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Danavox

Wij hebben oor voor uw gehoor!

UIIIPhonlcEar

De Danavox aktiviteiten op de Nederland-

se markt dateren al van de jaren vijftig.

Met steeds toenemende professionaliteit

wordt gewerkt aan onze doelstelling: de

slechthorenden helpen door

middel van kwaliteit, innovatie, betrouw-

baarheid en goede service. Op het ge-

bied van hulpmiddelen voor slechthoren-

den is GN Danavox in Nederland markt-

leider.

GN Danavox heeft de vertegenwoordiging

voor Phonic Ear solo-apparatuur en klas-

se-apparatuur met bijbehorende acces-

soires in Nederland.

Naast gebruik op school is deze appara-

tuur uitermate geschikt voor gebruik bij

rondleidingen, kursussen, trainingen, op

de werkplek en in de thuissituatie.

'Ik hoor het wel, maar versta het niet"

GN Danavox levert:

- hoortoestellen in-het-oor;

- hoortoestellen achter-het-oor;

- batterijen voor hoortoestellen;

- ringleidingen;

- onderwijsapparatuur Phonic Ear;

- diverse andere hulpmiddelen.

Als dat het geval is zorgt solo-apparatuur

voor:

- beter spraakverstaan ook bij omge-

vingslawaai;

- ondersteuning bij het spraakafzien;

- meer betrokken bij het onderwijs;

- meer betrokken bij de omgeving.

Kommunikatie is onze specialiteit

Voor informatie en advies:

GN DANAVOX Nederland BV
Postbus 19, 6950 AA Dieren

Telefoon: 08330-22688
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Colofon

Marjan CH. Bruins

Ten geleide

Dit voorjaar hebben de VEDON en de VeBOSS op vrijwel
dezelfde datum hun jaarlijkse congres georganiseerd. De
redactie zag daarin een aanleiding om de bijdragen van
die congressen in één Van Horen Zeggen te publiceren.
De voorzitter van de VEDON, Dhr.L.van der Heiden,
heeft in zijn openingswoord van de VEDON-conferentie
hier een voorspelling over gedaan: "Wie weet vloeien ooit
VeBOSS en VEDON nog eens samen in één organisatie".

Een aantal artikelen zult u in dit nummer missen. Deze
worden later in het jaar meegenomen in het themanum-
mer "Nederlands als Tweede Taal" (nummer 4) en in het
derde nummer van dit jaar, waarin speciale aandacht
wordt gegeven aan de rol van ouders.

Dit tweede nummer geeft in de inhoud al een duidelijke
overlapping van kennisgebieden in het doven- en slecht-
horenden onderwijs. Zorgplannen en leerlingvolgsyste-
men zijn in beide 'werelden' toe te passen. De ondersteu-
nende communicatie, waarover J. van Dijk en
L. Vermeulen schrijven, is gestart in het dovenonderwijs,
maar vindt nu een goede toepassing in het onderwijs aan
slechthorenden en leerlingen met spraak- en/of taalpro-
blemen.
En tot slot worden de zeer praktische woordkaarten,
waarover Marian Hoefnagel tijdens de VeBOSS-conferen-
tie heeft gesproken, op de A.G.Bell-school voor verschil-
lende groepen leerlingen gebruikt. Misschien bedriegt de
schijn, maar de indruk bestaat, dat men op de werkvloer
al nader tot elkaar komt. Wie weet heeft L.van der Heiden
niet eens zo ongelijk !

Al met al biedt dit nummer voldoende gesprekstof: voor
dit moment, maar zeker voor de toekomst van onze vorm
van onderwijs.

Marjan CH. Bruins
hoofdredacteur

Coverfoto: Max Verdoes
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VeBOSS

OPENING VeBOSS-CONFERENTIE 1995
Th. H. Laceulle, voorzitter

;es en heren,

Namens het bestuur van de VeBOSS heet ik u van harte wel-

kom op onze drieën veertigste studieconferentie. Een speciaal

kom aan onze gasten vanuit het KPC en vanuit de FOSS

zullen op deze conferentie een actieve rol spelen. Het is trou-

wens een drukke week wat studieconferenties betreft:

Noordwijkerhout wordt het internationale congres van de

Nederlandse Vereniging voor Audiologie deze hele week

gehouden, en ook de VEDON, onze zustervereniging van het

dovenonderwijsconfereertmorgen i nde Meerpaal in Dronten.

Onze conferentie kent, zoals u
gewend bent, een veelzijdig program-
ma. Aangedragen door de contactper-
sonenvergadering en vanuit de werk-
groepen is zij weer georganiseerd
door de conferentiecommissie, die
bestaat uit een aantal leden van het
bestuur. In het programma zijn enke-
le duidelijke lijnen te onderkennen.
Zo richten we ons in diverse lezingen
en in de werkgroep NT2 specifiek op
het onderwijs aan anderstalige kinde-
ren op onze scholen.
Naast een mondeling-taalvaardig-
heidsprogramma komt een woorden-
schatprogramma aan bod. Verder
staat de omgang met de ouders van
onze kinderen zowel in benadering
als in specifieke begeleiding als ook
van de ouders zelf uit met stip in het
programma genoteerd.
Houdt u de vrijdagmiddag daar als-
tublieft voor vrij!

De VeBOSS, en zeker het bestuur
heeft een turbulent jaar achter de rug.
In de nieuwsbrieven heeft u daarover
kunnen lezen. Op de algemene verga-
dering van het afgelopen jaar heeft u
het bestuur opgedragen de voorge-
stelde structuurverandering in prak-
tijk te brengen. De doelstelling van
die nieuwe structuur moest zijn: de
belangenbehartiging van ons onder-

wijs, waarbij wij de oude waarden, de
bevordering van het onderwijs en de
kwaliteitsverbetering ervan absoluut
niet veronachtzamen.
De VeBOSS heeft voor de tweede
helft van 1994 en voor 1995 een over-
eenkomst gesloten met het Katholiek
Pedagogisch Studicentrum, het KPC.
Uit de discussienota " Architecten in
Communicatie" die als eerste resul-
taat uit de samenwerking is voortge-
komen, wordt nog eens duidelijk
waar het de VeBOSS om gaat: om de
inhoud van het onderwijs en om stra-
tegisch beleid. Dat laatste moet voor-
al vanuit de directeuren-conventen
vorm gaan krijgen.

Met het stimuleren van nieu- i
we ontwikkelingen hopen we I
ook een zinnige bijdrage te j
leveren aan de door de staats- i
secretaris, Mevrouw Netelen-j
bos, gewenste discussie.

De bouwstenen van de VeBOSS
(architecten moeten tenslotte kunnen
bouwen!) liggen in wat al in ons
onderwijs is opgebouwd en daar-
naast in de vernieuwingsimpulsen
die inspelen op landelijke ontwikke-
lingen. Ik noem de ambulante bege-

leiding, de opbouw van netwerken,
zowel qua voorzieningen als qua sa-
menwerking. Daarnaast ook de pro-
fessionalisering ten behoeve van de
handhaving en uitbouw van de kwa-
liteit van het onderwijs.
In de nota leest u hierover meer en
aangezien het een discussienota is
hoop ik van harte dat u het komend
jaar uw bijdrage aan die discussie
wilt leveren. Zo dragen we construc-
tief bij aan de "Weer Samen Naar
School"-gedachte en anderzijds profi-
leren we ons onderwijs zodanig dat
we werkelijk serieus genomen wor-
den. Mevrouw Netelenbos heeft het
over de door haar ingestelde advies-
commissie die onafhankelijk moet
adviseren over het onderwijs aan
slechthorenden en doven (over ernsti-
ge spraakmoeilijkheden wordt niet
gesproken). Zij spreekt daarbij over
een "rugzakje voor de leerlingen".
Daarmee bedoelt ze het cliëntgebon-
den budget. In ons jaarlijks gesprek
op het ministerie is ons verzekerd dat
wij geconsulteerd en geïnformeerd
zullen worden over de keuzes, die
gemaakt zullen worden. Wij volgen
de ontwikkelingen nauwlettend.

Om de plaats van ons onderwijs
nader te bepalen en de noodzaak
ervan aan te tonen is er een overleg
gestart met bijna alle instanties die
op het gebied van de slechthorende-
en spraak/taalgestoorde leerling
werkzaam zijn. De NVA, de WAG
(NIP), de FOSS, de FENAC en de
KNO-artsenvereniging zijn met de
VeBOSS in gesprek om in gesprek
met de beleidsmakers met één opvat-
ting naar buiten te komen. De
VeBOSS werkt ook op andere gebie-
den met verwante instanties en ver-
enigingen samen. Zo is onze visie-
commissie dit jaar uitgebreid met
leden uit de FOSS en de WAG.
Met de FENAC is er overleg over
samenwerkingsverbanden van scho-
len met audiologische centra: over
inhoud en vorm van de ambulante
begeleiding en over klasseappara-
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Opening VEBOSS-CONFERENTIE 1995

tuur. En op uitnodiging van de
BOSK en de FOSS participeert de
VeBOSS in een werkgroep die moge-
lijkheden ontwikkelt tot het doen ver-
richten van diagnostisch onderzoek
op de toekomstige "speech and
hearing"-centra, speciaal gericht op
leerlingen met spraak/taaibeperkin-
gen.

Twee groepen leerlingen in ons
onderwijs zijn hier nog niet aan bod
geweest.In de eerste plaats de leerlin-
gen op de scholen en afdelingen voor
meervoudig gehandicapten. Voor
onze nota "Verschillen in omgaan" is
een extra hoofdstuk geschreven dat
in de nieuwe druk zal worden opge-
nomen.
Bij ons bezoek op het ministerie is het
daar al aangeboden toen we er spra-
ken over het wegvallen van de mg-
voorzieningen. In de tweede plaats
de leerlingen in het VSO. Daar wordt
getracht manieren te vinden om de
basisvorming een goede plek in het
leerplan te geven.
De Hogeschool van Utrecht helpt
daarbij. Ook tracht het directeuren-
convent VSO een antwoord te vinden
op de vraag onder welke wetgeving
de scholen het beste uit zijn: onder
een verlengde ISOVSO of onder de
wet op het Voortgezet Onderwijs.
Een moeilijke materie waarbij aan
veel voorwaarden voldaan moet wor-
den.
Tenslotte wil ik nog kwijt dat er ook
op PR-gebied hard gewerkt is.
Ons tijdschrift Van Horen Zeggen
viert zijn 35e verjaardag met een
prachtige nieuwe outfit waarmee wij
de redactie van harte willen felicite-
ren. U vindt de eerste exemplaren
hiervan in een PR-map waarvan er
voor elke school één klaarligt. In die
map vindt u verder allerlei informatie
over de VeBOSS en over ons onder-
wijs. De bedoeling is, dat wij daar-
mee "de boer opgaan". U kunt dat
natuurlijk ook doen en daartoe zijn er
extra exemplaren te koop bij de admi-
nistratie in Schagen.

Volgens de jaarstukken heeft de
VeBOSS momenteel 746 leden. Als u
tot de groep niet-leden behoort: meld
u aan, wij hebben u nodig. Ik hoop,

dat ons beleid ertoe bijdraagt, dat het
kind dat bij ons thuishoort, met het
rugzakje van mevrouw Netelenbos
op de rug, niet voor een dichte deur
komt dan wel de weg in het doolhof
van onderwijsland kwijtraakt. Ik
wens u een goede en leerzame confe-
rentie die ik hiermee voor geopend
verklaar.

Th. H. Laceulle

Lijst van afkortingen:

FENAC- Federatie van Nederlandse
Audiologische Centra
FOSS- Federatie van ouders van
slechthorende kinderen en kinderen
met spraak- en/of taalmoeilijkheden
ISOVSO- Interimwet op het Speciaal
Onderwijs en het Voortgezet Speciaal
Onderwijs
KPC- Katholiek Pedagogisch
Studiecentrum
NIP- Nederlands Instituut voor
Psychologen
NT2- Nederlands als tweede Taal
NVA- Nederlandse Vereniging van
Audiologen
WAG- Werkgroep Auditief Gehan-
dicapten

Th. H. Laceulle
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Vedon _ _

Opening Vedon Congres 24 maart 1995
L. van der Heiden

Beste leden, gasten en andere belangstellenden, Het doet
mij genoegen u welkom te heten, hier in De Meerpaal in
Dronten. In het bijzonder een welkom voor ieder die op
enigerlei wijze medewerking verleent aan het programma
van dit congres. Het is vandaag precies een jaar geleden,
donderdag 24 maart 1994, dat we begonnen aan ons
congres in Zoetermeer. Bij de afsluiting van dat congres
heb ik u gevraagd dezelfde datum meteen weer te note-
ren. Aan dit verzoek hebt u prima voldaan, want u bent
ons gevolgd naar Dronten. Volgen is ons niet vreemd. Als
werkers in onderwijs en zorg zijn we een volgzaam volkje.
De titel van dit congres : Volgt u mij ! ? brengen we tijdens
ons werk op vele manieren in praktijk.Om het thema van
ons Rotterdams congres nog maar eens uit de kast te
halen: wij volgen en anticiperen ' op werk in uitvoering'.

Tweetaligheid, weet u nog het
congresthema in Deventer, begint
door te werken in het onderwijsaan-
bod binnen de verschillende institu-
ten. De tegenstelling tussen de orale
benadering en het gebruik van geba-
ren is daarmee aan het verbleken. Op
dat punt groeien we naar elkaar toe;
een positieve ontwikkeling.

* Ook principiële standpunten met
betrekking tot dovenonderwijs en
slechthorenden onderwijs zijn in
beweging. Wie weet vloeien ooit
VeBOSS en VEDON nog eens samen
in één organisatie.

* De traditionele internaatszorg
voor doven springt over de muren
heen en ontwikkelt zich in de richting
van een breed zorgaanbod voor
zowel interne als externe leerlingen.
Hebben we vorig jaar "Effatha" niet
een stukje gevolgd op weg naar een
multifunctioneel zorgcentrum ?
Maarer is meer nodig., Er zal een
goed overzicht moeten komen van
wat er aan zorg beschikbaar is en op
welke punten de zorg aan auditief
gehandicapten aanvulling vraagt. De

Vedon is bereid daar een bijdrage
aan te leveren.

* Cochleaire implant met het gevolg
dat deelname aan het reguliere on-
derwijs voor meer kinderen be-
spreekbaar wordt. Behoort daarmee
'Weer samen naar school' dan toch
tot de mogelijkheden voor sommige
dove kinderen ? Zoals het zich laat
aanzien: misschien ja. Maar als de
overheid deelname aan het reguliere
onderwijs wil bevorderen kan en mag
diezelfde overheid niet knabbelen
aan de ambulante begeleiding! In het
kader van het ingezette beleid zal de
overheid voor de randvoorwaarden
moeten zorgen.

* Het voortgezet speciaal onderwijs
voor doven is niet langer eind- onder-
wijs voor vele leerlingen. Het kiezen
van een vervolgopleiding binnen het
reguliere onderwijs komt voor steeds
meer leerlingen in zicht. Maar ook
hier geldt dat de overheid de eigen
doelstellingen ondergraaft wanneer
er niet ruimhartig middelen beschik-
baar worden gesteld voor zowel
ambulante begeleiding als voor tol-

ken binnen het onderwijs. O.C.& W.
moet weten dat deelname van dove
leerlingen aan het reguliere vervolg-
onderwijs, tot de mogelijkheden
behoort. Maar zoals bij alles hangt er
wel een prijskaartje aan. Met betrek-
king tot de ontwikkelingen rond de
ambulante begeleiding heeft uw
bestuur aan de minister zijn zorg ken-
baar gemaakt.

*Clientafhankelijke budgettering. -
Dit is een ontwikkeling die ook voor
onze zorg in de nabije toekomst
mogelijk de huidige wijze van finan-
ciering zal gaan vervangen. Maar niet
alleen voor de zorg, ook voor het spe-
ciaal onderwijs wordt aan deze finan-
cieringsvorm gedacht. Het individu-
ele zorgplan is de basis voor deze
wijze van financiering en daarmee
zijn we terug bij het thema van dit
congres. Ouders kunnen dan nog
nadrukkelijker bepalen waar en
waaraan zij het geld voor hun kind
het beste kunnen besteden. Het zijn
ontwikkelingen die de onderlinge
concurrentie verder kunnen aanwak-
keren. Te grote concurrentie echter
gaat ten koste van de kwaliteit van
ons onderwijs en onze zorg.
Op dit punt wil ik mijn opmerking
van vorig jaar herhalen ; voor een zo
kleine overzichtelijke sector als het
dovenonderwijs, kan gezonde rivali-
teit innoverend werken. Het is echter
een zorgelijke ontwikkeling dat waar
instituten inhoudelijk naar elkaar toe-
groeien, de onderlinge concurrentie
het niet altijd mogelijk maakt samen
oplossingen te vinden. Het altijd pri-
mair gestelde kindbelang kan door
strijd op het tweede plan terecht
komen. Een ontwikkeling waar nie-
mand belang bij heeft.
In dit verband wil de Vedon een plat-
form blijven bieden waar ieder die
betrokken is bij het dove kind elkaar
kan ontmoeten. Vanuit wederzijds
respect standpunten en ideeën uit-
wisselen en bediscussiëren kan
bevruchtend werken en nieuwe ont-
wikkelingen in gang zetten.
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Opening Vedon Congres 24 maart 1995

De kwaliteit van ons werk wordt
ook bevorderd door de kritische
betrokkenheid van ouders. Het is
daarom een slechte zaak wanneer,
door het stoppen van de structurele
subsidie door het ministerie van
V.W.S., de Fodok gedwongen wordt
haar werkzaamheden te beperken. Bij
de plannen voor projectsubsidie zul-
len de kleinere categoriale organisa-
ties sneller buiten de boot vallen. De
Fodok verdient in deze ons aller
steun om haar werk te kunnen ver-
volgen. Het bestuur nodigt u uit die
steun tijdens dit congres zichtbaar te
maken door medewerking aan een
handtekeningenactie. Ter ondersteu-
ning van de Fodok heeft het bestuur
de minister reeds geschreven. Hier
nog eens aan herinneren, maar nu
onderstreept door de handtekening
van vele werkers uit het veld is een
goede zaak. Mag ik ook uw mede-
werking vragen ? Naast de zeepkist
op de markt staat een tafel waar u uw
handtekening kunt zetten.

Maar genoeg over dit soort zaken,
vandaag staat het pedagogisch vol-
gen van onze leerlingen centraal.In
de uitnodiging voor dit congres staat
dit als volgt aangekondigd :
Van het ouderwetse "rapport" naar
een verantwoording op basis van een
systematische observatie. Dat klinkt
mooi, maar het roept tegelijk vele,
niet zo gemakkelijk te beantwoorden
vragen op :

* Hoe worden volgsystemen gekop-
peld aan handelinsgplanning ?

* Wat is het verschil tussen formele
diagnostiek en systematische ob-
servatie ?

