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Ten geleide: 
Ambulante begeleiding is inmiddels een bekend fenomeen ge
worden binnen ons onderwijs. Vooral de laatste jaren heeft 
deze vorm van leerlingenzorg een fikse groei doorgemaakt. 
Tegelijkertijd hebben de ambulant begeleiders zelf gezorgd 
voor belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen binnen dit vakge
bied. De Stuurgroep Ambulante Begeleiding van de VeBOSS 
geeft hier vorm aan door publikaties en het organiseren van re
gelmatig terugkerende studiedagen. De Overleggroep Ambu
lante Begeleiding van het dovenonderwijs houdt zich onder 
meer bezig met het uitwisselen van kennis en ervaringen. 
Beide groepen zullen met regelmaat in Van Horen Zeggen pu
bliceren. Om iedereen van de meest recente ontwikkelingen 
op de hoogte te brengen, maken ze graag gebruik van de ge
legenheid om in dit themanummer van zich te laten horen. 
Opvallend is dat er regionale verbanden ontstaan. Deze sa
menwerking zal ertoe kunnen leiden dat ambulante begelei
ding efficiënter en effektiever gegeven wordt. In dit licht bezien 
betreuren wij in hoge mate de laatste bezuinigingsronde van 
het Ministerie van O C W , waarbij de faciliteiten voor Ambu
lante Begeleiding aanmerkelijk zijn teruggebracht. Wellicht 
kunnen de protesten die bij de Raad van State zijn ingediend 
nog invloed uitoefenen op de genomen beleidsbeslissingen. 

Zoals u weet wordt er door de redaktie van uw tijdschrift hard 
gewerkt aan de volgende jaargang 
Eén van de aspekten die daarmee verband houden is de wij
ze waarop artikelen kunnen worden aangeboden. Daarom 
treft u in dit nummer de gewijzigde auteursrichtlijnen aan. 

Voor meer informatie over ambulante begeleiding verwijzen 
wij u naar de vertegenwoordigers in de besturen van VeBOSS 
en VeDON. U vindt ze in het colofon. 

Namens de redaktie, 
Marjan Bruins en Frans Mollee 
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Ambulante begeleiding 
J.Heida 

Ambulante begeleiding is iets dat onderhand 
binnen scholen voor SH/ESM een vertrouwd 
fenomeen is geworden. Hef belang van begelei
ding van leerlingen die anders op ons onderwijs 
aangewezen zouden zijn heeft al meer dan 
eens zijn vruchten afgeworpen. 
Omdat AB een belangrijke poot is geworden bin
nen onze scholen zal er in het vervolg regelmatig 
een onderdeel in dit blad gewijd worden aan die 
vorm van begeleiding. In dit eerste artikel hebben 
we op veler verzoek zo goed mogelijk alle wette
lijke zaken nog eens op een rijtje gezet. 

Een praktijkgegeven: 
Nadat scholen voor slechtziende kinderen ons 
waren voorgegaan in deze vorm van begelei
ding, kwamen ook in onze scholen hier en daar 
dergelijke projecten op gang. 
Met de invoering van de ISOVSO (Interimwet op 
het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs) 
wordt in augustus 1985 ambulante begeleiding 
vanuit het ministerie van Onderwijs en Weten
schappen wettelijk geregeld. 
De ARBO (Adviesraad voor het basisonderwijs, 
het speciaal onderwijs en de opleidingen) geeft 
aan dat, in het kader van de zorgverbreding, re
gulier onderwijs en speciaal onderwijs meer 
zouden moeten samenwerken. 
Om dit te bereiken heeft ambulante begeleiding 
een plaats gekregen in de wet en heeft Tiet daar
mee, als verworvenheid uit de praktijk, erken
ning gekregen als onderwijskundig instrument. 

Middels artikel 19 geeft de interimwet de moge
lijkheid tot ambulante begeleiding. In lid 1 2 van 
dat artikel wordt gezegd: "Het schoolwerkplan 
geeft tevens aan welke voorzieningen worden 
getroffen ten behoeve van leerlingen die zijn 
overgeplaatst naar een school voor basisonder
wijs of een school voor voortgezet onderwijs" 
Vanaf 1 augustus 1 9 8 7 beschikken alle scholen 
over zo'n schoolwerkplan. 

Drie uitvoeringsbesluiten: 
De basis voor de uitwerking van ambulante be
geleiding is gelegd in artikel 19a lid 1 van de 
interimwet. 
De nadere uitwerking staat in drie uitvoeringsbe
sluiten van de wet: 
- het onderwijskundig besluit 
- het formatiebesluit 

5 0 - het bekostigingsbesluit 

In het eerstgenoemde besluit is de inhoudelijke 
kant geregeld. 
In het tweede is bepaald hoeveel tijd en mens
kracht er besteed kan worden aan de uitvoering 
van de ambulante hulp. 
Het laatste zegt iets over het meetellen van am
bulant begeleide leerlingen voor de formatiebe
paling van de school voor (V)SO en over de ver
goedingsbedragen voor de ambulante 
begeleiding. Tevens is hierin de voorschotver-
strelking en de afrekening geregeld. 

Voor welk soort onderwijs: 
Ambulante begeleiding vindt in principe plaats 
in de volgende vormen van onderwijs: 
- basisonderwijs 
- voortgezet onderwijs dat direct aansluit op 

het basisonderwijs (VBO , MAVO HAVO 
VWO). 

- kort middelbaar beroepsonderwijs (KMBO) 

Voor leerlingen die buiten deze groep vallen 
kan, na overleg met de inspectie, een verzoek 
worden ingediend voor dispensatie (toestem
ming voor begeleiding buiten de reguliere rege
ling). 

Voor welke leerlingen: 
Het Ministerie voor Onderwijs en Wetenschap
pen onderscheidt, vastgelegd in het Onderwijs
kundig besluit, drie groepen leerlingen die voor 
ambulante begeleiding in aanmerking komen: 

1. zintuiglijk en meervoudig gehandicapte leer
lingen 

2. leerlingen meteen lichamelijke handicap 
3. langdurig zieke kinderen, MLK-leerlingen, 

ZMLK-leerlingen, LOM-kinderen, leerlingen 
die verbonden zijn aan een Pedologisch Insti
tuut en lOBK-leerlingen. 

De tijdsduur: 
Ambulante begeleiding is geen permanente 
voorziening, maar is gebonden aan een bepaal
de tijdsduur. 
De begeleiding van leerlingen uit groep 1 mag 
binnen het basisonderwijs maximaal vijf duren 
en binnen het voortgezet onderwijs maximaal 
drie jaar. 
Als een leerling overgaat naar het voortgezet on
derwijs en op de basisschool al drie of meer 
jaar begeleid is, mag de begeleiding in het voort-



gezet onderwijs nog maximaal twee jaar duren. 

Voor leerlingen uit groep 2 geldt dat ambulante 
begeleiding maximaal twee jaar mag plaatsvin
den, zowel in basis- als in voortgezet onderwijs. 
Is er in het basisonderwijs al één jaar begelei
ding gegeven, dan bedraagt de resterende tijd 
voor begeleiding nogmaals één jaar. 

Voor de leerlingen uit groep drie geldt dat zij mini
maal één jaar een vorm van (voortgezet) speciaal 
onderwijs genoten moeten hebben voor zij in aan
merking komen voor ambulante begeleiding. Die 
begeleiding mag dan maximaal één jaar duren. 

In het algemeen geldt dat begeleiding in één 
aangesloten periode moet plaatsvinden en dient 
te beginnen op het moment van (terug)plaatsing 
binnen de betreffende school. 
Voor groep 1 en 2 geldt verder nog dat recht
streekse plaatsing binnen het regulier onderwijs 
ook tot de mogelijkheden behoort. 
W e spreken dan over de zg. directe instromers. 
De begeleiding van deze leerlingen is niet mo
gelijk voor de derde groep. 

Doel + voorwaarden: 
Het doel van de begeleiding wordt duidelijk om
schreven in het Onderwijskundig Besluit: "blij
vende plaatsing van de leerling in het regulier 
onderwijs". 
Vanwege de beperkte duur van de begeleiding 
is het logisch dat men vooraf een redelijke waar
borg wil hebben, dat de hulp tot dat doel zal 
leiden. 
De wetgever heeft getracht, door het stellen van 
voorwaarden, hieraan een bijdrage te leveren 
om zo te voorkomen dat na beëindiging van de 
begeleiding de leerling toch niet zou kunnen blij
ven in het regulier onderwijs. 

Zij stellen: 
1. De Commissie van Onderzoek (C.v.O.) moet 

in een gezamenlijk advies tot de conclusie ko
men dat ambulante begeleiding noodzakelijk 
is voor een succesvol terugplaatsen. 

2. Ambulante begeleiding kan alleen maar ge
geven worden door leerkrachten van de ver
wijzende school. Zij hebben de deskundig
heid die nodig is bij de begeleiding op de 
school voor regulier onderwijs. 

Ambulante begeleiding moet zich ook richten op 
de leerkracht(en) van de ontvangende school. 
Doel hiervan is in de eerste plaats: deskundig
heidsbevordering. 

Bij beslissingen over het al dan niet geven van 
ambulante begeleiding speelt de C.v.O. wette
lijk verplicht een belangrijke rol. 

Formatie: 
De hoeveelheid personeel die ingezet kan wor
den voor ambulante begeleiding wordt bepaald 
door: 
- Het aantal leerlingen dat op de teldatum van 

1 oktober op deze manier wordt begeleid (L) 
- Het aantal minuten per week per leerling dat 

men maximaal aan begeleiding mag beste
den (M) 

De formatie wordt dan L x AA = H 
H is "de omvang van de formatie voor ambulan
te begeleiding, uitgedrukt in minuten en afge
rond op een veelvoud van 6 0 minuten." (forma
tieregeling ISOVSO). 

Aanvullende formatie: 
Deze formatie geldt niet voor de school voor 
(V)SO, maar voor de ontvangende school. Zij 
biedt de gelegenheid de gehandicapte leerling 
extra individueel te helpen. 
De omvang van de toe kennen formatie is afhan
kelijk van de speciale begeleiding die noodza
kelijk wordt geacht en het aantal gehandicapte 
leerlingen. 

De procedure "aanvraag aanvullende begelei
ding" i.v.m. aanwezigheid van zintuiglijk- en/of 
lichamelijk gehandicapte leerlingen verloopt als 
volgt: 
Men richt een verzoek hiertoe aan: 
Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
afd. B O / B O / F O R M van de directie basison
derwijs 
Postbus 2 5 0 0 0 
2 7 0 0 LZ Zoetermeer 

Bij het verzoek worden o.m. gevoegd: 
- schoolgegevens (naam, adres, adm.nr., post

code en plaats) 
- informatie over het aantal leerlingen waar

voor men die formatie aanvraagt 
- een beschrijving van de aard van de handi

cap in relatie tot het onderwijs. 

Deze aanvullende formatie kan in het basison
derwijs alleen aangevraagd worden als de be
trokken leerling tot de ambulante begeleiding is 
toegelaten. Van dit verzoek moet een afschrift 
worden gezonden aan de rijksinspectie van het 
basisonderwijs waaronder de school ressorteert. 
In het voortgezet onderwijs is de voorwaarde, 
dat ambulante begeleiding gegeven wordt niet 
aanwezig. Onlangs is de aanvullende formatie 
(steunlessen) voor net voortgezet onderwijs ech
ter gebudgetteerd. Een aanvraag, die wat later 
binnen komt zal vaak niet meer gehonoreerd 
kunnen worden. In het (K)M.B.O. is het budget 
voor begeleidingsuren door de Minister in de to
tale financiering (Lump Sum) opgenomen onder 
de noemer "doelgroepenbeleid". 51 



Pré - ambulante begeleiding 
J.Heida 

Ambulante begeleiding is een begrip dat op 
veel reguliere scholen meer en meer bekend 
gaat worden. 
Dit houdt in dat scholen veel eerder dan vroeger 
overgaan tot het inschakelen van begeleiding 
van buitenaf als ze daarvoor de noodzaak me
nen te zien. 
Dit betekent dat steeds vaker en steeds meer een 
beroep gedaan wordt op de kennis vanuit de 
Ambulante Begeleidingsgroep. 
Helaas is het zo, dat er altijd nog enige tijd zit 
tussen de aanmelding voor ambulante begelei
ding en de daadwerkelijke begeleiding. 
Dit komt vooral door de tijd, die uitgetrokken 
moet worden voor de onderzoeken die bepa
lend zijn voor een juiste aanmelding. Onderzoe
kers zijn meestal beperkt in hun tijd en het aantal 
aanmeldingen voor de AB en de school zelf is 
vaak niet gering. Een combinatie die al snel 
zorgt voor een wachtlijst wat betreft de onder
zoeken . 

