Neemt u dan gerust contact op met 
onderstaande leden van de werkgroep! 
W i j vragen nadrukkelijk collega's uit het V.S.O. 
om ons te versterken! 

Lau Smits 
school: 040 -429402 privé: 0 4 0 - 8 3 6 5 3 6 

Floor Schaap (V.S.O.) 
school: 0 8 5 - 4 5 4 4 9 7 privé: 0 8 3 6 7 - 6 3 1 7 6 

Johan van Knijff 
school: 076 -212352 privé: 0161 3-3206 

De werkgroep 'Muziek en beweging voor kinderen met 
hoor-, spraak- en taalproblemen 

Bij een aantal collega's blijkt onze werkgroep 
niet of nauwelijks bekend te zijn. Toch bestaat 
deze werkgroep intussen ruim 22 jaar en . . . 
functioneert ook. 
Van de 38 leden zijn er 8 werkzaam in Vlaan
deren. Dat de halfjaarlijkse bijeenkomsten voor
zien in een behoefte, blijkt uit de opkomst. Onze 
44ste bijeenkomst was eind november 1993 in 
St.Michielsgestel. W e waren met 22 collega's 
aanwezig. 
De invulling was zoals altijd: in de ochtend 
werd een aantal lessen van de betrokken colle
ga ('s) bijgewoond. In de middag de nabespre
king van de lessen, de uitwisseling van ervarin
gen, een eventuele toelichting op de meer 
specifieke benadering bij juist deze leerlingen 
op deze school, het doorgeven van nieuw ver
schenen literatuur en andere informatie. 

In de eerste les met een groepje dove kinderen 
van 8 a 9 jaar sfond het liedje over een pom
poen centraal. Na het samen spelen van de me
lodie op het blaasorgeltje en het spreken van en
kele teksten werd door collega Klaasjan Faber 
gedemonstreerd hoe op een tekst de 'spreekme-
todie' ontstaat. Daarna werd in de andere zaal 
met grote spiegels de beweging uitgewerkt. 
Tijdens de tweede les kwam het speelliedje 
'Poes' aan bod. Het groepje 6-jarigen was er 
'helemaal in'. Zo'n speelliedje wordt met de 
leerlingen opgebouwd zowel wat muziek als be
weging betreft en wordt daardoor eigenlijk het 

I 0 'eigendom' van die bepaalde groep. 

De bijgewoonde lessen, inclusief de video-opna
me van het verhaal 'De Toverwinkel' door oude
re leerlingen, gaven een globaal beeld van de 
werkwijze en mogelijkheden van muziek en be
weging bij de dove kinderen in St. Michiels
gestel. 
Van een toch wel heel andere orde was de wij
ze waarop Max Verdoes werkt met meervoudig 
gehandicapte kinderen, die naast het probleem 
van doof èn blind-zijn dikwijls ook nog andere 
handicaps hebben. 
Tijdens de middagsessie maakten we kennis met 
een bepaalde werkwijze 'corporeel ritme' ge
naamd. In de 50'er en 60'er sjaren heeft men in 
Vlaanderen veel gewerkt met corporeel ritme, af
komstig uit voormalig Joego-Slavië (Guberina). 
De laatste tijd is men in Hasselt deze werkwijze 
opnieuw aan het toepassen, met name bij de 
kinderen met nevenstoornissen. Een collega uit 
Hasselt was speciaal meegekomen en gaf al 
werkende met enkele vrijwilligers van de werk
groep de manier in de praktijk aan. Lichaamsbe
wegingen ondersteunen het spreken. 

De laatste 15 jaar is men - vooral in het doven-
onderwijs - overgegaan tot de zogenaamde 'to
tale communicatie'. Opmerkelijk daarbij is, dat 
men in de praktijk dikwijls de meeste aandacht 
ging schenken aan één aspect van de totaliteit, 
nl. de gebaren. De andere aspecten kregen dan 
nauwelijks, soms zelfs geen aandacht. Men 
schijnt te onderkennen dat nu de weegschaal te 
ver naar de andere kant is doorgeslagen. Wel-



licht gaat men bij een heroriëntatie zich ook 
weer eens bezinnen op b.v. de psychologische 
betekenis van geluidswaarneming, ook voor kin
deren met heel weinig hoorresten. Nee, niet om 
er 'horende' kinderen van te maken, wèl om ook 
dat aspect zo mogelijk te integreren. Dan zal 
men ook beter beseften, dat juist onze doel
groep - kinderen met hoor-, spraak- en taalpro
blemen - een achterstand hebben in de ritmi
sche ontwikkeling en in de motoriek, dat 
ritme-oefeningen gekoppeld aan het spreken juist 
voor deze kinderen van groot belang zijn. Bij 
nadere kennismaking zal dan ook duidelijk zijn, 
dat deze lessen meer betekenen dan 'zo-maar' 
een muziekles. Door pantomimische uitbeelding 
wordt de gevoelsinhoud van de taal verrijkt, het 
bespelen van instrumenten en het zélf geluid pro-

B.G. Hofman 

Op initiatief van het bestuur 
van de Koninklijke Amman-
stichting werd er op 30 
september 1993 een re
ceptie gehouden ter gele-
geheid van het afscheid 

» van mevr. H.H.M. Bou-
^^<^ÈJÊ^ dens, lerares. Apart op de 

^Ê uitnodiging vermeld stond: 
'. . . wegens het bereiken 
van de pensioengerechtig
de leeftijd'. 

Het komt niet meer zo vaak voor dat onderwijs
gevenden hun jaren 'vol' maken. Gunstige uit-
treedregelingen, onder andere, blijken dit te kun
nen verhinderen. Mevrouw Boudens moest niets 
hebben van zulke regelingen. Dhr. P.L. van Dijk, 
een van de sprekers tijdens de receptie, maakte 
ons veel duidelijk met zijn verklaring: 'Maat
schappelijk gezien komt het toch maar heel wei
nig voor dat iemand een verzoek indient om na 
zijn 65ste, nog met groot enthousiasme en een 
uitstekende gezondheid, door te mogen wer
ken'. 
Mevrouw Boudens - liever vanaf hier: 'Hermine' 
- had nog graag het schooljaar afgemaakt. Om 
geen precedent te scheppen heeft het bestuur 
van de Ammanstichting haar dit laatste niet kun
nen toestaan. De vermelding: '. . . wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd' 
heeft zo een extra dimensie gekregen. 
De receptie werd druk bezocht. 
Namens het bestuur van de Ammanstichting 
sprak de heer P. v.d. Veen. Hij memoreerde on-

duceren op soms aangepaste instrumenten biedt 
vele mogelijkheden. 

Een eventuele bijdrage van onze werkgroep op 
een toekomstige jaarvergadering van VEBOSS 
of VEDON zou dan de mogelijkheid kunnen bie
den het bovenstaande wat breder uit te werken 
en ook met voorbeelden uit de praktijk te illustre
ren. Als uitdagende afsluiting: dan zou ook van 
scholen waar nu nauwelijks of zelfs geen aan
dacht aan dit aspect wordt geschonken een po
sitieve reactie kunnen komen op de stelling: 'Mu
ziek en beweging voor onze kinderen is een 
NOODZAAK'. 