* Zijn er geëigende programma's
voor het speciaal onderwijs ?

* Moeten we wel of niet automatise-
ren ?

* Gaat dit niet ten koste van de les-
voorbereiding ?

* Waar moet ik de tijd vandaan
halen ? enz....

Naar wij hopen kan dit congres u een
stukje op weg helpen bij het vinden
van antwoorden. Mogelijk kan dit
congres u vandaag helpen bij het ver-
krijgen van overzicht van wat be-

schikbaar, mogelijk en onmogelijk is.
Door samen stil te staan bij de vele
vragen, samen te zoeken naar infor-
matie wordt het gemakkelijker de
leerlingen effectief te volgen.
Dit geldt niet alleen voor het onder-
wijs, ook in de zorg is het belangrijk
te zoeken naar mogelijkheden ons
handelen te verantwoorden, zicht-
baar proberen te krijgen of de gestel-
de doelen bereikt zijn.
Zoals in het programma aangekon-
digd zal " Het pedagogisch leerling-
volgsysteem" door de heer Haart-
mans worden ingeleid.
Het is een uitstekend hulpmiddel
voor pedagogische kwaliteitszorg. Ik
laat deze inleiding met een gerust
hart aan hem over, maar voor het
zover is, nog een paar opmerkingen.
Tijdens de jaarvergadering vorig jaar
is gevraagd om meer ruimte voor dis-

cussie tijdens het congres. U merkt
aan de opzet van dit congres dat uw
bestuur goed naar zijn leden luistert.
Er zijn workshops waar gewerkt en
gediscussieerd moet worden er is een
markt waar informatie gevraagd en
gegeven kan worden. Bovenal is er de
zeepkist. Die kist staat ter beschik-
king van ieder die iets te melden
heeft of eindelijk eens die kritische
opmerking kwijt wil. Maak er
gebruik van. Misschien heeft u de
suggestie voor de oplossing van die
bekende witte vlek. In samenspraak
op het platform van de Vedon valt
veel te bereiken.

Ik wens u een goed congres tot ziens
op de markt bij de sluiting.

Dank u wel.
L. van der Heiden

Voorzitter

v u / « jaargang 35 nummer 2 • juni 1995



Vedon

Sluiting Vedon Congres 24 maart 1995
L. van der Heiden

Dames en Heren,
Of beter,- als een kleine aanpassing aan de zeepkist op de
markt,- Boeren, Burgers en Buitenlui, wilt u mij volgen naar het
eind dit Vedon congres? Het is terecht om af te sluiten op de
markt, want ons marktplein heeft vandaag een centrale plaats
ingenomen. Het fungeerde als VEDONplatform in de praktijk.
Het was de ontmoetingsplaats voor collega's om samen van
gedachten te wisselen en soms misschien wel harde noten te
kraken. Maar zoals gebruikelijk op een markt was het er vooral
gezellig. Om in markttermen te blijven: de verschillende stand-
werkers hebben vanuit hun kraam hun waren aangeprezen. De
koopwaar was informatie van goede kwaliteit. Ik ga ervan uit dat
ook op deze markt uw gulden een daalder waard blijkt te zijn.
Alle medewerkers aan de markt bedankt voor uw bijdrage aan
het slagen van dit congres.

"Volgen" stond een dag lang in het
middelpunt van de belangstelling.
Samen hebben we gedacht over- en
gewerkt met leerlingvolgsystemen en
handelingsplanning. Dhr. Haartmans
heeft in zijn inleiding het pedago-
gisch c.q. het sociaal-emotionele leer-
ling volgsysteem centraal gesteld. Hij
heeft laten zien dat het L.V.S. zowel
een procedure als een instrument is
ter ondersteuning van de pedagogi-
sche kwaliteitszorg.

In de verschillende workshops heb-
ben we kennis kunnen nemen van
ontwikkelingen en reeds beschikbare
praktische uitwerkingen voor zowel
onderwijs als zorg, zoals :

* Behandelingsplanning uitge-
werkt in doelen en hoe die te
bereiken door dhr, Zandberg.

* Handelingsplanning in
Arentshof

* Onderwijs als onderdeel van
een therapeutische behande-
linsgmodel binnen het Woon
Werk Projekt

* Handelingsplan V.S.O. bin-
nen het Inst. voor Doven.

* Rapportagevormen en leer-
lingvolgsystemen door dhr.

Klaczynski en mw. Baack.
* Pedagogische leerlingvolg-

systemen de inleidende
lezing in de praktijk.

* Vroegtijdige signalering en
gerichte hulp door dhr.
Gillijns
Van opname SO tot eind-
groep VSO, een volgsysteem
in ontwikkeling binnen
Guyot.

Ik denk, zeker namens alle deelne-
mers aan dit congres, tegen de inlei-
ders te mogen zeggen: bedankt voor
de wijze waarop u ons kennis heeft
laten maken met de praktijk van leer-
lingvolgsystemen en handelingsplan-
ning. De titel van dit congres was
vragenderwijs gesteld. Na vandaag is
het dankzij uw hulp geen vraag meer
maar een uitroep. ' Ja ik volg je '
En ik doe dat niet zo maar! Nee het
gaat erom samen te zoeken naar het
optimaliseren van jouw mogelijkhe-
den. De congrescommissie hoopt met
dit congres u voldoende geboden te
hebben zodat u zich een overzicht
kunt vormen van wat beschikbaar,
mogelijk en onmogelijk is, wanneer
we het hebben over handelingsplan-
ning en leerlingvolgsystemen. Doe er

uw voordeel mee in uw dagelijkse
praktijk. Vorm uzelf een zo helder
mogelijk beeld van wat uw leerlingen
of pupillen van u als onderwijzer of
begeleider vragen. Maar bovenal volg
hen,- hou zicht op de effecten van uw
werk. Bevorder daarmee de kwaliteit
in het belang van al die jongeren die
aan uw zorgen zijn toevertrouwd.

Een congres als dit is onmogelijk zon-
der het werk van de tolken.
Dank ook aan de medewerkers van
De Meerpaal. Het was goed hier te
zijn. Uw prachtige gebouw met zijn
vele mogelijkheden sloot naadloos
aan op onze wensen.

Maar bovenal dank aan de congres-
commissie. Samen hebben we
gewerkt aan het organiseren van dit
congres, gezien de reacties die ik
opgevangen heb op de het markt-
plein, mogen we terug zien op een
geslaagd congres. Bedankt voor de
prettige en constructieve samenwer-
king.

Ten slotte ook dank voor uw inbreng
als congresganger. Wilt u mij weer
volgen en alvast de datum voor het
congres 1996 noteren? Op vrijdag 22
maart hoop ik u allen in Amsterdam
weer te zien. Wij zijn dan te gast bij
de collega's van de J.C. Amman-
school. Tweetaligheid zal dan het
centrale thema zijn van ons congres.
Mag ik u vragen, vanuit de positieve
ervaring opgedaan tijdens dit con-
gres, al die collega's die niet hier zijn
te laten weten dat zij heel wat missen
wanneer zij in Amsterdam wederom
verstek laten gaan.

Wel thuis en ik hoop dat u ons nog in
grote getale volgt naar de jaarverga-
dering in de Schepenzaal, want ook
dat is een onderdeel van deze
VEDONdag.

L. van der Heiden
voorzitter
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Taalplan Kleuters
Marijke Kienstra

VeBOSS

In de zomer van 1993 is I* i • verschenen
uters bestaat uit verschillende n den voor k hten,

schooldirecties en schoolkx s rs. Deze materialen kunnen
jikt worden om het woordenschatonderwijs in kleutergroepen

met veel anderstalige leerlingen te structureren

Taalplan Kleuters bestaat uit:
• Werkplannen voor groep 1
• Werkplannen voor groep 2
• Toetsen
• Taalstirnuleringsprograrnrna
• Implementatieprogramma

(de invoering).

Aanleiding voor de ontwikkeling van
Taalplan Kleuters vormden vragen van
kleuterleerkrachten werkzaam op scholen
met 70% of meer anderstalige leerlingen in
de kleutergroepen naar duidelijke richtlij-
nen voor het optimaal stimuleren van de
taalontwikkeling van anderstalige kleu-
ters. De leerkrachten wilden graag weten
wat er naast de uitvoering van Knoop het in
je oren en Laat wat van je horen, twee aan-
vullende programma's Nederlands als
tweede taal, allemaal nog meer moest
gebeuren. Een enquête in 1989 onder kleu-
terleerkrachten wees uit dat er grote
behoefte was aan richtlijnen voor de keuze
van materialen en activiteiten, voor de
speciale opvang van anderstalige leerlin-
gen die nieuw binnenkomen, het meten
van vorderingen en voor de organisatie
van het onderwijs.

In kleutergroepen is het gebruikelijk om
aan begrips- en woordenschatontwikke-
ling te werken. Binnen Taalplan Kleuters
wordt echter meer dan gewone aandacht
geschonken aan het stimuleren van de
woordenschatverwerving in het Neder-
lands. Hier is voor gekozen omdat de ach-
terstand in woordenschatverwerving die
anderstalige kleuters hebben ten opzichte
van hun Nederlandstalige leeftijdgenoot-
jes grote consequenties heeft voor het
functioneren op school. Met Taalplan
Kleuters wordt een basiswoordenschat
aangeboden die kinderen nodig hebben
om te communiceren met anderen in de
school- en thuissituatie. Een goede woor-
denschatbeheersing is tevens één van de
belangrijkste leesvoorwaarden. De woor-
den die binnen Taalplan Kleuters aange-
boden worden, zijn geselecteerd uit de
Rangordelijst receptieve beheersing van
de Woorden-lijst voor 4- tot 6-jarigen.

Deze lijst is in eerste instantie voor
Taalplan Kleuters gemaakt. De woorden-
schatselectie in Taalplan Kleuters beslaat
zo'n 1500 woorden. Al deze woorden
moeten eind groep 2 produktief beheerst
worden. Voor de groepsleerkrachten zijn,
om dit te stimuleren, werkplannen ont-
wikkeld.

De werkplannen voor de groepsleerkrach-
ten vormen de basis. In de werkplannen
wordt door middel van weekroosters voor
iedere week aangegeven welke woorden
de leerkracht in die week moet aanbieden
en hoe de leerkracht dit kan doen (welke
activiteiten hij uit moet voeren, welke
materialen gebruikt moeten worden).
Voor de woordenschatactiviteiten zijn
geschikte kleutermaterialen uitgekozen. Er
wordt onder andere gebruik gemaakt van
de programma's Knoop het in je oren en
Laat wat van je horen. Voor iedere week is
er ook één prentenboek geselecteerd.
Ook worden suggesties gegeven voor her-
haling/verwerking van de aangeboden
woorden.

Bij de werkplannen van Taalplan Kleuters
zijn woordenschattoetsen ontwikkeld.
Deze kunnen gebruikt worden om na te
gaan welke kinderen herhaling van de
aangeboden woordenschat nodig hebben.
Voor groep 1 zijn er drie receptieve toet-
sen en één produktieve toets. In groep 1
gaat het namelijk in de eerste plaats om
het leren begrijpen van de woorden. Aan
de produktieve woordenschat wordt pas
aan het eind van groep 1 gewerkt. Voor
groep 2 zijn er 3 receptieve en 3 produktie-
ve woordenschattoetsen. De toetsen kun-
nen door de groepsleerkracht worden
afgenomen.
Voor de kinderen die het minst taalvaar-
dig zijn in het Nederlands (onder andere
de kinderen die lage scores behalen op een
toets) is het taaistimuleringsprogramma
gemaakt. De taalstimuleringsactiviteiton
worden uitgevoerd buiten de klas, in klei-
ne groepjes van 4 tot 6 kinderen. De taai-
stimuleringsactiviteiten sluiten aan op de
werkplannen; een deel van de daarin aan-

geboden woorden wordt in de taaistimu-
leringsactiviteiten herhaald. Ook wordt in
veel activiteiten expliciet aandacht besteed
aan verschillende taalgebruikssituaties
waarin kleuters zich moeten kunnen red-
den. Voor groep 1 betreft dit bijvoorbeeld
het aanduiden van bezit (Dit is mijn...) en
voor groep 2 het vertellen over gebeurte-
nissen uit het recente verleden. Het taaisti-
muleringsprogramma bevat veel doe-acti-
viteiten: bij de woorden proeven, lekker,
vies en snijden wordt daadwerkelijk fruit
in stukken gesneden en geproefd. De
invoering van Taalplan Kleuters is een
ingrijpende onderwijsvernieuwing. Een
goede begeleiding van de schoolbegelei-
der en de directie is dan ook noodzakelijk.
Speciaal voor de schoolbegeleider en de
schooldirectie is er daarom een implemen-
tatieprogramma bij Taalplan Kleuters
geschreven. Hierin staan proefinvoerings-
ervaringen. Op basis daarvan worden
richtlijnen gegeven voor de invoering van
Taalplan Kleuters. Het implementatiepro-
gramma bevat suggesties voor de inhoud
van teambijeenkomsten en klasseconsulta-
ties. De teambijeenkomsten (waarbij alle
leerkrachten van de onderbouw aanwezig
moeten zijn plus de directie) hebben een
tweeledig doel: evaluatie (hoe verloopt de
uitvoering van de taalplanactiviteiten,
welke problemen komt men tegen) en
kennisoverdracht. Tijdens elke bijeen-
komst staat ook een inhoudelijk onder-
werp op het programma zoals: taalgedrag
van de leerkracht, woordenschatuitbrei-
ding, prentenboeken, toetsen enz. Met het
implementatieprogramma van Taalplan
Kleuters in de hand kunnen de schoolbe-
geleiders NT2-(na)scholing op maat ver-
zorgen, waarbij de inhoud van de scholing
direct gekoppeld wordt aan de praktijk in
de klas: de uitvoering van de Taalplan
Kleutersactiviteiten. In het voorjaar van
1995 is een geactualiseerde prentenboe-
kenlijst verschenen waarin de gebruikte
prentenboeken zijn opgenomen. Begin
1996 zal een softwareprogramma uitgege-
ven worden. Met dit pakket kunnen kleu-
ters de woordenschat individueel oefenen.
Deze software is bedoeld als aanvullend
materiaal en kan naast de andere activitei-
ten van Taalplan Kleuters ingezet worden.

Marijke Kienstra
p/a Het Projectbureau

Burg. Van Walsumweg 892
3011 MZ Rotterdam

010-4113266
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VeBOSS

De reflecterende moedertaalmethode
A. Essers.

ue reflecterende moedertaalmethode gaat uit van de
gedachte dat taalverwerving steunt op communicatie. In de
conversatie moeten boodschapper en ontvanger eikaars
taal spreken en verstaan. De opvoeder heeft de taak in de
conversatie voor het kind de vertaalslag te maken. De wer-
kelijkheid wordt benoembaar en hanteerbaar. Vanuit con-
versatie in volledige taal vanuit de beleving kan het kind de
regels en wetmatigheden van de taal ontdekken. Reflectie
op inhoud en vorm van taal leidt tot bewustwording van de
relatie tussen functie en structuur van taal.

De titel Reflecterende moedertaalmethode,
zou kunnen duiden op een leerboek
voor de leerling en een handleiding
voor de docent. Maar nee! Methode
houdt in deze in een wijze van taal-
verwerving, taalverwerking en taal-
beschouwingen wel in een open cur-
riculum.
Herinnert u zich hoe u de taal leerde?
De meesten onder u zullen nee zeg-
gen. Het proces verliep vanzelfspre-
kend. We hoefden geen extra inspan-
ning te leveren.
U bent er zich wel van bewust dat de
meeste kinderen taal leren in commu-
nicatie met de ouders en de omge-
ving. Terwijl het kindje gevoed en
verschoond wordt, in slaap gewiegd
of uit bed gehaald, praat de ouder
tegen het kind: de uitingen van het
kind worden geïnterpreteerd en als
het ware vertaald. Daarna voegt moe-
der iets toe. De ouder beperkt zich
niet tot het gebruik van losse woord-
jes of standaardzinnen.

Allerlei taalvormen worden onbe-
wust gebruikt: beweringen, vragen,
uitroepen enz.
Het kind wordt als het ware onderge-
dompeld in taal. Als ik u zou vragen:
herinnert u zich hoe u taal leerde, zal
een aantal van u denken aan lezen of
aan stijloefeningen. Misschien denkt
u aan ontleden of aan het leren van
een tweede taal.

Taalverwerving in een open curriculum
Een horend kind dat de basisschool
binnenstapt is "een voltaalbezitter."
Op school wordt de taal uitgebouwd.
Het kind leert lezen, schrijven en
spreken. Met andere woorden, er is
aandacht voor schriftelijke en monde-
linge taalvaardigheid. Het kind leert
de taalschat die het al beheerst, lezen
en schrijven. Vanuit de basisvaardig-
heid, technisch lezen, leert het kind
"nieuwe" woorden lezen. Maar reali-
seert u zich wat "nieuw" is? Een
kind kan zonder haperen lezen:
De vader van Jan heeft een landrover.
Of: De vader van Jan is een landro-
ver. Weet het kind nu wat de vader
van Jan heeft? De relatie met een
ander woord maakt de landrover tot
landrover. Het kunnen lezen van de
eerste zin (De vader van Jan heeft een
landrover) staat of valt met begrip
hebben van en kennis hebben
van
Wanneer de zin in de volgende con-
text voorkomt, zal het gemakkelijker
zijn de juiste inhoud aan het woord
landrover te geven. Heb je de nieuwe
auto van Jans vader al gezien?" "Nee.
Welk merk heeft ie?"
"Dat weet ik niet, maar het is zo'n
hoge auto op van die dikke wielen.
Het lijkt wel een soldatenauto."
"Oh, ik weet wat je bedoelt. Een land-
rover noemen ze die. Je kunt ermee
over hobbelige wegen en door water.

Zo'n wagen kan alle wegen aan." In
ue reflecterende moedertaalmethode
is de wereld van het kind uitgangs-
punt voor taalontwikkeling.
Zoals een moeder (ouder) in commu-
nicatie met het kind spreekt over de
wereld van het kind, kan de opvoe-
der het kind met taalproblemen hel-
pen een geordend beeld te krijgen
van de werkelijkheid van zijn wereld.
De moeder die met de baby of peuter
praat, converseert over onderwerpen,
die des kinds zijn in een taal die des
kinds is, maar niet in dezelfde taal-
vorm als het kind.
U zult bekend zijn met termen als
belevingsonderwijs of ervaringsge-
richt onderwijs. Helaas worden deze
termen vaak ingevuld als converse-
ren over datgene wat het kind beleefd
of ervaren heeft. Deze invulling is te
schraal.