Ook komt het regelmatig voor dat vanuit het au-
diologisch centrum de vraag komt of er informa
tie aan het team van de reguliere school gege
ven kan worden over slechthorendheid nog voor 
er sprake is van officiële begeleiding door ie
mand van de Ambulante Begeleiding. 

In beide gevallen dient zich dus de noodzaak 
aan om informatie te geven aan de leerkracht, 
die te maken heeft met het lesgeven aan de 
betreffende leerling. In sommige gevallen moet 
de informatie aan het hele team verstrekt wor
den. 

Het doel is te zorgen voor een start van die be
geleiding, die het kind nodig heeft en te kijken 
of betreffende leerling ook noort bij de doel
groep voor de ambulante begeleiding. In een 
ander geval gaat het meer om een serviceverle
ning wat betreft het geven van informatie vanuit 
een gespecialiseerd instituut. 

W e hebben dus te maken met twee verschillen
de zaken namelijk: 

1-alleen informatie geven op aanvraag van 
derden, bijvoorbeeld een leerkracht die hier 

52 om verzoekt. 

2-informatie geven met het doel en de verwach
ting dat ambulante begeleiding (mogelijk) 
een gevolg kan zijn. 

Wat punt 1 betreft, is het in de meeste gevallen 
voldoende om een "eenvoudig" pakket samen te 
stellen van informatie. 
Dit pakket kan bestaan uit: 

- algemene achtergrondinformatie SH/ESM 
- tips voor de omgang met slechthorende leer

lingen 
- Foss-blaadjes 
- procedure AB "direkte insfromers" 
- katern AB, zoals die in de PCO-krant heeft 

gestaan 
- folder van de school + folder AB 

Procedure: 
Er wordt een afspraak gemaakt met leer-
kracht(en) + ouders 
Eventueel doen we vóór het gesprek een kor
te observatie in de groep. 
Dit kan mogelijk al voorwerk zijn voor de 
commissie van onderzoek. 

k In het gesprek met de leerkracht worden de 
tips voor de omgang met slechthorenden toe
gelicht, en/of meer informatie gegeven over 
de spraak/taal-problematiek naar aanlei
ding van de algemene achtergrondinforma
tie. 
In dat gesprek wordt de mogelijkheid van AB 
uitgebreid doorgesproken. 
Als de school en/of de ouders merken dat er 
toch problemen blijven, dan kunnen ze kon-
takt opnemen met de school voor speciaal 
onderwijs om alsnog een start te maken met 
die ambulante begeleiding. 

Bij punt 2 is sprake van het feit, dat het kind al 
is aangemeld, maar nog niet de Commissie van 
Onderzoek (CvO) is gepasseerd. 
De Commissie doet het verzoek aan de AB om 
alvast informatie te geven en onder voorbehoud 
de begeleiding op te starten. 

De procedure is hetzelfde als hierboven ver
meld, maar de doelstelling is nu al direkt gericht 
op de ambulante begeleiding van de leerling, 
met alle contacten en besprekingen die daaruit 
volgen. 



Kortom: 
Pré-AB is een vorm van ambulante begeleiding 
die een zeer tijdelijk karakter kan hebben en al
leen bestaat uit het eenmalig geven van informa
tie, als een soort serviceverlening, of het is een 

Loeki Feringa - van der Ent 

Wat kenmerkt een ambulante begeleider? Cen
traal binnen hun werk is het gegeven dat ze al
tijd een "ander", een "aparte" zijn. 

In de ontvangende school is een ambulante be
geleider te gast. Zelfs al komt hij al jaren in de 
school en pakt hij zelf zijn koffie - tóch een 
gast. Een collega die niet tot het team behoort. 
Die slechts zo nu en dan aanwezig is. Boven
dien een collega met een aparte rol: hij werkt 
met volwassenen, met leerkrachten, in plaats van 
met kinderen. Ook als hij met het kind bezig is 
zal dit altijd in dienst staan van de ondersteu
ning van de leerkracht van het kind. En het kind 
wiens belang hij voorstaat heeft een handicap, 
is een "ander", een speciaal, kind met specifie
ke hulpvragen. 

Binnen de eigen school zijn ambulante begelei
ders ook bijzondere collega's. Ze behoren hier 
wel tot het team. Toch geven vele ambulante be
geleiders aan soms wat ongemakkelijk om te 
gaan met hun specifieke taakstelling. De (wel
licht als plaagstoot bedoelde) opmerking van 
een collega: "Ga je nu al weg?" bijvoorbeeld 
blijkt moeilijk te pareren. Wat wordt met deze 
opmerking bedoeld? De collega beseft toch wel 
dat het nu-al-weg-gaan werk betekent? Achter 
dit incident ligt het gegeven (probleem?) dat am
bulant begeleiden een vak is dat zich buiten de 
school - onzichtbaar voor de eigen collega's -
afspeelt. Het mag duidelijk zijn dat onbekend
heid bij de collega's met wat ambulante begelei
ding precies inhoudt isolement voor die "aparte" 
collega betekent. Naarmate de ambulante be
geleiding meer een functie van de school als ge
heel wordt zal de uitvoerende functionaris min
der een "ander" zijn. 

voorbereiding op de eigenlijke AB, die zeker 
gegeven zal worden, maar die nog niet officieel 
bekrachtigd is door de Commissie van Onder
zoek. 

Ook de ambulante begeleider zelf beleeft zich 
vaak "anders" binnen zijn werk. Er worden in ie
der geval andere eisen aan hem gesteld. Alleen 
al het meer indirect werken, namelijk via het be
geleiden van leerkrachten het kind een betere 
kans geven, wordt als onbekend ervaren. Even
als de confrontatie met (vele) scholen die ieder 
hun eigen onderwijsopvattingen en werkwijze 
hebben. In deze confrontatie krijgt een ambulan
te begeleider met diverse verwachtingen te ma
ken. Van een "alles-oplosser" tot een minder 
gewenste "pottenkijker". Daarbij dient hij colle
ga te blijven, vanuit een gelijkwaardig vertrek
punt te opereren. Alleen ten opzichte van de 
handicap van "zijn" kinderen is hij expert, kan 
hij bindende adviezen geven. Maar verder? 
Grote verschillen komt de ambulante begeleider 
tegen. Ontvangende collega's die graag van 
een ander leren en snel bereid zijn tot een coö
peratieve samenwerking ten gunste van het kind. 
Maar ook werkers binnen het onderwijs die sug
gesties of zelfs maar vragen naar de prestaties 
van het kind en zijn (on)welbevinden op school 
een regelrechte inbreuk op hun eigen deskundig
heid vinden. Wat anders dan het werken met 
kinderen op een school voor speciaal onderwijs! 

Zo komen ambulante begeleiders naar hun cur
sus. Vol vragen over hun taakstelling en wat 
daar allemaal bij komt kijken. Vragen naar aan
leiding van de begeleiding van ontvangende 
scholen en leerkrachten: "Dit maak ik mee en 
hoe moet ik het aanpakken?" Vragen naar hun 
rol en positie binnen de eigen school: "Hoe 
werkt het bij andere scholen?" En onzekerheden 
omtrent zichzelf: "Hoe word ik een goede ambu
lante begeleider?" De vragen betreffen meestal 
knellende situaties, waarvan men zich afvraagt 
wat concreet te doen. 

Ambulante begeleiders en "hun" cursus. 

De ambulante begeleider op weg naar zijn cursus. 



De cursus op weg naar haar ambulante bege
leiders. 
De cursus heeft uiteraard doel ambulante bege
leiders beter toe te rusten tot hun taak. Boven
dien wil ze tegemoet komen aan de praktijkvra
gen van "haar" cursisten. De gestelde vragen 
naar het "wat en hoe te doen in deze situatie" is 
de vraag naar een oplossing van een concrete 
situatie. Een hele opluchting als een cursus je die 
geeft. Een dergelijke oplossing echter blijkt tij
dens een volgend incident vaak niet op te gaan. 
Dan zijn de omstandigheden, de personen, de 
relaties enzovoort net even anders. En dat maakt 
dat het effectieve gedrag van voorheen niet die 
goede uitkomst biedt die de ambulante begelei
der had verwacht. Oplossingen voor concrete si
tuaties bieden namelijk geen algemene geldig
heid. En dat is wat de cursus net wel beoogt: 
ambulante begeleiders "iets" bieden waar ze in 
diversiteit van situaties "iets" aan hebben. Ant
woord op de vraag "wat en hoe te doen in 
deze situatie" geeft een recept met een korte 
geldigheidsduur. Ongeschikt voor een cursus. 

De cursus biedt geen oplossingen, geeft niet aan 
wat en hoe te doen in déze situatie. In plaats 
van receptmatige, korte termijn oplossingen tracht 
ze een leerproces bij haar ambulante begelei
ders in gang te zetten. Een leerproces dat de cur
sisten inzicht geeft in processen die in organisa
ties en bij mensen binnen die organisaties spelen 
als ze een verandering ondergaan. Want een 
speciaal kind met specifieke hulpvragen in je (re
guliere) school toelaten veronderstelt veranderin
gen in de school en bij de leerkracht. En daar is 
de ambulante begeleider behulpzaam bij. Daar 
heeft hij ook "gereedschap" bij nodig: concrete 
vaardigheden om in te zetten, afgestemd op het 
inzicht dat hij zich verwerft in de situatie. De cur
sus biedt mogelijkheden deze vaardigheden in te 
oefenen. Want alleen op deze wijze kan een 
ambulante begeleider een knellende situatie ef
fectief aanpakken of wellicht oplossen. De cursus 
is dus ook "anders". Ze biedt in plaats van een 
pakket oplossingen de cursisten inzicht in het pro
ces van het oplossen! De ambulante begeleider 
leert zichzelf vragen te stellen. Vragen die in hun 
soort anders zijn dan de vragen waar de ambu
lante begeleider in eerste instantie mee komt. In 
plaats van "wat moet ik doen?" (als altijd gelden
de regel) leert de ambulante begeleider zich af 
te vragen "wat is hier aan de hand?" (inzicht in 
de situatie). En daarop volgend "welke vaardig
heid is hier het effectiefst?" (op basis van inzicht 
het juiste gereedschap inzetten). 
De cursus wordt vanuit een tweede invalshoek 
niveau eveneens als "anders" ervaren. Een es
sentieel onderdeel betreft namelijk het kijken 

5 4 naar de ambulante begeleider zelf als functiona

ris-persoon. Naast aandacht voor leerkrachten, 
ouders en kinderen óók - en soms juist - de be
geleider zelf als onderdeel van de cursus! Het is 
van belang dat ambulante begeleiders (leren) in
zien dat eigen houding en gedrag effecten op
roepen bij anderen. Het behoort tot professio
neel begeleiden deze effecten op hun juistheid 
in te schatten en ze vervolgens te hanteren. Juist 
ten aanzien van het "anders" en "apart" zijn, het 
bijzondere collega-zijn. Uiteraard alles binnen 
de grenzen van taakstelling, persoonlijke (on)mo-
gelijkheden en stijl. Met de aantekening dat 
deze laatste persoonskenmerken zich kunnen 
ontwikkelen onder invloed van constructieve)I) 
feedback en gedragsoefeningen. Inzicht in ei
gen communicatief gedrag en verbreden van 
communicatieve vaardigheden via oefenen be
horen dan ook tot het cursuspakket. 
Daarnaast eveneens het hanteren van verwach
tingen. Verwachtingen ten opzichte van anderen, 
maar ook ten opzichte van zichzelf als begelei
der. Effectief hanteren van de soms grote verschil
len in opvoedings- en onderwijsopvattingen ver
onderstelt een juist inzicht in de eigen 
verwachtingen en de daaruit voortvloeiende nor
men en waarden. Het is zaak de eigen verwach
tingen af te stemmen op de gegeven situatie. Om 
van daaruit mogelijkheden voor begeleiden te 
zien. Te sterk of eenzijdig gerichte verwachtingen 
- of nog erger verwachtingen die een ideaal 
voor ogen hebben - leveren de ambulante bege
leider slechts blokkeringen op, met alle gevolgen 
voor de beleving van eigen effectiviteit. 