Ben Gerits, coördinator 
C.Franckstraató, 1901 VJ Castricum 

der meer het feit dat Hermine steeds een enorme 
vitaliteit ten toon spreidde. 
Van die vitaliteit nebben ook medewerkers, ver
bonden aan het blad waarin u nu leest, gedu
rende een lange periode getuige mogen zijn -
respectievelijk - gebruik mogen maken. Als re
dactielid was Hermine 'Ijzersterk, schier onver
woestbaar' (een ere-predikaat). 
Dhr. H.J. de Snoo sprak mede namens de direc
tie van het Rudolf Mees Instituut. O p een per
soonlijke manier haalde hij herinneringen op uit 
een verleden dat slechts aan veteranen is voor
behouden. Daarnaast roemde De Snoo de ma
nier waarop Hermine haar leerlingen aanvoelde 
en beoordeelde. Ook stond hij stil bij het feit dat 
zij haar steentje heeft bijgedragen aan de verte
genwoordiging van Nederland bij de Europese 
Federatie van Dovenleerkrachten (FEAPDA). 
De huidige FEAPDA-voorzitter, Gaston Schueller, 
heeft Hermine een geschreven woord van waar
dering, via P. van Dijk, doen toekomen. Tijdens 
zijn toespraak stelde dhr. Van Dijk ons van de in
houd in kennis. Verder bejubelde hij onder meer 
de kwaliteiten van Hermine als reisgenoot. 
Ver voordat de receptie ten einde liep verliet ik 
het feest. 

Het afscheid van Hermine wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd is geen af
scheid voor hen, die van haar op zo'n grond 
geen afscheid willen nemen. Dit omdat Hermine 
zelf de vrouw niet zal zijn die zomaar badjes 
dichtschuift en deurtjes toe doet als het om men
sen gaat. Daarom hier een persoonlijk: 

Hermine, tot ziens . . . 

Afscheid van mevrouw Boudens 



Een gereviseerde classificatietest met het 
train-within-test design 

Drs. J. van Knijff, leerkracht aan 'De Spreekhoorn' te Breda 

Inleiding 

In hef kader van mijn studie tot orthopedagoog 
heb ik een onderzoek verricht naar de vaardig
heden m.b.t. classificatie (classificatie is een 
vorm van inductief redeneren) bij kinderen met 
ernstige spraak/taalmoeilijkheden in de leeftijd 
van 5;5 tot 6; 10 jaar. In dit onderzoek zijn 23 
kinderen van 'De Spreekhoorn' te Breda aan de 
leertest onderworpen. 
Het onderzoek maakte deel uit van een groot
schalig afstudeerproject op de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Andere aanstaande orthopedagogen 
ontwikkelden leertests voor verbale analogieën, 
figuratieve analogieën, exclusie, blokpatronen. 
De opdracht was om bestaande leertests te wij
zigen op een dusdanige manier, dat testafname 
en oefenfase gecombineerd konden worden. Dit 
leidde tot het tra in-with in-test design. 
In het onderstaande artikel wordt verder inge
gaan op de historie van leertest in hun alge
meenheid en classificatietest in het bijzonder. 
Voorts wordt het begrip classificatie nader gede
finieerd en zal de test worden beschreven. Ten
slotte worden de resultaten van het onderzoek 
bij de hierboven genoemde onderzoeksgroep 
besproken. 

Historisch overzicht 

Lidz (1987) beschrijft in haar boek dat de onte
vredenheid bij psychologen over de hedendaag
se traditionele testmethoden niet nieuw is. Aan 
de roep om verandering werd als eerste vorm 
gegeven door Woodrow (1946). Hij maakte als 
één der eersten onderscheid tussen leervermo
gen en intelligentie. Intelligentie was een indica
tor voor de reeds verworven kennis, leervermo
gen of leerpotentieel was een indicatie voor 
vooruitgang door oefening. In tegenstelling tot 
de psychometrische benadering zou de leerpo-
tentieelrichting opteren voor de veranderbaar
heid van de intelligentie. Bovendien zou in de 
testsituatie een actieve houding vereist zijn bij de 
proefleider èn het geteste kind. De proefleider 
activeert, traint en speelt in op de benoefte van 
het kind tijdens de testafname. Er is sprake van 
een voortdurende interactie. Het standaardmo
del voor een leertest is: 

1 2 PRETEST - OEFENFASE - POSTTEST. 

Jensen (1961) heeft als eerste een intrument ont
wikkeld dat tegemoet kwam aan de levensge
schiedenis van kinderen. Leerlingen uit lage 
sociaal-economische milieus en etnische minder
heden hebben een andere geschiedenis dan 
vele andere kinderen uit de 'middle-class'. De 
tests die met deze ongelijkheid rekening houden 
noemen we ook wel 'culture-free' of 'culture-fair'. 
Jaren later heeft Feuerstein uit Esraël vele onder
zoeken gedaan bij de vele immigranten die uit 
heel de wereld naar Israël kwamen. 
Vanaf de zeventiger jaren kwam de ontwikkeling 
van leertests in een stroomversnelling, er werden 
experimenten gedaan door Carlson & Wiedl 
met feedback tijdens het testen. Budoff gaf bij 
het testen van geretardeerden hints, met deze 
hints waren ze beter in staat om de test te vol
tooien . 

In 1984 werd een proefschrift gepubliceerd van 
twee Nederlandse onderzoekers. Het handelde 
over een leertestonderzoek bij eersteklassers in 
het reguliere basisonderwijs. Hamers & Ruijsse-
naars Dehoren nog steeds tot de voortrekkers op 
dit onderzoeksgebied. 
Aan het eind van de tachtiger jaren is in Neder
land de L.E.M. (Leertest voor Etnische Minderhe
den) ontwikkeld. Deze intelligentiefest bestaat uit 
5 subtests: 
- classificatie 
- woord-object associatie 
- getalseries 
- nazeggen van lettergrepen 
- figuratieve analogieën. 
Het meest recente onderzoek in Nederland is 
van Resing (1990). Zij ontwikkelde een leerpo-
tentieelvariant bij de RAKIT (een psychometrische 
intelligentiefest) voor de subtests: exclusie en 
analogieën. De kinderen uit haar onderzoek zijn 
afkomstig uit het basisonderwijs, het L.O.M, en 
het M.L.K.-onderwijs. 

Classificatie nader omschreven 

In de literatuur wordt classificatie niet alleen ge
zien als een voorwaarde om te leren rekenen, 
maar vooral beschouwd als een vorm van alge
mene intelligente vaardigheid; inductief redene
ren. 

Aan Sternberg & Smith (1988) ontlenen we de 
volgende citaten: 



'Induction is a very broad concept indeed, 
one that interrelates most of the basic topics in 
the psychology of thinking. Induction typically 
involves categorisation' (p. 50). 

