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Van Horen Zeggen is een praktijkblad. Het dagelijks werk in de 
onderwijs- en opvoedingscontext van auditief gehandicapten 
vormt het uitgangspunt. Onder opzettelijk daartoe gecreëerde 
omstandigheden wordt er in dit kader aan gewerkt om waardevol
le ontwikkelingen op gang te brengen, te continueren en te onder
houden. Daarbij ligt het accent niet meer alleen op 'het kind'. 
Opvoeders en/of leerkrachten treden immers in relatie met de jon
gelui. In de alledaagse praktijk wordt de omgang met déze jongen 
of dit meisje vooral bepaald door de zienswijze van de man of 
vrouw voor de klas of de groep. Allerlei verbeteringspogingen van 
de praktijk grijpen dan ook aan op de zinverlening van de volwas
sene, met de bedoeling om de kwaliteit van de relatie te verbeteren. 
Om die reden wordt het leerlingvolgsysteem meer en meer opge
rekt naar een 'relatievolgsysteem'. Daarin is plaats voor discussie 
over de betekenis van de werkplek, maar ook voor reflectie op het 
handelen van de opvoeder of de leraar. In dit nummer wordt ver
slag gedaan van een aantal manieren om dit aan te pakken. 

Vanwege het gebruik van de video wordt in een drietal projecten 
de rol van de opvoeder en de leerkracht op bijzondere wijze 
'belicht'. Door de wijze waarop men op Het Rotsoord het 'oog' liet 
vallen op de interactie tussen kind en volwassene, kreeg deze 
school de Onderwijsprijs 1994 voor de provincie Utrecht uitgereikt. 
Hans Prinsen doet verslag van het project Communica t ie 
Begeleiding in Gezinnen. Vervolgens probeert Theo Riddersma de 
lezer te overtuigen van het belang van Video Interactie Begeleiding 
in het onderwijs aan auditief gehandicapten. Neel de Bruyn 'focust' 
op de rol van de ouders in de taalontwikkeling van hun kind. Zij 
bespreekt wat en hoe ouders in dit verband kunnen leren van de in 
Canada ontwikkelde "Hanen Oudercursus". 

Ontstaan alle talen uit dezelfde kern? Renate de Vries en Suzan 
Vloet zijn die mening toegedaan. Zij beargumenteren dit door te 
wijzen op 'de fonologie van gebarentaal'. Vanuit dit standpunt bie
den zij een verklaring voor een aantal opmerkelijke verschijnings
vormen van de Nederlandse Gebarentaal. 

Op onze praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek wordt dikwijls 
gerechtvaardigd door de vermeende bijdrage aan die praktijk. 
Connie Fortgens en Harry Knoors trekken echter de voorstellen van 
Marian Hoefnagel om het leesonderwijs te verbeteren in twijfel. 

Heeft het werk in onze praktijk eigenlijk nog wel bestaansrecht? 
Mulder en de Groot weerspreken de opvatting, dat de verschillen 
met andere typen speciaal onderwijs slechts gradueel zijn. De pro
blematiek van het werk met auditief gehandicapten kenmerkt zich, 
doordat er een antwoord gevonden moet worden op de communi-
catienood van deze kinderen. Hierin onderscheiden scholen voor 
kinderen met hoor- en/of spraak-taalproblemen zich essentieel van 
andere typen van speciaal onderwijs. Ook de werkwijze verschilt 
daardoor wezenlijk. Er is behoefte aan 'uitgesproken onderwijs'. 

Ab Koele 
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ARTIKELEN 

Communicatie Begeleiding 
in Gezinnen (CBG) 
Hans Prinsen 

Samenvatting. 

Tijdens de VeBOSS-conferentiedagen van 23 en 24 maart j. l. en ook op 

de Foss/Boskdag van 1 april j.l. is door Het Rotsoord een presentatie 

gegeven over Communicatie Begeleiding in Gezinnen en op school. Het 

gebruik van de video als middel (ook wel Video Interaktie Begeleiding 

genoemd) staat daarbij als hulpmiddel centraal. De video als "derde 

oog" in de thuissituatie en op school blijkt een krachtig hulpmiddel om de 

interaktie tussen opvoeder(s) en kind duidelijk te maken èn te verbeteren. 

Beide projecten zijn illustraties van aktuele aktiviteiten op Het Rotsoord te 

Utrecht. Het winnen van de Onderwijsprijs 1994 voor de provincie 

Utrecht voor Video Interactie Begeleiding en het verkrijgen van diverse 

fondsen voor het CBG-project zijn belangrijke impulsen voor de school 

om hiermee door te gaan. De bijdrage van Het Rotsoord is gesplitst in 

tweeën: Communicatie Begeleiding in Gezinnen (CBG) en Video 

Interactie Begeleiding (VIB) op school. 

1. Inleiding 
Het project "Communicatie Begelei
d ing in Gez innen"(CBG-pro jek t 
genoemd) wordt geinitieerd vanuit 
Het Rotsoord, een (V)SO-school voor 
kinderen met hoor en/of spraak/taal-
moeilijkheden te Utrecht. 
Centraal in het project staat de prakti
sche begeleiding van ouders die aan
geven problemen te ondervinden in 
de communicatie met hun kinderen 
wegens de spraak/taalhandicap. 
De voorziening bestaat uit begelei
ding thuis met gebruikmaking van de 
contactprincipes van Video hometrai
ning (VHT) aangevuld met specifieke 
taalbegeleiding. Aan het project is een 
wetenschappelijk onderzoek gekop
peld naar de effecten van deze bege
leiding. 

In samenspraak met de Rijksuniver
siteit Utrecht, met als promotor prof. 
dr. Rispens en diverse deskundigen, 
wordt dit project nauwgezet gevolgd 
en geëvalueerd. 

Uit vele hoeken is belangstelling voor 
dit project getoond. In het hiernavol
gende wordt (kort) stilgestaan bij de 
volgende onderdelen: 

1. Gevolgen taalontwikke
lingsstoornissen. 

2. Videohometraining. 
3. Specifieke taalbegeleiding 
4. De procedure, begeleiding. 
5. Het onderzoek. 

1. Gevo lgen taa lontwikke l ings 
stoornissen. 
a) Voor de spraak-taalontwikkeling 
Algemeen gesproken betreft een spe
cifieke spraak/taalstoornis een retar
datie van zowel de ontwikkeling van 
de articulatie als de communicatieve 
vaardigheden. Dit kan enerzijds lei
den tot een situatie waarin sprake is 
van een vertraagde ontwikkeling van 
de spraak, anderzijds tot een situatie 
waarin sprake is van een afwijkende 
ontwikkeling in de interactie en com
municatie. Het proces van de spraak-
en t aa lon twikke l ing s taat niet op 
zichzelf, maar maakt onderdeel uit 
van het totale proces van verandering 
en ontwikkel ing, waar in kinderen 
zich v o o r t d u r e n d b e v i n d e n 
(Goorhuis '94). 
Wat betreft de gevolgen op spraak-
taalgebied is er meestal sprake van 
een combinatie van problemen in de 
express ieve en recep t ieve sfeer. 
Kinderen met een expressieve taal

ontwikkelingsstoornis begrijpen taal 
goed, maa r de g e s p r o k e n taal is 
immatuur en gestoord. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld woordvindings-
problemen. Kinderen met een recep
tieve taalontwikkelingsstoornis heb
ben daarentegen wel moeite met het 
begrijpen van taal. Conversat ie is 
voor receptief taalgestoorde kinderen 
vermoeiend en er ontstaan snel mis
verstanden. 

Receptieve taalproblemen gaan vrij
wel altijd samen met expressieve taal
problemen, doordat het receptief taai-
gestoorde kind de taalstructuur niet 
doorziet en daardoor niet in staat is 
taal g e o r d e n d en g e s t r u k t u r e e r d 
voor t te b r engen (Everwi jn-van 
Hoorn 1982). 

Uit onderzoek blijkt dat bij kinderen 
met gestoorde spraak- en/of taalont
wikkeling de verbale interactie tussen 
ouders en kind uit balans raakt, waar
door het kind, als gevolg van de aan
wezige stoornis, ook nog eens minder 
kansen krijgt om het spraak-en taal
systeem te verwerven. 
Veel diagnostiek is nodig om de veel
al pedagogische en medische proble
men te achterhalen (Goorhuis '95). 

b) Voor de intelectuele ontwikkeling 
De intellectuele ontwikkeling staat 
eveneens onde r d r u k w a n n e e r er 
sprake is van een taalontwikkelings
stoornis. Taal is de drager van de ont
wikke l ing van het d e n k e n . 
Omgekeerd vormt het denken in de 
ontwikkeling van het taaibegrip een 
centrale faktor. Kennisoverdracht en 
de op basis van deze kennisover
dracht gestimuleerde cognitieve ont
wikkeling kunnen vaak alleen gebeu
ren door middel van taal. (Van der 
Dungen '91, Gerritsen '88). Door de 
spraak/taalstoornis loopt de cognitie
ve ontwikkeling risico achter te lopen 
op de normale ontwikkeling. 

c) Voor de sociaal-emotionele ontwik
keling 
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De sp raak / t aa lon twikke l ing heeft 
verder gevolgen voor de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling. Kinderen leren 
taal in gesprek met anderen. In dat 
gesprek met anderen leren kinderen 
woorden te geven aan voorwerpen, 
maar ook woorden voor emoties in 
het gesprek met anderen leren zij 
omgangsvormen. 
Een spraak-taalstoornis kan versto
rend werken op de ouder-kind relatie 
(Goorhuis-Brouwer, De Boer 1986). 
De ouders en het kind hebben, wan
neer deze verstoring optreedt, hier
van last en on twikke len op basis 
daarvan gedrag dat opnieuw versto
rend kan werken (Ridder-Sluiter '90; 
Riksen Walraven '77). Kinderen met 
taalstoornissen zijn extra gevoelig 
voor de ontwikkeling van psycho
sociale gedragsproblemen doordat de 
commun ica t i e met de o m g e v i n g 
m o e i z a a m ver loop t . Ac t ing-ou t 
gedrag, teruggetrokkenheid, hyperac
tiviteit, concentratiestoornis en psy-
cho-somatische klachten zijn duidelij
ke symptomen (Berger, Amorosa & 
Scheiman 1990; Verhulst, 1985; Baker 
& Cantwell, 1982). Door de discre
pant ie tussen de communica t ieve 
vaardigheden van het kind en zijn 
c o m m u n i c a t i e d r a n g kan het kind 
andere uit ingsvormen ontwikkelen 
als bi jvoorbeeld s laan, schoppen , 
driftbuien of pseudo-autisme ontwik
kelen (Bilo '90). In gezinnen met kin
de ren met s p r a a k / t a a l p r o b l e m e n 
bestaan er dus risico's met betrekking 
tot een adequate communicatie tus
sen deze kinderen en hun ouders . 
Doordat deze kinderen hun wensen 
en gevoelens niet (voldoende) kun
nen verwoorden , worden zij vaak 
niet meteen of verkeerd begrepen. 
Een neerwaartse spiraal van negatie
ve reakties, gevoelens en uitingen is 
dan merkbaa r . Rond 74% van de 
ouders met spraak-taalgestoorde kin
de ren e rvaar t al op jonge leeftijd 
opvoedingsproblemen, terwijl dat bij 
ouders met leeftijdsadequaat spre
kende kinderen in 34% van de geval
len zo is (Goorhuis '94). Horowitz 
(1989) spreekt in dit verband van de 
omgeving als risico-indicator voor 
probleemgedrag, wanneer deze niet 
in h a r m o n i e kan komen met het 

"moeilijke", sp raak / t aa lges toorde 

kind. 

2. Videohometraining (VHT) 
Wij maken in dit onderzoeksproject 
de keuze voor video als middel van 
de hometraining, aangezien het de 
communicatie tussen ouders en kind 
duidelijk zichtbaar maakt. Een andere 
reden van VHT is een pragmatische. 

Onze kinderen moeten juist 

daar geholpen worden 

waar het het eerst vastloopt 

en dat is het taalgebruik, 

oftewel de communicatie. 

Ook hiertoe is VHT gebruikt: het is 
als een concreet middel in te zetten in 
de communicat ie tussen ouder en 
kind. 
Videobeelden zijn zeer bruikbaar op 
het gebied van de analyse en verbete
ring van de communicatie. Dit geldt 
zowel voor hu lpver len ing aan de 
ouders zelf als voor wetenschappelijk 
gebruik. (Wels '92; Biemans '94). Bij 
het niet goed verlopen van de com
municatie is het van belang om uit te 
gaan van de basiscommunicatie. 

De basiscommunicatie is gebaseerd 
op de meest basale intermenselijke 
relaties, ook wel contactpr incipes 
genoemd. De basiscommunicatie is 
het eers te a a n d a c h t s v e l d van de 
videohometraining en vormt als het 
ware de grondslag van de methodiek 
(Biemans '94). 

We noemen de contactprincipes. 

1. Volgen van de initiatieven. 
2. Ontvangstbevestiging. 
3. Instemmend benoemen en conver

seren/babbelen. 
4. Leiding geven / beurtverdelen. 
5. Reflectie van geslaagd gedrag. 
6. Genieten van succesvolle omgang. 

De basiscommunicatie bestaat uit een 
aantal (kern) elementen van positieve 
of geslaagde interactie die in de ana
lyses steeds afgedrukt wordt op hun 
aanwezigheid (middels video). 

De kernelementen van de basiscom
municatie worden gevormd door de 
contact initiatieven van het kind, de 
ontvangstbevestiging daarvan door 
de ouder en de beurtverdeling. 
Deze kernelementen manifesteren 
zich in diverse leeftijdsfasen van een 
kind anders en bepalen de vorm van 
leidinggeven van de ouders. 
Het gaat er aldus om dat de ouders 
inzicht gegeven wordt in hun eigen 
handelen, verbaal en non-verbaal en 
dat zij èn met deze inzichten èn met 
diverse aangeleerde praktische vaar
digheden een beter contact krijgen 
met hun kind. Ouder en kind raken 
beter op elkaar afgestemd (Biemans 
'94). 

Naast de keuze van de principes van 
videohometraining zijn ook elders 
voldoende onderbouwingen en ont
wikkelingen te vinden. In ieder geval 
dienen theorievorming rond respon
siteit en de ontwikkelingen rond het 
Hanen programma (NIZW '93), en 
Visite project (H. van Balkom '91) niet 
onbesproken te blijven. Betreffende 
responsiteit: Dit blijkt een belangrijke 
determinant te zijn van de kwaliteit 
van de gehechtheidsrelat ie tussen 
opvoeder en kind. (Ainsworth e.a. 
1974). 

Een veilige gehechtheidsrelatie hangt 
vermoedelijk samen met een goede 
ontwikkeling van het kind in peuter
en kleuterjaren op sociaal- emotioneel 
en coöperat ief gebied . (Riksen-
Walraven '83). 
Hie ru i t kan afgeleid w o r d e n dat 
responsief gedrag van de ouders de 
communicat ieve ontwikkeling van 
het kind gunstig beïnvloedt. 
Over het H a n e n project: Dit ui t 
Canada afkomstige project beoogt de 
beoordeling van de communicatieve 
on twikke l ing van s p r a a k / t a a l 
gestoorde kinderen. Het Nederlands 
Instituut voor Zorg en Welzijn heeft 
dit project in 1993 in Nederland ver
spreid. Ook Het Rotsoord doet thans 
mee aan dit project. Centraal staan 
een aantal gezamenlijke ouderbijeen-
komsten, gekoppeld aan een aantal 
video-opnamen in de thuissituatie. 
Met name de principes volgen - aan
passen - en toevoegen (allen 
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betreffende gedrag en taal) staan cen
traal. 
Deze principes sluiten naadloos aan 
bij de contactprincipes uit de video
hometraining. Het grote verschil tus
sen Hanen en VHT zit in de groeps
gewijze instructie bij Hanen, terwijl 
VHT (en het CBG project) uitgaat van 
individuele gezinsbegeleiding. Wel 
zijn de video-analyse instructies goed 
bruikbaar. Ook het Visite project van 
Balkom ('91) heeft als grondslag de 
verbetering van de communicatie in 
de thuissituatie. 

De principes uit de videohometrai
ning worden hierbij gebruikt gekop
peld aan specif ieke s p r a a k / t a a l 
adviezen. Het Visite project is thans 
nog gaande. Het grootste verschil 
tussen dit project en het CBG-project 
ligt in de leeftijden van de doelgroep 
(Visite: 2-3 jarigen, CBG: 3-8 jarigen). 
Er worden tevens in het Visite-project 
geen slechthorende kinderen bege
leid. 

Binnen het CBG project richten we 
ons dus op een verbetering van de 
communicatie door gebruikmaking 
van de contactprincipes (uit de VHT) 
gecombineerd met specifieke taaibe
geleiding. Over dit laatste de volgen
de uitleg. 

3. Specifieke taalbegeleiding (speci
fiek, de afstemming qua taal). 
De wijze van taalaanbod blijkt gun
stig te zijn voor de taalontwikkeling 
van het kind. (Snow en Ferguson '77). 
Niet alleen wa t er gezegd word t , 
maar ook de manier waarop gere
ageerd wordt, is belangrijk. Gedrag 
van ouders dat erop gericht is om 
d e e l n a m e van een k ind aan een 
gesprek te stimuleren, b.v. door vra
gen te stellen, bleek gunstig te zijn 
voor de taalverwerving van het kind. 
(Ridder-de Sluiter ;90). 
In de communica t ie met het kind 
streeft de ouder er intuïtief naar het 
kind te verstaan en zelf begrepen te 
worden (Schaerlaekens en Gillis '87). 
Ouders beïnvloeden de taalontwikke
ling van hun kind gunstig wanneer 
hun uitingen semantisch gerelateerd 
zijn aan de daaraan voorafgaande 
uitingen van het kind (Cross, '78). 
Deze zgn. semantische gerelateerd-
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heid betekent dat ouders in gesprek
ken met hun kind aansluiten bij dat
gene waar het kind op is gericht en 
dat zij deze gesprekken qua onder
werp weten aan te vullen of uit te 
breiden. 