Ambulante begeleiders en "hun" cursus hebben 
een "anders"-zijn gemeen. Ambulante begelei
ders hebben op basis van hun verantwoordelijk
heid in hun "apart"-zijn specifieke hulpvragen. 
De cursus heeft de verantwoordelijkheid aan die 
hulpvragen tegemoet te komen. Ze doet dit in 
de beleving van aankomende cursisten vaak op 
een "aparte" wijze. Ambulante begeleiders die 
er mee op weg zijn gegaan geven aan dat het 
voor hen een effectieve ondersteuning in het 
werk betekent. 

Loeki Feringa - van der Ent, 
werkzaam als studie-coördinator en docent aan 
de Opleidingen Speciaal Onderwijs (OSO) te Til
burg. Als nascholingsdocent aan dezelfde oplei
ding verzorgt zij nascholingscursussen Ambulante 
begeleiding en Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Daarnaast is zij docent aan de Hogere Kaderop
leiding Pedagogiek te Tilburg en Eindhoven. 

Correspondentie: 
Laardonk 7 
5708 AN Helmond 
04920 - 38037 



Integratie van dove leerlingen in het reguliere 
onderwijs 

Integratie in de Basisschool 
met Ambulante begeleiding vanuit de Dr. Van Udenschool 

Cees Huijben 
Adj.Directeur Dr. Van Udenschool, Instituut voor Doven, Sint-Michielsgestel 

Schoolintegratie is een middel, geen doel 
Het bieden van optimale ontwikkelingskansen 
voor elk doof kind afzonderlijk, om daarmee 
een maximale integratie in onze maatschappij te 
bevorderen, is een van de belangrijkste kenmer
ken van het Instituut voor Doven. 
Voor elk kind afzonderlijk; hét dove kind bestaat 
immers niet! Het opvoedings- en onderwijspro
ces vindt dan ook plaats volgens het differentia
tiemodel (Zorg-op-maat). 
Binnen dit differentiatiemodel is volledige inte
gratie in de basisschool voor een groep dove 
kinderen een uitstekende mogelijkheid, en een 
middel, om maximale ontwikkelingskansen te 
scheppen en sociale integratie te bevorderen. 

Volledige integratie in de Basisschool 
Al vanaf 1973 zijn er vanuit het Instituut voor 
Doven leerlingen in de basisschool geplaatst. In 
die experimenteerjaren betrof hef slechts enkele 
leerlingen. 
Vanaf 1983 begon deze nieuwe optie binnen 
het differentiatiemodel langzaam uit te groeien. 
Met het inwerking treden van de ISOVSO werd 
de Ambulante Begeleiding formeel geregeld. 
Aanvankelijk integreerden alleen leerlingen, die 
al enkele jaren onderwijs op de Dr. Van Uden
school hadden gevolgd. Zij konden al lezen en 
hadden een goede communicatieve basis opge
bouwd. 

Vanaf 1985 integreren leerlingen rechtstreeks in 
de Basisschool. Zij zijn dan pas 4 jaar oud en 
hebben met name door de intensieve vroegbe-
geleiding van het Instituut, hun goede aanleg 
voor spreken en spraakwaarneming weten uit te 
bouwen tot vaardigheden in de communicatie. 
Aan het einde van schooljaar 1 9 9 3 / 1 9 9 4 zijn 
39 leerlingen geïntegreerd. Zij zijn volledig leer
ling van een Basisschool en krijgen enkele ma
len per week Ambulante Begeleiding vanuit de 
Dr. Van Udenschool. 

Spreken en spraakwaarneming zijn bij integratie 
uitermate van belang. Immers, de dove leerling 
maakt volledig deel uit van zijn groep op de Ba

sisschool, praat met medeleerlingen en leraar, 
speelt en kletst met kinderen die ook bij hem in 
de straat wonen en sommige klasgenootjes zit
ten op dezelfde voetbal- of turnclub of andere 
verenigingen. 

Er zijn wel enkele voorwaarden te noemen, 
waaraan een doof kind moet voldoen, wil 
schoolintegratie voor hem/haar de beste keuze 
zijn. 
Deze criteria staan als volgt omschreven in het 
Schoolwerkplan: 

een normale intelligentie, een goede aanleg 
voor spreken en spraakafzien, motivatie en 
doorzettingsvermogen, sociale vaardighe
den èn een directe (thuis)omgeving die on
dersteuning kan geven. 

Aan al deze voorwaarden in ruime mate vol
doen is haast onmogelijk. Wel zal hier sprake 
moeten zijn van een zekere balans die voor het 
individuele kind met zijn mogelijkheden de ver
wachting rechtvaardigt dat integratie succesvol 
zal verlopen. De ervaring in de afgelopen jaren 
heeft geleerd, dat genoemde vaardigheden zich 
ook binnen de Basisschool kunnen ontwikkelen. 
Een bijstelling van de criteria zal plaats moeten 
vinden. 

Het initiatief tot integratie kan zowel bij het Insti
tuut voor Doven als bij de ouders liggen. 
Na uitvoerig onderzoek en rapportage door 
leerkracht, psycholoog en maatschappelijk des
kundige bespreekt de Commissie van Onder
zoek en Begeleiding (IvD) de aanvraag. 
De ouders dienen dit te willen. Zij immers krijgen 
een belangrijke rol te vervullen bij het integratie
proces van hun kind. 
Na de beslissing tot integratie doen ouders hun 
schoolkeuze; de school ligt bij hen in de buurt. 
In nauw overleg met de Dr. Van Udenschool be
spreekt de Basisschool deze aanmelding. Het 
gehele schoolteam wordt hierbij betrokken; niet 
enkel de leraar van de groep waarin het dove 
kind geplaatst zal worden. 55 



Daarna volgt de kennismaking van de leerling 
en ambulant begeleider met de nieuwe klasse-
groep. Ondertussen zijn er al een aantal zaken 
geregeld, zoals solo-apparatuur, het aanvragen 
van de aanvullende formatie van de Basis
school, voorlichting aan het schoolteam en klas
genootjes, logopedie en afspraken met betrek
king tot Ambulante Begeleiding. 
Integratie gaat niet vanzelf. Samenwerking tus
sen alle betrokkenen is uitermate van belang. 
De Ambulante Begeleider vervult hierin een spil
functie. Hij observeert, adviseert, coördineert en 
evalueert. Hij draagt zorg voor het plan van 
aanpak; het activiteitenplan waarin aspecten 
van de orale opvoeding, de taalontwikkeling, 
de sociaal-emotionele ontwikkeling die voor dit 
kind van belang zijn, worden uitgewerkt voor 
een bepaalde periode. Hij voert 'van hart-tot-
hart-gesprekken' met de leerling, bereidt items 
voor en werkt na. 

Hij onderhoudt ook de contacten met alle betrok
kenen; ouders, leraar, logopedist en anderen zo
als het Audiologisch Centrum. IvD-medewerkers, 
zoals de psycholoog (die de onderzoeken naar 
leervorderingen doet), en collega-Ambulant Be
geleiders en leerkrachten. Hij is een ervaren 
leerkracht die deskundige hulp kan geven. 

De dove leerling en zijn ouders worden op hun 
beurt regelmatig uitgenodigd om het Instituut te 

Marijke Scheffener heeft in het kader van haar 
M.B.O.-opleiding AT/AB (Arbeids-therapie/Acti-
viteitenbegeleider) een scriptie met als titel "Wie 
is mijn spiegel?" geschreven. 
Haar praktijkervaring heeft ze opgedaan tijdens 
haar stageperiode op het W W P (woonwerkpro-
ject) in Alpnen a / d Rijn. De schrijfster is erin ge
slaagd om een voor ierdereen duidelijke verhan
deling op papier te zetten. 

Het belang van communicatie in verschillende 
leeftijdsfasen van dove kinderen en jongeren 
wordt aangegeven, Ook wat er gebeurt als het 
kind en de jongere informatie mist. Het belang 
van communicatie en taal zijn bepalend voor de 
vorming van de eigen identiteit. Ook zijn ze me
debepalend voor het verwerven van een plaats 
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bezoeken; om contact met elkaar te kunnen heb
ben en ervaringen te kunnen uitwisselen op de 
terugkomdagen. Dit geldt ook voor de leraren 
van alle integratiescholen en van de logopedis
ten. Zij treffen elkaar op het IvD, wisselen erva
ringen uit en krijgen informatie, een studiedag 
en/of een bijschofingscursus. 

In de toekomst zal het aantal geïntegreerde leer
lingen nog wel blijven groeien. Van belang 
daarbij is dat Ambulante Begeleiding gegeven 
kan worden vanuit een instituut waar de know
how over opvoeding en onderwijs aan doven is 
opgebouwd en gehandhaafd kan blijven. 

Bronnen 

Brands, T. (1990) Integratie van dove kinderen in het regulier basison
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kinderen in het regulier onderwijs. 
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nr. 2186, Stichting MO. 
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In het tweede gedeelte gaat de schrijfster ook in 
op de praktijk. Ze gunt ons een blik in de keu
ken van het WWP. Ze laat ons bewust worden 
welke eisen er aan communicatie gesteld moe
ten worden waarmee dove kinderen en jonge
ren hun eigen indentiteit kunnen vormen. 

Deze scriptie is niet bedoeld om mensen en/of 
instellingen te beoordelen maar om de lezer be
wust te maken wat het belang is van een goede 
communicatie en de betrokkenheid van dove 
volwassenen als identificatiemodel bij de ontwik
keling van de eigen identiteit van dove kinderen 
en jongeren. 
Mocht U interesse hebben dan kunt U de scriptie 
bestellen bij: M. Scheffener, Bleekenbergstraat 
1 1, 2023 W G Haarlem, (kostprijs incl. porto
kosten f 15,-) 

Wie is mijn spiegel? 

Marijke Scheffener 



Ambulante begeleiding vanuit de school voor VSO 

A.P.M, van den Boom 
Adj.Directeur School voor V.S.O. 
Instituut voor Doven. 
Coördinator Ambulante Begeleiding V.S.O. 

Een van de belangrijkste kenmerken in de pro
fielschets van dit instituut was en is nog altijd een 
zo volledig mogelijke integratie van de dove 
mens in de horende maatschappij. 
Zowel de gedifferentieerde organisatiestructuur 
als de gekozen methodiek zijn wezenlijke conse
quenties van bovengenoemd uitgangspunt. Trek
ken we deze gedachtengang door naar het inte
gratiemodel van het IVD, dan vinden we 
dezelfde doelstelling terug. Het is echter niet 
persé nodig voor een doof kind te starten met in
tegratie binnen het reguliere onderwijs, om uit
eindelijk een zo optimaal mogelijke sociale inte
gratie te bereiken. Nee, schoolintegratie kan 
een zinvol instrument zijn om dat punt te berei
ken. In deze optiek zou men kunnen spreken van 
een extra toegevoegde differentiatiepoot aan 
dat differentiatiemodel (= Zorg op maat). 

De doelbeschrijving hiermee afsluitend, zijn we 
toe aan de opzet van Ambulante Begeleiding, 
zoals die vanuit de School voor VSO gereali
seerd wordt. Reeds lang voordat de Interimwet 
ons de nodige handvaten gaf, waren we ermee 
bezig. Zie de in '85 verscnenen reader: "Dove 
leerlingen in het voortgezet regulier onderwijs -
Een verslag van 20 jaar AB van '65- '85". O p 
dit moment ontvangen 6 4 leerlingen AB. Veer
tien leraren van het VSO-team zijn daarbij be
trokken. (Veelal part-time, naast hun lestaak op 
de eigen school.] 

Grofweg kunnen we de totale groep in twee ca
tegorieën opsplitsen: Leerlingen welke reeds bin
nen het basisonderwijs geïntegreerd waren. Bij 

doorstroming naar het voortgezet onderwijs 
neemt het VSO die ambulante begeleiding over. 
Daarnaast zijn er de leerlingen welke na afron
ding van het VSO-onderwijsprogramma een ver
volgstudie oppakken. Deze categorie is het 
grootst. 

Kenmerkend voor de ambulante begeleiding 
vanuit het VSO is dat het accent in hoofdzaak 
ligt op het daadwerkelijk begeleiden van de stu
die. Dit nadat uiteraard de integratie in al zijn 
geledingen (betrokken leerling, ouders en 
school) goed op de rails is gezet. 

Van de reguliere school wordt zonder meer veel 
gevraagd. Het team moet daarom in zijn geheel 
achter het integratieplan staan. Een opsomming 
van allerlei aandachtspunten voor de betrokken 
leraren zou nu te ver voeren. Nadere informatie 
kan worden opgevraagd. 