In de conversatie groeit de taal
De werkelijkheid om je heen is niet
alleen het verleden (het beleefde!)
maar ook het heden en de toekomst.
Het kind met taalontwikkelingspro-
blemen vraagt "help mij de wereld
om mij heen te benoemen en te orde-
nen." Hiervoor is taal nodig.
De leerkracht moet oog en oor heb-
ben voor datgene wat het kind bezig-
houdt. In de conversatie groeit de
taal. Het kind wordt taalvaardiger.
Niet alleen de woordenschat groeit,
maar ook het taalgedrag. In commu-
nicatie moeten gesprekspartners
eikaars taal spreken om met elkaar in
gesprek te kunnen zijn.
Eikaars taal betekent niet alleen
dezelfde taal, in ons geval het
Nederlands, maar ook de taal die in
een bepaalde situatie relevant is.
Een leerling die een open dag van een
scholengemeenschap bezocht heeft,
antwoordt op mijn vraag:

"Hoe vond je het?"
"Het was imposant." In eerste instan-
tie verstond ik hem niet. Het betreft
een slechte spreker. Maar ik verstond
hem ook niet, omdat ik de uitspraak
"imposant" niet verwachtte. In dit
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De reflecterende moedertaalmethode

geval hanteerde de communicatie-
partner een ander woordgebruik dan
verwacht. Wanneer we spreken over
taalgedrag houdt dit met name in op
een adequate wijze converseren. De
ene keer hanteren de communicatie-
partners meer formele taal, de andere
keer informele taal. De ene keer kun
je volstaan met een kort en bondig
antwoord, de andere keer moet er uit-
gebreider taalgebruik aan te pas
komen. Communicatie is geen vraag-
en antwoordspel. Gesprekspartners
reageren op eikaars uitspraken. Soms
hoor je de reactie, maar nog vaker zie
je iemand reageren. Mimiek en
lichaamstaal maken een groot deel uit
van onze conversatie. En wat te den-
ken van ritme van intonatie.

Communicatie is geen vraag- en
antwoordspel
Horende kinderen leren spontaan
communiceren in hun directe omge-
ving. Zonder direct gesprekspartner
te zijn, vangt het kind veel conversa-
tie op en wordt taal ingeslepen.
Ook kinderen met een auditieve
beperking of een spraak-taalstoornis
kunnen taal ontwikkelen in en door
conversatie. Deze kinderen vragen
wel specifieke hulp van de volwasse-
ne, van de leerkracht. De leerkracht
moet de weg banen om het kind te
laten ontdekken wat je met taal kunt
doen en waarvoor je taal nodig hebt.
Het accent ligt op ontdekken.
Waarom wordt de uitspraak:
- "hé, kom eens even" de ene keer als
brutaal opgevat en de andere keer
niet? - Of: "Moet je nou eens zien" als
negatief, en de volgende keer als
positief. Het is afhankelijk van con-
text en intonatie.

Wij hebben de mogelijkheden van
taal ontdekt in het dagelijks taalge-
bruik doordat we gebruik konden
maken van geïntegreerde zintuiglijk-
heid. Ons horen, zien, voelen, tasten
en proeven functioneerden geïnte-
greerd. Ons zenuwstelsel zorgde
voor overdracht van prikkeling in
onze hersenen, en de verschillende
hersencentra deden hun werk.
We kunnen terugkijken op ons taal-
gebruik, zonder de taal te zien.
Voor kinderen met een taalstoornis

moet de taal letterlijk zichtbaar
gemaakt worden om erop terug te
kunnen kijken. Reflecteren op taal
vraagt om taal in geschreven vorm
bekijken en ontdekken op welke
wijze inhoud en vorm met elkaar
samengaan.

Hij zal morgen komen.
Morgen zal hij komen.
Zal hij morgen komen?

Liep jij op de berg?
Liep jij de berg op?

De kinderen hoeven niet af te wassen.
Kinderen hoeven niet af te wassen.

Waarom hanteren we een bepaalde
woordvolgorde?

vertellen naarmate je over een grotere
woordenschat beschikt? Uit de voor
beelden hiervoor blijkt dit niet. In een
reflecterende taalmethode krijgt een
kind al in het stadium van beperkt
taalgebruik de kans te ontdekken dat
taal meer is dan een aantal woorden
in willekeurige volgorde achter
elkaar gezet. De eigen taal, de conver-
satie, wordt tijdens of na het gesprek
in geschreven vorm weergegeven.
Zowel directe als indirecte communi-
catie wordt gevisualiseerd. Het is de
taak van de leerkracht taaiverschijn-
selen in de conversatietaai te verza-
melen, om ze daarna met de leerlin-
gen te analyseren.

In de belevingsvolle taal de regel
ontdekken

Of is dat niet noodzakelijk? Kan ik
ook zeggen: morgen hij zal komen.
Een regel in onze taal luidt: Na een
bepaling aan het begin van een zin
volgt inversie (eerst de persoonsvorm
en dan het onderwerp.) Iedere taal
kent een aantal regels en wetmatighe-
den. Kinderen die de regels niet spe-
lenderwijs, als vanzelfsprekend leren
toepassen zullen expliciet aandacht
moeten besteden aan vormaspecten
van de taal. Om een bepaalde inhoud
over te dragen is de positie van woor-
den, woordgroepen en zinnen van
belang. Of is het zo dat je meer kunt

A. Essers aan het werk

In een weekprogramma past:
- ontwikkeling van mondelinge taal-
vaardigheid
= een groepsgesprek
- ontwikkeling van schrijven als zijn-

de communiceren over afstand en
tijd.

• samen met de leerlingen schrijft de
leerkracht op waarover gesproken
is.

- directe communicatie en indirecte
communicatie

- meerdere korte momenten van
reflectie op taal

= de leerkracht ontlokt de leerlingen
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A. Essers

reacties op inhoud en vorm van het
geschreven.
- op woordniveau: - enkelvoud en

meervoud
- verkleinwoorden
- gevoelstaal

- op het niveau van woordgroep
- een klein huis
- een kleine keuken
- een jong poesje
- een jonge poes

- op zinsniveau:
- je moet een jas aan, want het is

koud
omdat het koud is.

In plaats van de regel aan te leren en
in een aantal voorbeelden toe te pas-
sen, wordt de regel ontdekt in de
belevingsvolle taal van het kind.
Stap voor stap ontdekt het kind dat
de positie van een woord in een gro-
ter verband het woord tot woord
maken, en dat vorm en structuur in
relatie staan tot inhoud.

Wanneer kun je beginnen met reflec-
tie op taal? Al voordat een kind kan
lezen?? Reflectie op taal maakt deel
uit van het leren lezen.
Voordat een kind een woord gaat
analyseren, moet het eerst (gezien)
ontdekt hebben, dat het woord in
relatie staat tot andere woorden en
zijn betekenis ontleent aan die relatie.
Een stagnerende leesontwikkeling is
vaak te wijten aan een tekort aan con-
ceptuele en structurele kennis van de
taal. Door conversatie in geschreven
vorm aan te bieden krijgt het kind de
gelegenheid de ordening in de taal te
ontdekken.

In de fase van ideo-visueel lezen her-
kent het kind de clusters van tekens
als symbool voor een begrip. (= glo-
baal lezen) Rijke taalstructuren geven
gelegenheid te ontdekken dat een
bepaald cluster van tekens, (we noe-
men dat een woord) in verschillende
posities kan staan. De eerste aanzet
voor talige kennis is gegeven.

Vergelijk:
"We gaan in de vakantie kamperen"

vertelt Jos.
Linda trekt haar neus op. "Bah, kam-
peren vind ik niet fijn. Ik logeer liever
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in een zomerhuis." De voltaaibezitter
die beschikt over talige kennis kan
aangeven dat kamperen in beide zin-
nen een gelijke inhoud heeft, maar in
een andere relatie staat in zinsver-
band.
In de tweede zin spreekt Linda over
het fenomeen "in een tent verblij-
ven." In de eerste zin duidt Jos op de
actie (kamperen is een werkwoord).

Op jonge leeftijd kan een kind al ont-
dekken dat er talige aspecten bestaan.
Terwijl de leerkracht voorleest wat hij
samen met de kinderen geschreven
heeft, worden de relaties die essen-
tieel zijn voor de inhoud gevisuali-
seerd.

"We gaan vandaag niet verven, maar
kleuren met potlood," zegt juf.

"Dat vind ik fijn", zegt Fanny.
"Oei, kijk, alle potloden
zijn kapot", roept Dirk.

"Ja, ik zie het. De punten zijn afge-
broken. Ik zal een mooie, spitse punt
eraan slijpen."

In dit stukje conversatie komen ver-
wijswoorden voor. Deze zijn essen-
tieel om de inhoud te begrijpen.
Vanuit de conversatie is de inhoud
voor de leerlingen bekend.
Maar terwijl de juf voorleest geeft ze
aan dat die woorden in plaats van
andere clusters gebruikt worden.
De aandacht wordt gericht op taalre-
laties.
Een aantal woorden uit de doorleefde
taal kunnen gaan fungeren als grond-
woorden voor het proces van tech-
nisch lezen. Welke woorden zijn dat?
Voor de leerlingen die vanwege een
auditieve beperking de klanken niet
of onvoldoende op het gehoor kun-
nen waarnemen zullen woorden
gekozen moeten worden waarmee op
grond van grafeemanalyse vergelij-
kingen gemaakt kunnen worden.
Hieraan wordt de articulatie gekop-
peld.

Veel methoden die in het regulier
onderwijs gebruikt worden hanteren
klankzuivere woorden uit de taai-
schat die de kinderen al beheersen.
Het kind gaat lezen wat het naar
inhoud al kent. Het horende kind kan

terwijl het verklankt (leest) horen of
het iets herkent. De vergelijking
wordt via het auditieve kanaal
gemaakt.
Het auditief beperkte kind of het kind
met een stoornis in het circuit van
spraak horen en spraak herkennen
moet via het visuele kanaal vergelij-
kingen kunnen maken.
Wanneer we te maken hebben met
een klanktaal zoals het Nederlands
moet de koppeling grafeem-foneem
tot stand komen.
Terwijl wij leppa en appel lezen,
komen we tot de conclusie dat het
eerste woord in onze taal niet voor-
komt mede op grond van de echo die
we horen terwijl we verklanken of
vocaliseren.

Het kind dat geen gebruik kan maken
van deze modaliteit, moet een andere
modaliteit aanboren.
De volwassene moet hem de weg wij-
zen. Dit houdt niet in: ik loop voorop
en volg me maar, maar de richting
aangeven, en bijsturen als men het
spoor bijster raakt.

A. Essers
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Didactisch medewerker
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VeBOSS

ONDERSTEUNENDE COMMUNICATIE VOOR ERNSTIG SLECHTHORENDE KINDEREN

EN VOOR ERNSTIG SPRAAK-/TAALGESTOORDE KINDEREN

J. van Dijk & L. Vermeulen

Alternatieve communicatiemiddelen kennen in het gehoor-
gestoordenonderwijs binnen Nederland geen lange historie.
Omdat er in de praktijk behoefte bestond aan technieken,
die het leren spreken en het leren spraakafzien van bepaal-
de leerlingen zouden vergemakkelijken, nam men zijn toe-
vlucht tot allerlei ondersteunende (communicatie-)middelen.
Zo ontstond tevens een hernieuwde belangstelling voor
gebaren en gebarentaal. Ook horende kinderen met ernsti-
ge spraak-/taalproblemen kunnen zeer gebaat zijn bij het
gebruik van middelen zoals het schrift, vingerspelling en
gebaren. Deze middelen hebben inmiddels hun dienst
bewezen bij de taalontwikkeling en het leren spreken en
ook binnen het leesproces van deze kinderen.

Inleiding
Nederland heeft geen lange traditie
in het gebruik van alternatieve vor-
men van communicatie. Tot diep in
de tweede helft van deze eeuw werd
met name in het dovenonderwijs vrij
algemeen de stelling gehanteerd,
dat, wanneer men dove mensen wil
integreren, in de horende maat-
schappij het van het uiterste belang
is dat zij goed kunnen spreken
respectievelijk vaardig zijn in het
spraakafzien. Deze doelstelling
houdt verder in, dat men er naar
moet streven dat dove kinderen hun
eventuele minimale hoorresten tot
het laatste toe weten uit te buiten en
functioneel weten te maken. In ons
land werd vooral veel aandacht
geschonken aan de ontwikkeling
van dit restgehoor.
Vanuit Groningen werd vanaf 1950
de aanzet gegeven tot het gebruik
van hoorapparatuur in het dovenon-
derwijs. De zogenaamde Audiologi-
sche methode werd met name door
het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel overgenomen en uit-
gewerkt in de Geluidsmethode [Van
Uden et al., 1952].
In die tijd werd er in het algemeen

vanuit gegaan dat het gebruik van
gebaren, in welke vorm dan ook, de
aandacht van het horen zou afleiden
en het spreken nadelig zou beïnvloe-
den. Men sprak dan ook over de zui-
vere spreekmethode waarbinnen
vreemde elementen, zoals gebaren,
vingerspelling en ook klankgebaren,
zoveel mogelijk vermeden moesten
worden.
Nochtans is ook in opvoeding en
onderwijs de praktijk vaak sterker
dan de leer. Ondanks de steeds ver-
beterde hoorapparatuur en de vaak
frappante resultaten van leerlingen
bij het gebruik van hun minimale
restgehoor, slaagde men er bij een
aanmerkelijk aantal dove kinderen
niet in, deze vlot en verstaanbaar te
leren spreken [Van Dijk en Van
Uden, 1976]. Om deze leerlingen te
kunnen ondersteunen in hun spre-
ken ging men terug naar technieken
die gebruikt werden vóór de intrede
van de hoorapparatuur.
Al op het einde van de vorige eeuw
ontwikkelde de Deense dovenpe-
dagoog Forchhammer zijn mond-
handsysteem, dat later door Van
Driel [1934] voor een aantal Neder-
landse fonemen werd bewerkt tot de

zogenaamde klankgebaren. Als
beginnend spreekleraar eind 50-er
jaren op het Instituut voor Doven
heeft de eerste auteur deze onder-
steunende gebaartjes nog geleerd.
Door bijvoorbeeld met de duim de
punt van de wijsvinger aan te raken
gaf men de articulatieplaats van de
/ p / aan. Door beide vingers krach-
tig van elkaar te verwijderen kon
men ook aan het kind duidelijk
maken dat het hier ging om een
ploffer. Door de duim halverwege
de middelvinger te plaatsen gaf men
aan, dat bij het maken van de / t / de
tong niet bij de lippen, maar wel
voor in de mond gemaakt moest
worden. Door tenslotte de duim
geheel achter op de middelvinger te
leggen gaf men de articulatieplaats
aan van de /k/ .
Deze vorm van articulatie-onder-
steuning had soms een verbluffend
effect, omdat het kind het teken snel
doorzag. Sommige kinderen echter
verbonden de vingerbeweging te
sterk met het articulatiepatroon;
voor hen werd vaak de articulatie-
plaats grafisch weergegeven door de
stand van de articulatoren te teke-
nen.
Veel van deze ondersteunende mid-
delen bij het leren spreken, hebben
zowel op dovenscholen als ook op
slechthorendenscholen hun ingang
gevonden.
Een hele fraaie manier om articulatie
te ondersteunen, maar die toch in
Nederland niet erg in zwang geko-
men is, is de zogenaamde tast-voel-
methode van Kern [Kern, 1958],
waarbij het kind tegen de eigen
hand spreekt. Op deze manier kan
feedback verkregen worden van het
eigen spreken. Wanneer men in de
hand de woorden 'papa' en 'mama'
spreekt kan men duidelijk het ver-
schil in plaats van de ademstroom
op de hand voelen.
Ook voor het spraakafzien ontwik-
kelde zich eind 60-er begin 70-er
jaren een visueel systeem waarin
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bepaalde handvormen op verschil-
lende plaatsen bij het gezicht wer-
den geplaatst om extra informatie te
geven met betrekking tot die klan-
ken, die moeilijk af te lezen zijn. In
sommige landen, zoals Australië,
heeft dit systeem, Cued Speech of
Visi-C genaamd, geweldig opgang
gemaakt en ook in Nederland heb-
ben enkele slechthorendenscholen
met dit systeem geëxperimenteerd.
Pijfers vermeldt positieve resultaten
met deze methode, die vooral tot
doel had het dove- of slechthorende
kind de gesproken taal volgens een
accuraat model te laten waarnemen
[Cornett & Daisy, 1992] [Pijfers,
1994].
Ondanks het feit dat dit systeem van
'tippen' vrij vlot te leren is, heeft het
het toch af moeten leggen tegen de
herinvoering van gebarentaal.

Hernieuwde aandacht voor gebaren
De belangstelling voor gebarentaal
wordt steeds in verband gebracht
met 'het falen van de orale metho-
de'. In een zeer omvattend onder-
zoek in 1962 bracht een groep
Amerikaanse onderzoekers aan het
licht, dat ondanks alle vernieuwin-
gen in het doven- c.q. slechthoren-
denonderwijs toch de lees-resultaten
zeer bedroevend waren. Armanov
en zijn medewerkers toonden aan
dat slechts 6% van de congenitaal
dove kinderen [en in Amerika moet
men hier ook de zwaar slechthoren-
de kinderen toe rekenen] het niveau
van echt receptief lezen bereikt, dit
is begrijpend lezen op een niveau
groep 6 en hoger. Deze resultaten
werden ook in later onderzoek in
Engeland door Conrad bevestigd.
Dit leidde tot de ongenuanceerde
stelling dat de orale methode
'gefaald' had. Een aantal jaren ver-
keerden met name de Amerikaanse
dovenpedagogen in opperste ver-
warring. In deze periode ontwikkel-
de zich binnen de dovengemeen-
schap zeer sterk de emancipatiege-
dachte. Centraal binnen deze bewe-
ging stond de taal die doven ont-
wikkelen wanneer ze met elkaar in
contact willen komen, de gebaren-

taal. Lange tijd had men deze vorm
van communicatie als primitief, als
ineffectief en zonder morfo-syntacti-
sche structuur beschouwd, ofschoon
Tervoort reeds in 1954 in zijn proef-
schrift duidelijk wees op het bestaan
van morfosyntactische structuren in
spontaan gebarengebruik bij een
aantal dove kinderen van Sint-
Michielsgestel [Tervoort, 1954]. Het
waren de horende opvoeders van
dove kinderen in Amerika, die de
gebarentaal van de dove mens inte-
greerden in het onderwijsprogram-
ma met veronachtzaming echter van
de typische morfosyntactische struc-
tuur van de eigenlijke gebarentaal.
En zo ontstonden allerlei mengvor-
men van de gesproken taal met
gebaren, zoals Signing Exact English
1 en 2, waarbinnen ook aandacht
was voor vingerspelling en schrift.
Dit gehele conglomeraat van com-
municatievormen is bijzonder popu-
lair geworden onder de naam Totale
Communicatie. Het werd in tal van
vormen toegepast, vaak afhankelijk
van de individuele leerkracht.
Zo toonde Erting en haar medewer-
kers in 1989 aan dat sommige
Amerikaanse dovenleraren vrijwel
uitsluitend oraal les gaven met een
enkel ondersteunend gebaar, terwijl
anderen, die wat vaardiger waren in
het gebarengebruik, wezenlijke ele-
menten van de gebarentaal gebruik-
ten en minder aandacht schonken
aan spreken en de grammaticale
structuur van de gesproken taal. Het
is duidelijk dat de dove kinderen
door deze mengeling van allerlei
communicatievormen noch een
goed model van de gebarentaal kre-
gen aangeboden, noch van de
spreektaal. Het rapport dat Erting en
haar groep uitbracht aan het
Ministerie van Onderwijs in 1989
begint dan ook met de zin 'Total
Communication did not live up to
our expectations...'