De pos i t i eve invloed van deze 
semantisch gerelateerde relaties kan 
verklaard worden via de zgn. corres
pondentie-theorie. 
De taalontwikkeling van jonge kinde
ren wordt positief beïnvloed wanneer 
kinderen veelvuldig de gelegenheid 
krijgen correspondenties te leggen 
russen hun eigen intenties en de taal 
die zij waarnemen (Snow '77). Deze 
semantisch gerelateerde omgeving 
sluit aan bij het begrip responsiteit 
(o.a. Riksen-Walraven '83). 
Bij het taalverwervingsproces krijgt 
men te maken met taalvorm, inhoud 
en t aa lgebru ik (Bloom en Lahey 
'78/ '88; van den Dungen '91). Deze 
drie bepalen de keuzes die het kind 
heeft en van waaruit het met de taal 
kan omgaan (Goorhuis '94). 
Omdat de spraak-taalontwikkeling 
een belangrijk onderdeel ui tmaakt 
van het totale proces van ontwikke
ling van het kind, moet niet sec de 
zinsbouw of de woordenschat behan
deld worden, maar het kind, waarbij 
er wel prioriteiten in behandelings
doe len ges te ld moe ten w o r d e n 
(Goorhuis '94). Wat de taalontwikke
lingsstoornissen betreft is vooral alles 
wat met het taalgebruik te maken 
heeft en waa r in het k ind e rns t ig 
gestoord is, een belemmering voor de 
communicatie.Bij een kind dat naast 
een stoornis in de taalinhoud en taal
vorm, ook een ernstige stoornis heeft 
in het taalgebruik, verdient de laatste 
de prioriteit bij de behandeling. 

Vanuit communicatief oogpunt is 

de taalvorm het minst 

belangrijk.(van den Dungen '91) 

Bij de specif ieke t aa lbege le id ing 
maken we gebruik van de ideeën en 
suggesties van o.a. Van den Dungen 
('91); Portage Programma Nederland 
('93); Goorhuis '94 en van der Meulen 
('84). 

4. De procedure, de begeleiding 
Voordat de begeleiding begint, wordt 
een aantal fasen doorlopen: 
• De o u d e r stel t een h u l p v r a a g , 
vraagt om begeleiding voor thuis. 
• De begeleider bezoekt de ouders, 
stelt vragen om de (communicatie) 
hulpvraag helder te krijgen en geeft 
informatie over de CBG-aanpak (via 
o.a. het vertonen van een instruktie-
film). 
• De begeleider bespreekt in het 
CBG-team de h u l p v r a a g ; ve rde re 
gegevens worden verzameld (van de 
leerkracht; logopedist e.a.). 
• Indien duidelijk is geworden dat er 
sprake is van een communicatiepro
bleem thuis door de handicap van het 
kind, de CBG-aanpak vruchten zal 
k u n n e n a fwerpen èn de o u d e r s 
instemmen met begeleiding, kan de 
begeleiding snel starten. 
• Indien de hulpvraag niet direkt 
een communicatieprobleem betreft 
kan verwezen worden naar een ande
re instantie. 
• Voordat de begeleider naar het 
gezin gaat, verzamelt de logopedist 
(test) gegevens op de diverse gebie
den van taal produktie en begrip. De 
Reynell-test wordt standaard afgeno
men. Daarnaast zijn observatie in de 
klas, gesprek met de leerkracht en 
intern begeleider belangrijke onder
delen van de voorbereiding. 
• Er loopt een contact met Spin 
(St icht ing P romot i e In tens ieve 
Thuisbehandeling Nederland) die de 
begeleider opleidt in het analyseren 
en toepassen van de contactprincipes. 

De begeleiding 
• Vrijwel direkt wordt er gestart met 
het maken van v ideo-opnamen en 
worden concrete begeleidings-advie-
zen gegeven. Om zicht te krijgen op 
de mogelijkheden in het gezin wor
den er (video-opnamen gemaakt van 
vooral spelsituaties) waarbij het kind 
en ouder(s) betrokken zijn. Eén of 
meerdere scenes kunnen even terug
gekeken worden met de ouders. 
• Daarna analyseert de begeleider op 
school mèt de Spinopleider de opna
men. Posit ieve kon t ak tmomen ten 
worden gekozen; suggesties worden 
bedacht om deze momenten uit te 
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breiden. Daarnaast word t gezocht 
naar op maa t gesneden adv iezen 
voor het verbeteren c.q. uitbreiden 
van het taalaanbod. 
• De geselekteerde opnames worden 
vervolgens met de ouders teruggeke
ken. Tijdens en vlak na het terugkij
ken w o r d t (positief) commentaa r 
geleverd en wordt gestreefd naar ver
dere u i tbre id ing van de posi t ieve 
momenten qua contact èn taalgedrag. 

5. Het onderzoek 
De vo lgende vraags te l l ing w o r d t 
gesteld: 
"Heeft een specifiek op de communi
catie gerichte begeleiding met behulp 
van video, in de gezinnen met kinde
ren met taal- en/of spraakmoeilijkhe
den een pos i t i eve werk ing op de 
onderlinge communicatie tussen het 
kind en de ouders?" 

Nader gespecificeerd: 
Nagegaan wordt in hoeverre: 
a)De ouders en k inderen meer en 
beter contact- en taa lgedrag laten 
zien. 
b)De ouders hun opvoedingssituatie 
als minder belastend en meer bevre
digend ervaren. 
c)De ouders minder probleemgedrag 
bij het kind constateren. 
d)De taalontwikkeling (qua productie 
en begrip) door CBG-begeleiding is 
gestimuleerd. 
e)Omgevingsvariabelen invloed heb
ben op de effecten van de interventie. 

Naast de evaluatie van de CBG-inter-
ventie, geeft het onderzoek een verrij
king van de huidige kennis omtrent 
kinderen met taal- en/of spraakpro-
blemen. Het betreft hier dan met 
name de specifieke communicatie/ 
interactieproblematiek in de gezinnen 
met kinderen met taal- en/of spraak-
problemen. Ook de specifieke opvoe
dingsproblemen die ouders hebben 
komen naar voren en de gedrags- en 
de taalgebruikskant van deze kinde
ren w o r d e n duidel i jk in kaar t 
gebracht. Met behulp van vragenlijs
ten en video-analyses wordt gestreefd 
om deze vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. 
Fondswerving is voor ons belangrijk 

om het onderzoek goed ten uitvoer te 
brengen. Dit gehele projekt word t 
nauwgezet begeleid door een aantal 
deskundigen: 
Prof.dr. Rispens, Rijksuniversiteit 
Utrecht. De heer Rispens is tevens 
promotor van het onderzoeksprojekt. 
Dr. H. Biemans , d i r ek t eu r Spin 
(St icht ing P romot ie In tens ieve 
Thuisbehandeling Nederland). 
Spin is de ins te l l ing die het CBG 
opleidt en begeleidt in de videohome
training. 
Verder: dr. S.M. Goorhuis (AZG); dr. 
T. van der Lem (NSDSK); drs. S.J. van 
der Meulen (AZU-Foniatrie); dr. H. 
Jansma (R.U.U.); d r s . L. van den 
Dungen (logopedie opl.Utrecht); 
dr. M. Riksen Walraven (KUN); dr. L. 
de Goede (TNO), dr. J.W. Veerman 
(PI Duivendrecht); mw. A. Schinkel 
(AC-AZU) drs. M. Vervuurt(ortho-
ped. Het Rotsoord); drs. F. Woonink 
(arts; bestuur Het Rotsoord); drs. G. 
Brussaard (arts GGD Utrecht); drs. 
Groenendaal (R.U. Utrecht). 

Tenslotte: Het formele plan voor dit 
projekt en het onderzoek is natuurlijk 
veel uitgebreider. 
Indien u, lezer, daar belangstelling 
hebt, dan kunt u contact opnemen 
met mij via Het Rotsoord. 

Hans Prinsen is als adjunct

directeur en ambulant 

begeleider verbonden aan 

het Rotsoord te Utrecht. 
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ARTIKELEN 

Video Interactie Begeleiding (VIB) op school 
Theo Riddersma. 

Samenvatting. 

Tijdens de Veboss conferentie van 23 en 24 maart 1995 hebben 

we als team het een en ander laten zien over het gebruik van 

VIB op het Rotsoord. Het gebruik van de video in het onderwijs 

is effectief omdat het betrekkelijk snel werkt en subjectieve waar

neming voorkomt. VIB maakt een analyse van de onderwijssitu

atie mogelijk waarbij gestreefd wordt de mogelijkheden van de 

leerkracht optimaal te benutten. In dit artikel kunt u lezen waar

om VIB juist voor ons type onderwijs belangrijk is en hoe wij als 

school een keuze hebben gemaakt voor VIB. Vervolgens wordt 

globaal aangegeven wat VIB op school inhoudt en wordt er een 

voorbeeld van een begeleiding met behulp van VIB gegeven. 

basale communicatieve vaardighe
den," 
(Verschillen in omgaan, hfdst 1.3. blz 20) 

De bas i scommunica t i e in de klas 
dient goed te verlopen. Deze basis
communicat ie is het belangri jkste 
aandachtspunt van VIB. Middels ana
lyse van videobeelden leert de leer
kracht de eigen basiscommunicatie te 
herkennen en effectief in te zetten in 
het kontakt met de leerlingen. 

Keuze voor Video Interactie Begelei
ding, interactief onderwijzen. 
In Van Horen Zeggen jrg. 35, 1995 nr 
1 heeft M. CH. Bruins de hoofdlijnen 
van de nota "Verschillen in Omgaan" 
(Veboss, WAG, Foss en NVA, 1992) 
geschetst. 
Vanuit een aantal hoofdpunten uit 
deze nota wordt aangegeven waar
om wij als school gekozen hebben 
voor Video Interactie Begeleiding. 
Om te beginnen een citaat uit deze 
nota: 

" Bij ernstig slecht-horende (SH) kin
deren en bij kinderen met ernstige 
sp raak- t aa lmoe i l i jkheden (ESM) 
staan problemen in de spraak-taalont-
wikke l ing cen t raa l , w a a r d o o r de 
communicatieve ontwikkeling wordt 
belemmerd. Door de communicatieve 
handicap word t tevens de sociaal-
emotionele ontwikkeling ernstig in 
gevaar gebracht." 
(Verschillen in omgaan, hst 1, blz 8). 

Op onze school hebben we te maken 
met kinderen met een communicatie
ve handicap. Het in kontakt treden 
met de wereld rondom hen en in het 
bijzonder met de medemens verloopt 
voor het s-h en het e.s.m. kind niet 
vanzelfsprekend. Van de s-h/ e.s.m. 
scholen wordt verwacht dat zij de 

kinderen juist hierbij helpen en ade
quaat ondersteunen. Opnieuw een 
citaat: 

"Bovenstaande betekent bij het com
municatief gehandicapte kind, dat de 
pedagogische grondhouding van de 
volwassenen gericht dient te zijn op 
responsiviteit , en op de affectieve, 
veilige begrijpende beschikbaarheid. 
Deze wordt m.n. gerealiseerd via een 
sensitieve houding die gericht is op 
het losmaken van het kind, door sig
nalen van het kind te herkennen en er 
direct op te reageren." 
(Verschillen in omgaan., hfdst 1.3. blz 19) 

Het gaat er hier om da t we in de 
praktijk adaptief en interactief onder
wijzen; de inhoud van het onderwijs 
direct laten aansluiten op de vraag
stelling van de kinderen. Hoe kun je 
het kind in de dagelijkse praktijk nu 
losmaken? Op welke wijze herken je 
signalen van kinderen en wat zijn de 
mogelijkheden van reageren op deze 
signalen? 

"De pedagog i sche g r o n d h o u d i n g 
moet gericht zijn op het ontwikkelen 
van de eigen effectiviteit van het kind 
en op het positief laten ervaren van 
deze eigen effectiviteit. Dit word t 
m.n. gerealiseerd via het aanleren van 

De aanleiding tot het gebruik van 
Video Interactie Begeleiding binnen 
onze school. 
Sinds een aantal jaren zijn we als 
school op planmatige wijze bezig met 
onderwijsvernieuwing. 
Eén van de eerste projecten binnen de 
o n d e r b o u w op di t gebied was de 
invoering van de methode "Speciale 
Spelbegeleiding". Deze methode is er 
op gericht om het spelniveau van kin
deren uit te breiden waartoe de leer
kracht en assistente zich een aantal 
vaardigheden eigen dienen te maken. 
Eén van de teamleden werd een aan
tal uren per week vrijgemaakt om 
col lega ' s h ier in te o n d e r s t e u n e n . 
Binnen die leerkracht-begeleiding 
werd gekozen voor het inzetten van 
de videocamera omdat op deze wijze 
de mogel i jkheid on t s tond s amen 
terug te kijken naar de door de leer
kracht gehanteerde begeleidingstech
nieken. Het gebruik van het "derde 
oog" bleek een effectief hulpmiddel 
in de begeleiding. Vanuit de dagelijk
se onderwijspraktijk bleek er behoefte 
te zijn aan een degelijk leerling-volg-
systeem. Het aantal kinderen en als 
gevolg daarvan de hoeveelheid per
soneelsleden, groeide. Er ontstond 
behoefte aan het actief volgen van de 
leer l ingen en het me ten van het 
onderwijsrendement. 
In n a u w e samenwerk ing met het 
School Adv iescen t rum in Utrecht 
werd een leerling-volgsysteem ont
wikkeld waarbij de leerlingkenmer-
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ken en de onderwijskenmerken hel
der in kaart konden worden gebracht. 
De ve r sch i l l ende d isc ip l ines die 
betrokken zijn bij het onderwijs aan 
het kind werden vanaf dat moment 
drie keer per jaar bij elkaar geroepen 
om per kind het onderwijs direct aan 
te laten sluiten bij de aandachtspun
ten vanuit de commissie van onder
zoek, de afgelopen periode te evalu
eren om zo te komen tot een planning 
voor de komende. Om dit proces te 
coördineren en de medewerkers hier
in te begeleiden werd een n ieuwe 
functie gecreëerd namelijk die van 
intern begeleider. 
Eén van de h u l p m i d d e l e n die de 
intern begeleider ter beschikking had 
was de v ideo . Deze werd ingezet 
omdat de video een concrete manier 
van reflecteren mogelijk maakt. 

In het artikel " ZMOK-school met 
actief terugplaatsingsbeleid" in het 
tijdschrift Balans nr 8 mrt 1993, werd 
gesproken over video-schooltraining. 
De St icht ing Promot ie Intensieve 
thuisbehandeling Nederland (SPIN) 
in Utrecht was volgens dit artikel, 
bezig om deze vorm van begeleiding 
op landeli jk n iveau mogeli jk te 
maken. Na een eerste oriëntatie werd 
er door Rotsoord een contract afge
sloten met SPIN waarin afspraken 
werden gemaakt over het opleiden 
van een aantal intern begeleiders tot 
VIB-er door SPIN. De resultaten van 
deze vorm van collegiale consultatie 
waren succesvol. Leerkrachten voel
den zich gesteund in hun klasse-situ
atie en probleemsituaties met leerlin
gen werden hanteerbaar . Door dit 
enthousiasme werd besloten dat we 
V.I.B. als projekt zouden inzenden 
voor de Nat ionale Onderwijspri js 
1994. Vervo lgens w o n n e n we de 
Nat ionale Onderwijspri js voor de 
provincie Utrecht. Mede naar aanlei
ding hiervan volgden er een aantal 
publ ikat ies en bleek er vanui t het 
onderwijsveld veel belangstelling te 
zijn voor VIB. 

Video Interactie'Begeleiding; analy
se en begeleiding. 
VIB is een directe vorm van collegiale 
klasseconsultatie zoals omschreven in 

"Kijk op eigen k u n n e n " d r s . H. 
Westerop, CPS 1993. 
De VIB-er maakt een video-opname 
in de klas welke vervolgens wordt 
geanalyseerd en besproken met de 
leerkracht of assistente. De analyse 
richt zich op de volgende aandachts
gebieden: de interactie, de klasse
organisatie en de didactiek. 
In eerste instant ie word t gekeken 
naar de geslaagde interactie momen
ten tussen de leerkracht en de leer
ling. Deze worden door de VIB-er aan 
de leerkracht getoond en besproken. 
Het is de bedoeling dat door deze 
bewustwording een proces op gang 
komt waarbij de leerkracht zijn eigen 
mogelijkheden in de interactie doel
bewust kan gaan inzetten. Bij de ana
lyse van de in terac t ie m a k e n we 
gebruik van contactprincipes opzo-
wel kind-, als klassenivo. Deze con

tactprincipes zijn ontleend aan Video 
Home Training. De belangrijkste VIB-
contactprincipes zijn: 
Volgen van het initiatief 
Kinderen nemen voortdurend initia
tieven, ook kinderen waa rvan wij 
denken dat ze het niet doen. Welke 
initiatieven nemen de kinderen? 
Ontvangstbevestiging en instem
mend benoemen 
Laat het kind merken dat je instem
mend volgt/kijkt wat het kind doet. 
Dit kan zowel verbaal als non-verbaal 
gebeuren. Een knikje, meedoen of 
herhalen van wat gezegd wordt is 
een bevest iging van on tvangs t en 
werkt vaak als een beloning. Jij ver
telt het kind wat het doet en wat jij 
ziet. Voor s-h-, esm kinderen is het 
belangrijk om je eigen taalaanbod aan 
te passen aan het taalnivo van het 
kind. 
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Beurtverdeling 
Help t de vo lwassene het kind en 
mede lee r l i ngen aan de b e u r t te 
komen? Worden de beurten eerlijk 
verdeeld? De volwassene kan zo de 
kinderen ook helpen om elkaar te 
volgen. 
Leiding geven 
Dit kun je doen door instemmend te 
benoemen wat je zelf doet en wat de 
ander doet maar leiding geven kan 
ook door zelf initiatieven te nemen, 
voorstellen te doen, enz. 
Door het analyseren van de video
opname kan blijken dat er een aan
passing nodig is van de klasse-orga
nisatie of de gevolgde didactiek. Zo 
ontstaat er al pratend en kijkend een 
s te rk te- , zwak t e ana lyse van de 
onderwijssituatie. Eventuele aanpas
singen worden middels een concrete 
handelingsplanning uitgevoerd. 
In de praktijk blijkt dat het beeld van 
de leerkracht op de onderwijssituatie 
vaak positief verandert. 

Het moge duideli jk zijn da t deze 
v o r m van bege le id ing de nod ige 
eisen stelt aan de VIB-er. Het kan 
door de leerkracht immers als bedrei
gend worden ervaren om met een 
camera een registratie te maken van 
de onderwi j s s i tua t i e . De man ie r 
waarop vervolgens het gesprek met 
de leerkracht wordt gevoerd is ook 
van g roo t be lang . Tijdens deze 
bespreking worden de contactprinci
pes vertaald naar de interactie tussen 
de leerkracht en de intern begeleider. 