Tot slot, terugwijzend naar de eerder gegeven 
doelomschrijving. Volledige integratie van doven 
in het reguliere onderwijs is een prima optie. 
W e zijn de experimentele fase al een hele poos 
voorbij en de resultaten zijn zeer bemoedigend. 
Integratie is echter geen 'must'. Enige zorg in dit 
verband is op zijn plaats. Deskundige begelei
ding kan alleen door gekwalificeerde leraren 
gegeven worden. Met andere woorden, de ba
lans zal in evenwicht moeten blijven. Integratie 
met ambulante begeleiding als optie enerzijds 
maar ook handhaving van de eigen know-how 
binnen het S.O. anderzijds. Zonder dat laatste 
gaat het niet. 



Begeleiden is samen-werken, 

Regio Midden-Neder land 

J.Heida 

Ambulante begeleiding is een vak dat steeds 
meer gaat uitgroeien tot een specialisme. Als be
geleider moet je van veel markten thuis zijn en 
steeds weer ontdekken waar grenzen liggen ten 
aanzien van werk en mogelijkheden. 

Dit zijn ervaringen die natuurlijk met de collega's 
van de eigen school gedeeld worden. Daar
naast is het belangrijk elkaar als ambulant bege
leiders ook in een breder vlak te ontmoeten. 
In navolging van initiatieven elders in den lande 
hebben ook een aantal verwante ambulant be
geleiders van Midden Nederland de koppen bij 
elkaar gestoken en zijn ze bij elkaar op bezoek 
gegaan. 

Doel hiervan was om te komen tot onderling 
overleg en samen te werken daar waar mogelijk 
is. 

De betrokken scholen z 

Prof. Groenschool, 
Bertha Mullerschool, 
Het Rotsoord, 
De Taal kring, 
Alfonso Cortischool, 

i|n: 

Amersfoort 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
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De eerste ontmoeting had voornamelijk een 
oriënterend karakter. 
Natuurlijk hadden we elkaar wel eens op lande
lijke dagen ontmoet, zoals in Hoevelaken, maar 
tot een direkte uitwisseling was het slechts zo 
hier en daar gekomen. 
Belangrijk onderdeel van die eerste keer was 
dan ook de ontmoeting op zich en verder het 
ontdekken van eikaars visie op ambulante bege
leiding. 
Zoals zo vaak bleek ook nu weer, dat de visie 
op ambulante begeleiding vaak niet erg verschil
lend is, maar dat de uitwerking ervan sterk af
hangt van de persoon die voor de begeleiding 
zorgdraagt. 

* Samenwerking bleek mogelijk, al was het 
maar ten dele, ondanks de verspreiding over 
de regio en het verschil in levensbeschouwe
lijke achtergrond. Dit laatste komt tot uiting in 
het feit dat de ene school meer begeleidt op 

P.C.-scholen en de ander meer op openbare 
scholen. 
Er werd afgesproken dat een lijst zou worden 
gemaakt van scholen waar we als ambulant 
begeleiders aktief zijn, zodat we van elkaar 
weten of er al iemand van een collegaschool 
een ander kind van die school begeleidt en 
er zo ruimte komt voor uitwisseling van erva
ring. 

In de tweede bijeenkomst stond centraal hoe we 
ons als ambulante begeleiding naar buiten toe 
presenteren en welke soorten informatie en scho-
lingsmaferiaal we dan gebruiken. 
Hieruit kwam duidelijk naar voren dat het goed 
zou zijn een folder samen te stellen met duidelij
ke informatie over ambulante begeleiding in het 
algemeen. 
Deze folder zou dan standaard aangeboden 
kunnen worden aan diverse instanties die te ma
ken hebben met doorverwijzing naar hulpverle
nende instanties. 
De folder is door een werkgroepje, dat samen
gesteld is uit één begeleider per school, voorbe
reid en nadert ondertussen zijn voltooiing. 

De derde (en voor het tweede seizoen tweede 
en laatste) ontmoeting stond vooral in het kader 
van het uitwisselen met elkaar naar aanleiding 
van een casus. 
Hiervanuit hebben we elkaar suggesties gege
ven, hoe de formafie-uren/hulplessen mogelij
kerwijs ingevuld zouden kunnen worden. 

Al met al worden de ontmoetingsmomenten als 
zeer zinvol ervaren, niet alleen vanwege de in
houdelijke kant, maar vooral ook vanuit het kon
takten leggen als scholen onderling. 

Telkens is het een andere school die voor de 
praktische en inhoudelijke voorbereiding zorgt. 
De planning voor het volgende seizoen ligt al 
weer klaar. Samenwerking in Midden-Neder
land is op gang gekomen. 



AB'ers samen op weg 

Ambulante Begeleiding regionale contacten 

Wil Giesbers 
Nico Litjens 
Mariëtte Kastelijn 
Annemarie Peperkamp 
Joost Remijn 

Dr. P.C.M. Bosschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
Martinus van Beekschool 
Martinus van Beekschool 
Martinus van Beekschool 

(085-423293) 
(085-423293) 
(080-557437) 
(080-557437) 
(080-557437) 

In het verleden hebben de Ambulant Begeleiders 
van de SH/ESM-scholen uit Eindhoven, Armhem 
en Hoensbroek een aantal informele kontakten 
gehad betreffende de invulling van hun, toen 
nog nieuwe vak. 
Hierin kwamen voornamelijk praktische proble
men naar voren, waar de collegae elkaar in 
konden helpen en van tips voorzien. 
Al gauw werd besloten om er een regionaal 
overleg van te maken. 

De scholen uit Nijmegen, Breda en Goes wer
den ook uitgenodigd hier aan deel te nemen. 
Dit vanuit een aantal ideële verwachtingen, na
melijk: 
* De ambulante begeleiding op langere termijn 

bezien (verg. de ontwikkelingen binnen blin
den/slechtzienden op Theofaan in Grave). 

* Integratie van S.O. in Reg. Onderwijs. 

Dit leidde tot een inventarisatie van onderwer- 5 9 



pen waar nog niet zoveel bekendheid over was 
en waar behoefte bestond aan verduidelijking. 

Uitgangspunt daarin was: 
1. Wat is er in de visie van de scholen gemeen

schappelijk? 
2. Waarin verschillen we? 
3. Hoe kunnen we de regionale samenwerking 

meer gestalte geven en komen tot mogelijke 
(landelijke) uniformiteit in aanpak en omgaan 
met ons AB-produkt. 

In drie bijeenkomsten werd aandacht besteed 
aan 'De begeleiding van kleuters in het reguliere 
onderwijs'. In dit artikel leest u een verslag van 
onze bevindingen en werkwijzen. 

Begeleiding in groep 1 en 2 

Om zicht te krijgen op de werkwijze van de 
AB'ers uit Regio Zuid gaf iedere school dit in 
een korte verhandeling aan de hand van drie 
items (kind, leerkracht en ouders) weer. 

A. Begeleiding van de kleuters: 
Tijdens de uitwisseling bleken er naast overeen
komsten in werkwijzen ook verschillen te be
staan. 
Uniformiteit was er ten aanzien van de observa
tie in de groep, buiten, bij de individuele hulp
verlening en in de thuissituatie. Dit werd gezien 
als een belangrijk uitgangspunt voor de begelei
ding. 
Tevens waren er contacten met de te begeleiden 
kleuter in de groep door middel van gesprekjes, 
samen werken en/of spelen. 
De wijze van uitvoering was, afhankelijk van vi
sie, soms verschillend. 
In sommige gevallen wordt individueel met het 
kind gewerkt. 
Aan een bepaalde vraagstelling kan onderzoek 
gekoppeld worden. 
De frequentie voor begeleiding varieert, evenals 
de duur van hef bezoek. Bij alle kinderen opge
nomen in de ambulante begeleiding, wordt ge
werkt aan de hand van een handelingsplan. 

B. Begeleiding met betrekking tot de leerkracht 
Bij deze begeleiding staat centraal: 
1. kennisoverdracht ten aanzien van de handi

cap; 
2. advisering met betrekking tot de sociaal/-

emotionele didaktische processen en 
3. het overbrengen van pedagogische grond

houding ten aanzien van de handicap; 
4 . coördinatie (hulpverleners met elkaar in con

tact brengen). 

Bij ieder klassebezoek komen niet al deze on-
6 0 derdelen aan de orde. 

Verder vindt er overleg plaats met derden, waar
bij er naast ouders, leerkracht, AB'er bijv. de lo-
pogopedisfe aanwezig is. 
De essentie hiervan is dat allen die met het kind 
werken op één lijn zitten en van eikaars werken 
op de hoogte zijn. 
Ook kan de leerkracht een bezoek brengen aan 
de school waaraan de AB'er verbonden is of 
kan hi j /z i j een speciaal op AB gerichte informa
tiebijeenkomst bijwonen. 
Tevens geeft de AB'er een teamvoorlichting. 

C. Begeleiding met betrekking tot de ouders 
De contacten met de ouders vinden plaats door 
middel van huisbezoeken, telefoon en de over
legsituaties op school. 
De freguentie varieert naar gelang de behoefte. 
Naast het 'even bijpraten' hebben deze contac
ten een informatieve maar vooral ook signaleren
de functie. 
Vooral bij ouders van jongere kinderen speelt 
vaak het weinig zicht hebben op de handicap 
en vragen ten aanzien van de nabije toekomst 
een rol. 

Het geven van achtergrondinformatie over ge
dragsproblemen als gevolg van de handicap 
komt vaak ter sprake. 
In probleemsituaties is de rol van de AB'er: 
* luisteren, 
* hulp bieden als het op het A.B. werkterrein ligt 

en anders, 
* als verwijzer optreden. 

Een belangrijke taak van de AB'er is kennis
overdracht en inzicht geven in de handicap van 
het kind. Een kleuter vereist een specifieke aan
pak. 
Dit bleek onder andere op een regio-overleg 
waar casussen van jonge kinderen werden be
sproken ten aanzien van op probleemstelling, 
begeleidingsplan en hulpmiddelen. 
De knelpunten die uit de begeleidingsplannen 
naar voren kwamen, waren o.a.: 
1. Hiaten in de taalontwikkeling. 
2. Men had vragen over het sociaal-emotioneel 

functioneren. 
3. Het moeilijkste vond men om te constateren 

wat men mocht eisen/verwachten van een 
een kleuter: 
3 . 1 . het kunnen inschatten of een situatie 

vanuit de handicap of het kleuter-zijn 
moest worden beoordeeld; 

3.2. men wilde meer zicht op de criteria die 
gehanteerd worden bij de overgang 
van groep 2 naar groep 3. Zelfs met 
veel onderzoek en observatie is het 
moeilijk in te schatten of de stap van 2 
naar 3 gemaakt kan worden. 



Criteria, gehanteerd bij de overgang van groep 
2 naar groep 3 

Nog niet zo lang geleden werden er bij de 
overgang van groep 2 naar groep 3 (toen nog 
van kleuterschool naar eerste klas) schoolrijp-
heidsonderzoeken gedaan, om te kijken of een 
kind voldeed aan bepaalde eisen: zowel qua 
leerinhouden als overige ontwikkelingsaspecten. 
Daarnaast moest het ook emotioneel aan groep 
3 toe zijn. 
Deze visie is inmiddels achterhaald! 
De huidige zienswijze is dat er geen criteria be
staan die bepalen of je wel of niet naar groep 3 
kunt gaan. Het zijn eerder een aantal factoren 
samen, die bepalend zijn in het advies voor nog 
een jaar 'kleuteren' of de start in groep 3, waar
bij rekening wordt gehouden met de gesignal
eerde hiaten. 
Een kleuter, die voldoet aan alle 'leervoorwaar
den', maar emotioneel niet zo sterk is, zou het in 
groep 3 toch moeten kunnen redden, zo denkt 
men, omdat er leerinhoudelijk geen problemen 
te verwachten zijn en dus al zijn energie ge
bruikt kan worden om emotioneel te groeien. 
Daarnaast is dit ook afhankelijk van de differen
tiatiemogelijkheden van de school (binnen en/of 
buiten de groep) en de groepsgrootte. Pas als 
een kind uitvalt op bepaalde gebieden en dit 
niet op andere gebieden kan compenseren, kan 
het wenselijk zijn het kind wat meer 'body' te 
geven en het de tweede keer groep 2 te laten 
doen. 

In de praktijk is het echter meestal zo, vooral 
sinds de invoering van de basisschool, dat de 
uitvallen in groep 2 de aandachtspunten/werk
punten voor groep 3 zijn. 
De - hernieuwde - taak van de kleuterafdeling 
is om enerzijds die aspecten te stimuleren en ont
wikkelen die het speel-leerproces in groep 3 on
dersteunen en anderzijds hiaten te signaleren, 
zodat in groep 3 hierop ingespeeld kan wor
den. 