Verder staat er in hetzelfde boek het volgende te 
lezen: 

'By partitioning the world into classes, we de
crease the amount of information we must per
ceive, learn, remember, communicate and 
reason about. Thus, if we had no concepts, 
we would have to refer to each individual 
entity by its own name; every different table, 
for example, would be denoted by a different 
word" (p. 19). 

Andere auteurs omschrijven classificeren meer 
als een voorwaarde om te komen tot getalbe
grip. Piaget (1970) heeft uitvoerig de fasen be
schreven die men kan onderscheiden in de ont
wikkeling van het classificeren. Hef classificeren 
wordt pas ontwikkeld in de concreet-operatione-
le fase (6-1 2 jaar) volgens Piaget. O p deze stel-
lingname is veel kritiek gekomen vanuit de leer-
potentieelrichting. De belangrijkste kritiek con
centreert zich op het feit dat elk kind alle fasen 
moet doorlopen in de aangegeven volgorde. 
Volgens de critici is het door systematisch onder
wijs mogelijk om bepaalde vaardigheden te trai
nen. 

Het moge duidelijk zijn dat classificeren een be
langrijke schoolse vaardigheid is, en binnen het 
rekenonderwijs wordt deze vaardigheid uitvoe
rig geoefend. In tabel 1 wordt duidelijk waar 
classificatie geplaatst moet worden in de ontwik
keling naar getalbegrip. 

Naast het rekenen vindt men classificatie ook 
nog terug in andere schoolvakken: 
Tal van begrippen in de taal, zoals groente, 
fruit, vlees, bomen . . . In het verkeer zijn even
eens vele voorbeelden te bedenken: waarschu
wingsborden, langzaam verkeer, etc. 
Bij het lezen komen de kinderen in aanraking 
met klassen als: woorden, letters, zinnen, leeste
kens, klinkers, etc. 
In de schoolvakken aardrijkskunde (derde we
reldlanden, subtropische landen, klimaat) en 
biologie (zoogdieren, reptielen, zaadlobbigen, 

omnivoren) is het niet moeilijk om tal van classifi
caties te bedenken. 
De conclusie is dus zeker gerechtvaardigd, dat 
classificatie verder gaat dan een voorwaarde 
om te komen tot getalbegrip. 

Een beschrijving van de leertest en de onder
zoeksgroep 

Het materiaal 
Als testmateriaal is gebruik gemaakt van de logi-
blokken van Dienes (de midi-uitgave), deze blok
ken variëren in kleur (rood, geel, blauw), dikte, 
grootte en vorm (vierkant, cirkel, rechthoek, drie
hoek). Naast de plastic bakken staan er in de 
handleiding tal van andere materialen aangege
ven, zoals: oriëntatiekaarten, scoreformulieren 
en basiskaarten. 

De classificatie leertest 
Voorafgaand aan de testprocedure wordt er een 
voorkennistoets door de groepsleerkracht afge
nomen. 
Een vraag luidt bijvoorbeeld: 'Kun je me iets ver
tellen over deze blokken?'. 
Wanneer een kind alle begrippen spontaan 
noemt (er liggen geselecteerde blokken die ver
schillen op de vier dimensies) dan wordt deze 
toets afgesloten en genoteerd bij de actieve ken
nis. Is dit niet het geval, dan probeert men via 
gerichte (gestandaardiseerde) vragen te achter
halen wat het kind passief kent Het gaat zoals 
gezegd om de kennis m.b.t. de vier dimensies, 
maar ook om begrippen als: hetzelfde, anders, 
bij elkaar horen. 

Het standaardmodel van een leertest is dat een 
pretest gevolgd wordt door een oefenfase en 
een posttest. Eén van de bezwaren tegen dit 
design is de hoeveelheid tijd die deze procedu
re in beslag neemt. In deze leertest is dan ook 
gekozen voor een ander design. In het 'train-
within-test' design worden deze drie fases in el
kaar gevlochten. Na elke opdracht wordt afhan
kelijk van het resultaat hulp gegeven, dit kan op 
vier verschillende niveaus gebeuren. Nadat een 
leerling de opdracht alsnog goed uitvoert, volgt 
de controlevraag. 

Tabel 1. De ontwikkeling van getalbegrip en rekenen (Dumont, 1985) 

dassificat' cardinatie 

conservatie + 



De vier niveaus van hulp zijn: 
- herhalen 
- structuur geven 
- strategie aanbieden 
- modelling. 
In de herhalingsfase wordt altijd aangegeven 
waarom het fout was (directe feedback), tevens 
geeft men aan dat je het kind gaat helpen. Je 
zegt bijvoorbeeld: 'Het is nog niet helemaal 
goed. Je moet alle blokjes eerlijk verdelen en 
alle bakjes gebruiken'. 
Het structuur geven gebeurt met behulp van twee 
A3-formaat vellen papier waarop alle logiblok-
ken in kleur en grootte staan afgebeeld. Een dik
ke stiftlijn symboliseert de dikte van het blokje. 
De blokken van de opdracht die nog steeds niet 
goed zijn voltooid, worden nu gezamenlijk op 
de vellen gelegd. De proefleider geeft op ge
standaardiseerde wijze de relatie(s) tussen de 
blokken aan. 
'Dit blokje is rood en dik, dit blokje is ook rood 
en dik, ze kunnen dus bij elkaar horen, want ze 
zijn allebei . . .'. De leerling vult de desbetreffen
de zin aan, eventueel met hulp. 
In de volgende fase, strategie aanbieden, wor
den kleine oriëntatiekaarten neergelegd. O p 
deze kaarten staan tekeningen die een bepaal
de dimensie symboliseren, een mager en een 
dik varken symboliseren dikte, een grote en een 
kleine boom de grootte. O p deze manier wordt 
de informatie gevisualiseerd en wordt tevens 
aangegeven op welke dimensie het kind moet 
letten of juist niet (hier staat dan een groot kruis 
door). 

Het laatste hulpniveau is moeilijk, de proefleider 
gaat de opdracht hardop verbaliseren en tege
lijk uitvoeren. 
'Dit blokje is blauw, dit blokje is geel. Deze 
hoort er dus niet bij, ik doe het in een ander vak
je. Dit blokje is blauw, in welk vakje moet ik dit 
doen?" . . . 
Wanneer de opdracht dan nog steeds fout gaat, 
wordt de opdracht fout gerekend. Gaat de op
dracht na een hulpfase goed dan volgt de equi
valente controlevraag. Bij de controlevragen 
wordt geen hulp gegeven. 

De score 
Sternberg (1988) spreekt over verschillende val
kuilen waar je als diagnosticus kunt invallen. Vol
gens hem hoeft 'snel' niet 'slim' te betekenen: in
telligent functioneren kenmerkt zich juist door het 
ene moment snel en het andere moment be
dachtzaam en behoedzaam te werk gaan. In 
deze gereviseerde test wordt de tijd wel geno
teerd, maar deze kan geen aanleiding geven 
tot het vergaren van extra punten. 
In de test worden ook enkele verbalisaties ver-

14 wacht van de kinderen, maar deze spelen ook 

geen rol in de uiteindelijke beoordeling. Er zal 
wel een kwalitatief oordeel aan kunnen worden 
gegeven. Dit alles maakt het mogelijk om taal
zwakke leerlingen niet bij voorbaat al te bena
delen. In dit kader wordt natuurlijk gedacht aan 
allochtone kinderen, maar zeer zeker ook aan 
alle kinderen die onze scholen dagelijks bezoe
ken. 