Een voorbeeld vanuit de praktijk. 
M. is een kleuter van vier jaar die 
s inds a u g u s t u s 1993 onze school 
bezoekt . Hij is bekend bij het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht waar 
men een forse taa lontwikkel ings
stoornis constateerde bij een waar
schijnlijk normaal intelligente jongen 
die mogelijk ook lijdt aan een hyper-
kinetische stoornis. 
Na ongeveer een maand wordt tij
dens een gesprek dat de intern bege
leider voert met de leerkracht en de 
klasse-assistent duidelijk dat er in de 
klas met M. de nodige problemen 
zijn. 
Hij laat sterk wisselend gedrag zien. 
De ene keer is hij redelijk aanspreek
baar terwijl hij zich een volgende keer 
vo l led ig lijkt af te s lu i ten . Hij is 
gefixeerd op sommige zaken in de 
klas en andere kinderen mogen daar 
niet aankomen. 
Zijn gedrag in de klas is zo anders, 
ongrijpbaar. Volgens de leerkracht 
kijkt hij je niet aan. Wanneer je iets 
aan hem vertelt komt de boodschap 
niet over, het dr ingt niet door. De 
leerkracht geeft aan dat ze het gevoel 
heeft behoorlijk vast te zitten met M. 
Samen met de leerkracht wordt een 
moment gekozen dat voor M. moei
lijk is. Tijdens dat moment maakt de 
intern begeleider een video-opname 
welke vervolgens tijdens een werkbe
sp rek ing zal w o r d e n bekeken en 
besproken. 

Op de eerste opname is te zien hoe 
M. met ontwikkelingsmateriaal aan 
het werk is. De leerkracht begeleidt 
hem hierbij op de gebruikelijke wijze. 
Je ziet da t de leerkracht het kind 
volgt: ze kijkt mee met het kind wan
neer het de mozaïekstukjes op de 
tafel legt. Ze benoemt wat het kind 
doet: "nog een erbij". Ze helpt plaats 
vrij te maken wanneer de tafel vol is. 
Ze geeft leiding wanneer een moge
lijk conflict dre ig t met een ander 
kind. 
In haar lichaamstaal is een duidelijke 
gerichtheid zichtbaar welke ook door 
M. word t bevest igd door de leer
kracht verschillende keren kort aan te 
kijken. M. is geconcentreerd en goed 
taakgericht aan het werk. 
Na de opname wordt de band door 
de intern begeleider besproken bin
nen de intervisiegroep waar de bege
le id ing van SPIN eens in de dr ie 
weken plaats vindt . Daar worden 
bovengenoemde zaken uit de opna
me gehaald. 

Vervolgens wordt de opname beke
ken en besp roken door de in tern 
begeleider en de leerkracht. De leer
kracht geeft bij het begin van het 
gesprek aan dat ze het idee had dat er 
niets gebeurde tussen haar en het 
kind en dat ze net zo goed tegen een 
muur had kunnen zitten praten. 
De band wordt gestart. Steeds wordt 
de band stop gezet om te benoemen 
wat er qua interactie plaats vindt tus
sen de leerkracht en M. De leerkracht 
is verbaasd om te zien wat ze zelf bij
draagt aan de interactie en de wijze 
w a a r o p M. daa r ve rvo lgens op 
reageert. Ze geeft aan dat er een groot 
verschil is tussen haar beleving van 
de situatie op dat moment en haar 
waarneming tijdens het bekijken van 
de opname achteraf. Doordat de con
tactprincipes zo helder en concreet 
zijn aangegeven heeft ze het gevoel 
deze ook in vergelijkbare situaties te 
kunnen gebruiken. 

Na deze opname worden er vervolg
afspraken gemaakt. Het kind heeft 
veel moeite om zich zelfstandig om te 
kleden voor de gymles. Er wordt een 
opname gemaakt van het omkleden. 
De leerkracht herkent het moeilijke 
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gedrag. Vervolgens wordt er een ana
lyse gemaakt van de onderwijssitu
atie. Het blijkt dat er het één en ander 
zou kunnen worden bijgesteld en 
aangepast. Er wordt besloten dat er 
een handelingsplan wordt opgesteld 
waarbij het kind een andere plaats 
krijgt in de klas zodat hij minder snel 
afgeleid is (klasse-organisatie), de 
handelingen die hij moet verrichten 
w o r d e n v isuee l gemaak t in een 
omkleedboekje (didactiek) en de hou
ding van de leerkracht is er een van 
kijken wat het kind nodig heeft daar
op ingaan en eventueel verwoorden 
van de handelingen welke het kind 
moet verrichten. 

Na een poosje worden er opnieuw 
opnames gemaakt. De verandering is 
duidelijk zichtbaar. Het verhaal is 
nog niet af want de leerkracht en de 
vakleerkracht willen ook graag kijken 
naar het gedrag van het kind tijdens 
de gymles. Ook hier worden opna
mes gemaakt en vervolgens een han
delingsplan opgezet. 
Het gevoel van competentie bij de 
leerkracht en het kind groeit door 
deze aanpak. 

Voor de liefhebbers is dit voorbeeld 
ook te zien. In samenwerking met 
SPIN is er een videoband gemaakt 
waarop dit proces met deze leerling 
is vastgelegd. 

Tenslotte. 
De mogelijkheden van V.I.B. binnen 
het onderwijs zijn legio. 
Zo zijn we op dit moment bezig met 
het inzetten van V.I.B. in de ambulan
te begeleiding. 
In een klas van 25/30 kinderen kun je 
een leerkracht aan de hand van beel
den laten zien hoe het s-h of e.s.m. 
kind funct ioneer t en hoe de leer
kracht de interactie met dit kind kan 
uitbouwen en versterken. 
Een andere mogelijkheid zou kunnen 
zijn het opnemen en analyseren van 
functioneringsgesprekken en ouder-
gesprekken. Verder gebruiken we de 
camera om korte opnames te maken 
in de klas bij de jongste kinderen op 
Rotsoord. Ze krijgen de videoband 
vervolgens mee naar huis. Thuis kun
nen ze met hun ouders de band bekij
ken waarbij we de ouders leren om te 

Van een school voor communi
catief gehandicapte kinderen 
zou je mogen verwachten dat 
er op ieder niveau gestreefd 

wordt naar een optimale com
municatie zowel met de ouders 

als binnen het team. 

benoemen en het kind te stimuleren 
te gaan vertellen. Geen direkte vorm 
van VIB, maar wel ontstaan vanuit 
het werken met VIB. 

Er zijn verschillende scholen in het 
land die bezig zijn met VIB. Een aan
tal van deze scholen werken samen in 
de projektgroep onderwijs van SPIN. 
Ook het Rotsoord participeert hierin. 
Op dit moment voert de projektgroep 
onderwijs gesprekken met diverse 
nascholingsinstituten. Er bestaan bij 
deze instituten plannen om in 95/96 
V.I.B. op te gaan nemen in hun cur
susaanbod. 
Verder zijn er afspraken gemaakt met 
de Universi tei t van Utrecht om te 
komen tot een verdere theoretische 
onderbouwing van V.I.B. en een ver
geli jking met het projekt 
O r t h o p e d a g o g i s c h e Afs temming 
(O.P.A.). De universiteit heeft ook 
belangstelling voor een effectmeting 
van VIB in het onderwijs. 

VIB is niet hét wondermiddel; het is 
één van de middelen die de intern 

begeleider tot zijn beschikking heeft. 
Natuurlijk zijn er ook andere midde
len welke goed ingezet kunnen wor
den om het onderwijs verder uit te 
bouwen. We zouden het op prijs stel
len om eventuele ervaringen met VIB 
of een andere vorm van collegiale 
consultatie met u te delen. 

Theo Riddersma werkt als 
intern en ambulant 

begeleider, verbonden aan het 
Rotsoord te Utrecht. 

literatuur 
Balkom, J. van, ZMOK-school met 
actief terugplaatsingsbeleid, Speciaal 
onderwijs, jrg 64 nr 9. 

Balkom, J van en bewerkt door Groot, 
I. de, ZMOK-school met actief terug
p laa t s ingsbe le id , Balans Belang, 
maart 1993. 

Bruins , M.CH. , Verschi l len in 
omgaan, Van Horen Zeggen, jrg 35, 
nr 1, maart 1995. 

Jaegers, W.B.A., Video Interact ie
begeleiding in de klas. Uniek hulp
middel voor leerkracht in de klas, 
Schoolmanagement, nr 7,1994. 

Houten, M. van, Schoolteam kijkt 
thuis met succes mee bij moeilijk 
opvoedbare kinderen, Trouw, 
16 april 1994. 

Pr insen , H. en Janssen , D. en 
R idder sma , T.C. Vakmanschap is 
meesterschap, School jrg. 23 nr. 1 
januari 1995 

VEBOSS, WAG, FOSS, NVA (1992), 
Verschillen in Omgaan. 

Westerop, H. (1993), Kijk op eigen 
k u n n e n , col legiale consu l t a t i e , 
Hoevelaken. 

VHZ• jaargang 33 nummer I . oklolvi 19M 



ARTIKELEN 

Ouders stimuleren taal: D e H a n e i l O u d e i T U r S U S 
Neel de Bruyn. 

Samenvatting. 

De Hanen Oudercursus is een in Canada ontwikkelde cursus voor 

ouders van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De kin

deren zijn tussen de 1 en (maximaal) 5 jaar oud. Eén van de basale 

uitgangspunten van Hanen is dat alle kinderen taal leren in hun 

dagelijkse omgeving. Ook kinderen met een taalontwikkelingsstoor

nis kunnen taal leren in deze omgeving, mits deze maximaal is aan

gepast aan de mogelijkheden van het kind. In de Hanen 

Oudercursus leren de ouders hoe zij hun eigen gedrag en houding, 

én de leefwereld van het kind zo aan kunnen passen, dat hun kind 

mogelijkheden krijgt om taal te leren. 

De Hanen Oudercursus is een combi
natie van groepsbijeenkomsten en 
huisbezoeken. Tijdens deze huisbe
zoeken worden video opnames van 
de ouder-kind interactie gemaakt. De 
cu r sus w o r d t gegeven door een 
logopedist en een 'contact-ouder'. De 
contactouder heeft zelf al eerder een 
Hanen Oudercursus gevolgd. In de 
cursus leren de ouders de 'Hanen-
principes'. Dit zijn een aantal algeme
ne commun ica t i e p r inc ipes , die 
geschikt zijn om de taalontwikkeling 
van k inde ren te s t imu le ren . De 
ouders krijgen deze principes zeer 
overzichtelijk aangeleerd, in een dui
delijk kader waarbinnen ze informa
tie kunnen plaatsen. Ouders kiezen 
zelf welke principes voor hun kind 
van belang zijn. De Hanen Ouder
cu r sus is een p rak t i sche cu r sus , 
ouders oefenen (o.a. met behulp van 
video) en krijgen de gelegenheid dat
gene wat zij leren in te passen in hun 
dagelijks leven. 

1. Doelen van de Hanen Oudercursus 
De Hanen Oudercursus is een gezins
gerichte interventie bij taalontwikke
lingsstoornissen van jonge kinderen 
(1 tot 5 jaar). Deze benadering gaat 
uit van: 
• het belang van het betrekken van 

ouders 
• het belang van vroegtijdige inter

ventie. 

Betrekken van ouders 
Het betrekken van ouders bij taaiin
terventie wordt in grote kring gezien 
als een effectieve methode. Ouders 
k u n n e n de beste t aa lvoorbee lden 
voor hun kind zijn, mits ze maximaal 
gebruik maken van de mogelijkheden 
om taal te stimuleren in dagelijkse 
s i tuat ies . Ouder s willen het beste 
voor hun kind en zijn daardoor zeer 
gemotiveerd om extra tijd en energie 
in de ontwikkeling van hun kind te 
steken. Daarnaast zijn de kinderen op 
een leeftijd dat de communicatie met 
v e r t r o u w d e vo lwassenen er heel 
anders uitziet dan de communicatie 
met vreemden. 

Het ligt voor de hand om juist voor 
deze kinderen vertrouwde volwasse
nen in te schakelen. 

Aan de andere kant worden juist de 
ouders diep geraakt door de taalont
wikkel ingss toornis van h u n kind. 
Daardoor kunnen zij zich onzeker, 
verward, geïsoleerd en gefrustreerd 
voelen over hun capaciteiten om hun 
kind op te voeden. Hiermee moet 
rekening gehouden worden tijdens 
de cursus. 

Vroegtijdige interventie 
Vroegtijdige interventie bij taalont
wikkelingsstoornissen is zeer belang
rijk. Het leren van taal is gebonden 
aan een kritische periode, hoe jonger 
het kind des te groter de kans om een 
niet goed lopende taalontwikkeling te 
verbeteren. 
Daarnaast neemt de taalontwikkeling 
een centrale plaats in tijdens de ont
wikkel ing van kinderen. Spreken, 
denken, gevoelens uiten, fantaseren: 
dit alles krijgt vorm door middel van 
taal. Ook opvoeding en onderwijs 
v inden door taal en communicat ie 
plaats. Taal/spraak- en communica
tiestoornissen hebben dan ook een 
negatief effect op de totale ontwikke
ling van kinderen. 
Een andere reden voor het vroegtijdig 
ingrijpen bij taalontwikkelingsstoor
nissen ligt in de reactie van ouders op 
taalontwikkelingsstoornissen. Ouders 
van een kind met een taalontwikke
lingsstoornis blijken zich vaak extra 
te gaan richten op de taalproduktie 
van hun kind en het 'opdrachten' tot 
nazeggen en benoemen te geven. Dit 
werk t ave rech t s op de s p o n t a n e 
ouder-kind interactie en de kans dat 
k inderen zich terugtrekken uit de 
communicatie met de ouders is groot. 
Hierdoor krijgen de kinderen minder 
in plaats van meer mogelijkheden om 
het spraak- en taalsysteem te verwer
ven. 

Door ouders in een vroeg s tadium 
informatie te geven over de taalont
wikkel ing en welke rol zij daarin 
kunnen vervullen, kunnen dergelijke 
patronen voorkomen worden. 
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DE HANEN OUDERCURSUS 

Doelen 
Met deze feiten in gedachten, zijn 
dr ie hoofddoe l s t e l l i ngen van de 
Hanen Oudercursus te onderschei
den: 
• trainen: de kennis van ouders over 
de taalontwikkel ing van kinderen 
ve rg ro t en en hen commun ica t i e 
manieren leren die de taalontwikke
ling van kinderen stimuleren; 
• toepassen: ouders de gelegenheid 
geven om de H a n e n - p r i n c i p e s te 
oefenen en in hun dagelijks leven in 
te passen; ouders worden hierbij aan
vankelijk begeleid door het Hanen 
cursusleiders; 
• ondersteunen: ouders de mogelijk
heid geven om hun ideeën, zorgen en 
p r o b l e m e n te delen met ande re 
ouders in vergelijkbare situaties. 

2. Wie geven de Hanen Oudercursus? 
De oudergroepen worden geleid door 
een Hanenteam: een logopedist en 
een contactouder. De logopedist is 
ge t ra ind in de Hanen methodiek . 
Deze training wordt gegeven in een 
driedaagse 'certificeringsworkshop'. 
Bij deze workshop zijn Canadese trai
ners van het Hanen Centre in Toronto 
betrokken. De logopedist draagt de 
verantwoordelijkheid voor het uit
voe ren van de cu r sus . Voor de 
logopedisten is het handboek Making 
Hanen H a p p e n geschreven. In dit 
h a n d b o e k s taat de opze t van de 
Hanen Oudercursus zeer uitgebreid 
beschreven, inclusief activiteiten en 
tips. Dit boek wordt momenteel ver
taald. De contactouder is een ouder 
(meestal een moeder) die eerder deel
genomen heeft aan de cursus. De con
tac touder weet hoe het is om een 
kind te hebben waarmee de commu
nicatie moeizaam verloopt en kent de 
omstandigheden waarin de gezinnen 
leven. Daardoor is haar ervaring een 
goede aanvulling op de kennis van 
de logoped i s t . Ook voor de 
Contac touders is een handle id ing 
verschenen: 'Ouders Helpen Ouders' 
genaamd. Hierin worden alle taken 
van de Contactouder beschreven en 
worden tips gegeven hoe deze taken 
uit te voeren. Daarnaast bestaat er 
een één-daagse training voor toekom
stige Contactouders. 

3. Hoe ziet een Hanen Oudercursus 
eruit? 

Een standaard Hanen Oudercursus 
duurt veertien weken van begin tot 
einde. De cursus is een combinatie 
van individuele gesprekken, groeps
bijeenkomsten en huisbezoeken. 

Individuele kennismakings
gesprekken 
De cursus start met individuele ken
nismakingsgesprekken met de gezin
nen. Hierin wordt een video-opname 
gemaakt, om de 'beginsituatie' in het 
gezin vast te leggen. De doelen van 
het gesprek zijn: 
• ontdekken van behoeften en ver
wachtingen ten aanzien van de cur
sus; 
• observatie van de communicatieve 
vaardigheden van het kind; 
• obse rveren van de o u d e r - k i n d 
interactie; 
• geven van informatie over de cur
sus aan de ouders; 
• ouders de gelegenheid geven om 
kennis te maken met de cursusleiders 
en te wennen aan het maken van 
video-opnames. 

Ouderbijeenkomsten 
Na de kennismakingsbijeenkomsten 
v ind t de eerste ouderbi jeenkomst 
plaats. Deze bijeenkomst wordt in de 
avonduren gehouden, zodat ook wer
kende o u d e r s deze bij k u n n e n 
wonen. Het is de bedoeling dat zowel 
de moeder als de vader van ieder 
kind aanwezig zijn. De groep bestaat 
uit minimaal 6 en maximaal 8 gezin
nen. In negen bijeenkomsten wordt 
per avond een thema b e h a n d e l d . 
Daarnaast geven de bijeenkomsten 
gelegenheid tot het uitwisselen van 
ervaringen en verlenen van onderlin
ge steun. 
De ouders werken tijdens de cursus 
met het boek: 'Praten doe je met z'n 
tweeën' , een helder geschreven en 
schitterend geïllustreerde gids over 
communiceren met jonge kinderen. 

De Hanen Oudercursus is gebaseerd 
op verschillende theorieën over het 
l ee rgedrag van vo lwassenen . De 
ouders worden op allerlei manieren 
betrokken bij hun eigen leerproces. 

Hiervoor w o r d t gebruik gemaak t 
van: 
• activiteiten en gesprekken in kleine 
groepjes: 
• evaluatie door de ouders, van zich
zelf en van andere ouders 
• het opstellen van actieplannen om 
het geleerde in het dagelijks leven te 
oefenen. 

Ouders krijgen in de bijeenkomsten 
kennis en ideeën aangeboden over de 
taalontwikkeling van kinderen en de 
rol die zij zelf hierin kunnen spelen. 
Op basis van deze kennis en h u n 
e rva r ingen met h u n k ind , k iezen 
ouders waaraan zij in de cursus gaan 
werken. De logopedist en de andere 
ouders bieden daarbij ondersteuning. 
De logopedist stelt zich dus niet op 
als een schoolmeester en de ouderbij
e e n k o m s t e n zijn geen col leges . 
Ouders krijgen de gelegenheid om 
zelf met de stof aan de gang te gaan, 
en zich de stof op hun manier eigen 
te maken. 