Aandachtspunten in de begeleiding bij oudste 
kleuters 

Het er over eens zijnd dat je niet meer over dé 
criteria bij oudste kleuters spreekt, hebben we 
ons met name gericht op het kleutereigene, de 
wijze waarop je problemen signaleert en de 
manier hoe je ermee omgaat. 

De AB'ers uit Eindhoven gaven een prachtig en 
treffend beeld van 'onze A.B.-kleuter', namelijk 
een kind zonder handen en voeten kreeg deze 
één voor één aangereikt. Naast deze schets een 
weergave van dit beeld. 

W i j moeten het kind handen en voeten geven. 

De eerste hand die we geven is: het pedago-
gisch/didaktisch volgen van de leerling in de 
groep. Het gaat hier om het observeren van het 
kind in de groep en het daarbij signaleren van 
mogelijke problemen. Hierbij maakt hij gebruik 
van de kennis en inzichten die hij als leerkracht 
heeft opgedaan op de school voor slechthoren
den en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden. 

De tweede hand bestaat uit specifieke observa
tie- en toetsmaterialen. 

De voeten vormen de basis, nl. de intelligentie, 
die kan zorgen voor compensatie. Maar . . . het 
kind staat nog niet met beide benen op de 
grond. (Nog niet zo vast, niet zo zeker, zwak 
tempo, zwakke werkhouding/motivatie/zelfstan
digheid.) 

* Zo kan het kind het moeilijk vinden om socia
le contacten in de groep aan te gaan. Het voelt 
zich onzeker of misschien wel snel bedreigt. 
Hierdoor is zijn reactie niet altijd voorspelbaar. 
Het trekt zich terug of het wordt juist heel fel. Dit 
gedrag is in de groep niet altijd even makkelijk. 
De ambulante begeleiding probeert de leer
krachten van de basisschool hierbij te helpen. 

* In de communicatie met andere leerlingen 
heeft het kind problemen. Het is niet in staat om 
ideeën en gedachten over te nemen, omdat het 
kind de ander onvoldoende verstaat of de bood
schap van de ander onnauwkeurig verwerkt. 
Om het auditief functioneren van ae ander te 
versterken, ondersteunt de ambulant begeleider 
de leerkracht van de basisschool. Dit kan ook in 
de vorm van auditieve analyse en synthese-oefe
ningen bij de oudste kleuters, ter voorbereiding 
op het leesproces in groep 3. 

* De communicatie kan ook bemoeilijkt worden 
doordat het kind onvoldoende in staat is om zijn 
eigen gedachten te verwoorden. 

Naar groep 3, maar . . . 

Over onze taak binnen dit geheel waren diverse 
meningen. Dit varieerde van de AB'er die zoekt 
naar de meerwaarde (kennis en inzicht handi
cap) en daarom ook specifiek observeert en 
toetst, tot de AB'er die juist naar het totale beeld 
kijkt en dit moet volgen. Anders bestaat het ge
vaar dat je alleen let op de zichtbare problema
tiek en je niet richt op de niet zichtbare proble
matiek. 
Een ieder was het erover eens dat je inderdaad 
ook naar de achterliggende problemen moet kij-



ken. Bijv. de school signaleert een probleem, de 
AB'er kan vanuit de 'meerwaarde' adviseren. 
Probleem opgelost!? 

Het schema op deze bladzijde geeft de weg 

Stap 1: 
Naast de 'vrije' observatie maakt men gebruik 
van observatielijsten (eigen schoolobservatielijst, 
leerling-/kindvolgsysteem, audiovisuele midde
len, LICOR-lijst, observatieschaal speel-werkge-
drag (Kuyk-Stevens), evaluatielijst sociale partici
patie en evaluatielijst sociaal emotionele doelen 
(Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland), De-
vreux-schaal, sociaal emotionele problemen lijst 
(Luc Koning). 
Stap 2 en stap 3: 
Vanuit signaleren komen tot een vraagstelling 
voor onderzoek (T.v.k., T.A.K.). Vervolgens wordt 
bekeken of dat onderzoek door A.B./leerkracht 
of remedial teacher afgenomen kan worden, 
soms blijkt dat het buiten hef terrein van de AB'er 
verwezen moet worden naar derden (logopedis-
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weer van observatie tot toetsing en behande
ling. Op initiatief van de A.B. Het is een schema 
zoals er volgens de AB'er gewerkt zou kunnen 
worden. Het is ingedeeld in verschillende stap
pen. 

Stap 4: 
Hier maken we gebruik van de toetsen die in 
school aanwezig zijn. Het is duidelijk dat er niet 
getoetst moet worden om 'gebrek' aan kennis te 
compenseren, maar doelstelling van het toetsen 
moet zijn: 
1. om hiaten te signaleren. 
2. een beeld wat je van een kind hebt te onder

steunen. 
Aan de hand hiervan wordt een begeleidings
plan opgesteld. Af te nemen toetsen zijn: Visdist, 
Audist, Visant. 

Het schema ziet er als volgt uit: 



Stap 5: 
Voor specifieke gegevens kan men bijv. gebruik
maken van de insfapproeven, de begrippentest: 
Cito, de leesvoorwaardentoets (Sixma), Vragen
lijst denkprocessen, Rekentoets Rotterdamse ad
viesdienst, Instaptoets 'Zo reken ik ook', Instap
toets 'Remelka', A.B.C.- test (motoriek) en de al 
verouderede (en achterhaalde) Frostig. 

Stap 6: 
Om exact aan te geven waar de ontwikkeling 
stagneert kan er uitgebreid pedagogisch/didak-
tisch onderzoek plaatsvinden. Het is dan moge
lijk een goed handelingsplan op te stellen. Het 
zal duidelijk zijn dat er na elke stap met de be
handeling gestart kan worden. 

Tot slot: 
In dit artikel hebt u kunnen lezen over zaken 
waarmee ambulant begeleiders van 'Regio Zuid' 
zich hebben bezig gehouden. Vooral wordt in 
dit artikel de begeleiding van kleuters belicht. 
Prettig was het om het met elkaar te bespreken. 
W e teerden van elkaar. Het leidde tot een over
zicht van aanpak, werkwijze en materiaal. Door 
middel van dit artikel willen wij iedereen in het 
onderwijsveld kennis laten maken met dit 'AB 
produkt'. Voor op- en aanmerkingen of aanvullin
gen staan wij te allen tijde open. 
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De Ambulante begeleiding van dove/ernstig slechthorende 
leerlingen vanuit de Koninklijke Ammanstichting. 
Cornells M. Rijsdijk, coördinator Dienst Ambulante Begeleiding. 

Om een duidelijk beeld te geven van de moge
lijkheden voor dove/ernstig slechthorende leer
lingen in het regulier onderwijs is de organisatie 
en opzet van net onderwijs bij de Koninklijke 
Ammanstichting een belangrijk uitgangspunt. 
De Ammanstichting is een overkoepelende organi
satie waarin de ervaring en deskundigheid van 
enige audiologische centra en van 6 scholen voor 
dove en slechthorende leerlingen en leerlingen 
met ernstige spraakmoeilijkheden zijn gebundeld. 
In Nederland is een organisatie met zo'n groot 
en breed hulpaanbod uniek, omdat diagnostisch 
onderzoek, onderwijs, begeleiding en toegepas
te research aan een dergelijke gedifferentieerde 
doelgroep binnen een organisatie verenigd is. 
Centraal in de hulpverlening staat het Audiolo-
gisch Centrum, dat over een uitgebreid multidis
ciplinair team van deskundigen beschikt, zoals 
audiologen, psychologen, orthopedagogen, lo
gopedisten, spraak- en taalpathologen, maat
schappelijk werkenden, gezinsbegeleiders en 
technici. Na verwijzing door huisarts, specialist 
of schoolbegeleidingsdienst vindt uitgebreid on
derzoek plaats en wordt indien nodig hulpverle
ning en begeleiding geboden. Verder krijgen ou
ders advies over de mogelijkheden van hun 
kinderen, bijvoorbeeld binnen welke vorm van 
onderwijs de leerling de beste kansen heeft. 
O p deze wijze worden leerlingen vanaf 3 jaar 
in hun leerroute begeleid. Dit kan zijn binnen de 
scholen van de Ammanstichting, maar ook in an
dere vormen van speciaal onderwijs en door de 
mogelijkheden van Ambulante Begeleiding ook 
in het regulier onderwijs. Regelmatig vindt evalu
atie plaats en wordt nagegaan of de leerlingen 
nog de juiste route volgen. 
De Koninklijke Ammanstichting heeft alle forma
tie voor ambulante begeleiding geclusterd bin
nen één Dienst. Leerkrachten van de scholen van 
de Ammanstichting zijn gedetacheerd bij deze 
Dienst en hebben naast nun taak als ambulant 
begeleider ook een taak als leerkracht binnen 
een van de scholen van de Ammanstichting. Het 
voordeel van de Dienst Ambulante Begeleiding 
is een breed hulpaanbod, doordat verschillende 
begeleiders met hun specifieke deskundigheden 
binnen zo'n dienst werken. Momenteel zijn 14 
begeleiders en 1 coördinator bij de dienst werk
zaam. Zij hebben de zorg over 2 6 0 geïnte-
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Ten aanzien van de mogelijkheden tot intergratie 
van de leerling zijn geen algemeen geldende 
kriteria aan te geven. Belangrijke faktoren zijn 
o.a.: goede communicatieve mogelijkheden, 
een gevorderde taalontwikkeling, vaardigheid in 
sociale kontakten, een goede werkhouding een 
goede stimulatie vanuit de thuissituatie. Tevens 
spelen eventuele wensen, verwachtingen en 
voorkeuren van ouders en leerling vooral in het 
voortgezet onderwijs een grote rol. 

In het kader van dit artikel beperken we ons tot 
de dove en ernstig slechthorende leerlingen en 
onderscheiden de volgende groepen met de mo
gelijkheden van onderwijs: 

1 . Primair gebarende dove/ernstig slechthoren
de leerlingen. 
• basisonderwijs: 

school voor dove leerlingen. 
• voortgezet onderwijs: 

school voor dove leerlingen, 
middelbaar en hoger beroeps onderwijs: 

regulier onderwijs met ambulante begelei
ding en hulp van tolken. 

2. Gebarende dove/ernstig slechthorende leer
lingen met bruikbare gehoorresten. 
• basisonderwijs: 

school voor dove leerlingen. 
• voortgezet onderwijs: 

school voor dove leerlingen of school voor 
slechthorende leerlingen. 

• middelbaar en hoger beroeps onderwijs: 
regulier onderwijs met ambulante begelei
ding en hulp van tolken. 

3. Primair orale ernstig slechthorende/dove 
leerlingen met bruikbare gehoorresten en een 
goed vermogen tot spraakafzien. 
• basisonderwijs: 

school voor dove leerlingen, school voor 
slechthorende leerlingen of regulier onder
wijs met ambulante begeleiding. 

• voortgezet onderwijs: 
school voor slechthorende of regulier onder
wijs met ambulante begeleiding. 

• middelbaar en hoger beroeps onderwijs: 
regulier onderwijs met ambulante begelei
ding. 



4. Ernstig slechthorende leerlingen. 
• basisonderwijs: 

school voor slechthorende leerlingen of regu
lier onderwijs met ambulante begeleiding. 

• voortgezet onderwijs: 
school voor slechthorende of regulier onder
wijs met ambulante begeleiding. 

• middelbaar en hoger beroepsonderwijs: 
regulier onderwijs met of zonder ambulante 
begeleiding. 

Uiteraard zijn deze groepen niet scherp te on
derscheiden en spelen vele faktoren een rol bij 
de keuze van de uiteindelijke leerroute. Vanzelf
sprekend kan ook gedurende de opleiding een 
ander trajekt gekozen worden. 

De ervaring, vooral ten aanzien van de leerlin
gen in het BAO, VBO, MAVO, HAVO en 
V W O , is dat de integratie in het regulier onder
wijs met succes verloopt. Deze vormen van on
derwijs krijgen meer aandacht voor de individu
ele leerling en differentiëren meer. Er vinden voor 
deze leerlingen nauwelijks heroverwegingen 
plaats om hen binnen de scholen van de Am-
manstichting op te nemen. Belangrijk is wel dat 
de school over basisdeskundigheid beschikt. De 
integratie verloopt soepeler indien er meer dove 
of ernstig slechthorende leerlingen op één en de
zelfde school geplaats zijn. 
Naarmate de beroepsopleidingen (KMBO, 
MBO, HBO) hoger worden zien we een relatief 
hoog aantal studiestakers of leerlingen die hun 
studie wijzigen. 