De informatieve kracht van gebaren
Onderwijskundig mag men Totale
Communicatie bij dove kinderen als
teleurstellend beschouwen, dit wil
zeggen, door TC is het lees- en ont-

wikkelingspeil van dove kinderen
nauwelijks verbeterd [althans als
men van de Amerikaanse onderzoe-
kingen uit gaat]. Echter wat de com-
municatie betreft is het gebaar her-
ontdekt. Leerkrachten en ouders die
mogelijk jarenlang geworsteld heb-
ben met het leren spreken van hun
kind(eren) hebben ontdekt hoe
geweldig dit medium kan functione-
ren in de dagelijkse omgang met het
(de) kind(eren). Zij zullen niet
gemakkelijk afstand doen van deze
gebaren, hoe beperkt hun gebaren-
kennis ook is. Ze hebben ervaren
hoe sterk de communicatieve kracht
van het gebaar is, omdat de leer-
kracht met behulp van ondersteu-
nende gebaren meer concepten kan
overbrengen dan via de spraak
alleen.
Ook hebben velen ontdekt dat het
gebruik van gebaren het spreken
leren niet behoeft te verstoren, inte-
gendeel, in bepaalde gevallen kan
gebarengebruik zeer faciliterend
werken.

Enige didactische overwegingen
In het onderstaande bespreken we
onze ervaringen met horende kinde-
ren met zeer ernstige spraak- en
taalproblemen op het Instituut voor
Doven. Het betreft hier kinderen
met een normaal toonaudiogram
met grote problemen op het gebied
van de spraakproduktie, waardoor
ondersteunende communicatie
noodzakelijk is.

• De rol van gebaren en het schrift
Een eerste voorbeeld betreft een
nauwelijks sprekende 5-jarige jon-
gen, die zowel dysfatisch als
dyspraktisch is. De linkerhand is
paretisch, een extra moeilijkheid bij
de keuze van gebaren. De spraak-
produktie beperkt zich tot wat onge-
differentieerde klanken, met uitzon-
dering van de woordjes 'papa',
'mama' en 'ja'. Voor dit kind wordt
binnen de communicatie gebruik
gemaakt van gebaren en het schrift.
Een zeer belangrijk punt bij dergelij-
ke kinderen, die niet of nauwelijks
kunnen spreken dan wel ernstige
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taalbegripsproblemen hebben, is dat
er vrijwel steeds een gevoelig tekort
in de functie van het korte termijn-
geheugen is. Men mag er namelijk
vanuit gaan, dat voor het functione-
ren van het korte termijngeheugen
een adequate perceptie en produktie
van spraak vereist is [Hulme et al.,
1995].
Dit korte termijn-geheugen dient als
werkgeheugen en stelt het kind in
staat om voor korte tijd informatie
vast te houden, nodig voor de uit-
voering van bepaalde cognitieve
taken, zoals het leren spreken en
lezen.
Als men in de didactische behande-
ling van deze kinderen te veel ener-
gie aan spraakproduktie en taaibe-
grip besteedt, laat men kansen lig-
gen voor een adequate cognitieve
ontwikkeling, zeker van het lezen.
Het is namelijk kenmerkend, dat
door dit beperkte korte termijnge-
heugen de kennis en het gebruik van
langere woorden, maar ook de ont-
wikkeling van de auditieve analyse
en -synthese zeer moeizaam op gang
komen. De stelling, die wij dan ook
ten aanzien van deze kinderen zou-
den willen poneren is:
Geef het leren spreken, de auditieve
analyse en synthese en het gebruik
van langere woorden minder aan-
dacht - dat wil niet zeggen 'geen
aandacht' maar minder - en leg de
nadruk meer op het gebruik van
gebaren en het schrift. Nu zal er bij
kinderen met een dysfatische ont-
wikkeling, want als zodanig kunnen
deze kinderen vaak aangeduid wor-
den [Njiokiktjien, 1987], heel vaak
ook sprake zijn van een dyspraxie.
Dit betekent, dat het kind naast
motorische planningsproblemen bij
het spreken, ook problemen heeft
met de planning van gebaren. Toch
blijkt, dat indien het kind ontdekt,
dat het met behulp van gebaren
greep kan krijgen op zijn omgeving,
het uitermate gemotiveerd is om de
gebaren te oefenen. Dit laatste is
zeker het geval wanneer ook in het
milieu van het kind aandacht en
bekrachtiging aan het gebarenge-
bruik wordt gegeven. Men moet er

wel op bedacht zijn dat het kind
aanvankelijk grote problemen zal
hebben met het maken van gebaren
in de ruimte. Men zal dus gebaren
moeten gebruiken, die aan het eigen
lichaam worden gemaakt.
Omdat bij een dyspractisch kind het
motorisch plangedrag te wensen
overlaat kan het een goede didacti-
sche strategie zijn het gebaar visueel
te representeren, dit wil zeggen uit
te tekenen. Dit kan heel globaal,
wanneer de tekening van het gebaar
functioneel in de situatie gekoppeld
wordt aan het gebaar zelf en het
gesproken woord. Soms is een pijl al
voldoende om het kind een cue te
geven het geleerde gebaar te produ-
ceren.
Op deze wijze kan men bij dergelijke
kinderen successief aangeboden
informatie [de gebaren] ondersteu-
nen met simultaan aangeboden
informatie [de tekening]. Vertaald
betekent dit: maak gebruik van het
schrift of afbeeldingen als onder-
steuning bij het leren van
[gebaren]taal.

• De rol van vingerspelling
Een tweede voorbeeld betreft een
kind met het syndroom van Landau-
Kleffner. Dit kind heeft in de vroege-
re kleuterperiode zijn taal verloren
en uitte zich door middel van scribb-
led speech. Ook het taalverstaan
was zeer gereduceerd. Bij dit kind is
met groot succes vingerspelling
gebruikt.
Het gebruik van de hand, dan wel
van de vingers is binnen het taalont-
wikkelingsproces en de communica-
tie een fascinerend gebeuren.
Neurofysiologisch is het verklaar-
baar dat vingerbewegingen en
spraak met elkaar geassocieerd kun-
nen worden. Dit omdat de motori-
sche gebieden in de hersenschors
dicht bijelkaar liggen. Bij zeer jonge
kinderen kan men soms waarnemen,
dat het brabbelen samengaat met
bewegingen van de vingers
(Njiokiktjien, 1987).
Bij het leren spreken kan de hand
zeer uitdrukkelijk worden ingescha-
keld. Er kan een associatie gelegd

worden tussen de handconfiguratie
en het motorisch spreekpatroon van
een klank, zoals ook bij klankgeba-
ren het geval is.
Men kan bij deze casus observeren
hoe vingerspelling het spreken
stuurt, zowel bij spontane spraak als
ook bij het hardop lezen. Vanuit de
vingerspelling die ook als communi-
catiecode gebruikt wordt, kan men
de verbinding leggen met het
geschreven woord.
De vingerspelling kan voor sommi-
ge kinderen met zeer ernstige
spreekproblemen ter vervanging
dienen van het gebrekkige spreken,
dat niet als decodeer- of codeerstra-
tegie gebruikt kan worden voor het
lezen en spellen. Wil de vingerspel-
ling deze functies gaan vervullen
dan moet het systeem ook werkelijk
beheerst worden.
Hiervoor is het noodzakelijk dat dit
type kinderen geplaatst wordt in een
ecologie, waarbinnen vingerspelling
als communicatiecode voortdurend
gehanteerd wordt. Het is noodzake-
lijk dat het gebruik van vingerspel-
ling volledig geautomatiseerd is, wil
het systeem bij het spreken leren en
het lezen leren werkelijk effect heb-
ben. Dit is pas na vele jaren het
geval. Bij intens ingeoefende woor-
den of zinnetjes wordt op een
bepaald moment spontaan de vin-
gerspelling bij het spreken achterwe-
ge gelaten. Als het kind echter een
minder ingeoefend woord wil
gebruiken, dan kan men observeren
hoe de vingerspelling wordt inge-
schakeld om het spreekpatroon uit
het geheugen op te roepen. Bij som-
mige kinderen wordt het woord
eerst in zijn geheel gespeld en daar-
na uitgesproken. Bij anderen dient
een enkel dactyleem [vingerspelcon-
figuratie] als cue voor het oproepen
van het spreekpatroon. Een dergelijk
gebruik van vingerspelling als
mediatiemiddel, kan men ook zien
bij het oproepen van het schriftbeeld
van een woord. Het dactyl beeld van
het woord roept dan het schriftbeeld
op.

Het taalaanbod dient bij deze kinde-
ren niet uitsluitend via vingerspel-
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ling gedaan te worden. Net als bij
dove kinderen met een zwak geheu-
gen voor volgorde en ritme is voor
deze kinderen een grafisch-orale,
dan wel oraal-grafische aanbieding
van de taal uitdrukkelijk geïndi-
ceerd.
De nadruk ligt op het grafische ele-
ment, als een oraal gesprek door een
zeer slechte spraakproduktie dan
wel spraakperceptie vrijwel onmo-
gelijk is. De nadruk ligt op het orale
aspect met ondersteuning van het
schrift als men met het kind over
alledaagse dingen een mondeling
gesprek kan voeren. Toch zal het
dan nodig zijn onbekende woorden
of uitdrukkingen op te schrijven,
ook na vele jaren van behandeling.

• Lezen
Afhankelijk van zijn ervaring, ken-
nis en inzicht zal de leerkracht voor
het kind een didactische werkvorm
kiezen. Voor kinderen met een ver-
bale agnosie bijvoorbeeld, blijft het
schriftelijk gesprek uitgangspunt
voor de taalverwerving. Omdat het
hier gaat over kinderen met een nor-
maal toonaudiogram, die mits zij
daar niet in gestoord zijn op omge-
vingsgeluiden goed reageren, heeft
de didacticus de neiging het kind
teveel via zijn gehoor te benaderen.
Bij het aanvankelijk lezen zou men
aldus een leesmethode kunnen gaan
gebruiken voor horende kinderen,
berustend op auditieve analyse en
synthese. Met verschillende kinde-
ren heeft men succes gehad met het
leren analyseren op woordniveau
van MKM-woorden. Vrijwel nooit
kon het kind geleerd worden de
spraakklanken vlot te synthetiseren.
Er ontstonden problemen wanneer
langere woorden gelezen moesten
worden. Bij kinderen, die ook vin-
gerspelling hadden geleerd, werd
spontaan door het kind een beroep
gedaan op dit dactyleren. Soms
werd het te lezen woord eerst in zijn
geheel gespeld, soms werd een deel
gedactyleerd en een ander deel gear-
ticuleerd. Gezien het zwakke tempo-
rele geheugen is dit stuntelige lezen
uiteraard zeer nadelig voor de ont-

wikkeling van het begrijpend lezen.
Toch zijn een aantal kinderen erin
geslaagd een niveau van begrijpend
lezen te bereiken op woordniveau
dan wel op hoog grammaticaal
niveau.
Hoe dit mogelijk is weten we niet
exact. Wel is duidelijk dat sommige
kinderen ook zonder decodeerstrate-
gie de betekenis regelrecht uit de
geschreven tekst wisten te halen.
Men zou dit puur visueel lezen kun-
nen noemen. Het gaat hier wel om
het lezen van teksten geschreven
naar aanleiding van de beleving van
het kind. Ook jaren later echter kun-
nen deze kinderen deze teksten nog
lezen. Dit gebruik van top-down
processen bij het lezen lijkt de beste
leesresultaten op te leveren.
Ook bij dove kinderen komt het
lezen via deze weg van ideo-visueel
lezen (is lezen vanuit de beleving)
tot stand.

Voor de leerkracht binnen het
onderwijs aan gehoorgestoorde
kinderen, maar ook bij kinderen
met ernstige spraak- en taalpro-
blemen kunnen genoemde com-
municatiemiddelen binnen de
didactiek van grote waarde zijn.

Presymbolische kinderen
Tot slot een enkel woord over zeer
ernstig spraaktaalgestoorde kinde-
ren, die iedere vorm van symboolbe-
wustzijn missen. Noch het gespro-
ken woord, noch het geschreven
woord, noch gebaren of zelfs afbeel-
dingen worden gezien als referent
aan een bepaalde voorstelling. Men
kan in dergelijke gevallen terecht
spreken van een asymbolie. In de
meeste gevallen is er ook sprake van
een verstandelijke handicap. De
mate hiervan is echter, zeker als het
kind jong is, moeilijk te bepalen. De
vraag is of de symbolische proble-
matiek een linguïstisch probleem is
dan wel een algemeen cognitief pro-
bleem. Door gerichte behandeling is
het mogelijk met kinderen, die func-
tioneren op een presymbolisch

niveau op een leeftijd waarop men
dit allang niet meer zou verwachten,
via signaalgebruik te komen tot een
bepaald niveau van symbolische
communicatie. Vanuit de behande-
ling van doofblinden is een nauw-
keurige leergang ontwikkeld, die
stapsgewijs het kind van niks, via
signaal naar symbool voert [Van
Dijk en Janssen, 1994]. Empirisch
onderzoek heeft aangetoond, dat
ook verstandelijk beperkten van
deze aanpak kunnen profiteren
[Stillman & Battle 1984]. Onze erva-
ringen met deze methode bij zeer
ernstige spraaktaalgestoorde kinde-
ren zijn uiterst gunstig.

Conclusie
Historisch gezien worden onder-
steunende en alternatieve communi-
catiemiddelen nog maar enkele tien-
tallen jaren binnen het gehoorge-
stoordenonderwijs in Nederland
gebruikt. Niet alle kinderen met een
hoorstoornis bleken tot een accepta-
bel niveau van spreken en spraakaf-
zien te kunnen komen, waardoor
men allerlei middelen [her-]introdu-
ceerden, zoals klankgebaren, vinger-
spelling, technieken als de tast-voel-
methode en Cued Speech. Zo ont-
stond ook een nieuwe belangstelling
voor gebaren en gebarentaal.
Vooral het gebruik van gebaren en

het schrift zou bij bepaalde kinderen
de weg naar taal, lezen en mogelijk
ook spreken kunnen vergemakkelij-
ken. Ook vingerspelling is zeer nut-
tig gebleken, mits toegepast binnen
de juiste ecologie.

Een uitgewerkte literatuurlijst kan
aangevraagd worden bij de auteurs.

J. van Dijk is hoofd van het diagnos-
tisch Centrum, Instituut voor Doven
te Sint-Michelsgestel en Bijzondere
Leerstoel Auditief Gehandicapten,
Katholieke Univbersiteit Nijmegen

L. Vermeulen is psychologe- logope-
diste, Instituut voor Doven te Sint-
Michelsgestel.

VHZ «jaargang .15 nummer 2 • juni 1995



Vedon

Zorgplannen en leerlingvolgsystemen op Arentshof
Anke Hakker en Bé Steenbergen

Arentshof is binnen Effatha de afdeling voor meervoudig
gehandicapte kinderen en jongeren. Arentshof biedt een
breed scala aan onderwijs- en zorgvoorzieningen. Al een
aantal jaren wordt in beide sectoren gesproken over de
noodzaak tot systematisch werken met behulp van plan-
ning van het onderwijsaanbod en het zorgaanbod.
Uitgangspunt daarbij is: het leveren van zorg op maat. In
de sektor Onderwijs wordt daarbij een leerlingvolgsysteem
gehanteerd en binnen de sektor Zorg wordt het opzetten
en vaststellen van zorgplannen geïmplementeerd.

Wat zijn zorgplannen?
Onder een zorgplan wordt verstaan:
'Een samenhangend pakket van afspraken
gericht op een kind, dat alle aan het kind
verleende zorg omvat, dat wil zeggen
onderwijs, opvoeding en hulpverlening'.
(Zie de Nzi-notitie: Handleiding
Zorgplannen)

Kenmerken van een zorgplan zijn:
1. Het is opgesteld voor één kind
Uitgangspunt is dat het hier niet gaat
om standaardzorg maar om 'zorg op
maat'; een zorgplan dient steeds aan-
gepast te worden aan de behoeften
van het zich ontwikkelende kind.

2. Het omvat een vaste systematiek
van werken, ook wel 'de methodische
cyclus' genoemd.
• Allereerst worden gegevens verza-
meld om de behoeften aan zorg te
inventariseren en te verhelderen.
• Vervolgens wordt een diagnose
gesteld en worden de werkdoelen
bepaald.
• Er wordt een plan opgesteld aan de
hand van de werkdoelen.
• Het plan wordt uitgevoerd en
bewaakt.
• Binnen een afgesproken tijd vindt
de evaluatie plaats van de doelen.
• Vanuit de evaluatie wordt het plan
aangepast aan de nieuwe behoeften.
• Tenslotte wordt het vervolgplan
opgesteld en begint opnieuw de fase

van de uitvoering, bewaking, evalu-
atie, bijstelling, enz.

3. Een zorgplan omvat alle aan het
kind verleende zorg; het pedagogisch
programma, het onderwijsprogram-
ma, de medische begeleiding en de
therapeutische begeleiding.

4. Het zorgplan moet praktisch toe-
pasbaar zijn; afspraken voor de dage-
lijkse gang van zaken binnen de
school en het internaat moeten in dit
plan terug te vinden zijn. Het moet
kort, overzichtelijk en informatief
zijn.
5. Het zorgplan moet voor alle
betrokkenen toegankelijk zijn op een
wijze die niet strijdig is met wettelijke
regels omtrent dossiervorming.
Daarom moet er gewerkt worden met
een algemeen deel; het zorgplan en
een specifiek deel: het deelzorgplan
per discipline.

In het Zorgplan ligt kort samengevat
het accent op individualiteit, integra-
tie van het zorgaanbod en de syste-
matiek van het handelen. Cyclische
evaluatie en aanpassingen zijn daarbij
kernwoorden.
Momenteel wordt op Arentshof nog
niet gewerkt met zorgplannen zoals
boven aangegeven. De plannen wor-
den wel uitgewerkt.

We zijn nu bezig met onderdelen,
namelijk Individuele handelingsplan-
nen en het leerlingvolgsysteem.

Handelingsplanning
Arentshof is onderverdeeld in twee
afdelingen, te weten:
• Afdeling I met als kenmerken:
observatie, zeer intensieve zorg en
een geïntegreerd zorg-aanbod, hoofd-
zakelijk voor jonge kinderen;
• Afdeling II met als hoofdken-
merk: intensieve zorg bedoeld voor
pubers en adolescenten.