Een kind dat alle (controle)opdrachten zonder 
hulp goed uitvoert, krijgt precies 100 punten. De 
puntentelling is dus eenvoudig gehouden. 

De opdrachten 
O p gestandaardiseerde wijze worden de ver
schillende blokken neergelegd voor het kind. 
Daarbij wordt aangegeven dat deze blokken 
moeten worden verdeeld over de bakken die op 
de tafel staan en dat ze bij elkaar moeten ho
ren. De opdrachten beginnen eenvoudig, de 
laatste opdrachten vragen aan het kind of het 
kan classificeren op meerdere dimensies en met 
meerdere blokken. 
Uit het aantal bakken en de gegeven blokken 
moet het kind afleiden op welke dimensie(s) 
hi j /z i j gaat classificeren. Dit is dus wat bedoeld 
is met classificatie als een vorm van intelligente 
vaardigheid: het inductief redeneren. 

De onderzoeksgroep 

In de periode van mei-september 1992 is het 
onderzoek uitgevoerd op 'de Spreekhoorn' te 
Breda, dit is een school voor slechthorende kin
deren en kinderen met ernstige spraak/taalmoei-
lijkheden. O p de school zitten ± 2 5 0 leerlingen, 
waarvan ± 45 SH-kinderen. 

Tabel 2. Samenstelling van de groep naar geslacht 

GROEP 1: 

GROEP 2: 

GROEP 3: 

GROEP 4: 

5,5 JAAR TOT 5; 10 JAAR 

Geslacht Aantal 
jongens 2 
meisjes 4 

5; 11 JAAR TOT 6;2 JAAR 

Geslacht Aantal 
jongens 6 
meisjes 0 

6,3 JAAR TOT 6;6 JAAR 

Geslacht Aantal 
jongens 5 
meisjes 0 

6;7 JAAR TOT 6; 10 JAAR 

Geslacht Aantal 
jongens 4 
meisjes 2 



Alle 23 kinderen die hebben geparticipeerd in 
het onderzoek kwamen uit de groep van E.S.M. 
(Ernstige Spraak-taal Moeilijkheden). In de nota 
van de VeBOSS (1992) staat dat bij deze kinde
ren de problemen in de spraak/taalontwikkeling 
centraal staan, waardoor de communicatieve 
ontwikkeling wordt belemmerd. Door de commu
nicatieve handicap wordt tevens de sociaal-
emotionele ontwikkeling ernstig in gevaar ge
bracht. 
De 23 kinderen uit de onderzoeksgroep werden 
verdeeld over vier leeftijdscategorieën. Gezien 
de populatieverhouding in het speciaal onder
wijs was het niet mogelijk een evenwichtige ver
deling van jongens en meisjes te krijgen. Alle 
kinderen zaten op het moment van testen in één 
van de kleutergroepen van bovengenoemde 
school. De leerlingen werden op de volgende 
variabelen geselecteerd: 
- behorend tot de E.S.M.-groep 
- de Nederlandse nationaliteit hebbend 
- voldoen aan het leeftijdscriterium 
~ ouders en kind moesten bereid zijn mee te 

werken aan het onderzoek. 

In samenwerking met o.a. de logopedisten en 
de psycholoog werden er enkele aanvullende 
gegevens verzameld van de totale onderzoeks
groep. Deze gegevens konden in een later sta
dium tijdens de analyse van de resultaten wor
den meegenomen. 

In de logopedische jaarverslagen stonden gege
vens over de leerling m.b.t.: 
- auditieve functies 
- receptieve taal 
- expressieve taal. 
Aan de groepsleerkracht van elk kind werd ge
vraagd om vooraf een oordeel te geven over het 
leervermogen van het kind. In de literatuur wordt 
dit als betrouwbare informatie vaak meegeno
men in de analyse. De beoordeling vond plaats 
in de volgende bewoordingen: goed, voldoen
de, matig, onvoldoende, slecht. 
In samenwerking met de psycholoog is het meest 
recente IQ cijfer genoteerd, evenals de kalender
leeftijd en het leettijdsequivalenf van elk kind. Te
vens is daarbij aangegeven met welke test het 
kind toen is onderzocht. 

Een korte weergave van de resultaten 

Kwantitatief 
De voorkennistoets werd afgenomen door de 
groepsleerkrachten. De afname hiervan vergde 
nooit meer dan 15 minuten. Over het algemeen 
werden er weinig problemen ervaren, maar het 
bleek wel dat de 'rechthoek' moeilijk te benoe
men was door de kinderen. De verbale com

plexiteit van begrippen als: hetzelfde, anders en 
bij elkaar horen was te groot voor deze groep 
kinderen. 

De classificatietest werd in 2 a 3 sessies afgeno
men om de kinderen optimaal geconcentreerd 
en gemotiveerd te houden. De totale testtijd was 
voor bijna 80% van de onderzoeksgroep niet 
meer dan 1 '/2 uur. Ruim 80% van de kinderen 
slaagde erin om alle opgaven uit te voeren. De 
overige leerlingen slaagden daar niet in omdat 
een vierde sessie niet als verantwoord werd ge
zien of omdat de moeilijkheidsgraad voor deze 
kinderen te hoog was. 

Herhalen was: I 1 ] keer (50,9% noodzakelijk 
Structuur geven: 81 keer (37,2%) 
Strategie aanbieden: 26 keer (1 1,9%) 
Modelling: } keer ( 0^5%) 
Er is aldus een duidelijke afname in de behoefte 
aan meer specifieke hulp. Modelling is slechts 
bij één leerling toegepast. 
Uit bovenstaande cijfers kunnen we eveneens af
leiden, dat de meeste leerwinst gemaakt wordt 
na de hulpfase van structuur geven en van her
halen. De hulp die het kind in deze fase wordt 
gegeven, draagt er toe bij dat het kind de op
dracht goed uitvoert. 

Ruim 60% van de onderzoeksgroep had een 
score van 7 0 punten of meer, dit zou men een 
voldoende resultaat kunnen noemen. 
De gemiddelde scores van jongens en meisjes 
verschillen enigszins. De score van meisjes ligt 
zo'n 1 2 punten lager dan die van de jongens. 
De interpretatie van deze cijfers is riskant gezien 
de onevenwichtigheid qua geslacht in de onder
zoeksgroep. 
De gemiddelde score per leeftijdsgroep gaat 
omhoog met de leeftijd: de jongste twee groe
pen scoren aanmerkelijk lager dan de oudste 
twee groepen. Ook hier geldt wederom dat 
men voorzichtig behoort te zijn met de interpre- . 
tatie van de getallen. 