Binnen de groepsbijeenkomsten en 
binnen de hele Hanen cursus wordt 
uitgegaan van het positieve. Stukjes 
video van de interactie tussen ouder 
en kind worden in de oudergroep 
ver toond . Op deze v ideo ' s w o r d t 
gezocht naar momenten dat het goed 
gaat, momenten dat ouder en kind 
daadwerkelijk contact hebben. Het 
ui tgangspunt is dat alle ouders het 
goed proberen te doen. En er is ook 
niet zozeer sprake van goed of fout, 
wat bij het ene kind pr ima werkt , 
slaat bij het andere kind niet aan. De 
n a d r u k in de cu r sus ligt juist op 
manieren die wél werken bij het kind, 
deze manieren worden uitgebreid. 
Deze positieve benadering heeft ook 
een uitwerking op hoe de ouders met 
elkaar omgaan in de groep. Ook het 
feit dat ouders letterlijk bij elkaar in 
de huiskamer kijken door de video's, 
zorgt voor een ver t rouwel i jke en 
open sfeer in de groep. 
De Hanen cursus is erop gericht om 
ouders zelf actief te maken op het 
gebied van de taalontwikkeling. De 
inbreng van ouders in de cursus is 
groot. Ouders worden niet afhanke
lijk van hulpverleners. Ze leren van 
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hulpverleners, profiteren van de ken
nis van hulpverleners, maar blijven 
'de baas' over hun eigen leerproces. 
Dit is heel belangrijk, want hierdoor 
kunnen ouders ook doorgaan met het 
toepassen van Hanen, als de cursus al 
gestopt is. De logopedist probeert in 
de oude rb i j eenkoms ten o u d e r s 
zoveel mogelijk zelfstandig en van 
elkaar te laten leren. 

Huisbezoeken 
In drie huisbezoeken krijgen ouders 
de gelegenheid om hun ouder-kind 
interactie te bespreken en feedback te 
krijgen over hoe zij Hanen integreren 
in hun dagelijks leven. Ook is er gele
genheid om specifiek in te gaan op de 
situatie binnen het gezin. Tijdens de 
huisbezoeken wordt een video-opna
me van de interactie tussen ouder en 
kind gemaakt en bekeken. Het terug
zien van de eigen v ideo -opname , 
heeft een veel groter leereffect dan 
gesprekken of kijken naar 'standaard
opnames'. De video wordt uitgebreid 
besproken. 

Afsluitende gesprekken 
De cursus wordt afgerond met indivi
duele afsluitende gesprekken met de 
ouders. Hierin wordt teruggekeken 
op de cursus, en op wat de ouders 
ge leerd hebben . De eers te v ideo
opname word t vergeleken met de 
laatste video. Ook wordt door de cur
susleiding samen met de ouders een 
plan gemaakt hoe de ouders verder 
kunnen met het st imuleren van de 
taal van hun kind. 

4. Voor wie is de Hanen Ouder
cursus bedoeld? 
De Hanen oudercursus is ontwikkeld 
voor ouders met een kind met een 
taalontwikkelingsstoornis. 
De oorzaak van deze stoornis kan 
zowel primair als secundair zijn: van 
een specifieke taalachterstand tot het 
achterblijven van de verstandelijke 
on twikke l ing , e rns t ige on twikke
lingsstoornissen, genetisch bepaalde 
stoornissen, hersenbeschadiging of 
door omgevingsfactoren bepaalde 
stoornissen. 
De kinderen zijn tussen de 1 en 5 jaar 
oud. Het cursusmater iaa l voor de 

ouders gaat uit van peuters en jonge 
kleuters; 5 jaar is dus het absolute 
maximum. 
De kinderen hebben een taaiproduc
tie van maximaal 3-woordzinnen. 
Ook dit is in het cursusmateriaal voor 
ouders terug te vinden. 

Het boek 'P ra t en doe je met z 'n 
tweeën' gaat over kinderen die nog 
niet spreken tot kinderen die maxi
maal drie-woordzinnetjes maken. 
In de Nederlandse oudercursussen 
heeft een aantal gezinnen met een 
slechthorend kindje meegedaan. De 
resultaten hiervan waren zeer posi
tief. Voor dove kinderen is de metho
diek niet geschikt. 

Gezinnen die geschikt zijn voor de 
cursus zijn gezinnen waar een voor
deel te verwachten is van het stimule
ren van de c o m m u n i c a t i e tussen 
ouder en kind. 
De minimale diagnostiek voor een 
Hanen Oudercursus bestaat uit een 
gehooronderzoek en een onderzoek 
naar de sp raak / t aa lon twikke l ing . 
Verder is van belang dat de ouders 
gemotiveerd zijn en tijd genoeg heb
ben om de cursus te volgen. 
Een logopedist neemt uiteindelijk de 
beslissing welke gezinnen aan de cur
sus kunnen deelnemen. 

5. De inhoud van de Hanen 
Oudercursus 
De Hanen cursus is gebaseerd op 
algemene communicatie-principes. 
De Hanenprincipes zijn dus op zich
zelf niets nieuws, maar de concrete 
ui twerking in een breed opgezette 
cursus voor oude r s maakt Hanen 
uniek. De belangrijkste Hanen-princi
pes worden samengevat met de term 

VAT: 
de ouders Volgen het kind, passen 
zich Aan en voegen taal en ervaring 
Toe. 

Volgen 
Het eers te Hanen pr inc ipe word t 
s a m e n g e v a t met de t e rm volgen . 
Volgen staat voor Kijken, Wachten, 
Luisteren (KWL). 
Door goed naar hun kind te kijken, 
leren oude r s h u n kind kennen en 
begrijpen. Zij zien wat het kind inte
resseert en op welke manier het kind 
communiceer t . Hierbij word t ook 
gekeken naar het maken van oogcon
tact, het maken van gebaren, aanra
kingen: alle manieren waarop kinde
ren communiceren worden bestu
deerd. 

Door lang te wach ten geven de 
ouders het kind de kans om uit te 
drukken wat het voelt en vindt. Veel 
ouders hebben de neiging te snel te 
willen zijn in hun interacties met het 
kind. Kinderen hebben tijd nodig om 
te communiceren. 
Door goed te lu i s te ren k u n n e n 
ouders beter op hun kind reageren. 

Aanpassen 
Het tweede principe is het Aanpassen 
aan het kind. Ouders gaan hun hou
ding en manier van communiceren 
aanpassen. Zij gaan veel activiteiten 
samen met het kind onde rnemen , 
zorgen dat zij op ooghoogte met het 
kind zijn en laten het kind weten, dat 
ze geïnteresseerd in hem/haar zijn. 
De ouders gebruiken hierbij onder 
andere de volgende manieren: 
• oogcontact met kind maken 
• imiteren van het kind (geluiden en 

bewegingen) 
• herhalen van woordjes en gebaren 
• gebaren maken 
• beurten verdelen 
• vragen stellen 
• 'vertalen': benoemen wat het kind 

non-verbaal aangeeft. ('Say it as he 
would, if he could') 

• toelichten 

Toevoegen 
Het derde principe is het Toevoegen 
van taal en ervaring. Als de ouders 
zich aangepast hebben aan het kind, 
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komt het moment om taal en ervaring 
toe te voegen in de interactie met het 
kind 
Ouders kunnen dit op de volgende 
manieren doen: 
• door het kind te imiteren, maar er 

woordjes aan toe te voegen 
• door handelingen of gebaren van 

het kind te 'vertalen' met een toe 
voeging 

• door voor het kind een situatie te 
beschrijven bijvoorbeeld door met 
het kind te praten over iets wat 
gaat gebeuren 

• door het kind iets uit te leggen, of 
bijvoorbeeld met het kind te praten 
over hoe iets voelt 

• door 'doen alsof'-spel met het kind 
te spelen. 

De ouders leren dus eerst hoe zij de 
ini t iat ieven van hun kind kunnen 
vo lgen (door Kijken, Wachten en 
Luis te ren) . H i e r d o o r gaan zij de 
manieren waarop hun kind commu
niceer t h e r k e n n e n . Als zij deze 
manieren kennen, gaan de ouders 
hun eigen manier van communiceren 
aanpassen aan de specifieke commu
nicatie van hun kind. Ouder en kind 
vinden nu aansluiting bij elkaar en 
kunnen vanaf dit punt verder werken 
aan taal en communicatie. Stap voor 
stap gaan de ouders 'taal en ervaring' 
toevoegen. De laatste vier bijeenkom
sten van de cursus worden besteed 
aan de onderwerpen: Spelen volgens 
VAT, Muziek volgens VAT, boekjes 
lezen volgens VAT en knutselen vol
gens VAT: 

6. De visie waarop de Hanen 
Oudercursus is gebaseerd 
Hanen is gebaseerd op het uitgangs
punt dat alle kinderen taal leren in de 
dagelijkse omgeving, dus ook kinde
ren met een taalontwikkelingsstoor
nis . Deze k inde ren stel len echter 
andere eisen aan die dagelijkse omge
ving. Daarom is er b innen Hanen 
voor gekozen om ouders in staat te 
stellen de dagelijkse omgeving van 
het kind zo aan te passen dat hun 
kind ervan kan profiteren. Hierbij 
sluit de cursus zo veel mogelijk aan 
bij de manier waarop kinderen taai-
verwerven, om zodoende het vastge

lopen proces weer op gang te bren
gen. 

Ouder-kind interactie 
Als je kijkt naar de manier waarop 
o u d e r s 'van n a t u r e ' met b a b y ' s 
omgaan, is er sprake van wederzijds 
reageren op elkaar. De baby imiteert 
de geluiden van de ouder, maar ook 
de ouder doet geluiden en gezichts
uitdrukkingen van het kind na. De 
ouder interpreteert zelfs de geluiden 
die de baby maakt alsof er een bete
kenisvol woord is gesproken. Ook de 
gebaren die het kind maakt, vat de 
ouder op als 'taal' en reageert hier als 
zodanig op. De ouder volgt als het 
ware de baby. Door dit volgen geeft 
de ouder betekenis aan bewegingen 

l 
en geluiden van het kind. Dit vormt 
de aanzet voor de taalontwikkeling 
van het kind. Het volgen staat dus 
aan het begin van de taalontwikke
ling en is dan ook het eerste principe 
dat ouders in de Hanen-cursus leren. 
In het ideale geval verloopt de com
municatieve interactie symmetrisch: 
ouder en kind 'spreken' om de beurt 
en hebben ieder een even groot aan
deel in het aandragen van gespreks
onderwerpen en het handhaven van 
het verloop van het gesprek. Ouder 
en kind passen zich dus aan elkaar 
aan, het tweede Hanen-Principe. 
De ontwikkeling van interactionele 
t aa lvaa rd igheden star t al op heel 
jonge leeftijd. Het kind kan de regels 

voor het voeren van gesprekken al 
jong leren, doordat de ouders imite
ren, reageren en allerlei beurtwisse
lingsspelletjes met het kind spelen. 
De interactie tussen ouders en kinde
ren met ernstige spraak/taalproble
men kan dan ook al in een vroeg sta
dium verstoord zijn. Deze verstoring 
kan zijn oorzaak vinden in het kind, 
bijvoorbeeld vanwege een zintuiglij
ke of verstandelijke handicap. Maar 
ook de ouder kan de balans in de 
interactie met het kind verstoren. Uit 
onderzoek naar de interactie tussen 
kinderen met een taalontwikkelings
stoornis en hun ouders blijkt dat som
mige ouders minder goed in staat zijn 
het gedrag van hun baby te interpre
teren en er adequaat op te reageren. 

t Deze ouders nemen veel vaker het 
l initiatief tot interactie en zijn veel 
s d i rec t i ever of co r r ige rende r dan 

ouders van zich normaal ontwikke-
e lende kinderen. Zij volgen het kind 

niet en passen zich niet aan het 
niveau van het kind aan. De responsi-

L: viteit van de ouders is laag en er ont-
t staat een a-symmetrisch interactie-
i- p a t r o o n tussen kind en oude r , 
j - Doordat de communicatie van ouder 
n en kind niet op elkaar aanslui ten, 
r leert het kind niet meer van de ouder, 
r Als de oude r het kind een woord 

voorzegt, sluit het niet aan bij het 
e niveau en de beleving van het kind. 
?1 Daardoor zal het kind het woord niet 
is oppikken. 
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Rollen van ouders 
Sommige ouders nemen een rol aan 
ten opzichte van het kind, waarvan 
het k ind we in ig voordee l heeft. 
Binnen de Hanen Oudercursus wordt 
dit proces aan de ouders uitgelegd 
aan de hand van rollen die ouders op 
zich kunnen nemen. 
De eerste rol is die van 'Helpende 
ouder ' . Wanneer een kind zelf iets 
niet wil of kan zeggen, springt deze 
ouder op om het voor het kind te 
doen. Als de ouder alles doet voor 
het kind, krijgt het kind het niet de 
kans om het zelf te proberen én te 
leren. Deze ouder straalt naar het 
kind uit: 'Kom maar, schat, ik doe dat 
wel voor je'. 

De tweede rol is het de ' D r u k k e 
ouder'. Deze ouder is zo druk met het 
regelen van alle dagelijkse zaken, dat 
er geen tijd overblijft om eens heel 
rustig, in het tempo van het kind, met 
het kind te praten en bezig te zijn. De 
ouder praat meer tégen het kind dan 
mét hem. De s t andaa rd - t eks t van 
deze ouder is: 'Ik heb het zo druk, we 
moeten nu weg' 

De d e r d e rol is de 'Onderwi jze r -
ouder'. Deze ouder wil het kind alles 
leren, maar vergeet dat kinderen het 
mees te leren door zelf d ingen te 
doen. De ouder is veel aan het vertel
len en uitleggen en het kind krijgt 
we in ig kansen om er tussen te 
komen. De standaard-tekst van deze 
ouder is: 'Luister maar, ik zeg wel 
hoe het moet' 
Tot slot de 'Respons ieve O u d e r ' . 
Deze ouder gebruikt de VAT-metho-
de: Volgen Aanpassen Toevoegen. De 
s tandaard tekst van deze ouder is: 
Als ik nu naar jou luister, luister jij 
straks naar mij'. 

Alle ouders nemen gedurende de dag 
al deze rollen op zich, afhankelijk van 
de situatie. Maar vaak is er één rol die 
de ouder het meest gebruikt 
en het is goed als 
ouders zich 
daar bewust 
van zijn. 
De rol die de Hanen cursus de ouders 
wil aanleren is de responsieve ouder-
rol. De ouder leert communiceren op 
de VAT manier: Volgen en Aanpas

sen zijn de eerste s tappen. Pas als 
ouder en kind elkaar 'gevonden' heb
ben kan er taal en ervaring toege
voegd worden. Er is sprake van sym
metrie in de interactie tussen ouder 
en kind. Kinderen met een taalont
wikkelingsstoornis kunnen op deze 
manie r het mees te leren van de 
omgang met de ouders. 

7. Hanen in Nederland 
In 1990 heeft Ayala Manolson, grond
legger van Hanen, in Nederland een 
presentatie over Hanen gehouden. In 
diverse studiereizen naar Toronto is 
o n d e r z o c h t of H a n e n ook in 
Nederland een bruikbare methodiek 
kan vormen. In Nederland zijn nog 
weinig goed opgebouwde en gestruc
tureerde programma's voor ouders 
van kinderen met spraak-/taalstoor
nissen v o o r h a n d e n . Daarom is in 
1992 besloten om in Nederland een 
project te s ta r ten rond de H a n e n 
Oudercursus. Het Nederland Insti
tuut voor Zorg en Welzijn (NIZW) 
coördineert dit project en werkt daar
bij samen met het Hanen Centre in 
Toronto, het ministerie van Volks
g e z o n d h e i d , Welzijn en Spor t én 
instellingen en logopedisten in het 
werkveld. 

Taken NIZW 
Het NIZW heeft vanuit het ministerie 
van VWS de landelijke coördinatie 
van het Hanen-projec t in h a n d e n 
gekregen. Ook is het NIZW verant
woordelijk voor de vertaling en aan
passing van de Hanen-materialen en 
onderzoek naar de cursus. Het NIZW 

voert zelf een procesonderzoek uit. In 
dit procesonderzoek is onderzocht of 
de Hanen Oude rcu r sus in Neder 
landse instellingen en bij Nederland
se gezinnen 'aanslaat' en onder welke 
voorwaarden dergelijke cursussen 
gegeven kunnen worden. Daarnaast 
is een u i tkomstonderzoek naar de 
effecten van de cursus verricht door 
het Paedologisch Instituut Duiven-
d recht. 

De doelstelling van het Nederlandse 
Hanen project is de cursus aan te pas
sen aan Neder land en landelijk te 
verspreiden. Op deze wijze moet een 
laagdrempel ig en vroegtijdig hul 
paanbod voor gezinnen beschikbaar 
komen. De primaire doelstelling is 
dat de taalontwikkeling van de kin
deren gestimuleerd wordt. Hierdoor 
zal het kind (later) ook beter meekun
nen op school. 

Daarnaast is ook verbetering van de 
opvoedingsrelatie tussen ouder en 
kind een doel van het programma. 

Doelgroep 
De doelgroep voor een programma 
gericht op taal en communicatie is 
redelijk groot. Uit de laatste cijfers 
over taalachterstanden en taalontwik
kelingsstoornissen bij jonge kinderen 
tot vijf jaar, blijken deze stoornissen 
bij zo'n 10% van de Nederlandse kin
deren voor te komen. Bij 20% van 
deze 10% is de (belangrijkste) oor
zaak van de stoornis gelegen in een 
niet effectieve communicatie tussen 
ouder en kind. En bij nog eens 20 % 
van de 10% is een niet effectieve com-
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municatie tussen ouder en kind het 
resultaat van de taalontwikkelings
stoornis. Bij 40 % van de kinderen 
met een taal /spraakstoornis is dus 
sprake van een niet effectieve com
munica t i e tussen o u d e r en k ind . 
Daarnaast is het ook in het geval dat 
een taalontwikkelingsstoornis geen 
resultaat of gevolg is van de commu
nicatie tussen ouder en kind, van 
be lang om o u d e r s h a n d v a t t e n te 
geven om op een goede manier met 
de taalontwikkelingsstoornis om te 
gaan. Ouders kunnen bevestigd wor
den in hun manier van omgaan met 
het kind en deze manier optimalise
ren. Zo voorkom je dat ouders door 
de stoornis van het kind alsnog min
der goede omgangsvormen gaan han
teren. 

Experimenten 
De eerste organisaties in Nederland 
die belangstelling toonden voor het 
werken met de Hanen Oudercursus 
w a s een aan ta l Medisch 
Kleuterdagverblijven (MKD) en 
Aud io log i sche Cent ra (AC). 
Logoped i s t en w e r k z a a m in deze 
organisaties zijn in de Hanen metho
diek getraind door twee Canadese 
trainers. In 1993 en 1994 zijn experi
menten met de Hanen Oudercursus 
ui tgevoerd bij zes MKD's en twee 
AC's. Ook ouders van verstandelijk 
gehandicapte kinderen vanui t een 
KDV hebben de cursussen gevolgd. 