De mate van intensiteit van zorg
wordt bepaald door:
• de mate van het beheren van com-

municatieve vaardigheden
• sociale vaardigheden
• zelfstandigheid en zelfredzaam-

heid
• andere handicaps

De algemene toelatingscriteria voor
de Afdeling zijn beschreven in ter-
men van DSM-IIIR, de ICIDH en de
ICD-10.

De zorgcyclus is als volgt:
1. De diagnostische fase
Na oriëntatie en aanmelding volgen
de gebruikelijke onderzoeken en
wordt de hulpvraag vastgesteld. Aan
de hand daarvan het zorgtraject.
2. De behandelfase
Daarin staan het opstellen en begelei-
den van het handelingsplan centraal.
3. De evaluatietase
En hier het evalueren en het bijstellen
van het handelingsplan.

Het zorgtraject voor kinderen in
Afdeling I kan zijn:
• Het kind wordt opgenomen voor

verdere observatie.
• Het wordt definitief geplaatst in

een bepaalde klas en/of leefgroep
In de Observatieperiode wordt
gewerkt volgens het idee van de
basisdiagnostiek. Dit houdt in, dat er
geobserveerd wordt op een aantal
ontwikkelingsgebieden, om vervol-
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gens een verantwoorde keuze te kun-
nen maken uit de beschikbare hulp-
verleningsvarianten.
De ontwikkelingsgebieden zijn:
• de communicatieve ontwikkeling.
• De sociale ontwikkeling
• de emotionele ontwikkeling
• de spelontwikkeling en
• de ontwikkeling van de zelfred-

zaamheid

Deze basisdiagnostiek wordt aange-
vuld met specifieke psychologische
en medische diagnostiek.

Tegelijkertijd wordt de volgende eva-
luatiecyclus doorlopen:
• Onderzoek en eindrapport door

de Commissie van Onderzoek
• De ouders vullen de Scorelijst van

het Ontwikkelingsprogramma in
• Er wordt een concept-handelings-

plan geschreven
• Wekelijks wordt aan de hand van

bovengenoemde onderdelen een
observatieverslag geschreven

• In de zesde week na plaatsing
vindt een eerste centrale pupilbe-
spreking plaats

• De Scorelijst van het Ontwik-
kelingsprogramma wordt door
groeps- en klasseleiding ingevuld.

• In de twaalfde week na plaatsing
vindt weer een centrale pupilbe-
spreking plaats, waarin het cen-
trale uitgangspunt voor de behan-
deling en de behandelingsdoelen
interdisciplinair worden vastge-
steld

• Er wordt een defintief handelings-
plan opgesteld

• De observatie wordt afgerond
met een advies voor verdere be-
handeling, al dan niet binnen
Arentshof.

Er wordt op Arentshof gewerkt met
het Ontwikkelingsprogramma, dat de
volgende onderdelen kent:
• De ontwikkeling van de zelfstan-

digheid
• De sociale ontwikkeling
• De emotionele ontwikkeling
• De cognitieve ontwikkeling
• De motorische ontwikkeling
• De ontwikkeling van spel, sport

en creativiteit
• De godsdienstige ontwikkeling

• De sexuele ontwikkeling

Per onderdeel zijn geformuleerd:
doelstellingen, programma-onderde-
len, een toelichting en een scorelijst.
We zijn bezig het programma verder
te ontwikkelen in het kader van de
zorgplanontwikkeling. Er zal worden
getracht een meer systematische
opzet te bereiken, statistische bewer-
king mogelijk te maken en het te inte-
greren in andere Arentshof-program-
ma's.

Leerlingvolgsystemen op Arentshof
In de Nederlandse onderwijswereld
zijn op dit moment meer dan 60 leer-
lingvolgsystemen in omloop. De
ARBO definieert het leerlingvolgsys-
teem als:

'Een concreet hulpmiddel voor het signa-
leren van het achterblijven van de vorde-
ringen ten opzichte van de door de school
nagestreefde doelen en tussen doelen voor
het registeren van die vorderingen'.

Leerlingvolgsystemen passen binnen
de onderwijsontwikkelingen waarin
begrippen als zorgverbreding, onder-
wijs op maat, schoolwerkplan en het
onderwijsvoorrangsbeleid een rol
spelen. Een leerlingvolgsysteem dient
de volgende elementen te bevatten:
(zie De Groot, 1992)
• De aanduiding van longitudinale

leerlijnen
• Een concreet toetsinstrumentarium

Een aanduiding van de normen die
worden gehanteerd bij de beoorde-
ling van de vorderingen
Een registratiesysteem waarin men
de vorderingen van de groep en het
individuele kind kan vastleggen.

Ook leerlingvolgsystemen kennen
een cyclus:
• problemen signaleren
• problemen analysren
• oplossingen voorbereiden
• oplossingen toepassen
• oplossingen evalueren
• problemen signaleren, enz.

In de signaleringsfase worden toetsen
afgenomen op die leerstofgebieden
waarvan men de vorderingen van de

leerlingen wil volgen. In de analyse-
ringsfase worden gegevens verza-
meld van die leerlingen die verdacht
worden van mogelijke leerachterstan-
den. Met deze gegevens wordt
beoogd een meer gedetailleerd beeld
te verkrijgen. Het didactisch hande-
len omvat de maatregelen die wor-
den afgesproken, uitgevoerd en geë-
valueerd om de problemen aan te
pakken; oftewel het handelingsplan
wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

Overeenkomsten en verschillen tus-
sen zorgplan en leerlingvolgsysteem
Overeenkomsten tussen het leerling-
volgsysteem en het zorgplan zijn:
1. Het doel is het verbeteren van

kwaliteit
2. De zorg- op- maat gedachte

wordt benadrukt
3. Er wordt gestreefd naar systema-

tiek
4. Verdere professionalisering

Verschillen zijn:
1. Het zorgplan is breder van opzet
dan het leerlingvolgsysteem en bena-
drukt het interdisciplair handelen
2. Bij het leerlingvolgsysteem kan
ook een beeld verkregen worden van
het geheel van de groep, wat niet het
geval is bij een zorgplan, zoals hier
gedefinieerd
3. De uitvoering van het leerling-
volgsysteem wordt gedaan door één
persoon: de leerkracht; het zorgplan
wordt uitgevoerd door een team van
medewerkers

En nu de praktijk
Toepassing van een leerlingvolgsys-
teem in de SO-mg Arentshof.

Vorig jaar (1994) is gestart met het
toetspakket 'Ordenen' van het CITO
Leerlingvolgsysteem als proef voor een
op te zetten leerlingvolgsysteem.
Voor dit systeem is gekozen in aan-
sluiting op de keuze binnen de ande-
re scholen van Effatha Voorburg. Na
vergelijking met andere systemen
leek het CITO Leerlingvolgsysteem,
vanwege zijn grote diversiteit aan
toepasbaarheid, het meest geschikt.
Uitgangspunt was daarbij dat er bin-
nen alle scholen de behoefte bestond
om op basis van gerichte observaties
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meer planmatig te gaan werken.
Voor het pakket 'Ordenen' is gekozen
omdat dit een ontwikkelingsaspekt is
dat al op zeer jonge leeftijd voorkomt;
kinderen van 1 a 2 jaar doen dit al en
ook kinderen in onze Afdeling kun-
nen dit leren.

Het toetspakket kan, zo zegt de hand-
leiding, ook toegepast worden binnen
het speciaal onderwijs en wel bij
oudere kinderen. Bij de toepassing
van de vaardigheidsscores moet in
het oog gehouden worden, dat deze
gelden voor kinderen in het basison-
derwijs.

Na een periode van 'inwerken': inle-
zen, bespreken, beslissen en aanpas-
sen met betrekking tot de te gebrui-
ken gebaren, is, als proef, bij een klein
aantal kinderen de toets voor de jong-
ste kleuters afgenomen. Gebleken is,
dat het materiaal goed bruikbaar is,
behalve voor de groep allerjongsten.
Het idee ontstond om voor deze
groep na te gaan of het observatieboek
te gebruiken zou zijn. Met het obser-
vatieboek zijn de leerkrachten name-
lijk niet bezig geweest. Dit idee wordt
verder uitgewerkt.

Op dit moment wordt er binnen onze
school met dit systeem in alle klassen
gewerkt. In het algemeen ervaren de
leerkrachten het als een ondersteu-
ning van hun lesaanbod. Het levert

op individueel niveau en op groeps-
niveau een beeld van wat de kinde-
ren aan lesstof beheersen. Met name
bij meervoudig gehandicapte kinde-
ren kan men dan soms voor grote
verrassingen komen te staan, omdat
hun kennis veelal onvermoede lacu-
nes bevat.
De bedoeling is om dit tot een vast
onderdeel van het onderwijsaanbod
te maken.

Knelpunten
Knelpunten die ondervonden wor-
den bij afname van het observatie-
onderdeel bij de jongste kinderen
zijn:
• De vragen worden niet begrepen
vanwege een gebrek aan taal en taal-
vaardigheid, de 'taligheid' van het
syteem is te groot
• Niet gewend zijn aan abstract
materiaal: ook daardoor begrijpen
kinderen niet dat ze moeten wijzen
naar iets, gewend als ze zijn aan
manipuleerbaar materiaal
• Lichamelijke handicaps, waar-
door wijzen en gebaren maken niet
mogelijk is
• Soms doet het materiaal een
ander beroep op het kind dan de
bedoeling is, bijvoorbeeld bij autisti-
sche en autistiforme kinderen, die
met blokken gaan stapelen, waardoor
contact maken niet meer mogelijk is
• Het is moeilijk te bepalen wat de
kinderen wel en niet kunnen, doen ze

iets niet omdat ze het niet willen, niet
kunnen of niet begrijpen wat ze moe-
ten doen? Vaak helpt het als er een
voorbeeld wordt gegeven van wat er
van hen wordt verwacht. Maar de
vraag is, of dat wel geoorloofd is van-
wege de betrouwbaarheid.

Tot slot
We hebben hiermee een poging
gedaan om de concepten zorgplan en
leerlingvolgsysteem te verduidelijken
binnen de ideeën van Arentshof. Er is
echter nog veel werk te verrichten!
Gedurende meer dan 15 jaar is er bin-
nen Arentshof gestreefd naar integra-
tie van onderwijs en zorg. Voor onze
kinderen is dat vanwege hun slecht
vermogen tot integreren van verwor-
ven kennis van het grootste belang.
De bedoeling is dan ook om te komen
tot een samenhangend geheel van
leerlingvolgsysteem en zorgplan.

Anke Hakker is als psycho-
loog/pedagoog verbonden aan
afdeling Arentshof. Be Steenbergen
is als orthopedagoog verbonden
aan afdeling 1 Arentshof
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VeBOSS
HET JUISTE WOORD
Marian Hoefnagel, linguïste

Het juiste woord geeft de taalkundige achtergronden van het besluit de leerlingen die op de A.G.Bell-scholenge-
meenschap aangemeld worden met weinig of geen kennis van het Nederlands in eerste instantie een taaiprogram-
ma aan te bieden dat het accent legt op het verwerven en uitbreiden van een woordenschat in het Nederlands.
Vervolgens wordt beschreven hoe een woordenlijst werd ontwikkeld, die gebaseerd is op frequentie van voorko-
men en bruikbaarheid voor de doelgroep. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de manier waarop die woordenlijst
operationeel is gemaakt in de vorm van woordkaarten met bijbehorend leer- en lesmateriaal.

Inleiding
Op de A.G.Bell-scholengemeenschap
(VSO voor leerlingen met een auditie-
ve handicap en/of een spraak-taal-
stoornis) neemt het aantal leerlingen

dat wordt aangemeld met weinig of
geen kennis van het Nederlands de
laatste tijd sterk toe. Het gaat om
allochtone leerlingen (voornamelijk
van Marokkaanse afkomst), die, van-

wege hun handicap, de eigen eerste
taal ook slechts in beperkte mate ver-
worven hebben. In het licht van de
leertijd die deze leerlingen nog rest
(in het gunstigste geval een jaar of 5)
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is een discussie op gang gekomen over
de inhoud van het lesprogramma dat
voor deze groep leerlingen zinvol is.
Het leren van het Nederlands maakt
daarvan uiteraard deel uit, maar ook
allerlei andere, meer practisch gerichte
vaardigheden, dienden een plaats in
het lesrooster van de leerlingen te krij-
gen.
De leerprioriteiten voor deze groep
taalgedepriveerde adolescenten wer-
den dan ook duidelijk anders gelegd
dan in het algemeen gedaan wordt
voor dezelfde groep leerlingen in het
basisonderwijs, voor wie het leren van
het Nederlands van primair belang is.

Het taalleerprogramma richt zich in
de eerste plaats op het aanleren van
woorden en het uitbreiden van het
reeds verworven vocabulair. Dat is
niet toevallig zo gekozen en om dat uit
te leggen moet er ingegaan worden op
de theorievorming rond de processen
van eerste en tweede taalverwerving
en de rol van de gevoelige periode.

Eerste en tweede taalverwerving: de
theorieën
Ter verklaring van het feit dat alle kin-
deren in staat zijn een zeer complex
systeem als dat van de grammaticale
regels van een taal te leren beheersen
op een moment dat zij daar cognitief
nog niet toe in staat zouden moeten
zijn, is de theorie van een aangeboren
universele grammatica geformuleerd.
Een universele grammatica voorziet
iedere taalverwerver van de mogelijk-
heid grammaticale regels te abstrahe-
ren uit het taalaanbod van de omge-
ving op grond van regelkennis die
reeds aanwezig is. Taalkundigen die
deze theorie ontwikkeld en uitgewerkt
hebben worden nativisten genoemd.

Als reactie daarop werd door de envi-
ronmentalisten gewezen op het grote
belang van de taalomgeving in het
proces van taalverwerven; volgens de
environmentalisten zijn kinderen in
staat om grammaticale regels te leren
dankzij het feit dat de taal die tot hen
gericht is, in hoge mate is gestructu-
reerd:

*de taal die tot kleine kinderen gericht
wordt heeft een duidelijk andere
(hogere) toonhoogte dan de taal die

niet tot hen wordt gericht; hierdoor
kan het taallerende kind prima discri-
mineren tussen taal die voor hem van
belang is en andere talige en niet-tali-
ge geluiden

*de taal die moeders en andere opvoe-
ders tegen taallerende kinderen bezi-
gen is altijd grammaticaal op het
niveau van het kind of iets daarboven;
het taallerende kind kan het taalaan-
bod grammaticaal dus aan

*de taal die kleine kinderen te horen
krijgen is voor hen inhoudelijk vrijwel
altijd interessant en adekwaat; moe-
ders en andere opvoeders spreken tot
kleine kinderen nooit over onderwer-
pen die het (semantische) begrip van
het kind te boven gaan en breiden de
woordenschat alleen uit binnen heel
duidelijke situaties

*het aantal uren dat een taallerend
kind gericht taalonderricht krijgt is
gigantisch te noemen.

Natuurlijk sluiten deze twee theorieën
elkaar niet uit: zelfs de meest fervente
nativist zal moeten erkennen dat de
taalomgeving een rol speelt in het taal-
leerproces (tenslotte leert een kind
altijd de taal van de omgeving) en de
environmentalisten kunnen niet an-
ders dan toegeven dat er zoiets bestaat
als een aangeboren menselijk taalver-
mogen (het is immers nooit gelukt om
apen meer te leren dan enkele tiental-
len woorden).
Er is dus meer sprake van een (groot!)
accentverschil dan van elkaar bestrij-
dende theorieën.

Dit accentverschil is van groot belang
voor onderwijsgevenden: de environ-
mentalistische benadering geeft veel
meer hoop tot de mogelijkheid taal-
leerpocessen te sturen en te beïnvloe-
den dan de nativistische benadering.
Bij het verwerven van een (eerste) taal
speelt naast een aangeboren taaicapa-
citeit en een gestructureerd taalaan-
bod ook de cognitieve rijping een rol
in de vorm van de gevoelige (of kritie-
ke) periode. Grofweg is het mogelijk
tot de puberteit een eerste taal te ver-
werven en nemen de mogelijkheden
daartoe tijdens en na de puberteit af.
Het meest recente bewijs hiervoor is

geleverd in het trieste bestaan van
Genie, een Amerikaans meisje dat tot
haar 13de jaar door haar vader opge-
sloten gehouden werd in een kamer
en dat, vastgebonden op een stoel en
verstoken van elke vorm van geluid
(zelfs van buiten drongen weinig
geluiden tot de kamer door) geheel
taalloos is "opgegroeid".
Na Genies bevrijding heeft de linguï-
ste Susan Curtiss geprobeerd haar taal
te leren, hetgeen aanvankelijk (zeker
op woordniveau) succesvol was. Toen
het taalleerproces van Genie, ondanks
alle inspanningen, stokte, moest
geconcludeerd worden dat Genie niet
in staat was zich de grammaticale
regels van het Engels eigen te maken.
Of Genie in staat zou zijn geweest de
grammatica van Engels te leren indien
zij een aantal jaren eerder was bevrijd,
blijft een open vraag.
Dat er een kritieke periode voor het
verwerven van taal bestaat lijkt hier-
mee bewezen; over de duur van die
periode kan niet veel meer gezegd
worden dan dat die met de puberteit
naar alle waarschijnlijkheid is geëin-
digd (maar misschien ook wel daar-
voor). Van de theorievorming rond
het verwerven van een eerste taal
gaan we nu over tot het leren van een
tweede taal, waarbij een centrale rol
wordt gespeeld door de vraag of deze
processen dezelfde zijn of niet. Zijn
eerste en tweede taalverwerving
dezelfde processen, dan is het bijvoor-
beeld zinvol om (met de environmen-
talisten in het achterhoofd), de omge-
vingsfactoren zo te sturen, dat ze op
die van eerste taalverwerving lijken.
Het leren van een eerste taal is immers
vrijwel altijd een succesvol proces,
hetgeen van tweede taalverwerving
niet gezegd kan worden. Uit onder-
zoek blijkt dat jonge kinderen die twee
talen tegelijk verwerven, dat op
dezelfde manier doen als kinderen
die één taal verwerven (zo worden
dezelfde ontwikkelingfases doorlopen
en dezelfde taalleerprocessen waarge-
nomen). Het verschil is wel, dat ver-
wervers van twee talen een achters-
tand oplopen ten opzichte van ver-
wervers van één taal: op het moment
dat een eentaalverwerver bijvoorbeeld
100 woorden kent, kent een tweetalen-
verwerver er ook 100, maar verdeeld
over twee verschillende talen.
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We kunnen dus concluderen dat het
proces van eerste en tweede taalver-
werving gedurende de kritieke perio-
de op dezelfde manier plaatsvindt.
Verschillen in succes tussen de twee
leertalen kan hier waarschijnlijk gere-
lateerd worden aan omgevingsfacto-
ren: de sterkere taal is die waarin het
meeste taalaanbod plaatsvindt.
Tijdens en na de puberteit wordt het
proces van tweede taalverwerven
meer tweede taalleren: de mogelijk-
heid om onbewust taalregels te abstra-
heren uit het taalaanbod van de omge-
ving neemt af, maar tegelijkertijd
nemen de cognitieve mogelijkheden
om te profiteren van formele regelge-
ving toe.
Het bewust leren van een taal via for-
mele regelgeving (de manier waarop
les wordt gegeven in de moderne
vreemde talen in het voortgezet
onderwijs) is in termen van leertijd bij-
zonder effectief: voor een redelijk tot
goede beheersing van het Engels door
de gemiddelde VWO-er "staat" niet
meer dan 500 uur (een taallerend kind
krijgt gedurende de eerste 4 jaar van
zijn leven een paar duizend uur
gericht taalaanbod en kent dan nog
lang niet zoveel van zijn moedertaal
als de VWO-er van het Engels kent).
Maar... voor het kunnen profiteren
van formele regelgeving is een zekere
intelligentie nodig, hetgeen in veel
mindere mate geldt voor het onbe-
wuste proces van eerste taalverwer-
ving.
Wat betekenen deze theoretische uit-
eenzettingen nu voor de doelgroep?
Wij gaan ervan uit dat voor de meeste
leerlingen die met weinig of geen ken-
nis van het Nederlands op de A.G.
Bellschool worden aangemeld het
Nederlands de tweede taal is.
We gaan er ook vanuit dat zij de kri-
tieke periode gepasseerd zijn: het
onbewuste proces van taalverwerven
is voor hen niet (meer) weggelegd. En
het leren van taal via formele regelge-
ving is bij de meeste van deze leerlin-
gen ook niet goed mogelijk: misschien
ten gevolge van hun beperkte kennis
van de eigen eerste taal (door hun
handicap), misschien door andere oor-
zaken, functioneert de bedoelde groep
leerlingen cognitief op een beneden
gemiddeld niveau.
Als woordenschatverwerving, zoals

blijkt uit het extreme voorbeeld van
Genie en uit onderzoek naar de taal-
verwerving van geestelijk gehandicap-
te kinderen, wel kans van slagen heeft
na de kritieke periode (en het leren
van grammaticale structuren weinig),
dan ligt het voor de hand alle aan-
dacht te concentreren op de woorden-
schat. De leerlingen hebben immers
slechts een beperkte leertijd op de
A.G. Bellschool en moeten, gezien hun
leeftijd, veel meer leren dan taal. Voor
het functioneren in de maatschappij
zijn allerlei vaardigheden nodig die zij
(nog) niet hebben: klok kijken, met
geld omgaan, koken, de weg naar
school/werk vinden, schoonhouden
van eigen lichaam en woonomgeving,
enz. De vraag is nu welke woorden-
schat het best aangeboden kan wor-
den.