Tabel 3 Gemiddelde gecorrigeerde score naar ge
slacht 

jongens (n = 14) gemiddeld 78,7 
meisjes (n = 5) gemiddeld 66,8 
groep (n = 19) gemiddeld 75,6 

Tabel 4 Gemiddelde gecorrigeerde score per leef
tijdsgroep 

Groep 1 (5;5 tot 5; 10 jaar) 66,8 punten (n=5) 
Groep 2 (5; 1 1 tot 6;2 jaar) 70,8 punten (n=4) 
Groep 3 (6;3 tot 6:6 jaar) 83,0 punten (n=4) 
Groep 4 (6:7 tot 6:10 jaar) 81,1 punten (n=6) 



Beide tabellen zijn gebaseerd op een gecorri
geerde score, dat wil zeggen dat alleen de 
scores zijn meegenomen van de kinderen die 
alle opdrachten hadden uitgevoerd. 

Kwalitatief 
De leertest is niet specifiek voor het Speciaal 
Onderwijs ontwikkeld, toch is het mogelijk ge
bleken de test goed af te nemen bij genoemde 
populatie kinderen. Het onderdeel 'verbalisatie' 
was problematisch bij deze groep, dit was na
tuurlijk vooraf voorspelbaar. 
Tijdens de test worden ook de verbalisaties ge
noteerd op een scoreformulier. Het verbaliseren 
is erg moeilijk voor onze kinderen. Wanneer 
men echter hulp aan de leerling geeft, zoals die 
op onze scholen gewoon is, dan is het mogelijk 
om enkele verbalisaties te snoteren, maar niet in 
de strikte zin zoals in de handleiding staat. De 
hulp bestond dan bijvoorbeeld uit het 'opstarten 
van een zin' of het zeggen van de eerste letter 
van een gevraagd woord. 
Uit de analyse van de goede scoorders (80% 
norm) blijkt dat zij meer gebruik maken van sys
tematisch zoekgedrag en dat zij volharden in 
hef vinden van een oplossing. Zij proberen, 
wanneer de situatie dat vereist, meerdere oplos
singsstrategieën uit en maken meer gebruik van 
verbale zelfsturing. 

De slechte scoorders (60% en minder) handelen 
meer volgens trial and error: zij classificeren 
meer impulsief op een in het oog springende di
mensie, zoals kleur en grootte. 
De gegevens van de logopedisten bleken goed 
aan te sluiten op de uiteindelijke resultaten. Ver
balisaties zijn voor deze groep erg moeilijk. Ge
zien de beperkte auditieve functies zou men ver
wachten dat de kinderen de instructie van de 
opdrachten niet goed zouden begrijpen; dit is 
echter niet het geval. Het feit dat er veel visuele 
ondersteuning met bekend materiaal plaatsvindt, 
heeft een positief effect. 
In hoofdstuk 4 van de scriptie staat een tabel 
met de IQ-cijfers en hef leerbaarheidsoordeel 
van de leerkracht. Kinderen die een laag IQ 
hebben en een matige/onvoldoende of slechte 
leerbaarheid zouden volgens de gegevens laag 
moeten scoren op de leertest. Een groep van 1 0 
leerlingen scoorde laag op bovenstaande varia
belen, maar 5 leerlingen van deze groep had
den een hogere score dan verwacht. Er waren 
2 leerlingen die een laag IQ hadden en een 
'slechte' Teerbaarheid hadden gekregen van de 
leerkracht. Deze leerlingen scoorden echter 75 
en 83 punten. W e kunnen voorzichtig stellen, 
dat enerzijds deze kinderen profijt hebben van 

specifieke aanwijzingen tijdens de test, ander
zijds zou men (voorzichtig) kunnen wijzen op de 
onvolkomenheden in de tests die gebruikt zijn 
om het niveau te bepalen. 

Deze manier van testen bepaalt het potentiële ni
veau van een kind; in de pretestfase wordt het 
actuele niveau bepaald. De psychometrische 
manier van testen gaat niet verder dan het bepa
len van het actuele niveau. Vygotsky pleit er juist 
voor om 'de zone van de naaste ontwikkeling' 
te betrekken in de analyse. Dit is het niveau 
waarop een kind functioneert met behulp van 
een volwassene die specifieke aanwijzingen 
geeft. Aan de hand van een analyse kan men 
dan bepalen met welke hulp het kind het meest 
gebaat is bij dit type opdrachten. 

Besluit 

Het is niet mogelijk om in dit artikel de scriptie in 
detail weer te geven. Naast de verslaggeving 
van het onderzoek met de 23 kinderen is er te
vens een uitgebreide analyse van internationale 
literatuur op dit gebied. 
Tevens is in de bijlage de handleiding van de 
test opgenomen. 
Indien uw interesse is gewekt en u meer wilt we
ten over de inhoud van de scriptie, neemt u dan 
contact op met: 

Johan van Knijff, 
Gageldonk 2, 4 8 5 4 LH Bavel 
Tel.nr. 01613 -3206 . 
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Het senso-motorisch programmeren 
R.A.M. Vermeulen, Instituut voor Doven, Sint-Michielsgestel 

Heel dikwijls hoort men de klacht van de spreek-
eerkracht/logopedist, dat, als ze een bepaalde 
klank, klankverbinding, woord of zin goed aan
geleerd hebben, de Teerling het in de spontane 
spraak niet gaat toepassen. Zodra de leerling 
het spreekleskamertje verlaten heeft, vervalt hij in 
zijn oude fout of fouten. Ook is al vele malen 
gesproken en geschreven over het behoud van 
verstaanbare spraak in de hogere klassen. Bo
vendien zijn verkeerd ingeslepen articulomotori-
sche programma's (klanken of klankverbindin
gen) maar moeilijk meer te corrigeren. 

Als een leerling een zin moet uitspreken, zitten 
daar meestal een aantal fouten in. Die gaat men 
dan één voor één corrigeren. Als men het laatste 
verbeterd heeft, gaat nogal eens het eerste weer 
fout. Na een aantal pogingen lukt het uiteinde
lijk, dat de hele zin er een keer goed uitkomt. 
De spreekleerkracht/logopedist slaakt een zucht 
van verlichting en het kind wordt hogelijk gepre
zen voor zijn prestatie. De volgende dag blijkt 
echter, dat in hetzelfde zinnetje weer dezelfde 
fouten gemaakt worden en toch, gisteren kon hij 
het nog zo goed! 