Ouders, logopedisten en contactou-
ders zijn enthousiast over de Hanen-
cursus. De ouders geven aan, dat zij 
anders omgaan met hun kind en dat 
het kind hiervan profiteert. Ouders, 
die vóór de cursus aangeven 'geen 
kant meer op te kunnen ' met hun 
kind, blijken toch in staat om een 
andere manier van omgaan met hun 
kind te vinden. Veel ouders uit de 
eerste oudercursussen zeggen dat zij 
hun kind beter zijn gaan begrijpen en 
dat zij meer geduld op kunnen bren
gen. Dit heeft ook invloed op de tota
le opvoedingssituatie. 
De ouders vonden het pre t t ig om 
samen aan de cursus deel te nemen. 
Vaders en moeders voelen zich meer 
door elkaar gesteund in de opvoe

ding van het kind. De ouders ervaren 
de groepsbijeenkomsten als bijzonder 
prettig en leerzaam. Ouders herken
nen eikaars problemen en voelen zich 
door elkaar gesteund. Het zichzelf 
terugzien op de video werkt als 'eye-
opener ' en veel ouders noemen dit 
het meest waardevolle deel van de 
cursus. Ouders geven aan het prettig 
te vinden om zelf iets voor hun kind 
te kunnen doen, dat ze niet 'aan de 
kant hoeven te staan' terwijl profes
s ionals met h u n k ind bezig zijn. 
Sommige ouders vinden de groeps
bijeenkomsten echt een avondje uit, 
vanwege deze positieve sfeer. Je ziet 
de ouders deze positieve sfeer ook 
overbrengen op hun omgang met het 
kind. Ook als ze met hun kind bezig 
zijn, leggen ze de meeste nadruk op 
de dingen die wel goed gaan. De kin
deren worden hierdoor vaak rustiger. 
Ouders worden geactiveerd tijdens 
de cursus en hebben een belangrijke 
rol. De meeste ouders geven aan dat 
voor hen de cursus na drie maanden 
niet ophoudt, zij blijven Hanen toe
passen met hun kind en pakken af en 
toe het boek er weer bij om een stapje 
verder te komen. 

Ook zijn er o u d e r g r o e p e n die na 
afloop van de cursus bij elkaar blijven 
komen. De logopedisten èn de ouders 
constateren bij veel kinderen een toe
name van taaibegrip en taaiproduc
tie. De mogelijkheden voor kinderen 
om taal te leren w o r d e n gro ter . 
Ouder en kind krijgen meer plezier in 
het samen dingen doen, het aantal 
leermomenten voor het kind groeit. 
Het (vertaalde) cursusmateriaal vol
doet goed, de cursussen hebben veel 
informatie opgeleverd hoe dit materi
aal nog verder aangepast kan wor
den. 

Landelijke verspreiding 
In juni 1994 is een conferentie over de 
landelijke verspreiding van de Hanen 
O u d e r c u r s u s geo rgan i see rd . 
Uitgebreid is daar aandacht besteed 
aan de vraag: 'Hoe nu verder?'. De 
posit ieve ervar ingen in de experi
menten vragen om een landelijke ver
sp r e id ing van de H a n e n 
Oudercursus. In 1994 heeft een twee
de groep van 25 logopedisten ook 

hun Hanen certificaat behaald. Deze 
logoped i s t en zijn w e r k z a a m in 
MKD's, AC's, KDV's voor verstande
lijk g e h a n d i c a p t e k i n d e r e n en 
O n d e r w i j s v o o r r a n g s g e b i e d e n . 
Inmiddels hebben nu in Nederland 
zo 'n 150 gez innen de H a n e n 
Oudercursus gevolgd. Ook in 1995 
wil het NIZW wederom een certifice-
ringsworkshop verzorgen. Het zou 
goed zijn om ook de mogelijkheden 
van de Hanen Oudercursus op scho
len voor kinderen met hoor-, spraak-
en/of taalproblemen te onderzoeken. 

De auteur, Neel de Bruyn, is 
sociaal pedagoog en werkzaam 
bij het Nederlands Instituut 

voor Zorg en Welzijn als 
projectmedewerker. 

informatie 
Informat ie over de H a n e n 
Oudercursus kunt u verkrijgen bij het 
NIZW, 
Postbus 19152, 
3501 DD Utrecht. 
(Neel de Bruyn of José Rijnen: 030 
2306359) 
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ARTIKELEN 

TOVERDRANK IN GEBARENTAAL 
Renate de Vries & Suzan Vloet 

Samenvatting. 

Verschillende fonologische aspecten uit de Nederlandse taal 

bestaan mogelijk ook in de Nederlandse Gebarentaal. Dit artikel 

bekijkt en beschrijft deze aspecten aan de hand van een sprook

je op video, uitgebracht door Vi-taal. Hiermee is slechts een 

klein deel van het taalkundig verband tussen Nederlands en 

Nederlandse Gebarentaal weergegeven. 

Zoals een heks t hu i shoor t in een 
sprookje, zo hoort fonologie thuis in 
gebarentaal. Waarschijnlijk trekt u nu 
de wenkbrauwen op, vroeger leerde 
u immers dat fonologie klankleer is 
en dus typisch een element vormt 
van gesproken taal. In dit artikel wil
len wij dit intrigerende onderwerp 
aanroeren door te kijken of enkele 
aspecten van het Nederlands verge
lijkbaar zijn met verschijnselen in de 
Neder landse Gebaren Taal (NGT). 
Omdat het meeste onderzoek op dit 
gebied is ver r ich t b innen de 
American Sign Language (ASL), zul
len wij observaties uit deze taal als 
uitgangspunt nemen. Ter illustratie 
gebruiken we het sprookje van Paul 
Biegel "De boze heks verveelt zich", 
dat door Vi-taal is opgenomen in de 
reeks sprookjes in N e d e r l a n d s e 
Gebarentaal "Alle Hens aan Dek". 

Inleiding 
Aan de Universiteit Utrecht wordt 
b innen de op le id ing Taal & 
Taalstruktuur aandacht geschonken 
aan de fonologie van NGT. In Utrecht 
staat de theoretische taalkunde cen
traal. In deze theorie gaat men er van
uit dat aan alle talen een gezamenlij
ke kern ten grondslag ligt, die bekend 
s taa t als Universe le G r a m m a t i c a 
(UG). Hoewel er aan de oppervlakte 
grote verschillen zijn tussen talen, 
neemt men aan dat alle talen in essen
tie aan elkaar gelijk zijn. Theoretische 
taa lkunde is het zoeken naar deze 
diepere overeenkomsten. Als fonolo
gie een wezenlijk kenmerk is van taal, 
dan zou het ook vindbaar moeten zij-
nin gebarentalen, waarvan NGT er 

één is. In dit artikel worden woorden 
aangegeven in kleine letters tussen 
haken, gebaren in kapitalen tussen 
haken. 

Fonologie, wat is dat? 
Zoals u onder andere in Schermer e.a. 
kunt lezen, bestaan er verschillende 
taalgebieden: fonologie, morfologie, 
syntaxis, semantiek en pragmatiek. 
De fonologie houdt zich bezig met de 
klankeenheden: fonemen. Het woord 
[kat] bijvoorbeeld bestaat uit drie 
fonemen die samen één morfeem vor
men. Een morfeem is betekenisdra-
gend, terwijl fonemen alleen beteke
nisonderscheidend zijn: de [k] alleen 
betekent niets, pas het morfeem [kat] 
betekent: 'bekend viervoetig huisdier 
uit de familie der katachtigen van de 
orde der roofdieren, met dichte, zach
te pels (Van Dale). Door bij [kat] het 
foneem [k] te vervangen door [1] kun 
je er [lat] van maken, wat weer een 
nieuw morfeem is. Vaak vallen mor
femen samen met woorden , zoals 
hier , soms bes taa t een woord uit 
meerdere morfemen, zoals katje of 
lapjeskat. 

We weten hoe een morfeem/woord 
opgedeeld wordt, namelijk in klan
ken, maar hoe gebeur t dit bij een 
gebaar? William C. Stokoe is de eerste 
geweest die zich heeft gerealiseerd 
dat ook gebaren op te delen zijn in 
onderdelen, fonemen dus. 
De theorievorming heeft sinds die tijd 
niet stilgestaan. Om u daarvan een 
idee te geven behandelen we hieron
der telkens een fonologisch verschijn
sel uit het Nederlands en bekijken we 

hoe dat zich manifesteert in NGT. 

Klinkers, medeklinkers en letter-
greepstruktuur in gesproken taal 
Wat onderscheidt in gesproken taal 
een kl inker nu eigenli jk van een 
medeklinker? Het verschil tussen een 
[a], een klinker, en een [k], een mede
klinker, is tamelijk groot. Over het 
algemeen worden klinkers gevormd 
z o n d e r ' f r ict ie ' of ' o b s t r u c t i e ' en 
medeklinkers mét. Bij een explosief 
zoals de [k] is de mondholte gesloten, 
bij klinkers is de mondholte helemaal 
open. Frictie bepaalt dat klinkers in 
het centrum van lettergrepen voorko
men en medeklinkers niet. 

Een tweede criterium voor het ver
schil tussen klinkers en medeklinkers 
is da t k l anken z o n d e r frictie of 
obstructie (klinkers) over het alge
meen de kern van een le t tergreep 
vormen, en klanken mét (medeklin
kers) niet. De mogelijkheid van een 
klank om te fungeren als lettergreep
kern w o r d t sonor i te i t g e n o e m d . 
Klinkers zijn dus (veel) sonoorder 
dan medeklinkers. 

Klinkers, medeklinkers en letter-
greepstruktuur in gebarentaal 
Je kunt een gebaar onderverdelen in 
de c o m p o n e n t e n Beweging 
(Movement) en Plaats (Position). 

[LAATSTE], een voorbeeld van een 
PBP-gebaar 
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Het gebaar [LAATSTE] begint met 
een Plaats: de rechterhand wordt op 
de linker geplaatst (voor contact met 
het lichaam staat in de gebaarteke
ning een kruisje aangegeven). Dan 
volgt een Beweging, een soort halve 
circel, naar een punt hoger op de arm. 
De hand raakt daar weer het lichaam: 
de tweede Plaats. 
We kunnen nu heel goed dit PBP-
gebaar vergelijken met het woord 
[kat], dat op dezelfde manier is opge
bouwd uit componenten, namelijk 
MKM (Medekl inker , Klinker, 
Medek l inke r ) . De c o m p o n e n t 
Beweging fungeert in een gebaar als 
de kern of kl inker van een letter
greep, Plaats fungeert als medeklin
k e r s ) . B w o r d t dan ook sonoor 
genoemd en P niet-sonoor. 

We kunnen nu de volgende typen 
gebaren naast vergelijkbare typen 
woorden zetten: 

type geba. 

kern 
P M P 

M P 
P M 

M 

P 

ir voorbeeld 

[LAATSTE] 
[DOOF] 

[ZEGGEN] 
[WATER] 

[DUITSLAND] 

type woord 

[kat] 
[af] 
[na] 
[u] 

7 

figuur 2. typen gebaren uit NGT ver
geleken met typen woorden 

Wat opvalt is dat [DUITSLAND] een 
gebaar is met alleen Plaats. Dat zou in 
gesproken taal een woord zijn dat uit
sluitend bestaat uit een medeklinker. 
Dat lijkt merkwaardig , want [k] is 
geen Nederlands woord. Toch komen 
medeklinkers die op zichzelf een let
tergreep vormen wel degelijk hier en 
daar voor: men denke aan de syllabi
sche m e d e k l i n k e r s ui t oost-
Nederlandse dialecten in een woord 
als [houdn]. 

Assimilatie 
Het verschijnsel assimilatie bestaat in 
gesproken Nederlands uit assimilatie 

van s t emband t r i l l i ng , [u i t -vaar t ] 
wordt [uit-faart], waarbij de stem
bandtrilling van de [v] verloren gaat 
door gebrek aan trilling bij de [t], die 
immers stemloos is, en assimilatie 
van articulatieplaats van de mede
kl inker , [ schoon-maken] w o r d t 
[ schoom-maken] . Bij ass imi la t ie 
nemen medeklinkers eigenschappen 
over van de medeklinkers die naast 
hen staan. Voordat we kunnen gaan 
praten over assimilatie in gebaren
taal, moeten we eerst enkele begrip
pen uitleggen. In gebarentaal bestaan 
zowel éénhandige als tweehandige 
gebaren. De hand waaraan de voor
keur wordt gegeven bij het maken 
van éénhandige gebaren word t de 
s terke hand genoemd. De ande re 
hand is daarmee dan de zwakke. Een 
voorbeeld van een éénhandig gebaar 
is [HEKS]. 

Het gebaar [HEKS] 

Bij een eenhandig gebaar neemt de 
zwakke hand een soort neutrale posi
tie naast het lichaam in. Voor twee-
handige gebaren is zowel de sterke 
als de zwakke hand nodig. Het ver
schil tussen zwak en sterk is bijvoor
beeld goed te zien bij een gebaar als 
[NODIG]. De sterke hand maakt een 
beweging, de zwakke neemt alleen 
maar een positie in. 

het gebaar [NODIG] 

Hoeveelheid hand-assimilatie 
Ook in gebarentalen komt bij samen
stellingen assimilatie voor. 
Een samenstelling kan bestaan uit een 
opeenvolging van een tweehandig 
gebaar en een éénhandig gebaar. Als 
je nu van de twee afzonderlijke geba
ren werkel i jk een s amens t e l l i ng 
maakt, dan ontstaat er een gebaar dat 
in zijn geheel met twee handen wordt 
gemaakt. Dus, 2 + 1 _ 2. Dit wordt 
'weak hand perseverance' genoemd. 

Een voorbeeld hiervan uit het sprook
je 'De boze heks verveelt zich' is: 

[de toverdrank wordt onschadelijk 
gemaakt]: De representatie in NGT bij 
deze tekst bestaat uit de volgende 
gebaren: [GEUR], een tweehandig 
gebaar, en [WEGDUWEN], een één
handig gebaar. De daaruit ontstane 
samenstelling is tweehandig. 

Schematisch ziet dat er als volgt uit 
(waarbij een voorbee ld ui t het 
Nederlands naast dit voorbeeld uit 
NGT is gezet): 

1 [-stem] [=stem] 

I 
[GEUR] [WEGDUWEN] uit vaart 

[f] 

In een samens te l l ing kan het ook 
voorkomen dat een éénhandig gebaar 
gevolgd wordt door een tweehandig 
gebaar. 
De samenstelling die hieruit volgt is 
een tweehandig gebaar. Dus, 1 + 2 -• 
2. Dit verschijnsel wordt 'weak hand 
antecipat ion ' genoemd. Een voor
beeld h i e rvan uit Amer ican Sign 
Language (ASL) is: 

[iemand een slechte naam bezorgen]: 
De representatie in ASL bestaat uit de 
volgende gebaren: [BLACK], een één
handig gebaar en [NAME] een twee
handig gebaar. De daaruit ontstane 
samenstelling is tweehandig, want bij 
[BLACKANAME] word t [BLACK] 
uitgevoerd met de zwakke hand van 
[NAME]. 
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het gebaar [BLACK] 

het gebaar [NAME] 

*ïM 

de samenstelling [BLACKANAME] 

Dus zoals [-stem] word t 'geantici
peerd' in het voorbeeld van gespro
ken assimilatie, zo wordt de [zwakke 
hand] 'geanticipeerd' in het gebaren-
voorbeeld. 

Schematisch ziet het er als volgt uit 
(met weer een vergelijkbaar voor
beeld uit het Nederlands): 
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"neutraal" 

(BLACK) 

(zwakke hand) 

(NAME) 

tand lip 

* 

* * 

schoon 

(n 

maken 

i ) 

Plaats-assimilatie 
In het sprookje zijn ook enkele fraaie 
voorbeelden te vinden van een ande
re vorm van assimilatie: assimilatie 
van plaats. Deze vorm vindt typisch 
plaats op de zwakke hand: 

[vergeetpoeder]: Dit gebaar wordt als 
volgt gemaakt: 
[VERGETEN]-[POEDER]. Het gebaar 
[VERGETEN] wordt hoog tegen het 
hoofd gemaakt . [POEDER] is een 
gebaar da t in de ruimte vóór de 
gebaarder wordt gemaakt (de neutra
le ru imte) . In deze samens te l l ing 
wordt [POEDER] ook hoog gemaakt, 
het assimileert met het gebaar voor 
[VERGETEN]. 

het gebaar [VERGETEN] 

het gebaar [POEDER] 

de samenstelling 
[VERGEETA POEDER] 

[waarspraakwater]: Het gebaar hier
voor wordt als volgt g e m a a k t : 
[GOOIEN]-[VERHAAL]-[WAAR]. Er 
vindt duidelijk assimilatie plaats tus
sen de laatste twee woorden. Bij het 
gebaar [WAAR] ligt de zwakke hand 
normaal onder de sterke hand, in de 
ruimte vóór de gebaarder. In deze 
samenstelling ligt de zwakke hand 
onder de elleboog; de zwakke hand 
assimileert. 

Finale verlenging 
Wat gebeurt er wanneer je als vol
wassene aan een kind vertelt dat de 
boze heks snode plannen smeedt? Je 
vertraagt het verteltempo en bouwt 
zo de spanning van het verhaal op. 

Dit proces staat binnen de fonologie 
bekend als finale verlenging ('phrase 
final lengthening'), het vertragen aan 
het einde van een zin. 

Op de band zijn verschillende voor
beelden van finale verlenging te vin
den. Dat gaat als volgt. Verlenging 
kan zowel optreden bij gebaren met 
herhaling als bij gebaren zonder her
haling. 



TOVERDRANK IN GEBARENTAAL 

Gebaren met herhaling krijgen ver
lenging door een combina t ie van 
twee eigenschapen: 
• vertraging, samen met 
• verlenging door een groter aantal 
repetities dan het gebaar in zijn oor
spronkelijke vorm heeft. 

koorts f - --5* 

een gebaar zonder herhalmg 

Bij gebaren zonder repetitie wordt 
finale verlenging bereikt door een 
langzamere uitvoering. Gera Elferink, 
de vertelster van het sprookje, laat 
beide vormen van verlenging duide
lijk zien. In het sprookje wisselen ver
haal en illustraties elkaar af. De ver
telster is geneigd de zin voorafgaand 
aan de i l lus t ra t ie te ve r t r agen . 
Voorbeelden zijn [NAAR-BINNEN-
KIJKEN], [RONDJES-DRAAIEN] en 
[BAKKEN]. Het laatste voorbeeld is 
tevens het laatste gebaar van het ver
haal. Als het laatste gebaar is verdwe
nen en het sprookje is afgelopen, 
weten we dat de toverdrank van de 
heks niet de juiste uitwerking heeft 
gehad. We kunnen opgelucht gaan 
slapen, maar sterker is de verzuch
ting, die aan het eind van ieder goed 
ver te ld ve rhaa l thu i shoor t : het 
sprookje is afgelopen en dat is 
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advies. 
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ARTIKELEN 

MONDELINGE TAAL, UITGESPROKEN ONDERWIJS? 
Drs. R.R. Mulder en Dr. R. de Groot 

Samenvatting. 