Bij het opstellen van een woordenleer-
programma voor de bedoelde groep
leerlingen van de AGB bleek er geen
enkele bestaande woordenlijst zonder
meer bruikbaar: de meeste woorden-
leerlijsten zijn immers gemaakt voor
jonge kinderen (vanuit de doveninsti-
tuten, bijvoorbeeld) of voor volwassen
tweede taalleerders. Maar woorden
die frequent voorkomen in peutertaai
(beertje, pyjama) zijn niet interessant
voor tieners, evenmin als veel van de
woorden die volwassenen willen leren
(wortels, tapijt). We besloten een eigen
woordenleerlijst samen te stellen,
waarbij het uitgangspunt was: bruik-
baarheid voor de doelgroep.
"Tienerwoorden" (T-shirt, disco)
moesten daarin met name worden
opgenomen, evenals een aantal op de
AGB veelvoorkomende woorden met
betrekking tot de handicap van de
leerlingen (hoorapparaat, batterij).

Het maken van een woordenleerlijst
Uit lexicologisch onderzoek is bekend
dat het gros van de woorden die in
dagelijkse conversatie en teksten
wordt gebruikt bestaat uit een beperkt
aantal hoog-frequente woorden: het is
dus van groot belang die groep woor-
den in elk geval op te nemen in een
woordenleerlijst. Het gaat hier vooral
om de groepen woorden uit de zoge-
naamde "gesloten" klassen: voor-
naamwoorden, voorzetsels, enz. Van
deze woordsoorten bestaat een
beperkt aantal in tegenstelling tot de

"open" klassen van zelfstandige
naamwoorden, werkwoorden, enz.
waarvan er vele duizenden bestaan.

De overlap tussen de woordfrequen-
tie- en woordenleerlijsten waarvan
gebruik is gemaakt heeft de kern van
de AGB-Basiswoordenlijst gevormd.
Deze Baislijst bestaat uit 3000 woor-
den en is onderverdeeld in een A-lijst,
een B-lijst en een C-lijst van ieder 1000
woorden. De genoemde overlap (die
deels gevormd wordt door de groep
hoogfrequente woorden waarover
hierboven is gesproken), werd uitge-
breid met woorden uit de verschillen-
de woordenleerlijsten, op de volgende
manier: 8 medewerkers van de AGB
uit verschillende geledingen (4
groepsleerkrachten, een logopediste,
de psychologe, de linguiste en de
adjunctcdirecteur) gaven per woord
een oordeel: opnemen in de AGB-
Basiswoordenlijst of niet.
De beoordeling werd altijd gebaseerd
op nut en bruikbaarheid voor de doel-
groep en de actuele leefsituatie. Bij
opname in de lijst (na voldoende
"stemmen") werd aan de betreffende
woorden tevens een leerprioriteit toe-
gekend: A = woorden die direct
geleerd moeten worden, B = woorden
die na enige tijd geleerd moeten wor-
den (bv. voor "zaakvakken" als: de
weg vinden naar school/werk, C =
woorden die vanwege hun maat-
schappelijk belang tegen het eind van
de schoolcarrière gekend moeten wor-
den (bv. ziekenfonds, stemmen, huur-
contract, enz.).

Zo ontstond een op frequentie en
bruikbaarheid gebaseerde woorden-
lijst, die voor het daadwerkelijke
gebruik nog flink bewerkt moest wor-
den, want:

1. In woordenlijsten wordt geen reke-
ning gehouden met homoniemen (het
woord heel, bijvoorbeeld, kan voor-
komen als bijwoord (de muis is heel
klein) als predicatief bijvoeglijk naam-
woord (het flesje is niet kapot, maar
heel) en als attributief bijvoeglijk
naamwoord (de hele familie woont in
Amsterdam), hetgeen 3 verschillende
betekenissen oplevert, maar komt in
de woordenlijst als 1 woord voor. Alle
homoniemen van woorden uit de lijst,
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die frequent voorkomen en bruikbaar
zijn voor de doelgroep zijn opgeno-
men (heel dus 3 keer).

2. Alle zelfstandige naamwoorden
staan in woordenlijsten in het enkel-
voud, terwijl sommige woorden vaker
in het meervoud voorkomen: ouders,
billen, boodschappen. Bij deze woor-
den is voor de meervoudsvorm geko-
zen.

3. Van alle werkwoorden wordt in
woordenlijsten de infinitief gegeven,
terwijl van sommige werkwoorden 1
enkele vorm hoog frequent voorkomt:
het regent, bijvoorbeeld, maar ook :
afgesproken! In de AGB Basiswoor-
denlijst wordt in eerste instantie voor
de meest-frequente vorm gekozen.

4. Van alle woorden wordt in woor-
denlijsten de volledige vorm gegeven,
terwijl een verkorte vorm gebruikelij-
ker is: gym, bijvoorbeeld. Er is geko-
zen voor de (op school) meest-voorko-
mende vorm.

5. De onregelmatige vormen van de
trappen van vergelijking worden
(meestal) niet apart genoemd in woor-
denlijsten, terwijl veel taalleerders ze
als verschillende begrippen beschou-
wen: daarom zijn meer en meest niet
alleen opgenomen als vergrotende en
overtreffende trap van veel, maar
tevens als aparte woorden (net als:
minder, minst, beter, best en liever,
liefst).

6. Hetzelfde geldt voor de (onregelma-
tige) rangtelwoorden: eerste, (tweede)
en derde zijn opgenomen als aparte
woorden in de AGB Basiswoorden-
lijst.

7. Als van bepaalde relatieve begrip-
pen maar 1 exponent voorkomt in de
woordenlijsten (bijvoorbeeld breed), is
de tweede exponent toegevoegd
(smal)

s. Sommige woorden/begrippen heb-
ben voor sprekers van het Nederlands
betrekking op 1 concept, maar voor
tweede taalleerders niet: zo wordt het
woord opstaan door veel tweede taal-
leerders als homoniem beschouwd:
opstaan = aan de dag beginnen en

opstaan = overeind komen. Het over-
eind komen uit bed wordt door hen
waarschijnlijk niet in verband
gebracht met de (afgeleide) betekenis:
aan de dag beginnen. Als wij van
woorden wisten dat zij door veel
tweede taalleerders worden opgevat
als homoniemen, hebben wij ze als 2
woorden opgenomen in de AGB-
Basiswoordenlijst.

Op de volgende manier werd de
bewerkte woordenlijst operationeel
gemaakt:
*alle woorden werden per 50 onderge-
bracht in een thema
*van elk woord werd een kaart
gemaakt, waarop:
aan de voorkant: het woordbeeld, een
pictogram en een foto van het het
gebaar, en een zin waarin het woord is
verwerkt
op de achterkant: de grammaticale
mogelijkheden van dat woord
"er werden werkboeken gemaakt
waarin woordbeelden en pictogram-
man bij elkaar gezocht moeten wor-
den en woorden bij pictogrammen
moeten worden geschreven
"bij ieder thema werd een verhaaltje
gemaakt met verwerkingsopdrachten
"alle woorden van een thema, de bij-
behorende zinnen en de verhaaltjes
werden op cassette ingesproken

Werken met de woordkaarten
Op verschillende manieren wordt met
de woordkaarten op de AGB gewerkt:
tijdens de lessen logopedie, maar ook
in de groep. De woorden van een
thema komen gedurende een bepaal-
de periode in steeds nieuwe opdrach-
ten en spelletjes terug. Zo kan bijvoor-
beeld tijdens de logopedie-lessen de
juiste uitspraak getraind worden, de
auditieve analyse en synthese, de kop-
peling klankbeeld-woordbeeld-picto-
gram; tijdens de lessen in de klas kan
gewerkt worden aan het aanleren van
nieuwe woorden (in kleine groepjes),
aan herhaling van "oude" woorden
(met behulp van de ingesproken
bandjes), aan het lezen van de ver-
haaltjes en de verschillende verwer-
kingsopdrachten bij de verhaaltjes
(mondeling of schriftelijk); ter afwisse-
ling kunnen de kaarten gebruikt wor-
den als memoryspel, kwartetspel,
allerlei soorten raadspelletjes (wie is

het, e.d.) en kan een woordgericht
computerspelletje gespeeld worden
als: balonnetje prikken en galgje.

Voorlopige resultaten
De voorlopige resultaten van het wer-
ken met de woordkaarten zijn bemoe-
digend: met name de combinatie van
woord, pictogram en gebarenfoto
blijkt effectief in het woordenleerpro-
ces van de doelgroep.
Ook het telkens herhalen van dezelfde
woorden in verschillende les- en spel-
situaties blijkt een goede manier om
woorden vast te houden in het geheu-
gen. Tevens is gebleken dat ook voor
andere leerlingen van de ABG dan die
van de doelgroep de woordkaarten en
de bijbehorende verwerkingsopdrach-
ten prima gebruikt kunnen worden.

Marian Hoefnagel is als linguïste
verbonden aan de A.G.Bell-scholen-
gemeenschap te Amsterdam en aan
de loh.C.Ammanschool voor dove
kinderen, Amsterdam
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Vedon

Het pedagogisch leerlingvolgsysteem:
een uitstekend hulpmiddel bij de vormgeving van pedagogische kwaliteitszorg
drs. Jos J. A. M. Haartmans

Dit el is een bewerking van mijn centrale lezing op het

VEDON-congres dat gehouden is in de Meerpaal te Dronten

op 24 maart 1995.
De betekenis van het begrip LVS:
De betekenis van het begrip 'pedago-
gisch leerlingvolgsysteem' (PLVS) is
tweeledig.
-Een PLVS is een procedure van plan-
matig handelen. In deze procedure
worden op een systematische wijze
problemen in de sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen gesignal-
eerd en gediagnostiseerd. Als volgende
stap worden de gegevens uit het obser-
vatorium - zo wordt de periode van sig-
nalerende en diagnostische observaties
genoemd - door de psycholoog /ortho-
pedagoog, bij voorkeur in samenspraak
met de observator (de leerkracht)
geanalyseerd en geformuleerd tot een
handelingsplan. Vervolgens gaat dit
handelingsplan in werking, in eerste
instantie uitgevoerd door de klasseleer-
kracht en in een later stadium ook door
vakleerkrachten. Tijdens de uitvoering
van het handelingsplan worden de
betrokken leerkrachten geconsulteerd
door de psycholoog/orthopedagoog.
De taakstelling van de psycholoog/
orthopedagoog heeft in het PLVS een
duidelijk(er) begeleidingsgericht
accent.

-Een PLVS is een hulpmiddel dat
gebruikt wordt in de procedure van het
pedagogisch planmatig handelen. Dit
hulpmiddel bestaat uit een batterij
screeningsmiddelen zoals pedagogi-
sche volglijsten, gedragsvragenlijsten
en zelfbeoordelingsvragenlijsten. De
gegevens die deze hulpmiddelen -en
met name het diagnosticum- verschaf-
fen kunnen in klassikale kaarten
(groepsoverzichten) geregistreerd wor-
den. Klassikale kaarten zijn handige
overzichten om klasseklimaatfaktoren
in beeld te brengen en om een groeps-
handelingsplan te bepalen.
Daarnaast geven deze overzichten ook
het aantal signaalleerlingen aan. Een
signaalleerling is een leerling wiens

signaleringsbeeld aanleiding geeft tot
een verdere diagnose. Wanneer de klas-
seleerkracht al zijn leerlingen screent
met de Pedagogische Volglijst (PVL) -
een signaleringslijst- en de clusterscores
in een klassikaal overzicht overneemt,
krijgt hij een goed beeld van de hoe-
veelheid werk die hij in het PLVS moet
gaan verzetten.
De batterij hulpmiddelen die in het
PLVS aanwezig is, is bedoeld om een
redelijk objectief beeld van het gedrag
van de leerlingen te geven, waarvan de
basis wordt gelegd door een combinatie
van deels schoolspecifieke zelf ontwik-
kelde en deels van genormeerde en
gevalideerde instrumenten. Door een
gestandaardiseerde aanpak wordt het
geobserveerde gedrag vanuit een gede-
finieerd cq. geüniformeerd begrippen-
kader door leerkrachten meer geobjecti-
veerd "gelezen". Hierdoor is er meer
sprake van eenduidigheid en kan snel-
ler en gerichter naar een bepaalde aan-
pak overgestapt worden.

Het PLVS als multi-funktioneel hulp-
middel:
Het PLVS heeft als hulpmiddel bij de
vormgeving van pedagogische kwali-
teitszorg meerdere funkties.
Een PLVS kan voor diverse doelen
gebruikt worden, namelijk:
• Het voorziet in een geüniformeerd

begrippenkader;
• Het brengt struktuur aan in de

vaak zeer diverse vormen van
informatie die over leerlingen vast-
gelegd is;

• Er kunnen objectiever zaken vast-
gesteld en vergeleken worden
waardoor de kwaliteit van beslis-
singsprocessen toeneemt;

• Het bepalen van de beginsituatie;
• Het opstarten van handelingsplan-

ning;
• Het pedagogisch rapporteren;
• Het zicht houden op de ontwikke-

lingsgang van leerlingen;

• Het afstemmen van onderwijs
(pedagogische differentiatie);

• Het evalueren op leerkrachtniveau
(individuele tussentijdse evalu -
atie);

• Het evalueren op teamniveau
(leerlingbespreking);

• Het evalueren op schoolniveau
(kwaliteitsmeting);

• Het doorgeven van informatie bij:
- overstappen naar een andere

groep;
- schakelen;
- ambulante begeleiding;
- verwijzing.

Leerlinggedrag:
Uitgangspunt van het PLVS is gedrag
van leerlingen die aangewezen zijn op
een orthopedagogische benadering.
Leerlinggedrag manifesteert zich in
twee dimensies:

1. De externaliserende dimensie:
gedrag dat naar buiten gericht is; dit
gedrag is storend voor de omgeving.
Leerkrachten hebben er nogal wat last
van. Voorbeelden zijn leerlingen met
negatief en destruktief gedrag, leerlin-
gen die agressief zijn en leerlingen die
struktuurarm en overreaktief zijn,
zowel in sociaal-interaktief gedrag als
in taakaanpakgedrag.

2. De internalizerende dimensie: naar
binnen gericht gedrag; dit gedrag is niet
of nauwelijks storend voor de omge-
ving. Leerkrachten hebben er geen last
van. Voorbeelden zijn leerlingen met
angstig en depressief gedrag, leerlingen
die sociaal teruggetrokken en kontakt-
arm/geisoleerd zijn. Bij elk gedragspa-
troon behoren signalen. Deze signalen
alsmede combinaties ervan worden
m.b.v. een PLVS veel beter gesignaleerd
en vooral gediagnostiseerd. Daardoor
treedt er een wijziging in handelings-
denken bij leerkrachten op maar ook in
de leerlingbespreking wordt veel min-
der "oppervlakkig en subjectief/selec-
tief" gepraat waardoor het karakter van
een pedagogisch-babylonische spraak-
verwarring veel minder aanwezig is.
Bovendien wordt ook de leerling met
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internalizing-problematiek besproken
en dat is op scholen waar geen PLVS
gebruikt wordt veel minder het geval.
Men praat namelijk vooral over moeilij-
ke leerlingen. De leerling met gedrags-
problemen wordt in de regel meer
besproken dan de leerling met emotio-
nele problemen.