Wat doen we verkeerd of laten we na om er
voor te zorgen, dat de juiste klank of klankver
binding, assimilatie, woord of zin beklijft, spon
taan goed gebruikt kan worden en ook nog na 
een aantal weken, maanden of jaren er goed in 
blijft zitten? Het antwoord op deze vraag is snel 
gegeven: het articulomotorisch patroon moet 
vastgelegd worden in senso-motorische neuro
nenschakelingen in ons zenuwstelsel. Dit is even
wel niet zo snel uit te voeren en er dient ook 
heel wat aan vooraf te gaan. 
Bij bewegen gaan er vanuit sensoren in de spie
ren en gewrichten onmiddellijk boodschappen 
terug naar het centrale zenuwstelsel, dat die be
wegingen stuurt. 
Dit gebeurt ook zo bij onze spreekbewegingen. 
De propriosensoren, ook wel spierspoeltjes ge
noemd, zijn zintuigorgaanfjes die inlichtingen 

even over de stand, houding en beweging van 
et motorisch apparaat, dus ook van de articulo-

motoriek. Zij geven informatie aan het centrum 
van Wernicke (het sensorisch spraakcentrum in 
de cortex). Dit centrum van Wernicke moet ech
ter niet los gezien worden van het centrum van 
Broca (het motorisch spraakcentrum). Ze zijn wel 
te onderscheiden, doch niet te scheiden. Als het 
terugkoppelmechanisme naar het sensorisch cen

trum geblokkeerd is, kunnen de bewegingen niet 
meer gemaakt worden. Het motorisch centrum is 
verantwoordelijk voor de bewegingen, maar de 
initiëring gebeurt vanuit het sensorisch centrum. 
De opdracht daartoe is waarschijnlijk het pro-
dukt van interaktie tussen de precentrale cortex 
en andere hersengebieden. 

Hoe leren we bewegingspatronen aan en hoe 
worden ze vastgelegd in ons zenuwstelsel? 
Om ons leven te vergemakkelijken en te veraan
genamen, hebben we vele bewegingen geauto
matiseerd. W e behoeven er niet meer bij na te 
denken, zelfs niet meer naar te kijken of te luiste
ren. 

Als een kind schoenveters moet leren strikken 
moet dat heel bewust gebeuren. Er wordt hem 
verteld en voorgedaan wat hij eerst moet doen 
en daarna. Met zijn ogen stuurt hij de bewegin
gen. Doch na vele malen herhalen, hoeft hij niet 
meer na te denken en te kijken en kan hij zelfs in 
hef donker een strik leggen in de veters.De han
deling is geautomatiseerd. Mocht er iets fout 
gaan, dan kan hij achteraf met behulp van het 
tastzintuig of de ogen correcties aanbrengen 
Na een keer de handeling 'veters strikken' goed 
uitgevoerd te hebben, was die handeling echt 
niet geautomatiseerd. De volgende dag gaat het 
weer met trial en check, met bijsturen van de 
ogen. De handeling moet nog vele malen wille
keurig uitgevoerd worden. In de cortex moeten 
alle daarin liggende circuits operationeel ge
maakt worden door zintuiglijke informatie. Ook 
zo bij het spreken leren en vele andere handelin
gen. 

Hoe worden die senso-motorische patronen 
vastgelegd? 
In ons zenuwstelsel eindigt een axon met talrijke 
kleine verdikkingen, de eindknopjes. Ze vormen 
samen met het aanliggende membraan van het 
eraan grenzende neuron (cellichaam, dendrieten 
en neuriet) de synaps. Dit is een gespecialiseer
de contactplaats voor de prikkeloverdracht van 
het ene neuron op het andere. Er zijn meerdere 
soorten synapsen te onderscheiden, o.a. prikke
lende en remmende synapsen. De synapsen spe
len een belangrijke rol in de motoriek. In de 
eindknopjes worden feitelijk de motorische pro
gramma's geëngrammeerd. Door de herhaalde 
prikkeloverdracht vindt in de eindknopjes gelei
delijk aan een chemische verandering plaats 
waardoor de prikkeloverdracht steeds gemakke 1 7 



lijker verloopt. En de feedback komt daarbij van
uit de spieren zelf. Dit kan dus alleen gebeuren 
door de herhaalde oefening. Bij vele motorische 
handelingen vindt deze herhaling plaats, b.v. bij 
aankleden, schrijven, autorijden, spreken, fiet
sen, zwemmen, lopen, eten, drinken, een mu
ziekinstrument bespelen, dansen, enz. 
Dit alles is simpelweg een kwestie van training. 
Dus ook het spreken dient getraind te worden. 
In één seconde tijd kunnen we 14 klanken pro
duceren. Daarbij zijn dan ongeveer 100 spie
ren betrokken en worden er gemiddeld 1400 
zenuwimpulsen naar de spieren gezonden. On
dertussen hebben er in het zenuwstelsel ± 
1 0 0 . 0 0 0 neuronenactiviteiten plaatsgevonden. 
Een vergelijking met b.v. piano leren spelen: 
aanvankelijk worden de vingers door de ogen 
en oren gestuurd. De visuele sturing vindt plaats 
door de noten op het muziekblad. De beginnen
de pianist kijkt eerst naar de notenbalk en dan 
naar zijn vingers en de toetsen. Hij ziet noot 
voor noot, toets voor toets en hoort hoe het 
klinkt. Dan krijgt hij een boek met etudes en 
moet vele malen loopjes oefenen in allerlei va
riaties. Later ziet hij geen noot meer, doch 
slechts globaal (gestructureerd) de notenbalk en 
dat roept het hele motorische patroon voor de 
vingerbewegingen op. Dan pas kan hij echt 
pianospelen En pas echt muziek maken als hij 
het stuk helemaal van buiten kent en zijn hart en 
ziel erin kan leggen. Ik hoor nog de dirigent 
zeggen bij beginnende muzikanten: 'Och, göh, 
ze spelen de noten die daar staan!'. 
Dat wil zeggen, ze konden nog niet echt muziek 
maken. Ze moesten nog los komen van de visu
ele sturing, de notenbalk, dus nog veel oefenen, 
zodat de (senso)motorische programma's alleen 
met de directe proprioceptieve feedback geauto
matiseerd werden. 

Zo gaat het ook bij het spreken leren. 
Door het bewegen van de (latere) spraakspieren 
met behulp van de primaire mondfuncties, door 
het brabbelen, door oefeningen van de mond-
motoriek, gaan de spieren zich ontwikkelen en 
ook de sensoren, met name de spierspoeltjes. 
Deze propriosensoren rijpen onder invloed van 
bewegingsprikkels. Deze rijping begint al voor 
de geboorte. Het zijn eerst nog passieve bewe
gingen in de baarmoeder, veroorzaakt door de 
moederlijke bewegingen. Later zijn het ook ac
tieve foetale bewegingen. Hoe actiever de foe
tus is, hoe meer propriosensoren ontstaan en dus 
hoe effectiever de bewegingsfeedback wordt. 
De opbouw van het propriosensorische systeem 
gaat ook na de geboorte nog door. Dit zijn ech
ter nog onwillekeurige bewegingen (reflexen). 
De cortex maakt het mogelijk bewegingen wille-

1 8 keurig uit te voeren en om nieuwe bewegingen 

aan te leren. Enkele maanden na de geboorte is 
de cortex uitgegroeid. De cortex zel fkan even
wel niets uit zichzelf. 'Alle daar liggende circuits 
moeten operationeel gemaakt worden door zin
tuiglijke informatie.' (Veeger, 1983). 
De zintuiglijke informatie wordt naar de associa-
tiegebieaen vervoerd en geïntegreerd o.a. naar 
en met het motorisch gebied van waaruit prikkels 
naar de spieren gezonden worden. In de cortex 
ligt ook het (senso-)motorisch geheugengebied, 
waarin de spierbewegingen vastgelegd kunnen 
worden in engrammen, in neuronenschakelin
gen. Dit patroon wordt door zintuigwaarnemin
gen bijgesteld, opnieuw uitgevoerd en weer bij
gesteld tot zo lang de beweging naar wens 
verloopt en dan geautomatiseerd kan worden en 
zich een motorisch engram kan vormen. Het 
aanleren van bewegingspatronen en het veran
deren van bestaande patronen kan het hele le
ven doorgaan. Van belang hierbij is, dat de 
proprioceptoren zich goed ontwikkeld hebben. 
En hoe meer bewegingspatronen ingeslepen 
zijn, hoe vlotter de motoriek verloopt. De neuro
nen zijn zo onderling met elkaar verbonden, dat 
ze volgens een ingeslepen programma en volg
orde prikkels naar de spieren sturen. 