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het 

mondeling taalonderwijs aan kleuters met spraak-taalproblemen. 

Er worden drie schooltypen vergeleken: een school voor kinderen 

met hoor- en/of spraak-taalproblemen, een afdeling voor in hun 

ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK) van een gecombineerde 

school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) 

en moeilijk lerende kinderen (MLK) en een basisschool voor regu

lier onderwijs. Er wordt een vijftal aspecten van mondeling taalon

derwijs onderscheiden. Vervolgens worden de gevonden verschil

len tussen de schooltypen genoemd. Er blijken belangrijke verschil

len te zijn in doel van het mondeling taalonderwijs en referentieka

der van de leerkrachten op de verschillende scholen. Het begrip 

communicatienood geeft de essentie van het verschil weer. Ten slot

te doen we aanbevelingen voor verder onderzoek. 

IQ9 

Inleiding 
In Neder land komt men kinderen 
met spraak-taalproblemen op diverse 
schooltypen tegen. Niet altijd is dui
delijk wat het verschil tussen de kin
deren op deze verschillende schoolty
pen is, of wat de verschillen tussen 
het (taal)onderwijs op deze scholen 
zijn. Met name het specifieke van een 
school voor kinderen met spraak-taal
problemen is daarbij onbekend. Dit 
blijkt ook uit uitspraken in een nota 
van de A d v i e s r a a d voor het 
Bas isonderwi js , het Speciaal 
Onderwijs en het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs (ARBO) uit 1991. Daarin 
stelt men dat de problematiek van 
leerlingen van scholen voor kinderen 
met hoor- en /of spraak-taalproble
men alleen een gradueel verschil kent 
met de problematiek van leerlingen 
op LOM en MLK scholen. 
Binnen de vakgroep orthopedagogiek 
van de Rijksuniversiteit Groningen is 
daarom onderzoek gedaan naar het 
specifieke van een school voor kinde
ren met hoor- en/of spraak-taalpro
blemen. Daarbij is gekeken naar een 
klein deel van het onderwijs, nl. het 
mondeling taalonderwijs aan kleu
ters. In het onderzoek werd een drie-
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tal schooltypen met elkaar vergele
ken: een school voor kinderen met 
hoor- en /o f spraak-taalproblemen, 
een "afdeling voor in hun ontwikke
ling b e d r e i g d e k l eu t e r s " van een 
gecombineerde school voor LOM en 
MLK onderwijs en een basisschool. 
De vraagstelling van het onderzoek 
luidde als volgt: 

1. Hoe ziet het mondeling taalonder
wijs aan kleuters met spraak-taalpro
blemen eruit op een school voor kin
deren met hoor- en/of spraak-taal
problemen? 

2.. Waarin verschilt dit van het mon

deling taalonderwijs aan kleuters met 
spraak-taalproblemen op een IOBK-
afdel ing van een gecombinee rde 
LOM-MLK school en een bas is 
school? 
Om de vragen te kunnen beantwoor
den werden interviews afgenomen 
met leerkrachten van de genoemde 
drie schooltypen. In elk interview 
stonden één of twee leerlingen cen
traal. De leerkracht koos de leerlingen 
uit, waarbij de leeftijd en het hebben 
van taalproblemen de enige criteria 
waren. 

Aspecten van het mondeling taalon
derwijs aan kleuters 
Mondeling taalonderwijs is een ruim 
begrip waaraan verschillende aspec
ten zijn te onderscheiden. In de inter
views werden vragen gesteld over 
vijf aspecten. 
Allereerst werd gevraagd naar de 
leerstofgebieden en doelen van het 
mondeling taalonderwijs. In de litera
tuur treft men meerdere opsommin
gen aan van doelen en geb ieden , 
waarbij de termen vaak verward wor
den (o.a. Hoogenkamp & Hulskamp, 
1988, Van Zeeland, 1992). Voor een 
duideli jk overzicht van mogelijke 
leerstofgebieden verwijzen wij naar 
het schema dat Van den Dungen en 
Verboog (1991) geven van de aspec
ten van taalgedrag, zoals bij fig. 1 ver
meld. Verder pleit men soms voor 
ondersche id in doelen tussen het 
basisonderwijs en het speciaal onder 

taaireceptie 

taalvorm * waarneming van spraakklanken 
* begrijpen van morfologische ver

schijnselen 
* begrijpen van zinnen 

taalinhoud * woordenschat: passief 
* begrijpen van semantische relaties 
* begrijpen van verhalen 

taalgebruik » begrijpen van communicatieve 
functies 

* begrijpen van conversatievaardig-
heden 

taalproduktie 

produktie van spraakklanken 
produktie van morfologische verschijnselen 
produktie van zinnen taalinhoud 

woordenschat: actief 
produktie van semantische relaties 
produktie van verhalen 

taal gebruiken voor communicatieve functies 
conversatievaardigheden gebruiken 

taal gebruiken voor intrapersoonlijke functies 

Figuur 1: Aspecten van taalgedrag; ontleend aan Van den Dungen en Verboog (1991) 



wijs (Alfrink-Pattynama e.a. 1988, 
Hoogenkamp & Hulskamp, 1988). Op 
de basisschool verwerven de meeste 
leerlingen de mondelinge taal spon
taan. Doelstelling voor het mondeling 
taalonderwijs is dan "vergroting van 
de communicat ieve vaard ighe id" . 
Binnen het speciaal onderwijs moeten 
de deelgebieden van mondelinge taal 
en de toepassing ervan echter speci
fiek geoefend worden. De doelen zijn 
daar dan ook op gericht. 

Een tweede aspect van het mondeling 
taalonderwijs betreft de werkvormen 
die worden gebruikt. Er zijn diverse 
werkvormen mogelijk, zowel indivi
dueel als groepsgewijs . Men pleit 
vaak voor het gebruik van visuele en 
concrete hulpmiddelen binnen deze 
werkvormen (Alfrink-Pattynama e.a. 
1988, Künzli-van der Kolk e.a. 1992). 
De werkvormen kunnen betrekking 
hebben op het oefenen van een deel
gebied van de taal of op het functio
neel gebruik van taal, waarbij de taal 
het middel is. Bij een klassegesprek 
gaat het bijvoorbeeld vooral om dat 
laatste, bij het doen van een rijmspel-
letje of het oefenen van een telefoon
gesprek vooral om het eerste. 
Belangrijk bij het kijken naar de 
werkvormen is ook de vraag of het 
mondeling taalonderwijs zich beperkt 
tot het vak taal. Taal komt ook in 
andere situaties aan bod, nl. tijdens 
het werken in andere vakken en tij
dens de dagelijkse omgang (Vogt & 
Danhof, 1983). De vraag is hierbij of 
men ook in die situaties bewust aan
dacht schenkt aan het monde l ing 
taalonderwijs. 

Bij het mondeling taalon
derwijs is het niet alleen 

van belang te weten welke 
werkvormen men gebruikt, 
het is minstens zo belang
rijk te weten hoe men deze 

werkvormen gebruikt. 

Dit derde aspect van het mondeling 
taalonderwijs heeft betrekking op de 
vaardigheden en het gedrag van de 
leerkracht. In de l i teratuur noemt 

men o.a. da t een leerkracht moet 
weten hoe hij of zij actief taalgebruik 
bij een leerling kan uitlokken en de 
woordkeus en zinsbouw kan aanpas
sen aan het taalniveau van de leerling 
(Alf r ink-Pat tynama e.a., 1988, 
Professor Van Gilseschool, 1994). 
Belangrijk daarbij is het referentieka
der van de leerkracht. 
Een ander deelaspect van de manier 
van werken is de vraag in hoeverre 
men concrete doelen vaststelt en eva
lueert. 

De laatste twee aspecten hebben spe
cifiek betrekking op het mondeling 
t aa londerwi j s aan k inde ren met 
spraak-taalproblemen. Het betreft als 
vierde aspect de relatie met logope
die. In de relatie met logopedie is de 
vraag naar samenwerking en onder
linge afstemming van belang. Het 
gaat ook om de rol van de logopedis
te en de invloed van de logopediste 
op het onderwijs dat gegeven wordt 
in de klas. Andersom geldt de vraag 
naar de rol van het onderwijs in de 
hulp bij de taalproblemen. Is er spra
ke van indirecte therapie of heeft het 
onderwijs geen taak in dezen? 

Een laatste aspect van het mondeling 
taalonderwijs betreft het gebruik van 
alternatieve communicatiemiddelen. 
In de l i te ra tuur word t dit als een 
belangrijk onderdeel van het onder
wijs aan kinderen met spraak-taal
problemen genoemd (Künzli-van der 
Kolk e.a. 1992). 

Zoals gezegd werden in de inter
views vragen gesteld over de hierbo
ven genoemde aspecten van het mon
deling taalonderwijs. In de volgende 
paragraaf gaan we in op de resultaten 
van deze interviews. 

Verschillen tussen scholen 
De verschillen die tijdens de inter
views naar voren kwamen zijn samen 
te vatten tot verschillen op een vijftal 
geb ieden . Deze geb ieden komen 
deels overeen met de g e n o e m d e 
aspecten van mondeling taalonder
wijs. Allereerst bleek dat er een ver
schil is in het doel van het mondeling 

taalonderwijs. Dit hing samen met 
het lagere taalniveau van de leerlin
gen op de school voor kinderen met 
hoor- en /o f spraak-taalproblemen. 
Op de laatstgenoemde school was het 
m o n d e l i n g t aa londerwi j s voora l 
gericht op het op gang brengen van 
de communicatie, en niet zozeer op 
het verbeteren van bestaande taalui
tingen. De leerlingen hebben door 
hun spraak- taa lproblemen weinig 
mogelijkheden zich te uiten en de 
ander te begrijpen. Ze worden daar
door zo ernstig in hun communicatie 
belemmerd, dat men kan spreken van 
communicatienoot/ (Visser, 1992). 
In de interviews kwam dit verschil 
o.a. bij de beschrijving van de taal
problemen naar voren. Op de IOBK-
school en de basisscholen noemde 
men dat leerlingen problemen had
den met vertellen. De leerlingen kon
den wel vertellen, maar weefden bij
voorbeeld fantasie en werkelijkheid 
door elkaar. Op de school voor kinde
ren met hoor- en/of spraak-taalpro
blemen noemde men dat een leerling 
weinig ui t ingsmogeli jkheden had, 
zelfs het gebruik van lichaamstaal en 
mimiek verliep moeizaam. Deze leer
ling zal ü b e r h a u p t geen verha len 
kunnen vertellen. 

Een ander voorbeeld is dat leerkrach
ten van de IOBK-school en de basis
scholen er vooral op letten dat leerlin
gen in zo volledig mogelijke zinnen 
spraken. Een leerkracht van de school 
voor k inde ren met hoor- e n / o f 
spraak-taalproblemen eiste "slechts" 
dat een leerling met taal dingen aan
gaf in plaats van met wijzen. 

Vervo lgens bleek er een verschi l 
betreffende de relatieve belangrijk
heid van de niet-talige problemen 
van de leerlingen. Het merendeel van 
de leerlingen uit de interviews had 
naast taalproblemen ook andere ont
wikkelingsproblemen. Op de IOBK-
school en de basisscholen waren deze 
problemen hooguit even belangrijk 
als de taalproblemen. Op de school 
voor k inde ren met hoor - e n / o f 
spraak-taalproblemen waren de taal
p r o b l e m e n altijd be langr i jker en 
draaide het onderwijs om de taal. 
Een voorbeeld hiervan is een doel dat 
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men zowel op de school voor kinde
ren met hoor- en /of spraak-taalpro
blemen als op de IOBK-school noem
de bij het weekendgesprek. Dat doel 
was "duidelijk maken wat een leer
ling heeft m e e g e m a a k t " . Op de 
school voor kinderen met hoor- en /of 
spraak-taalproblemen ging het hierbij 
om het kunnen weergeven van de 
gebeurtenissen. Op de IOBK-school 
ging het om het weergeven wat de 
leerling echt heeft meegemaakt, zon
der er fantasieverhalen doorheen te 
weven. 

Een derde verschil betreft het begrip
penkader van de leerkrachten. De 
leerkrachten van de school voor kin
deren met hoor- en/of spraak-taal
problemen waren gedetailleerder in 
het noemen van aspecten van taalge
drag. De leerkrachten van de IOBK-
school en de basisscholen maakten 
bijvoorbeeld alleen een onderscheid 
tussen open en gesloten vragen en 
vragen waarop een leerling met één 
woord moet an twoorden . De leer
krachten van de school voor kinderen 
met hoor- en/of spraak-taalproble
men o n d e r s c h e i d d e n "wie - wa t 
waar-vragen" en "wanneer- en waar
om-vragen". 

Nog een ander verschil betreft de 
samenwerking met logopedie. Op de 
school voor kinderen met hoor- en/of 
spraak-taalproblemen waren verre
weg de mees te facil i tei ten voor 
logopedie en vond ook het meeste 
overleg tussen logopediste en leer
kracht plaats. Op de basisschool was 
zelfs helemaal geen overleg met de 
(perifere) logopediste. 
Daarnaast gaf de logopediste op de 
school voor kinderen met hoor- en/of 
spraak-taalproblemen meer algemene 
en concrete aanwijzingen over wat in 
de klas moet gebeuren dan op de 
IOBK-school. Dit g e b e u r d e meer 
naarmate de leerling ouder was en de 
leerkracht minder ervaring had. 

Een laatste gebied waarop de scholen 
verschillen is het gebruik van alterna
tieve communicatiemiddelen. Deze 
werden alleen op de school voor kin
deren met hoor- en/of spraak-taal-
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problemen gebruikt. 

In het kader van dit artikel zijn de 
gevonden verschillen samengevat tot 
verschillen op een vijftal gebieden. 
Niet alle verschillen die in het onder
zoek naar voren kwamen zijn daarbij 
genoemd . Desa ln ie t temin kan op 
grond van de genoemde verschillen 
een aantal voorzichtige conclusies 
worden getrokken. In de volgende 
paragraaf gaan we hier op in. 

Conclusies 
In de inleiding is een uitspraak aan
gehaald van de ARBO. Daarin wordt 
gesteld dat de problematiek van leer
lingen van scholen voor kinderen met 
hoor- en /o f spraak- taalproblemen 
alleen een gradueel verschil kent met 
die van leerlingen op LOM en MLK 
scholen. Künzl i -van der Kolk e.a. 
(1992) schrijven in een reactie op deze 
nota dat de mate van taalontwikke
lingsachterstand en de daaruit voort
vloeiende communicatieve proble
men bepalend zijn voor de vraag of 
een kind wordt gezien als communi
catief gehandicapt of als leergestoord. 
Het komt erop neer dat de taalproble
men van leerlingen van scholen voor 
kinderen met hoor- e n / o f spraak-
taalproblemen zo ernstig zijn, dat er 
sprake is van communica t ienood . 
Wanneer leerlingen van een LOM of 
MLK school spraak-taalproblemen 
hebben, is er in veel mindere mate 
sprake van communicatienood. 
De resu l ta ten van ons onde rzoek 
bevestigen de uitspraak van Künzli-

Het gevonden verschil in doel 

van het mondeling taalonder

wijs, taalniveau van de leerlin

gen en relatieve importantie van 

de niet-talige problemen is een 

essentieel verschil. Het geeft het 

verschil aan tussen leerlingen 

met een communicatieve handi

cap en leerlingen met een 

leerstoornis. 

van der Kolk e.a. Het mondeling taal
onderwijs op de school voor leerlin
gen met hoor- en/of spraak-taalpro
blemen is aangepast aan het lagere 
taalniveau van de leerlingen en hun 
communicatienood. Dit levert andere 
doelstellingen op dan op IOBK- en 
basisscholen. Het gaat om het bevor
deren en op gang brengen van de 
gere ta rdeerde communica t ie , niet 
zozeer om het verbeteren van de al 
aanwezige communicatieve vaardig
heden . Künz l i -van der Kolk e.a. 
geven bovendien aan dat een derge
lijke communicatienood belangrijke 
gevolgen heeft voor de sociaal-emo-
t ionele on twikke l ing . Deze loopt 
grote risico's wanneer kinderen zich 
niet begrepen voelen en anderen niet 
kunnen begrijpen. 

Daarbij is het van belang dat deze 
kinderen op jonge leeftijd worden 
geholpen, gezien de gevoelige perio
de voor taalontwikkeling. Goorhuis-
Brouwer & Schutte (1992) geven aan 
dat de taal zich met name in de eerste 
zeven jaar van een mensenleven ont
wikkelt. Specifieke hulp bij een taal
ontwikkelingsstoornis heeft vooral 
zin in deze gevoelige periode. 

Een ander belangrijk verschil betrof 
het referentiekader van de leerkrach
ten. Zoals is aangegeven konden leer
krachten van de school voor leerlin
gen met hoor- en /of spraak-taalpro
b lemen specifieker aangeven wat 
men op taalgebied doet dan de leer
krachten van de overige scholen die 
betrokken waren bij dit onderzoek. 
Het kan echter nog veel specifieker. 
Het aangehaa lde voorbeeld in de 
tekst was duidelijk, maar op andere 
gebieden was men ook op de school 
voor leer l ingen met hoor- e n / o f 
spraak-taalproblemen nog vrij vaag. 
Het schema van Van den Dungen & 
Verboog zou een goed hulpmiddel 
daarbij kunnen zijn. 

Opvallend was verder dat de leer
k rach ten niet goed op de hoog te 
waren van het werk op de andere 
scholen binnen het onderzoek. De 
leerkrachten vroegen zich vaak af of 
men op de andere scholen wel wist 
waar men op deze school mee bezig 
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was. Een beter overleg lijkt nuttig. Dit 
zou op schoolniveau kunnen om dui
delijkheid te verschaffen over de leer-
lingpopulatie. Ook op leerkrachtni
veau kan men inhoudelijk zaken uit
wisselen. Op macroniveau zou over
leg tussen de diverse schoolsoorten 
voor speciaal onderwijs in Nederland 
aan te bevelen zijn. 

Verder onderzoek 
De genoemde verschil len zijn die 
welke we in het onderzoek aantroffen 
bij respectievelijk één school voor 
k inderen met hoor- e n / o f spraak-
taalproblemen, één gecombineerde 
LOM-MLK school en twee basisscho
len. Dit houdt in dat de gevonden 
verschillen niet klakkeloos kunnen 
worden gezien als representatief voor 
alle soortgel i jke scholen in 
Nederland. Bovendien ging het bij 
een groot deel van de vragen slechts 
om drie leerlingen per schoolsoort. 
Wij spreken dan ook van een pilot
study. 
Verder onderzoek is nodig om te kij
ken of de gevonden verschillen ook 
voor andere scholen in dit werkveld 
gelden. 