Instrumenten:
In een PLVS dienen een aantal goede
instrumenten te zitten, bij voorkeur
smalle-band-factoren die een diagnos-
tisch beeld van het gedrag geven.
Daartoe behoren o.a.:
-De schoolvragenlijst (SVL);
-De schoolgedragbeoordelingslijst
(Schobl-r);
-De Devereuxschalen (DESB,DCB);
-De Child Behavior Checklist (CBCL).
Het gaat hier om instrumenten die door
leerlingen en door leerkrachten gehan-
teerd cq. ingevuld worden.
Na scoring maakt men een profiel dat
"gelezen" dient te worden. Het lijkt hier
een juiste plaats erop te wijzen dat het
niet de doelstelling van het PLVS is een
kind achter een profiel of getallen te ver-
stoppen. Natuurlijk dient het kind-zijn
van het kind niet verloren te gaan, met
andere woorden men moet steeds het
kind achter de profielen blijven zien.
Het PLVS beoogt wel vanuit de profie-
len met een goede analyse versneld
naar handelingswijzers over te stappen.
Handelingswijzers zijn pedagogische
handelingsplanaanzetten cq. hande-
lingsmogelijkheden. We kennen alle-
maal wel die ellenlange gesprekken
over leerlingen (de op vele scholen
gehanteerde leerlingbespreking). Het
PLVS tracht te voorkomen dat leer-
krachten al te snel vervallen in uitspra-
ken als "Jos zit aan zijn plafond. Hij
presteert echt niets. Doet hij dat bij jou,
dat kan ik niet zeggen. Bij mij werkt hij
heel aardig"? "Wies is echt vervelend
de laatste tijd. Zij is totaal niet gemoti-
veerd". "Vind je? Ik heb er geen last
van" Of "Het is niet wat het zijn moet
met Kareltjes sociale redzaamheid. Ik
heb het idee dat hij niet op nivo
werkt.". Dit soort conversaties -hoe
goed bedoeld ook- zeggen meer van de
kwaliteit van het bestaande PLVS dan
van de betreffende leerling.
Observatie:
Het observatorium (orthopedagogisch
observatie-onderzoek) dat in omvang
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en tijd verloopt, komt op veel scholen, in
tegenstelling tot het psychologisch en
didaktisch onderzoek minder uit de
verf. Vaak ontbreekt het aan een PLVS
zoals hier beschreven. Ook blijkt dat
leerkrachten meer getraind moeten
worden in het observeren en interprete-
ren van de gegevens. Het is niet de
bedoeling leerkrachten op de stoel van
psychologen/orthopedagogen te plaat-
sen maar ze mogen best wat meer vaar-
digheid krijgen in pedagogisch-diagnos-
tisch observeren. Het zijn immers de
leerkrachten die dagelijks met de kinde-
ren werken en die daarmee in de posi-
tie verkeren een gepreciseerd gedrags-
beeld van kinderen in een profielkaart
vast te leggen. Echter de observatietech-
nieken zoals men die in de lerarenoplei-
dingen geleerd heeft (het maken van
een tijdsduurregistratie, filmisch ver-
slag, sociogram e.d.) zijn lang niet
afdoende om tot een juiste formulering
van de (ortho)pedagogische problema-
tiek te komen. Van leerkrachten speci-
aal onderwijs mag verwacht worden -
weliswaar tot op een bepaalde hoogte-
dat ze observatiegegevens invoelend
kunnen formuleren tot een hulpvraag
en ook hier (ortho)pedagogisch hande-
len op af kunnen stemmen.
Kok heeft eens geschreven "Gedrag is
een signaal, een taal waarin het kind
iets zegt over zijn welbevinden en over
het vloeiend verloop van zijn ontwikke-
ling. Dit doet elk kind van zwakzinnig
tot begaafd, van normaal tot ernstig
gedragsgestoord. Opvoeders moeten
trachten de gedragssignalen die jonge-
ren uitzenden op te vangen " (Kok,
1985, pag. 47). Het observeren van leer-
lingengedrag is niet altijd even gemak-
kelijk. Gedrag kan heel duidelijk situ-
atiegebonden zijn, gecamoufleerd of
onvoorspelbaar. Observatoren cq. leer-
krachten moeten beschikken over een
goed interpretatievermogen. Zij moeten
als het ware in de huid van hun leerlin-
gen kruipen. Dit betekent dat zij vooral
de vaardigheid moeten hebben om de
ware persoon achter het (vaak storen-
de) gedrag te blijven zien.

Kijk- en handelingswijzers:
Om leerkrachten enige ondersteuning
te bieden bij het observeren van leerlin-
gengedrag is een kijk- en handelings-
wijzer samengesteld (Haartmans 1985-

1995). Een kijkwijzer is een beschrijving
van gedragssignalen die horen bij een
bepaald gedragspatroon. Om de kop-
peling naar het handelen inzichtelijker
te maken is daarnaast een handelings-
wijzer geplaatst. Hierin zijn veel voor-
komende begeleidingsaanbevelingen of
handelingsrichtlijnen genoteerd. Voor
alle duidelijkheid dient erop geatten-
deerd te worden dat de leerlingkenmer-
ken en de handelingsrichtlijnen van de
leerkracht niet lineair gelezen moeten
worden. Het is de bedoeling dat de
leerkracht nadenkt over de handelings-
richtlijnen en zich afvraagt welke voor
hem en zijn klasse-/werksituatie het
meest geschikt en uitvoerbaar lijken.
Het is dus niet de bedoeling de comple-
te handelingswijzer klakkeloos over te
nemen in het handelingsplan. Teveel
aandachtspunten in een handelingsplan
maken het plan alleen maar onover-
zichtelijk en daarmee weinig of niet uit-
voerbaar. Prioriteiten stellen en deze
aangeven in het plan verdient dan ook
de voorkeur. Het opstellen van een
(ortho)pedagogisch handelingsplan is
een taak van de pedagoog/psycholoog
en de klasseleerkracht en indien moge-
lijk en indien aanwezig ook in samen-
werking met de intern begeleider. In
het voortgezet onderwijs, waar ook
vakleerkrachten zijn, zijn de klassemen-
toren de eerst aangewezen personen
die de screening maken en dan weder-
om in samenspraak met een begeleider
het handelingsplan opstellen en een
kopie hiervan doorgeven aan vakdo-
centen die ook bij dit plan betrokken
(willen) zijn.

In het voortgezet onderwijs gaat dit
alles wat moeizamer. Redenen daar-
voor zijn het ontbreken van
(ortho)pedagogisch gespecialiseerde
docenten en ondersteuners zoals psy-
chologen/orthopedagogen maar daar-
naast -en dit probleem is waarschijnlijk
nog een groter- is het aanwezig zijn van
een pedagogische grondhouding, met
name bij vele vakdocenten, een gemis.

Correspondentie:
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Pedagogische Kijk- en handelingswijzer:

(Ortho)pedagogische
problematiek:

Onveiligheid/ongeborgenheid

De leerling:
• is angstig
• voelt zich snel bedreigd
• zoekt bescherming
- is affectief ingeklemd
• ontvlucht de realiteit
• vermijdt nieuwe situaties
- handelt dwangmatig

Depressiviteit

De leerling:
• is weinig levenslustig
- is regelmatig depressief
• toont weinig eigen initiatief
- geeft snel op
- denkt negatief over zichzelf
- ziet er ongelukkig uit
• is affectief moeilijk
bereikbaar

Teruggetrokkenheid

De leerling:
- is vaak alleen
• is sociaal geisoleerd
• vermijdt sociale situaties
- is (faal)angstig
• wordt verworpen door anderen
• is timide en verlegen
• durft niets nieuws te doen

Ontmoediging en demotivatie

De leerling:
• is faalangstig
• heeft weinig zelfvertrouwen
- denkt negatief over zichzelf
• is ontmoedigd
• is op zoek naar eigen
mogelijkheden

Destructiviteit en

De leerling:
- heeft een negatieve instelling

• wordt snel driftig bij een
verbod.

- is (instrumenteel) agressief
- heeft een vaag normbesef
• houdt zich moeilijk aan regels

(Ortho)pedagogische hulpvraag:

Affectie: veiligheid, gebor-
genheid, acceptatie

De leerkracht:
-maakt oogkontakt
-neemt in bescherming
-zorgt voor een veilige sfeer
-geeft positieve bevestiging
-geeft de leerling een eigen
plaats
-beoordeelt het gedrag en niet
de persoon
-benut informele situaties
-schenkt vertrouwen
-hanteert regels en struktureert
-spreekt zijn bescherming ook uit

Heropbouw van relaties en
perspectief

De leerkracht:
-toont interesse
-stimuleert en enthousiasmeert
-wijst op goede dingen
-spreekt positieve ver-
wachtingen uit
-gebruikt humor
-geeft het gevoel dat hij
klaar staat
-benut informele situaties
-is positief toekomstgericht

Socialisering en relatielegging:
afbouw van het sociaal isolement

De leerkracht:
-stimuleert het samen doen
-organiseert relatiebevorderende
aktiviteiten-
-attendeert op het belang
van sociale relaties en situaties

-betrekt de groep
-spreekt positieve ver-
wachtingen uit

-zorgt voor een veilige sfeer
-geeft groepsopdrachten
-houdt kringgesprekken
-laat boodschappen doen

Bemoediging en remotivatie

De leerkracht:
-spreekt positieve ver-
wachtingen uit
-sluit aan bij de mogelijk-
heden en geeft opdrachten op
niveau
-benadrukt de goede dingen
-biedt herkansingen
-geeft proefwerktraining
-geeft taken die motiverend zijn
-laat zelf taakjes kiezen

Struktuur en affectie sociaal-
gedragsmatige struktuurarmoede

De leerkracht:
-hanteert consequent regels
en vaste afspraken
-neemt zwakkeren in be-
scherming
-toont overwicht en spiegelt
-bespreekt en evalueert
regelmatig

- drijft vaak de eigen zin door -biedt oefeningen in sociale
vaardigheden en omgaan met
elkaar
-bestraft zinvol
-begrenst
-keurt het gedrag af en
niet de persoon
-"judoot/worstelt", doet
krachtspelletjes, ook ter
ondersteuning van fysiek
zwakkere medeleerlingen en
vrouwelijke kollegae

Taakstruktuurzwakte Taak en aanpak-struktuur

De leerling: De leerkracht:
- is overbeweeglijk -tracht overbodige prikkels
- is onrustig zoveel mogelijk weg te nemen
- reageert overal op -zorgt voor rust, orde en
- heeft moeite met het regelmaat
overzien van situaties -hanteert consequent regels

- heeft een gebrek aan en vaste afspraken
analyserend vermogen -besteedt aandacht aan voor-

struktureren en herstruktu-
reren van sociale situaties
-biedt leerstof in kleine
overzichtelijke stappen
-geeft veel feedback
-kontroleert steeds weer op
begrip; laat de leerling
de instruktie/opgegeven taak
zelf verwoorden
-is voorzichtig met het aan-
brengen van wijzigingen in
(sociale) leersituaties

Pedagogische analyse
Voorafgaande aan de keuze van handelingswijzers volgt een pedagogische
analyse. Hierbij is de (ortho)pedagoog de aangewezen persoon. Zoals reeds
eerder aangegeven is het belangrijk ook de klasseleerkracht/mentor bij deze
analyse te betrekken zodat het fundament van het handelingsplan ook voor
deze funktionaris duidelijk is.
In de analyse worden de gegevens uit de gedragsscreening in verband
gebracht met gegevens uit het dossier (ontwikkelingsanamnese/sociale
kaart). Er wordt geprobeerd een invoelende verklaring te geven voor de
aard van de pedagogische problematiek. Voor het formuleren van
(ortho)pedagogische hulpvragen dient men zich af te vragen of de aantas
ting of verstoring van affectieve (relaties, warmte, geborgenheid), cognitie
ve (struktuur) of conatieve (zelfbeeld) aard is.
In het handelingsplan wordt een notitie gemaakt van de aard van de pro
blematiek en de hulpvraag en een keuze van enkele begeleidingsaanbeve
lingen uit een of meerdere handelingswijzers.

Invoering van het PLVS:
De invoering van een PVLS is een proces dat stapsgewijs doorlopen moet
worden.
Het heeft consequenties:
1. Teamgerichte (na(scholing voor leerkrachten;
2. Gevolgd door enige ondersteuning m.n. in het handelingsplanningspro
ces;
3. Het PVLS moet ingebed worden in de struktuur van de school;
4. Er moeten middelen aangeschaft worden voor de orthotheek en wanneer
blijkt dat het PVLS werkt is het aanbevelenswaardig te overwegen compu
ters te gaan gebruiken (Op deze plaats moet gewaarschuwd worden voor
het automatiseren als start van het PLVS; dat leidt praktisch altijd tot techni
sche toestanden en gaat ten koste van de vaardigheid "Werken met de
inhoud van het PLVS"!).
Invoering van een PVLS vraagt een grote betrokkenheid en bereidheid van
het team en directie.
Tot slot, invoering van een PLVS voor de bij de VEDON aangesloten scho-
len en instituten zou een goede zaak zijn. Ook hun leerlingen en leraren
kunnen profiteren van dit goede hulpmiddel voor vormgeving van pedago
gische kwaliteitszorg.

Correspondentie:
drs. J.J.A.M. H aartmans

Halewijnstraat 4
6166 KJ Geleen

046-752016
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Op de VeBOSS-conferentie heeft zich
een bijzondere gebeurtenis voorge-
daan. Zonder enige twijfel zullen de
aanwezigen zich mevrouw B.
Roorda-Fabels herinneren die
namens de Rotary een symbolische
cheque ter waarde van _ fl. 70.000,-
aan 19 scholen heeft overhandigd. Dit
enorme bedrag is voor het grootste
deel afkomstig van de Rotary Noord-
Holland. Zoals u in het vorige num-
mer van 'Van Horen Zeggen' heeft
kunnen lezen, was de feestdag op 22
januari in de schouwburg in Hoorn
een zeer groot succes! Ook zijn de
verschillende afdelingen van de
Rotary, zoals o.a. Rotary Zandvoort,
Zwolle, Amsterdam en Den Haag
individueel een project gestart om
een school in hun regio van een
Speech Viewer te kunnen voorzien.
Mevrouw B. Roorda-Fabels vertelde
hoe het project sinds september 1994
is verlopen: "In nog minder dan één
jaar is dit project, vanaf het moment
dat het idee ontstaan is tot en met de
aflevering van de SpeechViewers,
afgerond. Mede door de uitstekende
samenwerking tussen de drie partij-
en: Mw. Roorda (namens de Rotary),
Hr. F. Mollee (namens de VeBOSS
werkgroep computergebruik) en Mw.
P. Heere (namens het CIG) is het ver-
loop van het project zo gesmeerd

gegaan." Ongeveer één jaar geleden
is vanuit de VeBOSS het idee ont-
staan een project te starten om alle
scholen van een gratis SpeechViewer
te voorzien. Er werden fondsen en
eventuele andere geldschieters aange-
schreven, waar een bijdrage werd
gevraagd om dit computerprogram-
ma, speciaal ontwikkeld voor slecht-
horenden en doven, aan te kunnen
schaffen. Tegelijkertijd is het CIG
(Centrum Informatica voor Gehan-
dicapten) benaderd om medewerking
te verlenen in de vorm van kwantum-
korting. Veel aangeschreven fondsen
reageerden negatief; maar gelukkig
zagen een aantal van hen het als een
uitdaging dit project te financieren.
Mw. B. Roorda, zelf zeer slechtho-
rend, heeft weinig positieve ervarin-
gen over haar eigen schooltijd als
slechthorende. Met name vanuit haar
persoonlijke belevingswereld vindt
zij het zeer belangrijk dat slechtho-
rende kinderen van nieuwe ontwik-
kelingen en mogelijkheden gebruik
kunnen maken. Om die reden heeft
zij zich enorm ingezet voor dit pro-
ject. Negentien scholen hebben op de
VeBOSS-conferentie een gratis

SpeechViewer aangeboden gekregen,
inclusief één dag cursus voor één
logopediste. De werkgroep compu-
tergebruik zorgt voor het installeren.
De Ronde tafel Zeist heeft een
SpeechViewer aan de Taaikring in
Utrecht geschonken.
Het is fantastisch dat bijna alle
SH/ESM scholen met dit programma
kunnen gaan werken. Een volgende
stap is een evaluatie van het gebruik
van SpeechViewer. Op de VeBOSS-
conferentie van 1996 hopen we u de
onderzoeksresultaten te kunnen pre-
senteren.

IV«T

HANDELINGSGERICHT ONDERZOEKEN EN BEGELEIDEN
D e v e r a n d e r d e t a k e n v a n d e c o m m i s s i e v a n o n d e r z o e k

Weer samen naar school betekent verandering voor de huidige commissie van onderzoek
van een school voor speciaal onderwijs. Het accent van de werkzaamheden lag tot nu toe
op het toelaten van leerlingen. In de toekomst zullen de leden van de commissie meer
betrokken worden bij het afstemmen van het onderwijsaanbod in het basis- en speciaal
onderwijs op de hulpvragen van kinderen. De nadruk dient daarbij te komen te liggen
op de begeleiding van het basis- en speciaal onderwijs. In de onlangs bij het KPC ver-
schenen publicatie 'Hande-lingsgericht onderzoeken en begeleiden' worden mogelijkhe-
den aangegeven om als commissie van begeleiding een volwaardige bijdrage te leveren
aan het bevorderen van adaptief onderwijs binnen een samenwerkingsverband.