In 1 9 9 0 voerden Pattipeiluhu en De Klerk een in
tern onderzoek uit om inzicht te krijgen in de fak
toren die bij een relatief groot aantal oud-leerlin-
gen van het Rudolf Meesinstituut en de P.J. 
Evertseschool hebben geleid tot het staken van 
hun vervolgopleiding. De resultaten wezen op 
één hoofdraktor, te weten het opleidingsniveau: 
Studiestakers grepen boven hun eigen mogelijk
heden. 
Een bijkomende faktor was dat de studiestakers 
het kontakt met hun horende mede-leerlingen en 
horende leerkrachten als problematisch ervaren 
hadden. Deze problemen werden niet zonder 
meer alleen toegeschreven aan de beperkte 
vaardigheden in de communicatie, maar ook so

ciale faktoren als bijvoorbeeld het zich open stel
len van horenden voor doven of andersom kun
nen een rol hebben gespeeld. 
In de aanbevelingen van het onderzoek werd 
dan ook enerzijds aangegeven dat een belang
rijk deel van de begeleiding zich zal moeten 
richten op de wijze van communicatie van de 
leerkrachten en de horende medeleerlingen. De 
kwaliteit van de communicatie is zeker van in
vloed op het studiesucces. 
Anderzijds moet een goede, gedegen studie- en 
beroepsvoorlichting leerlingen een reëler beeld 
geven van de eigen mogelijkheden in relatie tot 
de gewenste studie of werkkring. 
Het voortgezet onderwijs beschikt over te weinig 
faciliteiten om auditief gehandicapte leerlingen 
op te vangen en te begeleiden. Tevens worden 
de beschikbare faciliteiten niet optimaal benut. 
Hoewel de mogelijkheden voor ondersteuning 
van tolken voor dove leerlingen in het onderwijs 
ruim zijn kan de tolkendienst door het ontbreken 
van voldoende tolken niet aan de vraag vol
doen. Dove en ernstig slechthorende leerlingen 
maken steeds meer gebruik van hogere beroeps
opleidingen, terwijl er een grotere differentiatie 
in de keuze van beroepen is ontstaan. 
Daardoor wordt het steeds moeilijker naast de 
indirekte adviserende begeleiding een antwoord 
te geven op specifieke vakinhoudelijke hulpvra
gen in de direkte hulpverlening. 
Ten aanzien van het toekomstige beleid is de 
Dienst Ambulante Begeleiding begonnen met be
paalde reguliere scholen in Rotterdam en de re
gio intensievere samenverwerkingsverbanden op 
te zetten, waardoor de leerkrachten meer des
kundigheid ontwikkelen met name op het gebied 
van de communicatie. O p deze wijze zijn ze 
vaak beter is staat bepaalde lesstof aan de leer
ling uit te leggen. Tevens kunnen de faciliteiten 
voor de ondersteuning door doventolken effectie
ver ingezet worden. 

Samenvattend wil ik nogmaals onderstrepen dat 
binnen de Koninklijke Ammanstichting auditief 
gehandicapte leerlingen vanaf zeer jonge leef
tijd worden begeleia in de keuze van de juiste 
leerroute. Een leerroute waarbinnen de leerling 
op zijn plaats is en hij in principe de meest opti
male kansen krijgt zich te ontwikkelen. 
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Ambulante begeleiding vanuit Effatha 

Doelgroep 
1. Voortgezet onderwijs dat direct aansluit op 

basisonderwijs (V.B.O., M.A.V.O., H.A.V.O., 
V.W.O.) en K.M.B.O. Effatha leidt zelf leerlin
gen op voor: 
1. V.B.O. in de richtingen: mechanische tech

niek, bouwtechniek, administratie, mode 
en kleding en verzorging. 

2. MAVO. 
Een enkele leerling kiest voor een richting die 
wij niet kunnen bieden, bijvoorbeeld agra
risch onderwijs. K.M.B.O. is een goede ver
volgopleiding voor dove leerlingen. Er wordt 
zelfstandig gewerkt met modulen en certifica
ten en er is veel stage, na M.A.V.O. kiest 
men wel de S . H . H A V O . 

2. M.B.O. en Leerlingwezen 
Dit is de grootste groep leerlingen van de AB. 
Het M.B.O. werkt vanaf 1 september 1993 
ook met modulen en certificaten. Het M.B.O. 
is erg zwaar voor dove leerlingen, 30 uur 
theorie met veel mondelingen lessen. 

AB begint al in het examenjaar van de 
VS.O. Begeleiding in het kiezen van een op
leiding en in het vinden van een school waar 
de dove leerling wordt toegelaten. Hier stuit 
men al op probleemen. Begeleiding in het 
aanvragen van een doventolk. 
Zodra de leerling is toegelaten wordt informa
tie toegezonden aan de school. Daarvoor 
vindt er al veel telefonisch contact plaats aan
gezien de scholen verspreid liggen over een 
groot gebied. 
Als de thuissituatie van de leerlingen niet opti
maal is, wordt de leerling ook begeleid tij
dens Open Dagen en kennismakingsbezoe

ken. Indien de afstand al te groot en de reistijd 
daardoor niet haalbaar is, kan een leerling bii 
de AB van een van de andere doven instituten of 
een SH-school worden ondergebracht. 

Het is belangrijk in de school waar de leerling 
instroomt een vaste contactpersoon voor de leer
ling en de AB'er te hebben. De contactpersoon 
verzorgt de informatie naar andere leerkrachten. 
Indien nodig neemt de AB'er deel aan teambe
sprekingen, geeft voorlichting aan de klas en 
heeft gesprekken met de docenten, 
ledere week bezoekt de AB'er de leerling thuis 
of op de school. In sommige gevallen komt de 
leerling op effafna of bij de AB'er thuis. 
De tijd wordt grotendeels besteed aan lesstof, 
huiswerk, moeilijke situaties op school, alledaag
se problemen en de integratie van de dove leer
ling op de reguliere school en in de horende 
maatschappij. De leerling moet over een grote 
inzet, motivatie, optimisme, incasseringsvermo
gen, etc. beschikken, De thuissituatie van de 
leerling is van grote invloed. 
De AB'er komt met een grote verscheidenheid 
van opleidingen in aanraking en moet allround 
zijn. De AB'er groeit mee met de leerling in de 
opleiding. Continuïteit is dus voor de leerling en 
de AB'er belangrijk. De AB'er heeft thuis een vi-
sicom, zodat de leerling zelf zijn afspraken met 
de AB'er kan regelen en vice versa. 

De ambulante begeleiding vanuit Effatha-Voor-
burg (S.O.) vindt momenteel in mindere mate 
plaats. Men hanteert meer het systeem van 
'Sociale integratie': op één ochtend per 
week bezoeken dove leerlingen een reguliere 
basisschool in de eigen omgeving. 
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Verslag van bezoeken aan een instituut voor auditief 
gehandicapten in Cluj-Napoca, Roemenië. 

Mei 1993, mei 1994 

Bert Biesmeiier, Erica van Dam (Rudolf Mees Instituut), Anneke Depassé, Dikkie van Dommelen (Guyot), 
Kitty van Andel (P.H. Schreuderschool voor MLK), Jos Louwe, Marijke Miidenberg (Seminarium voor 
Orthopedagogiek). 

Teneinde zicht te hebben op mogelijkheden en 
onmogelijkheden van onderwijs in Roemenië in 
1993, is het noodzakelijk iets van de historische 
achtergronden van het land te weten. 

Sinds de jaren '60 was Ceaucescu president en 
aanvankelijk leek zijn bewind heel democra
tisch: hij had goede relaties met het Westen, 
met de Bondsrepubliek, hij had contacten met Is
raël en in 1 968 weigerde Roemenië deel te ne
men aan de invasie van Tsjecho-Slowakije. 
Maar in 1 9 7 2 begon Ceaucescu aan zijn "sis-
tematiarea", een groots en wild hervormings
plan: voor 1995 moesten het platteland en klei
ne dorpen veranderen in "agro-industriële" 
centra. Hiertoe werden dorpen gesloopt, de be
volking gedeporteerd van het platteland naar de 
steden en in flats gehuisvest. 

Een groots bezuinigingsplan moest ervoor zor
gen dat Roemenië binnen 10 jaar uit de buiten
landse schulden was. Weinig of geen import, 
veel export. De bevolking die woonde in de 
"graanschuur van Oost Europa" leed hoger, kou 
en grote armoede. 
Sinds het begin van de jaren '80 is al het nood
zakelijk voedsel, als het al te krijgen is, op de 
bon. Melk wordt bij de apotheker verkocht op 
doktersrecept; aardappelen worden per stuk ver
kocht. Er zijn lange rijen voor de winkels, regel
matige stroomonderbrekingen, zeer slechte toe
standen van openbaar vervoer, vaak geen 
verwarming in de harde winters, 
ledere nog vruchtbare vrouw moest 5 kinderen 
baren. De kindersterfte is één van de hoogste in 
Europa en de gemiddelde levensduur neemt af. 
Ouden van dagen krijgen in veel gevallen geen 
medische hulp meer. 

Maar de gehele buitenlandse schuld was in 
1 9 8 9 afgelost. Er is voortdurend angst en arg
waan, de Securitate is alomtegenwoordig, ie
dereen kan er lid van zijn. 
Voorzieningen en onderwijs voor gehandicap
ten, leerlingen die speciaal onderwijs behoef
den, waren er niet. Zoals in het Communistische 

oude regime: gehandicapten bestaan niet. 
In december 1989 echter, begint de revolutie in 
Timisoare: men verzet zich tegen het bewind 
van Ceaucescu, hij wordt veroordeeld en te
rechtgesteld. 

Sinds 1990 zijn er voorzieningen voor gehandi
capten en zijn er scholen voor speciaal onder
wijs. De universiteit van Cluj Napoca heeft sinds 
2 jaar een faculteit voor 'special-psycho-pedago-
gics'. Het begin is er! 

Het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft 
sinds enkele jaren contacten met verschillende in
stellingen en met personen in Cluj Napoca, 
waaronder de Hongaarse school voor dove en 
slechthorenden leerlingen. 
Cluj Napoca is na Boekarest de grootste stad 
van het land en het is de hoofdstad van Transsyl-
vanië. Een groot deel van de bevolking is Hon-
gaars-Roemeen. Zij spreken beide talen vloeiend. 
Maar het is duidelijk, dat de Hongaren met de 
Zigeuners, behoren tot de minderheidsgroepen. 
Eind vorig jaar brachten de directeur van het Se
minarium voor Orthopedagogiek Jan Brandsma 
en stafmedewerker Gerard van Stralen en oriën
terend bezoek aan verschillende mensen en in
stellingen in deze stad. 

Gebleken is dat hulp nog steeds heel hard no
dig is: doordat er, ook op de universiteit, bijna 
25 jaar geen aandacht is besteed aan pedago
giek en orthopedagogiek, zijn er geen specialis
ten, er is groot gebrek aan (recente) literatuur en 
informatie. 

Gedurende dit oriënterende bezoek bleek ook, 
dat alleen heel concrete hulp enig rendement 
heeft en uitwisseling op het niveau van de leer
krachten. Daarom besloten we in mei 1993 met 
een wat grotere groep studenten Roemenië te 
bezoeken. W e herhaalden dit bezoek, met an
dere studenten in mei 1 994 . 

Het Doveninstituut voor dove en slechthorende 
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Er zijn ongeveer 170 leerlingen op school. De 
meeste kinderen verblijven in het internaat en 
gaan alleen in de vakanties naar huis. Met 45 
teerkrachten is het een relatief grote school. 
Er is een afdeling voor kleuters, een 'primary' en 
een 'secondary' school. 
De leerkrachten hadden tot twee jaar geleden 
geen gelegenheid voor een specifieke oplei
ding. In het Roemenië van Ceaucescu was het 
bestaan van gehandicapten eigenlijk ontkend, 
dus waren er geen speciale voorzieningen no
dig en "integratie" was vanzelfsprekend! 
Na de revolutie kwam er wel enige belangstel
ling van overheidszijde, maar de meeste nulp 
komt uit het buitenland. Vooral Engeland, Duits
land en Nederland zijn erg actief. Het team van 
de school krijgt ook veel steun uit Hongarije 
waar de ontwikkelingen in een veel verder stadi
um zijn. 