In de normale spraakontwikkeling zijn er twee 
periodes te onderscheiden, waarin meer expli
ciet articulo-motorische programma's worden in
geoefend. De eerste is de brabbelperiode op fo
netisch niveau. Het kind speelt met allerlei 
klanken en klankverbindingen. Het gebruikt er 
veel meer, dan het in zijn latere spreken nodig 
heeft. Maar hoe meer er ingeoefend worden in 
velerlei variaties, hoe vlotter hij later kan spre
ken. 

De tweede periode is een fase in de eigenlijke 
spraakontwikkeling, dus op fonemisch en gram
maticaal niveau. Het kind herhaalt tijdens zijn 
spel allerlei woorden, woordgroepen en zinnen. 
Bijvoorbeeld: het kind speelt ijscoman en roept 
al rondhuppelend misschien wel 25x: 'Wie wil 
er ijs?'. Dit is ook de periode van de liedjes, 
rijmpjes, versjes en aftelrijmpjes en spelletjes, 
waarin steeds dezelfde, in gevarieerde vorm, 
gevraagd of gezegd moeten worden. 

Het brabbelen begint na de 3e levensmaand als 
reflectorische bewegingen. Die bewegingen 
moeten waargenomen worden om ze daarna 
willekeurig te kunnen gaan uitvoeren. Bij norma
le zintuig-, hersen- en motorische functies zal het 
niet gauw gebeuren, dat er iets misgaat. Bij 
doofheid ontbreekt de stimulerende invloed van 
het geluid en veroorzaakt, dat er onvoldoende 
of niet geoefend wordt. Het gevolg is een moto
rische en proprioceptieve achterstand en dus 
een onvoldoende sensomotorische integratie. 



Ook een gebrekkige visuele waarneming kan 
problemen opleveren. 

Voor een doofgeboren kind is het uitermate be
langrijk, dat het zo vroeg mogelijk een hoorap-
paraat krijgt. Doch ook dan nog is de auditieve 
terugkoppeling onvoldoende en moet gecom-

enseera worden door visuele informatie. Het 
rabbelen en het latere spreken gebeurt dan 

ook voor de spiegel, waarbij het kind primair 
naar zijn eigen mondbewegingen kijkt. Ook bij 
de hooropvoeding dient het kind op de eerste 
plaats naar zichzelf te leren luisteren. 
De (toevallige) bewegingen bij het brabbelen en 
spreken worden gezien in de spiegel en ge
hoord via het hoorapparaat. Vanuit de ogen, 
oren en de tastzin gaan er signalen naar de cor
tex. Tegelijkertijd nemen de proprioceptieve sen
soren de bewegingen waar en zo ontstaat er 
een geïntegreerd, samengesteld sensorisch en-
gram in het centrum van Wernicke, dat sturing 
geeft aan het centrum van Broca. De mondbe
wegingen worden herhaald, gecorrigeerd en 
tenslotte vastgelegd in een Isenso-lmotorisch en-
gram. Dan gebruikt het kind geen visuele of au
ditieve sturing meer, doch alleen de propriocep
tieve. Een auditieve en/of visuele feedback 
functioneert dan alleen nog als controle achter
af. De laatste fase van de oefeningen vindt dan 
niet meer voor de spiegel plaats. De terugkoppe
ling via het gehoor en vooral via de ogen werkt 
te traag enljelemmert het vlotte spreken. Was 
dit eerst de belangrijkste feedback, doch nu 
moet het kind daarvan los komen, dus dan oefe
nen zonder in de spiegel te kijken. Het gebruikt 
dan de directe feedback van de propriosen-
soren. (De pianist kan dan echt muziek maken!) 
Als een woord of zin eenmaal goed is uitgespro
ken, is dat slechts de eerste stap die gezet is. 
Daarna dient men te zorgen voor herhaalde oe
feningen, het inslijpen van de articulomotorische 
patronen, in gevarieerde vorm (onze taalschat is 
in 5 0 0 0 a 6 0 0 0 lettergrepen geëngrammeerd), 
eerst voor de spiegel (balletdansers oefenen ook 
voor de spiegel) en daarna niet meer, van alle 
klanken en klankverbindingen, woorden, woord
groepen en zinnen, coarticulaties, assimilatie en 
prosodie. 

Dit alles kan men niet aan het toeval overlaten 
doch moet vastgelegd worden in een oefenpro
gramma. Als basis hiervoor kan het verloop van 
de normale spraakontwikkeling van horenae kin
deren dienen. 

Een belangrijke fase is de periode van het tech
nisch lezen leren. De ontwikkelingsgerichte aan
pak gaat dan over in een meer geprogrammeer
de vorm van onderwijs. Het spreekbeeld wordt 
ondersteund door het schriftbeeld en compen
seert het ontbreken van het (auditief) echoïsch 
geheugen. Door de directe koppeling van de 
spreekbeweging aan het schriftbeeld voorkomt 
men integratieproblemen tussen deze modalitei
ten. Doch het spreken moet nadien ook van 
deze visuele beelden losgekoppeld worden en 
is alleen een tijdelijk hulpmiddel voor het spre
ken leren. Zoals de pianist moet loskomen van 
de notenbalk, zo ook moet het spreken uiteinde
lijk alleen gestuurd worden door de propriocep-
tie. Dan pas kan het kind zijn aandacht volledig 
en alleen richten op hetgeen het wil zeggen, 
dus echt spreken. 
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Uit buitenlandse tijdschriften 
J.J. Groothand, lid van de redact ie 

Gezien enerzijds het grote aantal interessante artikelen in buitenlandse tijdschriften en anderzijds de 
beperkte ruimte in Van Horen Zeggen, ziet uw redacteur zich genoodzaakt een selectie te maken. 