BESTELLINGEN
M. Baltussen (redactie), T. van Beukering, N. Palmeijer

Handelingsgericht onderzoeken en begeleiden - De veranderende taken van leden van
de commissie van onderzoek
's Hertogenbosch: KPC, 1995

73 pagina's
Bestelnummer 1.004.29

Prijs fl. 17,50 excl. verzendkosten

KPC-AldelingVerkoop-Postbus482-5201 AL - 's Hertogenbosch - Tel: 073 -247 247 Fax: 073 -247 294
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Seminar
Cursussen Speciaal Onder
In het cursusjaar 1995 -1996 orga
sen in het land de tweejarige-par
worden gevolgd door mensen, d
scholing van leraren, die te mak
met een speciale hulpvraag. De
praktijksituaties. Daarom heeft hetseminar
verschillende specifieke leerroute

LEERROUTEAUDI
EN LEERLINGEN l

U volgt 4 algemene modulen samen
en basisschoolleraren in een cur

Groningen, Den Haag,

Daarnaast volgt u 8 gespecialiseerdemodulendi
toeg

Voor brochure, aanmeldingen
Orthopedago

ium voor Orthopedagogiek
wijs 1995 -1996
niseert het Seminarium voor Orthopedagogiek weer in een groot aantal plaat-
ttime opleiding voor het diploma Speciaal Onderwijs. De opleidingen kunnen
ie in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid en zijn gericht op de verdere
en hebben of te maken zullen krijgen met kinderen met problemen; kinderen
cursussen Seciaal Onderwijs worden gevolgd door leraren met uiteenlopende
het seminarium voor Orthopedagogiek naast een algemene cursus een aantal
es ontwikkeld. Voor alle leraren, die werken met auditief gehandicapten:

TE AUDITIEF GEHANDICAPTEN
NMET ERNSTIGE SPRAAK - EN TAALMOEILIJKHEDEN

men met leraren van andere typen scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
susplaats nabij uw woonplaats: Amsterdam, Arnhem, Doetinchem, Enschede,
Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

eerde modulen die helemaal op het onderwijs aan visueel gehandicapten zijn
gespitst, in Utrecht. Deze specifieke modulen zijn:

1 Inleiding orthopedagogiek
• Taalverwerving
» Persoonlijkheidsontwikkeling
• Gedragsproblemen
• Akoupedie en medische informatie
• Logopedie en spreek onderwijs
• Totale communicatie
• Lezen /spellen

of nadere informatie over cursussen Speciaal Onderwijs:Seminarium voor
giek, Postbus 14007, 3508 SB UTRECHT, tel> 030 - 547 378

*** GEZOCHT ***** GEZOCHT ***** GEZOCHT ***** GEZOCHT
Gebarentaal-gebruikers

Het Amsterdamse computerbedrijf RNR is één van
de partners in een Europees project dat zich toe-
legt op de ontwikkeling van een tekstverwerker
voor gebarentalen. Er wordt dus gewerkt aan een
computerprogramma waarmee je teksten kunt
maken die "geschreven" zijn in gebarentaal. Niet
met letters, maar met plaatjes van gebaren. Maar:
hoe zien duidelijke plaatjes eruit? En wat zou zo'n
tekstverwerker nu precies allemaal moeten kun-
nen? Om antwoord te krijgen op dergelijke vragen
is NRN op zoek naar dove gebarentaal-gebruikers
die daarover willen meedenken en -praten. Ook
leerkrachten, ouders van dove kinderen, tolken
e.d. worden hiertoe van harte uitgenodigd. Het
adres:

RNR, Postbus 75041,1070 AA Amsterdam.
Telefoon: 020 - 675 1956 Fax: 020 - 675 29 46

Logopedisten
Segerien Donner, als logopediste verbonden aan
Effatha, zoekt contact met logopedisten die
werkervaring hebben met dove, meervoudig
gehandicapte kinderen en/of jongeren. Wij heb-
ben behoefte aan overleg over logopedie bij
deze groep, ondermeer op het vlak van de geba-
renkeuze en het aanleren van begrippen en
sociale vaardigheden. Ook zijn we beniewd of
er al overleg- of werkgroepen bestaan rondom
deze groep mensen. Bij voldoende belangstel-
ling wil Donner in de eerste helft van dit jaar
een bijeenkomst organiseren. Schriftelijke reak-
ties naar:

's Heeren Loo-Lozenoord, t.a.v. afdeling
Logo-pedie, Postbus 550, 3850 An Ermelo.
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Uit buitenlandse tijdschriften

Joop Groothand, lid van de redaktie

In deze rubriek vindt U iedere keer een korte aanduiding

van een aantal interessante engelstalige artikelen in de

volgende tijdschriften: American Annals of the Deaf, The

Volta Review (beide USA) en The British Association of

Teachers of the Deaf. (UK)

1. American Annals of the
Deaf, april 1994

Special Programs, Full Inclusion and
Choices for Students who are Deaf

Elk jaar is een van de nummers van
dit tijdschrift voor een groot gedeelte
gewijd aan een bepaald onderwerp.
Dat is deze keer 'full inclusion', wat
we zouden kunnen omschrijven als
volledige opname in de reguliere
school, ofwel (in zekere zin) 'integra-
tie'

'Full' of 'total inclusion' is thans in
Amerika een topic en kom je nogal
veel tegen in artikelen over het speci-
aal onderwijs. In wezen is een groot
aantal mensen het er wel over eens,
dat het onderwerp op zich niet zo
controversioneel hoeft te zijn, mits er
maar aan een aantal criteria voldaan
wordt.

Zo moet de klas openstaan voor de
deelname van de auditief gehandi-
capte; moet er sprake zijn van een
geindividualiseerd leerprogramma,
dat tegemoet komt aan wat de leer-
ling nodig heeft en moet er onder-
steuning mogelijk zijn door perso-
neel, dat zich heeft gespecialiseerd.
Daarnaast dienen de leerlingen
gebruik te kunnen maken van extra
d i e n s t v e r l e n i n g / m a t e r i a l e n .
Gedurende 24 bladzijden wordt
getracht de lezer een beeld te geven
van de voors en tegens van 'full
inclusion' door het onderwerp door
diverse disciplines te laten belich-
ten.Het grootste gedeelte van het tijd

schrift is gewijd aan een wel zeer vol-
ledige lijst van scholen, instituten en
programma's voor doven en slecht-
horenden in de USA en Canada. Een
'must' voor iedereen die vroeg of laat
eens contact zal zoeken met iets of
iemand op het terrein van ons onder-
wijs aan de andere kant van de oce-
aan.
En tot slot valt er onder de kop
'Research on Deafness' nog te lezen
welke doctorale dissertaties er het
laatste jaar verschenen zijn: 25 in
totaal, vermeld met titel en al.

2. American Annals of the
Deaf, juli 1994

A. Self-Esteem, Family Climate and
Communication Patterns in Relation
to Deafness

Welk effect heeft de wijze waarop in
het gezin wordt gecommuniceerd op
het gevoel van eigenwaarde bij dove
kinderen? Jongeren in de leeftijd van
13 tot 19 jaar werd een tweetal vra-
genlijsten voorgelegd en ook de
ouders (zelf niet doof) werden daarbij
betrokken. Het bleek, dat er een dui-
delijk verband bestaat tussen de
manier, waarop gecommuniceerd
wordt (TC, oraal of met gebaren) en
de mate waarin zich een gevoel van
eigenwaarde ontwikkelt. Tevens
werd een samenhang geconstateerd
tussen het gevoel van eigenwaarde en
het leesniveau.

B. Effects of Early Manual Instruction
on the Oral-Language Development
of two Deaf Children De auteurs van

dit artikel zijn werkzaam op de KNO-
afdeling van het universiteitszieken-
huis in Kanazawa, Japan. Zij geven
spraak- en taaitraining aan dove kin-
deren op de zg. Kanazawa manier:
gebaren, oraal/verbaal en geschreven
taal. In het onderzoek analyseerden
ze de verwerving van passieve en
actieve taal met behulp van gebaren
tegenover spraak. Beide kinderen
hadden vanaf hun geboorte een
gehoorverlies van >105dB. Ze ver-
wierven de gebaren sneller dan de
gesproken taal en in mindere mate
gold dat voor functiewoorden en de
'wh'-vragen (who, which, what,
where, when).

C. A Guide to the Diagnosis of Lear-
ning Disabilities in Deaf and Hard-of-
Hearing Children and Adults

Dit artikel geeft een overzicht van een
aantal psychologische tests en test-
procedures, welke aanbevolen wor-
den om een diagnose te stellen bij
leerproblemen bij dove en slechtho-
rende leerlingen. De tests werden
geëvalueerd met betrekking tot hun
gebruiksmogelijkheden in school- en
rehabilitatiesituaties. Deze uitkom-
sten zijn de basis voor een aanbeve-
ling van een testbatterij voor gebruik
op school, door beroepsvoorlichters
en psychologen in het algemeen.

Belangstellenden komen in het
bezit van een artikel door het stor-
ten van vijf gulden per artikel (en
tien gulden voor de lijst van scholen
in de USA en Canada) op giro 899
733,
J.J. Groothand Groningen.
(Vermeld de naam van het tijd-
schrift, de jaargang, het nummer
en de eventuele code.)
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Uit binnenlandse tijdschriften

Tijdschrift voor Orthopedagogiek
jaargang 34, nr. 2,1995

C.A.J.Aarnoutse, H.S.M. Klaassen &
I.G.M.E. Rensen:
Remediëringsprogramma's voor
begrijpend lezen.

A. Broeksteeg & P. Mooren:
Effecten van het lespakket voor het
speciaal onderwijs 'Er-op-uit met de
trein'.

A. Bosker, M.A. Hommes, H.T. van
der Molen & G. Lang:
Evaluatie van workshop en zelfin-
structieprogramma Goldsteinbege-
leiders.

M. Faas:
Reactie. Identiteit van de orthopeda-
gogiek.

J.D. van der Ploeg & A. Bruininks:
Kort naschrift.

Tijdschrift voor Orthopedagogiek
jaargang 34, nr. 3,1995

J.D. van der Ploeg:
Volgspot. Speelgoed of spijtgoed?

E.M. Scholte:
Het plaatsen van jeugdigen in pleeg-
gezinnen en residentiële centra.

E.J. Knorth & J.W.E. Dubbeldam:
Plaatsing in de jeugdhulpverlening.
Een onderzoek bij 119 adolescenten.

H. Smeets & A. van der Leij:
Effect multicomponentieel computer-
gestuurd programma op technisch
lezen.

Tijdschrift voor Orthopedagogiek
jaargang 34, nr. 4,1995

R. de Groot:
Volgspot. Beheer van begeleiding.

A.J.J.M. Ruijssenaars:
Oratie. Behandeling in de orthopeda-
gogiek: kiezen en delen.

J. Rispens:
Wat valt er te kiezen of te delen?
Enkele kanttekeningen bij de oratie
van Ruijssenaars.

A. Treffers:
Rekenen op maat.

PRINT nieuwsbrief
mei 1995, nr. 7

A. van Hof:
Hemstim en lezen

J. Bos:
Expertsysteem technisch lezen.

Ria Zwart, Mirjam Asbroek:
Taaiadventure

RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN ARTIKEL.
De redaktie wil zoveel mogelijk uni-
formiteit brengen in artikelen die
worden aangeboden. Daarom moet
kopij aan onderstaande criteria vol-
doen.

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 samenvatting met een lengte van
circa 150 tot 200 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 400 tot 500 woorden te laten
bestaan. Indien gewenst wordt aan
het eind van het artikel een litera-
tuurlijst opgenomen met een maxi-
mum van 15 titels, of een adres waar
men meer informatie kan krijgen.

Lengte
Het artikel mag een maximale lengte
hebben van 5000 woorden. Bij lange-
re artikelen zal de redaktie zich bera-
den over mogelijke plaatsing, of zal
het artikel, in overleg met de auteur,
inkorten

Wijze van aanleveren
Wij ontvangen de tekst graag op dis-
kette in Wordperfect 5.1 of een lagere
versie van WP én in print. Zo min
mogelijk tabs gebruiken. Tabellen
ook opgemaakt in WP 5.1 of lager
met een print erbij, of alleen als print.

Illustraties
Deze dienen duidelijk in zwart gete-
kend te zijn. Foto's mogen ook in
kleur worden aangeleverd. Ze wor-
den wel altijd in één kleur afge-
drukt.Schema's (figuren) moeten dui-
delijk ingekaderd zijn en op de juiste
wijze ingedeeld en genummerd.

Geschreven tekst nooit in een schema
(figuur) aanbrengen. Bij grote illus-
traties, die vanwege het formaat van
Van Horen Zeggen verkleind moeten
worden, mag dit verkleinen geen
onduidelijkheid, in bijv. de tekst,
teweeg brengen. Wij zien de illustra-
ties graag op diskette aangeleverd in
EPS of TIFF formaat én als print.

Inhoud
Toespraken (in spreektaal) moeten
worden bewerkt, zodat de inhoud op
juiste wijze kan worden weergege-
ven.
Eenvoudige persoonlijke aantekenin-
gen zijn onvoldoende. De spelling is
die van de voorkeursspelling (Groene
Boekje). In wetenschappelijke artike-
len moet vaktaal zoveel mogelijk
worden vermeden of zodanig
omschreven, dat de tekst voor het
merendeel van de lezers begrijpelijk
blijft.
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Colofon

Van Horen Zeggen is een uitgave van de vereniging ter
bevordering van het onderwijs aan doven in Nederland en
de Nederlandse vereniging tot bevordering van het onder-
wijs aan slechthorende kinderen en kinderen met spraak-
/taalmoeilijkheden.

HOOFDREDACTIE
Mw. M.C. Bruins

EINDREDACTIE
Dhr. F.C.M. Mollee

ADMINISTRATIE
Mw. M. Kloos
postbus 430
1740 AK Schagen
tel. 02240 -14896
giro 221410 t.n.v. Adm. Van Horen Zeggen

REDACTIE:
Voor de sektor dovenonderwijs:

Dhr. B.G. Hofman, Amsterdam
Mw. N. Hoiting, Groningen
Dhr. A. Koele
Dhr. P. Willemen, Rosmalen

Voor de sektor onderwijs aan slechthorende kinderen en
kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden:

Mw. A.E. Bron, Eindhoven
Mw. M.C. Bruins, Utrecht
Mw. M. v.d. Eijnden, Leiden
Dhr. J.J. Groothand, Groningen
Dhr. F.C.M. Mollee, Schagen

REDACTIE-ADRES:
p/a: B. de Wildeschool
Postbus 430
1740 AK Schagen
tel.: 02240 -14896

OPMAAK/VORMGEVING:
Media Minded Communications
Amsterdam

DRUKKERIJ:
Drukkerij Grafax b.v. Zaandam

DAGELIJKS BESTUUR Vereniging ter bevordering van
het onderwijs aan doven (Vedon)

L. v.d. Heiden, voorzitter
Statenlaan 130, 9301 RP Roden
tel.: 05908 -12335
J.J.F. Claassen, secretaris
Dr. de Brouwerlaan 13,5283 EA Boxtel
tel.:04116-74711

G.C. Versluis, penningmeester
Helenahoeve 15, 2804 HV Gouda
tel.: 01820 - 31599
giro 357425 t.n.v. penningmeester Vereniging ter
Bevordering van het Onderwijs aan Doven in
Nederland.

DAGELIJKS BESTUUR Nederlandse vereniging tot
bevordering van het onderwijs aan slechthorende kinde-
wren en kinderen met spraak/taalmoeilijkheden
(VeBOSS):

Th. H. Laceulle, voorzitter
Kleverlaan 42, 2023 JH Haarlem
tel.: 023 - 246150
L. Smits, secretaris
Barisakker 74, 5672 VD Nuenen (N-BR)
tel.: 040 - 836536
M.J. van Lee, penningmeester en ledenadmini-
stratie,p/a Burg. de Wildeschool
Postbus 430,1740 AK Schagen
tel.: 02240 -14896
giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te
Schagen.

Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar
Abonnementsprijs F. 30,- p.jaar (exclusief verzendkosten
voor abonnees in het buitenland). Losse nummers fl. 7,50.
Indien U vóór 1 december van het lopende jaar Uw abon-
nement niet hebt opgezegd, wordt het automatisch met
een jaar verlengd.

Kopij, ingeleverd voor 22 februari, zal zo mogelijk worden
gepubliceerd in de eerste aflevering van de geldende jaar-
gang

Kopij, ingeleverd voor 26 april, zal zo mogelijk worden
gepubliceerd in de tweede aflevering van de geldende
jaargang

Kopij, ingeleverd voor 30 augustus, zal zo mogelijk wor-
den gepubliceerd in de derde aflevering van de geldende
jaargang

Kopij, ingeleverd voor 25 oktober, zal zo mogelijk worden
gepubliceerd in de vierde aflevering van de geldende jaar-
gang



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

3814 TL Amersfoort
1062 CZ Amsterdam
1063 EX Amsterdam
1062 BK Amsterdam
1062 BK Amsterdam
6821LK Arnhem
6821 LK Arnhem
4812 GE Breda
9207 BK Drachten
5629 CH Eindhoven
5629 CC Eindhoven
5629 CC Eindhoven
5629 CC Eindhoven
7522 AN Enschede
7522 AN Enschede
4461 DS Goes
2531 PW 's-Gravenhage
6561 KE Groesbeek
6561 KE Groesbeek
9721 XB Groningen
9737 HK Groningen
2015 KN Haarlem
6432 CC Hoensbroek
2332 KV Leiden
2324 VN Leiden
6531 PL Nijmegen
6531 RR Nijmegen
6533 BC Nijmegen
3011 CN Rotterdam
3078 PE Rotterdam
3067 PW Rotterdam
3076 EB Rotterdam
2287 EE Rijswijk
1740 AK Schagen

1741 MC Schagen
3523 CL Utrecht
3523 HB Utrecht
3563 VJ Utrecht
3563 EN Utrecht
3563 EP Utrecht
8012 VA Zwolle

Prof. Groenschool
Prof. H. Burgerschool
Alex. G. Bellschool
Alex. Roozendaalschool
Mgr. Hermusschool
Dr. P.C.M. Bosschool
V.S.O. de Stijgbeugel
de Spreekhoorn
de Skelp
Instituut St. 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 M. van Beek -intern.
L.W. Hildernisseschool
Dr. F. Hogewindschool
P.J. Evertseschool -V.S.O
S. Jonkerenschool
de Voorde
Burg. de Wildeschool

O.S.G. Hendrik Mol
het Rotsoord
het Rotsoord - V.S.O
Bertha Mullerschool
de Taaikring
Alfonso Cortischool -V.S.O
Enkschool

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen

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

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

2275 TH Voorburg

2716 KS Zoetermeer

Vriendelijk verzoek:

J.C. Ammanschool
dep. J.C. Ammanschool
Kon. Inst. voor Doven
H.D.Guyot - Kantoren
Guyotschool S.O
Guyotschool V.S.O
Internaten Groningen
Rudolf Meesinstituut
dependance R.M.I.
Katholiek Instituut voor Doven
Eikenheuvel - afd. I.V.D.
de Wingerd - afd. I.V.D.

Effatha, Chr. Inst. voor Doven

Chr. Instituten voor Doven
Effatha, V.S.O en VBO

Kortenaerstraat 10
J. Jongkindstraat 6
Burg. Eliasstraat 76
Jan Tooropstraat 13
Jan Tooropstraat 11
Hommelseweg 403-A
Hommelseweg 403
Dirk Hartogstraat 10
Wetterwille 70
Castiliëlaan 8
Toledolaan 3
Toledolaan 1
Toledolaan 5
Maatman weg 15
Maatmanweg 17
Tiendendreef 5 - 7
Twickelstraat 5
Nijmeegsebaan 21a
Nijmeegsebaan 21
Ina Boudierplantsoen 9
Jaltadaheerd 163
Daslookweg 2
Zandbergsweg 115
Robijnstraat 100
Obrechtstraat 4
Ijsbeerstraat 31
Nijlpaardstraat 4
Akkerpad 4
Pierre Baylestraat 2
Kraayeveldstraat 2
Malmöpad 60
Guido Gezelleweg 12
Bazuinlaan 2a
Meerkoet 25 - P.B.430
telefax
Hoep 28
Rotsoord 36
Slotlaan 37
Santa Cruzdreef30
Agavedreef 92
Boadreef 2
Enkstraat 69

J. Sluyterstraat 9
Herman de Manstr. 1

Rijksstraatweg 63

Bordewijklaan 117a
Ammanplein 2-4
Corn. Danckertstr. 32
Theerestraat 42
Helvoirtseweg 189
Laagstraat 1
telefax
Effathalaan 31
telefax
Zalkerbos 330

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
050-418476
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
02240-98945
02240-1407]
030-510041
030-888747
030-612404
030-660875
030-621227
038-212959

020-6178617
020-6132801

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

010-4132280
010-4552417
04105-88111
04105-88111
04105-88111
04105-12157
070-3992021
070-3998770

079-511151

Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direct
door aan de eindredactie.



Met dit kleintje
loopt iedereen weg! ,
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AMERSFOORTSESTRAAT 70 D
3769 AL SOESTERBERG
POSTBUS 967
3800 AZ AMERSFOORT

TEKSTTELEFOON 03 46 33 44 55
TELEFOON 03 46 33 44 44
TELEFAX 03 46 33 44 33

Vraag een folder bij

Goedhart Amersfoort
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