Gebaren en vingerspelling zijn afkomstig uit dit 
land. Vergeleken met de Nederlandse situatie 
op de dovenscholen is er één groot verschil: do
ven en slechthorenden zitten bij elkaar op een 
school, vaak zelfs in een groep. Het viel ons op 
dat de discussies, het niveau van communicatie 
en het lesgeven niet wezenlijk verschillen met ons 
onderwijs van nog maar enkelen jaren geleden. 
Uitgegaan wordt van het principe van 'Total 
Communication'. Men maakt gebruik van onder
steunende gebaren, die men van de leerlingen 
heeft geleerd en van vingerspellen dat als onder
steuning wordt gebruikt. Spraak en spraakafzien 
worden niet vergeten en vormen de basis van 
waaruit wordt lesgegeven. 

Intern worden nu discussies gevoerd over de 
noodzaak van standaardisering van de gebaren 
binnen de school, uitbreiding van de gebaren-
schat en bezinning op de gehanteerde syntaxis. 
Dat geldt ook voor de vraag of bij alle leerlin
gen gebaren even intensief moeten worden ge
bruikt. Het verzoek aan ons tijdens het eerste Be
zoek was dan ook iets te vertellen over 
(theoretische achtergronden van) communicatie 
met auditief gehandicapten, een jaar later lijkt 
het, alsof men zal beginnen met overleg op 
schoolniveau over dit onderwerp. 

Het contact tussen leerkracht en leerling is inten
sief en warm. het team lijkt erg enthousiast en 
zeer deskundig. Met de weinige middelen die 
men heeft, bereikt men veel. 
De leerlingen maken een blije indruk, maar zien 
er ongezond uit. Het vrijwel totaal ontbreken 
van groente en fruit in Roemenië zal daar debet 
aan zijn. 
De leerlingen gebruiken de maaltijden op 
school. Deze maaltijden bestaan voornamelijk 
uit aardappelen, vlees, wat komkommer, radijs 

68 en winterwortel. Voedzaam, maar met een mini

mum aan noodzakelijke vitaminen en mineralen. 
Melk en melkprodukten zijn nog steeds bijna niet 
te krijgen. 

De klaslokalen zijn klein en donker en er is nau
welijks materiaal ter beschikking. Aan de muren 
knufrelpoppen, speelgoedbeesten, in de kast sta
pels puzzels: alles gestuurd door het rijke Wes
ten. Materiaal waar niets mee gedaan kan wor
den, want ruimte om te spelen is er niet. 
Gebruiksaanwijzingen, vertalingen ontbreken. 
Een rekenles: Voor elke leerling heeft de leer
kracht bladzijden rekenen in het schriftje ge
schreven. Er wordt met de vingers geteld. Het 
enige ondersteunende materiaal is een bladzijde 
uit een prentenboek, waarop een appelboom 
staat met 1 3 appels en een aantal plakkertjes. 
Eén leerling heeft de bladzijde, een ander de 
plakkertjes. heeft een ander kind het materiaal 
nodig, dan wordt er geruild. De docent loopt 
van hot naar her. Ze neeft geen moment rust. 
Twaalf leerlingen! Geen materiaal! In wat voor 
een weelde verkeren wij . De groepsgrootte is 
gemiddeld twaalf. 

De meeste kinderen zijn geprothetiseerd. Voor 
audiologisch onderzoek is er een audiometer 
aanwezig. Audiogrammen kunnen worden ge
maakt voor alle leerlingen. Het maken van oor
stukjes is problematisch, dat kan alleen in Boeka
rest, op 6 0 0 kilometer afstand. De wachttijd is 
daardoor enkele maanden, er is dus grote be
hoefte aan materiaal en kennis op dit gebied. 
De door ons meegebrachte en geïnstalleerde 
klasseapparatuur van de Dr. F. Hogewindschool 
wordt nu met name voor de slechthorende kinde
ren gebruikt. Vooral bij klassikale spreeklessen 
wil men deze apparatuur gebruiken als onder
steuning. Het blijkt dat er in vergelijking met het 
voorgaande jaar vooruitgang te bespeuren is 
wat betreft materiële voorzieningen o.a. aan
schaf van een hypermoderne audiometer, hoor-
toestellen, nieuwe bedden en er zijn wat medi
cijnen. 

Psychologisch onderzoek gebeurt met tests die in 
Nederland al lang van het toneel zijn verdwe
nen. Hier is grote behoefte aan nieuw materiaal 
en nieuwe inzichten. Men had een Hongaarse 
handleiding van de SON. De rest namen wij 
mee. 

Ondanks het gebrek aan ruimte en materiaal is 
de sfeer op school erg goed. Leerlingen en leer
krachten gaan vriendschappelijk met elkaar om, 
al zijn er veel strenge regels. Wanneer de do
cent of een bezoeker de klas binnenkomt staan 
de leerlingen op en begroeten de oudere in koor. 
Contact met ouders is er nauwelijks. De meeste 
ouders wonen te ver weg om regelmatig op 



school te komen. Sommige ouders bellen regel
matig op om meer over hun kind te horen. Ou
ders die dichterbij wonen zijn altijd welkom. 
Contact met dove volwassenen is er bijna niet. 
Er bestaan in Cluj dovenverenigingen, maar 
deze hebben geen enkel contact met de school. 
De enige dove medewerker van school is een 
man die klusjes opknapt. Door collega's wordt 
hij niet beschouwd als volwaardig teamlid. Uit 
gesprekken die wij met hem voerden bleek zijn 
frustratie over het feit dat hij als doof geborene 
bijna geen kansen heeft op verdere ontplooiing. 

De leerlingen hebben weinig privacy. Het bed 
in de overvolle slaapzaal is het enige plekje 
waar men even zichzelf kan zijn. Kinderen van 
7 tot 15 jaar slapen bij elkaar op een kamer 
van 6 bij 6 meter. Kleinere kinderen slapen op 
aparte zalen. Een aantal van 26 kinderen op 
een kamer is geen uitzondering. In een sleutel
kastje kan men wat eigendommen bewaren. 

In de hoogste klassen ( 1 5 / 1 6 jaar) krijgen de 
leerlingen een soort "beroeps" training. Jongens 
werken met hout, de meisjes krijgen textiel -
d.w.z. het borduren van tafel- en wandkleden en 
boekenleggers. Hier kreeg ik het bij het zien van 
de bordurende meisjes wel even benauwd, 
twee uren borduren - geen docent aanwezig -
de voorbeelden waren aan de wand geprikt en 
dat in een ruimte van 3 bij 4 meter verlicht door 
een zwak lampje. 

Na het verlaten van dit doveninstituut gaan de 
leerlingen naar een dovenschool voor beroeps
onderwijs (een hout- en een textielopleiding). 
Eenmaal op een dovenschool betekent dat je 
ook in deze wereld blijft. Van terugkeer in de ho-

Op 7 juli jl. nam Rein van der Veen afscheid 
van ons onderwijs en van zijn school, de Weer
klank in Leiden. Hij maakt gebruik van de VUT-
regeling. 

Vele jaren lang was Rein bestuurslid van de Ve-
BOSS. Hij bepaalde voor een belangrijk deel 
het gezicht naar buiten toe van het onderwijs 
aan slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak/taalmoeilijkheden. 
Van 1976 tot 1993 zat hij in het VeBOSS-be-

rende wereld is nauwelijks sprake.Een sociaal 
redzaamheidsprogramma, vaardigheden aanle
ren om zelfstandig te kunnen functioneren bij te
rugplaatsing in de maatschappij bestaat niet. Is 
de schooltijd voorbij, dan ga je terug naar huis 
eventueel met een beroep. 

In februari 1994 hebben vier leerkrachten uit 
Cluj in Nederland enkele dagen mee gelopen 
op het Rudolf Mees Instituut. Zij hebben hun 
ogen uitgekeken: Wat een apparatuur, wat een 
meubels, wat een verzorgde gebouwen, materi
aal. Wat een weelde. (Straten vol winkels, win
kels vol spullen, mensen die van alles (kunnen) 
kopen). 
Na dit bezoek werd duidelijk dat kennisover
dracht via nieuwe methodes, vooral op het ge
bied van sociaal-emotionele ontwikkeling, van 
werken volgens plan e.d. voorrang heeft. Ook 
het gebied van van identificatie van dove leerlin
gen met dove volwassenen verdient veel aan
dacht. In mei 1994 werd aandacht besteed 
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en aan 
sexuele vorming. 

Allerlei begrippen zoals leerplan, schoolwerk
plan, remedial teaching, leerlingbegeleiding die 
ingeburgerd zijn in ons Nederlandse onderwijs
systeem vind je niet in Roemenië. In Roemenië 
wordt er van overheidswege heel summier een 
programma gedicteerd, een programma waar 
aan de leerkrachten weinig steun hebben. Het 
gevolg is dat de meeste leerkrachten nauwelijks 
werken volgens een plan. Een enkele leerkracht 
ontwikkelt zelf een leerplan en stelt einddoelen. 
De school zal nu trachten te rapporteren over 
teambesprekingen. De eerste poging tot planma
tig handelen. Het begin is er. 

stuur; als lid, secretaris (1979-1986) en de laat
ste zeven jaar als voorzitter. 
In die jaren werden contacten met verwante or
ganisaties geïntensiveerd, werden nota's ge
schreven (Verschillen in omgaan), ontstonden 
vele VeBOSS-werkgroepen, kwamen de aanzet
ten tot onze nieuwe structuur tot stand en waren 
er vele contacten met inspectie, kamerleden en 
met de wetenschap. Rein's rol hierin was een stu
rende, trekkende en wetende. Hij stond pal voor 
ons onderwijs. 

Afscheid van Rein van der Veen. 



W i j zijn dan ook heel trots dat op de drukbe
zochte afscheidsreceptie de burgemeester van 
zijn woonplaats Voorhout Rein koninklijk onder
scheidde met het Ridderschap in de orde van 
Oranje Nassau. 

Rein , onze felicitaties en verdere goede wensen 
vergezellen je in de toekomst. W e hopen je nog 
vaak in ons midden te zien. 

Theo H. Laceulle, voorzitter VeBOSS. 

Uit buitenlandse tijdschri 
JJ. Groothand, lid van de redactie 

Gezien enerzijds het grote aanbod aan artikelen 
in Engelstalige tijdschriften en anderzijds de be
perkte ruimte in Van Horen Zeggen treft u iedere 
keer een selectie aan. 

1 . The Volta Review (USA), herfst 1993, 
nummer 4 

Deze editie van de 'Journal of the Alexander Gra
ham Bell Association for the Deaf' is een zg. 'spe
cial focus' nummer. De aandacht is deze keer ge
heel gericht op het krijgen en behouden van werk 
voor de auditief gehandicapte mens. Het thema is 
uitgewerkt in een aantal artikelen, waarvan enke
le hieronder kort worden aangeduid. 
William Welsh onderzoekt de diverse wijzen 
waarop van baan kan worden gewisseld. Hij be
kijkt het onderwerp vanuit het gezichtspunt van 
wat het individu kan doen om de mobiliteitsmoge-
lijkheden te vergroten. Hij ziet een direct verband 
tussen de communicatieve vaardigheid en het 
succes in het krijgen van een baan (artikel 1-A) 
Er is al enig onderzoek gedaan naar de facto
ren die van invloed zijn op het behouden van 
een baan en de verdere groei daarin. Virginia 
Johnson hanteert dit als uitgangspunt. Ze duidt 
tevens aan, dat er vier zaken zijn die wezenlijk 
zijn voor een succesvolle opbouw van een car
rière, nl. de taakopvatting, teamwerk, controle 
en de omgang met anderen, (artikel 1-B) 
De titel van het volgende artikel is: Baanwisse-
ling en carrière-opbouw bij hen die een voortge
zette studie hebben volbracht. Het doet verslag 
van de status van de verkregen baan, hoe men 
werk vond en de ervaringen die men opdeed 
bij het opbouwen van een carrière in de eerste 
vijf jaar na het afsluiten van de opleiding. Ook 
van de effecten die de mate van net gehoorver-
lies had, van het soort werk en van het aantal 
banen dat men in deze periode had. (artikel 1-C) 
Welke kijk hebben dove volwassenen op de hin
dernissen, die promotie in de weg kunnen staan 
en welke voorzieningen zijn er op de werkplaats 
getroffen? Het zal niemand verbazen, dat er 

nog wel wat te verbeteren valt m.b.t. het wegne
men van hindernissen, het voorlichten van de 
werkgevers en het voorlichten door dienstverle
ners. Maar ook op het terrein van de assertiviteit 
van de dove en slechthorende werknemer schort 
nog het een en ander, (artikel 1 -D) 