1 . American Annals of the Deaf (USA) 
maart 1 9 9 3 , nummer 1 

A. Constraints on Communication in Classrooms for 
the Deaf 

Een artikel van Matthews en Reich over in welke mate 
communicatie in het klaslokaal verwezenlijkt wordt en 
wel met name als het gaat om overdracht van informa
tie door de leerkracht met behulp van gebaren. In zo'n 
geval, in tegenstelling tot overdracht bij goedhoren
den, moet de 'ontvanger' naar de 'verzender' kijken. 
De schrijvers onderzochten hoe lang de leerlingen van 
dovenscholen (vervolgonderwijs) hun gebarende do
centen inderdaad aankeken. Ze kwamen tot haalbaar-
heidspercentages van iets minder dan 50%. Uit een 
onderzoek van Cokely (1977) is al eens gebleken, 
dat daarvan nog eens een kwart niet effectief blijkt te 
zijn. De leerkracht dient, als hij informatie aan de hele 
groep wil overbrengen, de opstelling van de leerling-
tafels aan te passen. Gedacht wordt aan een ondiepe 
V-vorm, die onderling contact tussen leerlingen minima
liseert. 

B. The Use of Speech-Based 
Recording in Reading by Prelingually Deaf Child
ren 

In een buitenlands tijdschrift kom ie niet zo vaak een 
artikel tegen geschreven door landgenoten. Maar hier 
hebben we een bijdrage van de hand van Maike W. 
Schaper en Peter Reitsma, resp. medewerkers op het 
researchterrein bij het doveninstituut Effatha in Voor
burg en het Pedologisch Instituut in Amsterdam. Zij gin
gen na in welke mate prelinguaal dove kinderen, die 
oraal onderwezen waren, al in het leerproces gebruik 
maakten van spraak of van visuele ondersteuning. De 
leerlingen moesten ondermeer geschreven woorden 
van buiten leren in samenhang met hun betekenis. Tot 
circa 9 jaar blijkt er een voorkeur te bestaan voor vi
suele ondersteuning. Daarna is er een neiging tot diffe
rentiatie: beide komen dan voor. Met spraakondersteu-
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ning worden er wat betere resultaten behaald zo 
blijkt. 

2. American Annals of the Deaf (USA) 
april 1 9 9 3 , nummer 2 

Nummer 2 is een lijvig nummer geworden met specia
le aandacht voor 'literacy' en onderwijsprogramma's 
voor dove en slechthorende leerlingen. 
'Literacy' zouden we kunnen vertalen met 'het kunnen 
lezen en schrijven' of 'alfabetisme'. Met betrekking tot 
deze term is er wel sprake van enige progressie: rond 
1 8 0 0 was het 'het kunnen schrijven van zijn eigen 
naam', in 1930 het kunnen lezen op niveau groep 4 
en in I 9 6 0 op niveau groep 8. Volgens een wet van 
1988 verstaan we vandaag-de-dag onder 'literacy': 
'in staat zijn om gedrukte en geschreven informatie te 
gebruiken om te kunnen functioneren in de maatschap
pij, ten einde je doelstellingen te bereiken en je kennis 
en vaardigheid verder te ontwikkelen'. 

Een zestal artikelen is gewijd aan 'literacy'. 
a. framework for literacy: 1 993 und beyond; 
b. deafness and text-based literacy; 
c. quantitive literacy (= mathematische kant); 
d. reasoning skills (= kunnen beredeneren); 
e. the potential contributions of cognitive behavior 

modification to literacy training for deaf students; 
f. deaf culture and literacy. 

In het tweede deel, zoals gezegd, een uitgebreide op-
ave van de onderwijsmogelijkheden voor auditief ge-
andicapte leerlingen in de USA en Canada. Opga

ve van scholen, instituten en programma's inclusief 
adres, telefoon en directie. In een afzonderlijke sectie 
een zeer gedetailleerde beschrijving van het program
ma, de diensten en de gebruikte vorm van communi
catie. Tevens de namen en adressen van de 
(bestuursleden van de NAD (= National Association 
of the Deaf). Tot besluit een opgave van de doctorale 
dissertaties op het terrein van auditieve handicaps. 

Degene die belang stelt in een der genoemde artikelen, storte vijf gulden (= eenheidsprijs 
voor een artikel ter bestrijding van kopieer(recht)- en portokosten) op giro 8 9 9 7 3 3 t.n.v. 
J.J.Groothand o.v.v. het gewenste artikel (naam en nummer van het tijdschrift, jaar en letter). 
Men komt dan onverwijld in het bezit ervan. 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL Amersfoort Prof . Groenschool 
1062CZ Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
1 063 EX Amsterdam Alex. G. Belischool 
1062 BK Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
1062 BK Amsterdam Mgr. Hermusschool 
6814 CR Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
6821 LK Arnhem V.S.O. De Stijgbeugel 
481 2 GE Breda De Spreekhoorn 
9207 BK Drachten De Skelp 
5629 CH Eindhoven Instituut Sint-Marie 
5629 CC Eindhoven School 'De Horst' 
5629 CC Eindhoven School 'De Beemden' 
5629 CC Eindhoven V.S.O. 'Ekkersbeek' 
7522 AN Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
7522 AN Enschede V.S.O.'Het Maatman' 
4461 DS Goes De Kring 
2531 PW 's-Gravenhage Cor Emousschool 
6561 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
6561 KE Groesbeek De Wylerberg 
9721 XB Gron i ngen Dr. J. de Graafschool-V. S. O. 
0737 HK Groningen Tine Marcusschool 
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool 
6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
2332 KV Leiden De Weerklank 
2324 VN Leiden V.S.O. De Weerklank 
6531 PL Nijmegen Martinus van Beekschool 
6531 RR Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek 
6533 BC Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
301 1 CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
3067 PW Rotterdam P.J. Evertseschool-V.S.O. 
3076 EB Rotterdam S. Jonkerenschool 
2287 EE Rijswijk De Voorde 
1740AK Schagen Burg. de Wildeschool 
1741 MC Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
3523 CL Utrecht Het Rotsoord SO/VSO 
3563 VJ Utrecht Bertha Muller School 
3563 EN Utrecht De Taaikring 
3563 EP Utrecht Alfonso Corti School V.S.O. 
801 2 VA Zwolle Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21 a 
Nijmeegsebaan 2 1 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 1 1 5 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 3 1 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boa dreef 2 
Enkstraat 69 

033-720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 

085-423293 
085-454497 
076-212352 

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

01100-13407 
070-3948994 
08895-41790 
08895-42547 

050-255190 
050-41 8476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
02240-14896 
0224a14071 

030-510041 
030-612404 
030-660875 
030-621227 
038-212959 

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

1 062 CJ Amsterdam 
1064 BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr.) 

9721 WD Groningen 
3031 BA Rotterdam 
3067 XG Rotterdam 
5271 GD Sint-Michielsgestel 
5263 EE Vught 
5261 LB Vught 

2275 TH Voorburg 

2716 KS Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-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. 

'Effatha', Chr. Inst. doven 

Chr. Instituten voor doven 
'Effatha', V.S.O. en V.B.O. 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

Bordewij klaan 1 17a 
Am man plein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laagstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 3 1 
Telefax 
Zalkerbos 330 

020-6178617 
020-6132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-88111 
04105-881 11 
04105-881 11 
04105-12157 
070-3992021 
070-3998770 
079-511151 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door aan 
de eindredaktie. 
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