De gegevens uit dit onderzoek zijn 
gebaseerd op de uitspraken van leer
krachten tijdens interviews. Niet alle 
aspecten van het mondeling taalon
derwijs zoals die genoemd zijn in de 
desbetreffende paragraaf konden op 
deze manier goed worden onder
zocht. In verder onderzoek kan die
per worden ingegaan op bijvoorbeeld 
het verschil in werkvormen tussen de 
scholen. 
Een a n d e r nadee l van onde rzoek 
middels interviews is dat de resulta
ten nooit helemaal objectief zijn. In de 
praktijk kan een leerkracht onbewust 
iets anders doen dan hij of zij in het 
interview aangaf. Dit probleem kan 
ondervangen worden door onder
zoek middels observatie. 

Deze manier van onderzoek heeft 
geleerd dat de in t e rv i ewmethode 
belangrijke verschillen tussen scholen 
boven wa te r kan b r e n g e n die de 
moeite van het kennen waard zijn 
voor beleid en schoolpraktijk. Voor 

k inderen met een spraak- taa lpro-
bleem is er behoefte aan uitgesproken 
onderwijs. 
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ARTIKELEN 

Reflecties op het lezen van dove kinderen. 
Connie Fortgens & Harry Knoors 

Samenvatting. 

Dit is een reactie op 'Bespiegelingen over het leren lezen van 

dove kinderen' van Marian Hoefnagel in Van Horen Zeggen, 35, 

4 , 1994. In dat artikel stelt Hoefnagel voor de relatie tussen klank 

en woord in het leesonderwijs aan dove kinderen achterwege te 

laten. In plaats daarvan zouden deze kinderen moeten leren lezen 

via 'visuele herkenning'. Er is echter voldoende onderzoek gedaan 

waaruit blijkt dat haar voorstel geen navolging verdient. 

L 

1. Inleiding 
In het laatste nummer van Van Horen 
Zeggen uit 1994 maakt Hoefnagel ons 
deelgenoot van haar bespiegelingen 
omtrent het leren lezen van dove kin
deren. Zij begint haar artikel met een 
overzicht van een tweetal 'taalkundi
ge principes' die een rol spelen bij het 
leren lezen van kinderen. Eén van die 
principes is dat kinderen in het pro
ces van het aanvankelijke lezen leren 
om geschreven woorden te verklan
ken. Dit principe wordt in nogal wat 
leesmethodes vorm gegeven door 
kinderen in eerste instantie gemakke
lijk te analyseren, klankzuivere woor
den aan te b i eden . De po r t é van 
Hoefnagels bespiegelingen is dat dit 
principe in geval van dove kinderen 
maar beter overboord gezet kan wor
den. 

'Het lijkt niet logisch dove kinderen 
via analyse en synthese van spraak-
klanken te leren lezen en schrijven, 
aangezien deze methodieken een zeer 
groot beroep doen op het kunnen 
horen' schrijft Hoefnagel op pagina 
104 en op dezelfde pagina gaat ze 
verder met 'Omdat het koppelen van 
woordbeelden (van het Nederlands) 
aan bekende concepten klank-onaf
hankel i jk kan gebeu ren , lijkt het 
logisch het lees-leerproces van dove 
k inde ren te beg innen met de 
(Nederlandse) woorden van de voor 
hen bekende , a lgemene gebaren. ' . 
Hoefnagel pleit voor globale woord 

herkenning als leidend principe in 
het leesleerproces van dove kinderen, 
waarbij de aan te bieden woorden 
goed geselecteerd moeten worden op 
optimale visuele waarneembaarheid. 
In Hoefnagels woorden: 'Leren lezen 
via "visuele herkenning" lijkt voor 
dove kinderen een veel meer geëigen
de methodiek.' (p.104). 

Het lijkt inderdaad zo logisch, maar 
is het dat ook wel...? 
Wat Hoefnagel schrijft is verre van 
nieuw. Het is een pleidooi voor de 
terugkeer naar de traditionele aanpak 
van het leren lezen van dove kinde
ren, naar het ideo-visuele lezen van 
onder meer Van Uden (1977). Met een 
tweetal aanpassingen dan wel te ver
staan, namelijk dat in Hoefnagels 
voors te l l en g l o b a a l w o o r d e n aan 
gebaren gekoppeld worden en dat er 
een selectie op visuele waarneem
baarheid plaatsvindt. 

In het Naschrift bij haar artikel roept 
Hoefnagel op tot meer bespiegelin
gen, vanwege het feit dat dove kinde
ren lang zo goed niet leren lezen als 
hun horende leeftijdgenootjes. Dit feit 
staat wat ons betreft niet ter discussie, 
het wordt immers sedert vele jaren 
gedocumenteerd in diverse onderzoe
ken u i t gevoe rd op ve r sch i l l ende 
plaatsen op onze aarde. Het leespro
bleem van dove kinderen is blijkbaar 
een uitermate groot en zeer hardnek
kig probleem, een probleem dat niet 

eventjes opgelost lijkt te kunnen wor
den door bespiegelingen van welke 
aa rd d a n ook, zeker niet als die 
bespiegel ingen alleen door logica 
voortgedreven worden. 

"Het is onze stellige overtuiging dat 

verbeteringen in de leesresultaten van 

dove kinderen zeer zeker te bewerk

stelligen zijn, maar dat het eerder om 

kleine stapjes vooruit zal gaan, dan 

om de grote 

sprong voorwaarts." 

Gehoor geven aan de voorstellen van 
Hoefnagel be t eken t naar onze 
mening echter een grote sprong ach
terwaarts. Het feit dat zij het principe 
van globaalherkenning heilig ver
klaart en de let ter-klankkoppeling 
terzijde schuift lijkt wellicht logisch, 
maar is zeker niet verstandig. 

2. Lezen en verklanken 
Het kunnen verklanken van geschre
ven woorden en zinnen is belangrijk 
omdat het kinderen in staat stelt tij
dens het lezen ge ïn te rna l i see rde 
spraak te gebruiken. Ze kunnen dan 
de fonologische component van hun 
werkgeheugen gebruiken voor het 
verwerken van geschreven taal. Het 
belang hiervan is drieledig. Op de eer
ste p laa t s zorgt ve rk l ank ing van 
schrift voor een optimale, automati
sche en eenduidige woordherkenning. 
Op de tweede plaats is verklanken 
van waarde voor het kortstondig 

"Het vlot en goed kunnen her

kennen van geschreven woorden 

is van belang, omdat er zo ruim 

te vrij komt voor ander mentale 

processen, met name voor het 

begrijpen van tekst." 

opslaan in het werkgeheugen van 
onbekende woorden. Nadat er bete-
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kenistoekenning heeft plaats gevon
den, kan transfer plaatsvinden van de 
fonologische representatie van het 
woord van het werkgeheugen naar 
het lange termijn-geheugen. Op de 
de rde p laa t s is ve rk l ank ing van 
belang in verband met het optimaal 
functioneren van het werkgeheugen 
voor het verwerken van langere syn
tactische eenheden. 

"Tijdens het lezen van complexe, 
vaak lange zinnen moet een kind 

het begindeel even kunnen 
opslaan en na lezing van het 

geheel voor een correcte 
interpretatie weer kunnen raad
plegen. Dit proces verloopt aan
merkelijk beter indien het kind de 
fonologische component van het 
werkgeheugen kan inschakelen 
dan wanneer het moet werken 

met woordbeelden." 

Nu oppert Hoefnagel dat het voor
gaande niet hoeft op te gaan, want -
zo stelt zij- Japanse kinderen leren 
wèl 9000 Chinese karakters niet-audi-
tief op te slaan als 'woordbeeldfoto's'. 
Het Ch inese schrift zo merk t 
Hoefnagel verder op representeert 
geen taaiklanken, maar betekenissen. 
Dit klinkt wellicht logisch , maar is 
niet juist. Niet alleen hebben Chinese 
karakters wel degelijk een klankbasis, 
zij het niet in alle opzichten identiek 
aan die van het alfabetisch schrift, 
maar Chinese lezers gebruiken bij het 
lezen van z innen of teks ten met 
Chinese karakters ook een fonologi
sche decodeerstrategie (DeFrancis, 
1984). 

Als conclusie van het voorafgaande 
geven we twee citaten van Gathercole 
& Baddeley uit hun in 1993 versche
nen boek 'Working memory and lan
guage'. Over het gevolg van een pro
blematisch functionerend fonologisch 
w e r k g e h e u g e n schri jven deze 
au teurs : 'A child whose ability to 
re ta in t empora r i l y phono log ica l 
material is inadequate will be at risk 
of experiencing either generalised 

problems in language development, 
or of having difficulties in acquiring 
more specific language skills, such as 
learning to read' (p.234). En over de 
implicatie hiervan met betrekking tot 
het leren lezen merken ze vervolgens 
op: 
'Methods of reading instruction that 
choose to emphasize the meaning of 
text at the expense of teaching pho
nics and specific word recognitions 
skills may handicap many children 
learning to read, by failing to promo
te the phonological coding skills that 
appear to be critical to early reading 
success'(p.237). 

Niet logisch wellicht, maar wel dui
delijk. Zo duidelijk dat het inzicht dat 
training van fonologische decodeer-
strategieën veel aandacht verdient, 
tegenwoordig terug te vinden is in de 
meeste leesmethodes voor het regu
liere basisonderwijs. De globaalme
thode is letterlijk en figuurlijk afge
schreven, omdat hij simpelweg voor 
veel kinderen niet voldeed. In plaats 
daarvan gebruikt nu het merendeel 
van de scholen methoden waarin veel 
aandacht wordt besteed aan de relatie 
tussen klank en woordbeeld. Globale 
h e r k e n n i n g van w o o r d e n w o r d t 
alleen nog gebruikt voor de introduc
tie van een zeer beperkt aantal kern
woorden. Deze kernwoorden worden 
vervolgens gebruikt om de relatie 
tussen klank en woordbeeld duidelijk 
te maken. 

Hoewel methoden zoals de boven
staande in algemene zin goed beval
len, zijn er kinderen die toch moeite 
blijven hebben met lezen. Veel van 
deze zwakke lezers blijken proble
men te ondervinden met het fonolo
gisch decoderen (met het leggen van 
relaties tussen klank en woordbeeld) 
en segmente ren (het opde len van 
woordbeelden in kleinere stukjes). 
Hun fonemisch bewustzi jn schiet 
tekort. De woordwaarneming is te 
globaal en hun woordherkenning is 
te veel gebaseerd op radend lezen. 
Voor deze kinderen is de oplossing 
niet om meteen maar de overs tap 
naar globaal lezen te maken, integen
deel, deze kinderen zijn gediend met 

systematische aandacht voor de rela
tie tussen woordbeeld en klank. In de 
woorden van Van der Leij (1992:359): 
'(...) oefen voortijdig, met alle leerlin
gen die er blijk van geven dat hun 
fonemisch bewustzi jn zich onvol
doende ontwikkelt. Dit kan al vroeg
tijdig, dat wil zeggen in elk geval in 
groep 2, toegepast worden (...), zowel 
individueel (...), met kleine groepjes 
(...) als klassikaal (...). Deze instructie 
dient intensiever te zijn naarmate de 
leerlingen er meer moeite mee heb
ben ' . Nu zou het -heel misschien-
mogelijk kunnen zijn dat een metho
de die niet goed werkt bij horende 
kinderen, wel goede resultaten ople
vert bij dove kinderen. Een veelheid 
aan onderzoek heeft echter telkens 
weer aangetoond dat ook bij dove 
kinderen een leesproces, gebaseerd 
op globale woordwaarneming niet 
leidt tot goede leesresultaten. Dove 
kinderen zijn erbij gebaat indien ze 
tijdens het verwerken van geschreven 
teksten fonologische decodeerstrate-
gieën kunnen toepassen. In één arti
kel van Lillo-Martin, Hanson & Smith 
(1992) worden al een tiental studies 
op dit gebied genoemd, wij beperken 
ons tot vier. 

In 1979 verscheen het inmiddels zeer 
vee lvu ld ig gec i t ee rde boek van 
Conrad naa r aan le id ing van zijn 
onderzoek naar het lezen van dove 
schoolverlaters. Uit zijn onderzoek 
kwam naar voren dat de meeste dove 
lezers weliswaar een voorkeur had
den voor de visuele code (het opslaan 
van woordbee lden) , maar dat een 
goede leesvaardigheid juist samen
hing met het kunnen toepassen van 
de spraakcode. Dit wijst erop dat het 
kunnen leggen van een relatie tussen 
klank en woordbeeld ook voor dove 
lezers van belang is. 
Conrad verrichtte zijn onderzoek bij 
leerlingen die in een orale setting les 
hadden gekregen. Niet uitgesloten 
kan worden dat Conrads bevindin
gen niet opgaan voor dove kinderen 
op TC-scholen. Het zou mogelijk 
kunnen zijn dat voor deze kinderen 
het gebruik van geen of een andere 
code be ter zou werken dan de 
s p r a a k c o d e . Con rad zelf plei t er 
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immers voor om in het onderwijs 
geschreven woorden direct te koppe
len aan gebaren om zo tot 'internal 
signing' te komen. In dit verband is 
een onlangs door Harr i s & Beech 
(1995) gepubliceerd onderzoek inte
ressant. De onderzoekers doen ver
slag van hun onderzoek naar (onder 
andere) de leesstrategieën van dove 
kinderen. Zij komen tot een aantal 
be langwekkende bevindingen. De 
resultaten uit het onderzoek wijzen 
uit dat het lezen van de dove kinde
ren nauw samenhangt met hun vaar
digheden in gesproken taal en met 
hun taaibegrip. Taaibegrip hangt niet 
samen met orale vaardigheden, maar 
wel met de vaardigheid in gebaren en 
vingerspellen. Ook blijkt dat kinde
ren die al heel jong hebben leren 
gebaren, beter lezen dan kinderen die 
dit later hebben geleerd. De resulta
ten wijzen tevens uit dat de beste 
dove lezers een zelfde manier van 
fonologische decoderen toepassen als 
de h o r e n d e con t ro l eg roep . Deze 
resultaten wijzen er derhalve op dat 
het voor het leren lezen van dove kin
deren wel i swaar belangrijk is om 
aandacht te besteden aan de taalvaar
digheid in gebaren, maar dat het min
stens zo belangrijk is om ook aan de 
orale vaardigheden gerichte aandacht 
te schenken. 

Tot slot noemen we het promotie
onderzoek van Schaper (1991), een 
N e d e r l a n d s o n d e r z o e k naar de 
behandelingsvormen ter bevordering 
van het leren lezen van dove kinde
ren op woordniveau. Schaper vertaalt 
haar bevindingen in een aantal prak
tische conclusies waarvan wij er drie 
noemen. Ten eerste, zo stelt zij op 
basis van haar onderzoek, resulteert 
het gebruik van de spraakcode in een 
sneller en beter onthouden van woor
den dan de visuele code. Ten tweede 
zijn er aanwijzingen dat de spraakco
de in vergelijking tot de visuele code 
positieve invloed uitoefent op kun
nen vas t s te l len of een o n b e k e n d 
woord al dan niet wordt gekend. Ten 
derde blijkt dat ook jonge dove kin
deren kunnen profiteren van de func
tie van de spraakcode als opslagcode 
voor het korte-termijn geheugen. 

3. Besluit 
Aangezien deze relatie voor dove 
kinderen veel moeilijker te leggen is 
dan voor horende, zal hieraan in het 
dovenonderwijs juist extra veel aan
dacht besteed moeten worden. Stellen 
dat in het leesonderwijs aan dove 
k inderen werken aan deze relatie 
maar het 'best achterwege gelaten' 
kan worden, is derhalve een advies 
dat naar onze mening geen opvolging 
verdient. 

"Het is dus niet alleen voor 

horende kinderen, maar ook 

voor dove kinderen van zeer 

groot belang dat er aandacht 

besteed wordt aan de relatie tus

sen klanken en woorden." 

Wat wel uiterst zinvol is, is het wer
ken aan manieren om de moeizame 
wijze waarop dove kinderen de rela
tie tussen geschreven en gesproken 
taal leggen direct en positief te beïn
vloeden. Gelukkig zijn hieromtrent in 
het Nederlandse taalgebied veelbelo
vende ontwikkelingen te signaleren, 
waaronder de produktie van nieuwe 
leesmethoden voor dove kinderen 
w a a r i n -ook- het gebru ik van de 
spraakcode veel aandacht krijgt: op 
Effatha gebeurt dat door Schaper in 
de methode 'Leespad', op het Rudolf 
Mees Inst i tuut door Quadvl ieg in 
'Lees en Beslis' en in België op het 
Gentse Instituut Sint-Gregorius door 
Geysels in een mul t imodale vorm 
van leesonderwijs. Eveneens zinvol 
lijkt ons het werken aan mogelijkhe
den om bij dove kinderen gebruik 
van effectieve compenserende lees
strategieën te stimuleren, indien han
tering van fonologische decodeerstra-
tegieën ook na intensieve training 
niet het gewenste resultaat oplevert. 
Voor niet-dove, zwakke lezers heeft 
onder meer Miriam Walraven (1993) 
hierop een voorschot genomen. Wat 
ons betreft is concentratie van toe
koms t ige besp iege l ingen op di t 
onderwerp niet alleen logisch, maar 
zeker ook meer dan gewenst. 

Connie Fortgens is taalkundige op 

het Rudolf Mees Instituut, en als 

onderzoeker verbonden bij de 

Sectie Onderwijs & Ontwikkeling 

van de Koninlijke Amman-stich-

ting. 

Harry Knoors is hoofd van de 

Sectie Onderwijs & Ontwikkeling. 
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VAN DE B E S T U R E N 

Een veranderende VeBOSS 
Marjan Bruins 

Op 12 juli 1995 zijn de statuten van de VeBOSS gewijzigd. Is dit 

een vermelding in Van Horen Zeggen waard ? Ja, want er is 

nogal wat veranderd en er staat wellicht nog meer te veranderen. 

Tot voor kort kende de vereniging 
VeBOSS twee soor ten leden: 
gewone leden en ereleden. Nu 
kan er ook sprake zijn van school-
leden en buitengewone schoolle-
den. Dat houdt in, dat schoolbe
sturen lid van de VeBOSS kunnen 
worden. 