2. The Volta Review (USA), november 1993, 
nummer 5 

Andermaal een editie geheel gewijd aan slechts 
één thema. Dat is deze keer 'beginning with ba-
bies', ofwel de vroege onderkenning van een 
gehoorverlies. Niemand zal het belang hiervan 
betwisten. The Volta Review besteedde ook in 
1 9 7 9 en 1 9 8 7 een heel nummer aan dit onder
werp. Deze keer is de monografie verdeeld in 
vier secties: het audiologisch aandeel (A), pro
gramma's voor ouderbegeleiding (B), wettelijke 
garanties voor een vroege interventie en multi
culturele overwegingen. Van de eerste twee sec
ties volgt hier een beschrijving van de artikelen. 
Het eerste artikel is toegespitst op de vroege on
derkenning van het gehoorverlies, waarbij met 
'vroeg' wordt bedoeld: zo gauw mogelijk na de 
geboorte. Al in 1 9 6 4 initieerden Downs en Ster-
ritt het plan om alle pasgeborenen te 'screenen'. 
Zover is het nog niet helemaal, maar wel vindt 
men thans, dat de kraamafdeling van het zieken
huis een ideale lokatie is. In de Amerikaanse si
tuatie (waar dit artikel over gaat) krijgen weinig 
baby's kans te ontsnappen aan de screening als 
gevolg van gebrek aan financiën, inaktiviteit van 
de ouders of andere factoren, (artikel 2-A-l) 
Hoe is de situatie in het Verenigd Koninkrijk? Re
cente studies hebben duidelijkheid verschaft over 
het aantal baby's met een congenitaal gehoor
verlies en in de laatste tien jaar is er veel werk 
verricht om screeningsprogramma's te maken 
voor pasgeborenen en voor baby's van 7 maan
den oud. Als gevolg daarvan is de gemiddelde 
leeftijd waarop de hoorproblemen worden ont
dekt en een vroeg ingrijpen mogelijk wordt ge
leidelijk lager komen te liggen. Toch blijven er 



nog genoeg moeilijkheden over: ouders worden 
niet altijd door professionele krachten als gelijk
waardige partners beschouwd en tussen laatst
genoemden bestaat soms rivaliteit, welke goede 
voorzieningen in de weg staan, (artikel 2-A-2) 
Drie jaar lang subsidieerde de staat Oregon een 
plan om in combinatie met een 'geboortecertifi
caat' vorm te geven aan een screening zoals 
die al tien jaar in Utah wordt toegepast. Doel: 
het verlagen van de leeftijd waarop gehoorpro
blemen worden geïdentificeerd. Ook na het 
dichtdraaien van de geldkraan heeft men het 
project doorgezet en vaststaat dat na 1 995 zal 
worden bekeken welke uitwerking screening 
heeft bij baby's die een hooq risico lopen, (arti-
kei 2-A-3] 
Recente ontwikkelingen in technologie, verster
king en cochlear implants hebben de mogelijk
heden om peuters te helpen enorm vergroot. Een 
vroegtijdige versterking is cruciaal in een effi
ciënte aanpassing en in het bereiken van een 
succesvolle ontwikkeling van de orale communi
catievaardigheid. Daarbij blijft het FM-systeem, 
ongeacht of het kind een traditioneel hoorappa-
raat, een cochlear implant of een combinatie 
van beide gebruikt, in tal van situaties een heel 
wenselijk hulpmiddel, (artikel 2-A-4) 
In Sydney (Australië] zijn nu (let wel: 1993) al 
75 kinderen voorzien van de Nucleus 22 Chan
nel Cochlear Implant, waarvan 23 ten tijde van 
de operatie jonger waren dan 3 jaar. In dit arti
kel gaat het om de laatste groep en wordt ver
teld over de bijeenkomsten die aan de operatie 
voorafgingen en de gang van zaken erna. Hoe 
het de eerste 5 geopereerde kinderen is ver
gaan wordt vervolgens uit de doeken gedaan, 
(artikel 2-A-5) 

Zodra de diagnose in de kliniek gesteld is, 
werkt een team van beroepskrachten samen om 
kinderen met een hoorstoornis en hun ouders te 
begeleiden. Vanaf het begin nemen ouders deel 
aan wekelijkse bijeenkomsten met het doel thuis 
een luister- en leeromgeving te scheppen. In dit 
artikel ligt de klemtoon op het ontwikkelen van 
het vertrouwen bij ouders, dat ze dit ook echt 
kunnen, (artikel 2-B-l) 

Het artikel van Bernstein behandelt de periode 
jot 3 jaar: Individuele ouderbegeleiding-bijeen
komsten en tal van andere aktiviteiten maken 
deel uit van een omvangrijk Ouder-Peuter pro
gramma, dat uiteindelijk de overgang naar de 
school moet vergemakkelijken, (artikel 2-B-2) 
Garrity en Meyer beschrijven de schriftelijke cur
sus van de John Tracy kliniek (Los Angeles), be
doeld voor ouders met een auditief gehandicapt 
kind, in de Engelse en Spaanse taal, waarmee 
men tot nu toe al bijna 7 0 . 0 0 0 gezinnen in 
144 landen heeft bereikt. De uitwisseling van 

gedrukte en persoonlijke brieven, de videoban
den en de telefonische begeleiding is geheel 
gratis, (artikel 2-B-3) 
Voor wie op afstand van Easton woont heeft het 
Helen Beebe Speech and Hearing Centre het 
Larry Jarret House programma. Hiermee wil men 
ouders ondersteunen en onderrichten, opdat ze 
hun kind zijn hoorresten optimaal leren gebrui
ken om zo de gesproken taal te ontwikkelen (ar
tikel 2-B-4) 
(zie voor het oraal-aurale uitgangspunt ook The 
Volta Review, zomer 1993, nummer 3, beschre
ven in Van Horen Zeggen, 35e jaargang, num
mer 2) 
Voor wie geïnteresseerd is: in deze sectie nog 
een tweetal artikelen. Allereerst 'Working with 
parents: a national aural group perspective', dat 
de aktiviteiten van deze groep in het Verenigd 
Koninkrijk beschrijft (artikel 2-B-5) en 'choices 
and challenges- establishing a new program', 
waarin verslag wordt gedaan van waarom ou
ders in Winnipeg, Canada, een kliniek willen 
stichten, die uitgaat van eerder genoemd uit
gangspunt, (artikel 2-B-6) 

4. American Annals of the Deaf (USA), 
juli 1 993, nummer 3 

Mede gelet op de interesse van de Van Horen 
Zeggen-lezers, blijkend uit de aanvragen om ko
pieën, kies ik uit de veelheid aan artikelen die, 
welke de cochlear implant als onderwerp heb
ben. 
In het eerste van drie artikelen een onderzoek 
naar de demografische, onderwijskundige en 
audiologische karakteristieken van kinderen uit 
de de staat Texas die een cochlear implant had
den gekregen. Deze kinderen worden vergele
ken met anderen die hiervoor niet in aanmerkinq 
waren gekomen. Verschillen tussen beide groe
pen worden becommentarieerd in de context 
van de criteria die worden gehanteerd bij de se
lectie, (artikel 4-A) 
Vervolgens een artikel waarin aandacht wordt 
gevraagd voor de evaluatie van het gebruik van 
de cochlear implant. Hoewel vele variabelen 
moeten worden beschouwd, is een niet onbe
langrijke de verwachting die de ouders ervan 
hebben. Deze kan onwerkelijk hoog zijn en het 
betrokken team zal wegen moeten vinden om 
ouders te helpen de zegeningen en de beperkin
gen van het hulpmiddelin zijn juiste proportie te 
leren zien. (artikel 4-B) 

Belangstellenden komen in het bezit van een arti
kel door het storten van vijf gulden per artikel op 
giro 8 9 9 733 t.n.v. J.J. Groothand, Groningen 
o.v.v. naam tijdschrift, jaargang, nummer en ev. 
code. 71 



Uit binnenlandse tijdschriften 

Stem-, spraak- en taalpathologie 
Jaargang 2, nummer 3 

Spraakverstaan in achtergrondlawaai bij kinde
ren 
J.H. Pape 

Spraakverstaanvaardigheid als maat voor de 
winst van een binaurale hoortoestelaanpassing 
M. Boymans en W.A. Dreschler 

Logopedie en foniatrie 
Jaargang 65 , nr. 1 1 , november 1993 

Hoorrevalidatie in Tanzania en Kenya 
W. de Vos 

Training course in Tanzania 
N. Detnmers 
(Over een cursus in het kader van het project: 
'Gehoorproblematiek in ontwikkelingslanden') 

Computers Op School 
In jaargang 6, nummer 8, oktober 1994, staat 
een artikel van Celia M. Beyk. Zij beschrijft het 
computerprogramma Interactieve Hoortraining 
(I.H.T.), dat auditief gehandicapten in staat stelt 
zelfstandig te trainen met geluiden. Het is ont
wikkeld op het Instituut voor Doven te Sint-Mi
chielsgestel. 

Richtlijnen voor het indienen van een artikel 

Tekst 
De redactie wil zoveel mogelijk uniformiteit bren
gen in artikelen die worden aangeboden. Daar
om moet kopij aan onderstaande criteria voldoen. 

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder 
de eventuele subtitel. Vervolgens de naam van 
de auteur, zo mogelijk met functievermelding. 
Het artikel wordt voorafgegaan door een samen
vatting met een lengte van circa 1 5 0 tot 2 0 0 
woorden. Het moet onderverdeeld worden in 
niet te lange stukken tekst, elk met een kopje en 
eventuele subkopjes. Aan te bevelen is deze 
stukken tekst uit 4 0 0 tot 5 0 0 woorden te laten 
bestaan. 

Indien gewenst wordt aan het eind van het arti
kel een literatuurlijst opgenomen met een maxi
mum van 1 5 titels, of een adres waar men meer 
informatie kan krijgen. 
W i j willen de tekst graag ontvangen op diskette 
in WordPerfect 5.1 of een lagere versie van WP 
én in print. Graag met zo weinig mogelijk tabs 
in de tekst aangebracht. Tabellen ook opge
maakt in WP 5.1 of lager met een afdruk erbij. 

Lengte 
Het artikel mag een maximale lengte hebben van 
5 0 0 0 woorden. Bij langere artikelen zal de re-

daktie zich beraden over mogelijke plaatsing, of 
zal het artikel, in overleg met de auteur, inkorten. 

Illustraties 
Deze dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. 
Foto's mogen ook in kleur worden aangeleverd. 
Ze worden wel altijd in zwart-wit afgedrukt. 
Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd 
zijn en op juiste wijze ingedeeld en genummerd. 
Geschreven tekst nooit in een schema (figuur) 
aanbrengen. Bij grote illustraties, die vanwege 
het formaat van Van Horen Zeggen verkleind 
moeten worden, mag dit verkleinen geen ondui
delijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. 
W i j ontvangen de illustraties graag op diskette 
in EPS of TIFF formaat én in print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden be
werkt, zodat de inhoud op juiste wijze kan wor
den weergegeven. Eenvoudige persoonlijke 
aantekeningen zijn onvoldoende. De spelling is 
die van de voorkeursspelling (Groene Boekje). In 
wetenschappelijke artikelen moet vaktaal zoveel 
mogelijk worden vermeden of zodanig omschre
ven, dat de tekst voor het merendeel van de le
zers begrijpelijk blijft. 

De redactie 



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

3814TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
481 2 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
301 1 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof . Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Beïlschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. De Stijgbeugel 
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. 'Het Maatman' 
De Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
De Wylerberg 
Dr.J. de Graafschool-V.S.O 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
V.S.O. De Weerklank 
Martinus van Beekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
PJ. Evertseschool-V.S.O 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord SO/VSO 
Bertha Muller School 
De Taaikring 
Alfonso Corti School V.S.O. 
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 15 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 1 1 5 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
IJsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, PB. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

033-720938 
02O6158547 
020-6131 133 
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 
050-418476 
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 
0224a 14071 

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

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

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

972 1 WD Groningen 
3031 BA Rotterdam 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 

Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 

2275 TH Voorburg 

2716 KS Zoetermeer 

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 LVD. 
De Wingerd, afd. van het I.V.D. 

'Effatha', Chr. Inst. voor doven 

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

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 1 1 7a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laaqstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 31 
Telefax 
Zalkerbos 330 

020-6178617 
020^132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-88111 
04105-88111 
04105-8811 1 
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. 



drukkerij grafax bv - zaandam 