Doet de VeBOSS nu wat anders 
voor zijn leden? Nee en ja: 
Volgens de nieuwe statuten is de 
helft van de bestuursleden van de 
VeBOSS a fgevaard igde van de 
gewone leden. Deze bestuursle
den behartigen de belangen van 
de inhoud in ons onderwijs. Zij 
zorgen voor de organisatie van 
conferenties, het functioneren van 
werkgroepen , het ontwikkelen 
van praktische programma's voor 
ons onderwijs, het laten publice
ren van Van Horen Zeggen, kort
om alles wat met scholing en des-
k u n d i g h e i d s o n t w i k k e l i n g te 
maken heeft. Maar, de ande re 
helft van het bestuur bestaat uit 

afgevaardigden van de schoolle-
den. Deze zullen de nieuwe taak 
van het vertegenwoordigen van 
de scholen naar buiten gaan uit
voeren. Zij ontwikkelen met de 
directeuren-conventen landelijk 
beleid en overleggen met andere 
organisaties zoals het ministerie 
van O.C.& W. Nu er in het onder
wijsveld zoveel verandert (denk 
aan WSNS, basisvorming, terug
dringing van het aantal leerlingen 
in het speciaal onderwijs, samen
werking VO. en V.S.O.) moet het 
onderwijs aan slechthorende leer
l ingen, leer l ingen met spraak-
en/of taalproblemen en meervou
dig gehandicapte leerlingen een 
kracht ige s tem laten horen . 
Hiermee wordt voorkomen, dat 
men tegen elkaar word t ui tge
speeld. 
Onze zorg is het om de leerlingen 
goed en adequaat onderwijs te 
bieden. Dat moet voor de over
heid en voor andere organisaties 

duidelijk worden en blijven. Om 
deze nieuwe taak uit te voeren zal 
het nodig zijn professionele hulp 
in te schakelen. Op dit moment 
wordt de VeBOSS door het KPC 
(Katholiek Pedagogisch Studie
centrum) ondersteund, met finan
ciële hulp van het ministerie van 
O.C.& W. In de toekomst zal de 
VeBOSS zelf die h u l p moe ten 
betalen. Er kan dan sprake zijn 
van het aanstellen van een ambte
lijk secretaris en/of van voortge
zette begeleiding van het KPC. 
Alle leden kunnen hierover hun 
mening uiten en hun stem uit
brengen op de ledenvergadering 
in april 1996. 
Tot dan zal er regelmatig in de 
VeBOSS-nieuwsbrief en in Van 
Horen Zeggen over de ontwikke
lingen geschreven worden. 

De nieuwe statuten zijn op alle 
scholen in te zien en eventueel op 
te vragen bij de secretaris van de 
VeBOSS. 

Marjan 
VeBOSS. 

Bruins, be s tuu r s l i d 

VeBOSS 
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NIEUWSMARRT 

Bespreking video 

Onlangs is de videoband "Geen geplaveid pad" van 

de FOSS verschenen. 

Deze video is met name bedoeld voor ouders met 

kinderen, die slechthorend zijn of spraak- en/of taal

problemen hebben. Hij geeft een duidelijk overzicht 

van de onderkenning en behandeling van de proble

men, het onderwijs, de acceptatie en het toekomstper

spectief. 

Het was langzamerhand hoog nodig, dat er een nieu

we video verscheen, omdat het beschikbare video

voorl icht ingsmater iaal sterk verouderd was. De 

video is geheel in het Nederlands ondertiteld, wat 

hem ook geschikt maakt voor het gebruik in het 

onderwijs. De taal, die bij de ondertiteling wordt 

gebruikt is eenvoudig en niet letterlijk, dat wat er 

gesproken wordt. Dat is voor- en nadelig. 

HET ROTSOORD' 

Vooraankondiging Symposium 
Het Rotsoord 

Het Rotsoord (Utrecht) viert feest ! In 1996 
bestaat de school 40 jaren dat wordt gevierd. 
Naast allerlei activiteiten voor de kinderen, 
ouders, ex-leerlingen e.d. wordt een inhoude
lijk symposium gehouden op 18 april 1996. 
Thema: Aktuele ontwikkelingen op spraak- en 
taalgebied. 
Noteert u de 18e alvast in de agenda. 

Niet alle gesproken informatie wordt in de 

ondertiteling teruggevonden. 

Aan de andere kant is de video ook met min

der taalkennis toch goed te volgen. Voor startende 

leerkrachten is de video een eye-opener. Deze leren 

de problemen door de ogen van de ouders kennen. 

De video is zeker een aanrader om snel een beeld te 

krijgen van de problemen en de weg naar mogelijke 

oplossingen. 

De video is te bestellen bij : 

FOSS, Postbus 480, 3500 AL Utrecht 

Hij duurt 32 minuten en kost f 22,- + f 7,50 verzend

kosten. 

Personeel van de scholen, die bij de FOSS zijn aange

sloten kunnen de video voor f 15,- ontvangen. Bij de 

bestelling moet opgegeven worden op welke school 

men werkt. 

Marjan Bruins 

SYMPOSIUMBUNDEL 
Op 16 januari j . 1. organiseerden wij het symposium 
"samen op zoek". Aanleiding voor dit symposium was 
de introductie van het IT, het Interregionaal 
Indicatieteam dat zich ten doel stelt kinderen met een 
auditieve, verstandelijke en soms ook lichamelijke 
handicap op die plaats terecht te laten komen waar 
hen de juiste zorg kan worden gegeven. 
De op dat symposium gehouden toespraken zijn ver
zameld in de symposiumbundel "Samen op Zoek". 
Deze bundel brengen wij hierbij onder uw aandacht 
in de hoop dat dit bij zal dragen aan het verduidelij
ken van de noodzaak tot een centrale indicatie voor de 
bovengenoemde doelgroep. Wilt u een extra exem
plaar van de bundel, dan kunt u die aanvragen bij de 
coördinator van het IT. 

Interregionaal Indicatieteam 
p/a Effatha 
Postbus 997 
2270 AZ Voorburg 
telefoon 070 - 399 20 21 
fax 070 - 399 87 70 
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NIEUWSMARKT 

ONDERZOEK SAMENWERKING TUSSEN KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DOVEN 
H.D. GUYOT" EN INSTITUUT VOOR DOVEN TE SINT-MICHIELSGESTEL 

Het Koninklijk Instituut voor Doven "H.D. Guyot" te Haren 
(Gr.) en de St icht ing Ins t i tuu t voor Doven te Sint-
Michielsgestel onderzoeken of en op welke wijze de onder
wijsactiviteiten Vein beide instellingen, in liet bijzondei in 
Oost - Nederland, gebundeld, dan wel op elkaar afgestemd 
kunnen worden.Beoogd wordt onder meer te komen tot 
een gezamenl i jke Commiss i e van O n d e r z o e k en 
Begeleiding. Voorts zal worden onderzocht op welke wijze 
de complementariteit in onderwijsmethoden van beide 
instellingen kan worden benut om tegemoet te komen aan 
de communicatiebehoefte van dove kinderen en volwasse
nen. Dit streven wordt tegelijkertijd aangegrepen om in 
Oost-Nederland onderwijs dicht bij huis te realiseren. De 
medewerking van het Ministerie van OCenW zal worden 
gevraagd om een onderwijsvoorziening voor enkelvoudig 
gehandicapte dove kinderen jonger dan 14 jaar op te rich
ten in Oost-Nederland. Van oudsher ontvangen beide 
instellingen veel leerlingen uit deze regio en hiermee kan 
worden bereikt dat voor een deel van deze leerlingen 
thuisnabij onderwijs kan worden geboden. Naast de voor
delen van thuisnabij onderwijs, biedt dit tevens een opti
male keuzemogelijkheid voor de ouders van dove en dove 
meervoudig gehandicapte kinderen in deze regio. 

Achtergrondinformatie 
Het Koninklijk Instituut voor Doven "H.D. Guyot" te 
Haren (GR) (opgericht in 1790) is een vereniging op alge
mene grondslag met als doel opvoeding van en onderwijs 

aan dove en dove meervoudig gehandicapte kinderen en 
jongeren en hulp- en dienstverlening aan dove mensen. 
Het instituut heeft momenteel ca. 175 leerlingen. Er werken 
ca. 200 medewerkers en het totale budget bedraagt ca. 13 
miljoen gulden. 

Het R.K. Instituut voor Doven (IvD) te Sint-Michielsgestel 
(opgericht in 1830) is een landelijk en internationaal cen
trum voor onderwijs, opvoeding en begeleiding van prelin-
guaal dove en dove meervoudig gehandicapte kinderen, 
jeugdigen en volwassenen. Het IvD werkt vanuit de katho
lieke levensovertuiging; vanuit deze achtergrond is er open 
en respectvolle houding ten aanzien van andere religies en 
culturen. Het aantal leerlingen en bewoners bedraagt circa 
600. Er werken ca. 800 personeelsleden. Het totale budget 
voor onderwijs en gezondheidszorg bedraagt ruim 60 mil
joen gu lden . Het ins t i tuu t heeft ves t ig ingen in Sint-
Michielsgestel, Vught en Schijndel. 

Voor nadere informatie 
Koninklijk Instituut voor Doven "H.D. Guyot", Haren: 
de heer A. Oostra, directeur; tel.: 050 - 5343941 

Instituut voor Doven, Sint-Michielsgestel: 
mevrouw T. Schakenraad-Hilker, secretaris van de directie; 
Tel.: 073 - 558 83 58 / 558 81 11 

Sint-Michielgestel/Haren, zomer 1995 

KLEURENDOOF ? ^ 

Dove migranten-kinderen: 
een gids mei 
achtergrondinformatie 
voor leraren en hulpverleners 

• J J . Louwe 

Ivf 
tlvl.'/Seminarium viw Orthopedagogiek 

r.nic vwi OrgSniiMK* • MtOwlcn win 
DOM Kinderen FODOK 
tiucciiu VKirltchhiig (ic/ondhc ids zorg Buifcnlunüm 

Kleurendoof? 
Dove Migranten-kinderen 

Een gids met achtergrondinformatie voor leraren en hulp
verleners. 

Deze gids is samengesteld vanuit (o.m.) beschikbare vakli
teratuur en uit publicaties van een werkgroep onder auspi
ciën van Jos Louwe. 

Het is een uitgave van: 
H.v.U./Seminarium voor Orthopedagogiek 
FODOK 
B.V.G.B. 
Kenmerk: JSBN 90 - 75293 - 02x 

Meer informatie kunt u verkrijgen via HVU/Seminarium 
voor Orthopedagogiek 
Postbus 14007 
3508 SB Utrecht 
telefoon 030 - 254 73 78 
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UIT BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 
Joop Groothand, lid van de redaktie 

1. The Volta Review, 
winter 1 994 

1. A preliminary evaluation of the clini
cal effectiveness of vowel training for 
hearing impaired children on IBM's 
Speech Viewer 
Het artikel is de weergave van een onder
zoek naar de effectiviteit van het gebruik 
van een computerprogramma voor basis
schoolleerlingen om het vormen van klin
kers met behulp van de Speech Viewer van 
IBM te verbeteren. 
Het kleinschalige onderzoek (4 leerlingen, 
7 weken lang een half uur) toonde geen 
opvallende verschillen, vergeleken met de 
controlegroep. Wel viel op, dat de Speech 
Viewer een gunstige uitwerking had op de 
mot iva t ie / interesse. De onderzoekers 
bespreken de beperkingen van het pro
gramma en geven suggesties ter verbete
ring. 

2. A cross-sectional investigation of 
speechreading in Adults: 
effects on age, gender, practice and edu
cation. 
Pluk willekeurig een aantal mensen van 
de straat, variërend in leeftijd van 20 tot 
70 jaar met een normaal gehoor, en ga na 
hoe goed of hoe slecht zij spraak af kun
nen zien. Valt er op voorhand al te voor
spellen wie daar (weinig) moeite mee zal 
hebben? Jawel. 

Na lezing van dit artikel weten we, tesa-
men met de onderzoekers, dat vrouwen 
van rond de 35 jaar het best i ip lezen ' . 
Bent u een man op VUT- of pensioenge
rechtigde leeftijd? Helaas, u bakt er niet 
veel (meer) van. 
Oefening baar t kuns t , gaat t r o u w e n s 
vooral op voor vrouwen. Met het klim
men van de jaren neemt, zowel bij vrou
wen als bij mannen, de vaardigheid in 
spraakafzien af en heeft oefening geringer 
effect. 
Zie ook de twee volgende tijdschriften 
over dit onderwerp. 

2. The Journal of the British 
Association of teachers of 

the deaf, juli 1994 

1. Can lipreading be taught? 
Part 1: in theory 
Het eerste van een tweetal artikelen van 
de h a n d van P. Arnold (faculteit 
Psychologie , un ive rs i t e i t van 

Manchester), geen onkende voor de aan
dachtige lezer van deze rubriek. 
Ging het in het hiervoor genoemde artikel 
om normaalhorende mensen, in de artike
len van Dr. Arnold wordt spraakafzien 
toegespitst op doven. Er wordt ingegaan 
op vragen als: 
* leidt traing wel tot verbetering? 
* is het waar dat dove inderen even goed/ 
slecht zijn in spraakafzien? 
* doet het I.Q. er op enigerlei wijze toe? 
Wie nieuwsgierig geworden is leze beide 
artikelen. 

2. Developing a comprehensive service 
for the hearing impaired in Turkey 
Degenen onder ons die interesse hebben 
in de ontwikkeling van het onderwijs aan 
auditief gehandicapte kinderen over onze 
landsgrenzen, kunnen in dit artikel ken
nis nemen van de situatie in Turkije. 
De schrijvers zeggen in hun slotwoord, 
dat ze met deze beschrijving vooral hen 
willen ondersteunen die voorstander zijn 
van een max imale b e n u t t i n g van de 
gehoorresten via de 'auditory/ oral' bena
dering. 

3. Social- skills activities to use with 
hearing impaired children 
Onderzoek heeft aangetoond dat traings-
programma's voor sociale vaardigheid bij 
horende kinderen een duidelijke bijdrage 
leveren aan het vergroten van de sociale 
competentie en het gevoel van eigenwaar
de. 
Onderzoek op geringere schaal toont aan 
dat dit ook het geval is bij niet-(of slech
ter) horenden. Clark en Fullwood gingen 
na welke onderdelen uit dergelijke pro
gramma's het best scoorden bij dove kin
deren. 

3. The Journal of the British 
Association of teachers of 
the deaf, september 1994 

1. Can lipreading be taught? 
Part 2: in practice 
Een vervolg op het eerder beschreven 
artikel van P. Arnold. 
Spraakafz ien is niet te leren, zei 
Summerfield in 1983. En in 1992 schreef 
Brinton dat spraakafzien moeilijk te leren 
is en dat het eigenlijk zonde is van tijd en 
energie om het (aan) te willen leren. 
Arnold is echter minder pessimistisch; 
immers, een verbetering van maximaal 
10% in een korte periode had Warren al 
aangetoond in 1989. 

In dit artikel vooral aandacht voor de 
kunst en de kunde van het Iiplezen, de 
complexe benodigde visuele vaardighe
den, de visuele perceptie en de rol van de 
spreker. 

4. The Journal of the British 
Association of teachers of 
the deaf, september 1994 

1. Using video to monitor early langu
age development 
Part 1: how to record and transcribe 
Clare Gallaway (centrum voor Audiologie 
en Spraakpathologie , universi tei t van 
Manchester) beoogt met het schrijven van 
dit artikel het gebruik van videotapes bij 
het volgen van de vroege taalontwikke
ling aan te moedigen. 
Voorwaarde is wel, dat dit vooropgezet 
en systematisch plaatsvindt. 
Tevens stelt zij een praktische wijze van 
transcriptie voor. Hierbij wordt ook de 
non-verbale communicatie (waaronder 
handel ingen, gebaren en kijkrichting) 
genoteerd. 

2. Choosing between communications 
options in the Education of deaf child
ren 
Dr. Wendy Lynas (centrum etc. zie vorige 
art ikel) geeft een u i tgebre id en goed 
onderbouwd overzicht van de huidige 
stand van zaken voor een doof kind om te 
kunnen kiezen uit de drie voornaamste 
communicatie-opties, namelijk de audito
ry / oral benadering (=luister en spreek), 
total communication en tweetaligheid. 

Elk van deze opties wordt nader beschre
ven en vervolgens tegen het licht gehou
den. 
Waarom kiezen we voor het een? Wie 
maakt die keuze? En voor wie? 

In haar s lo twoord concludeer t Lynas: 
wordt het niet tijd, dat de slinger van de 
klok weer in de richting van de orale 
benadering gaat? 

5. American Annals of the 

Deaf, October 1994 

1. Behavior problems with deaf 
Dutch boys 
T.Th. van Eldik werkt op het Instituut voor 
Doven 'Effatha' in Voorburg. Van zijn 
hand is in dit Amerikaanse tijdschrift een 
artikel verschenen, dat ingaat op gedrags-
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problemen bij dove jongens. Aan een 
onderzoek deden 61 jongens mee in de 
leeftijd van 6 tot 11 jaar; zij waren allen 
'prelingually' doof, namen deel aan een 
standaard onderwijsprogramma voor 
dove leerlingen op een dagschool 
(Voorburg, Rotterdam, Groningen/ 
Haren) en waren van de Nederlandse 
nationaliteit. Als controlegroep diende 
een groep goedhorende jongens. 
Voor de uitslag van het onderzoek ver
wijs ik u naar het artikel. 

5. American Annals of the 

Deaf, december 1994 

1. Educational interpreting and 
teacher preparation 
Het opleiden van tolken ten behoeve van 
het onderwijs aan dove en zwaar slecht
horende leerlingen op reguliere scholen 

krijgt momenteel veel aandacht in de 
USA. Door het ministerie van Onderwijs 
wordt het opleiden van dergelijke tolken 
flink gesubsidieerd. 
Dit artikel beschrijft hoe het vierjarig 
opleidingsprogramma, dat eindigt met 
een B.Sc.-graad, eruit ziet. 

2. Issues in the use of cochlear 
implants with prelingually deaf 
children 
Twaalf jaar geleden gaf de Amerikaanse 
FDA goedkeuring voor het toepassen van 
de cochlear implant, eerst bij volwassenen 
en vijf jaar geleden ook voor 'prelingual
ly' dove kinderen. Volgens de schrijvers 
van dit artikel (Mc Cay Vernon en Alles)\s 
er reden genoeg aan te nemen dat de 
cochlear implant nuttig is voor de 'post-
lingual' dove, maar dat er niet teveel van 
moet worden verwacht voor wie al doof 
was voordat de taal zich ging vormen. 

Verder komen aan de orde: de kosten van 
de gehele procedure tot en met de bege
leiding, de medische risico's, de dilem
ma's waar de ouders zich voor geplaatst 
zien en wat de dove mensen er zelf van 
vinden. 

Voor vrijwel alle artikelen geldt, dat zij verge
zeld gaan van een uitgebreide lijst van naslag
werken over het bewuste onderwerp. 
Rijzonder handig voor wie zich breder wil 
oriënteren. 

Belangstellenden komen in het bezit van 
een artikel door het storten van vijf gul

den per artikel op giro 899733, 
}.]. Groothand Groningen. (Vermeld de 
naam van het tijdschrift, het nummer en 

de code van het artikel). 

UIT BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 67 
nummer 6, juni 1995 
A.G. Reyes-Slikker: Walkman en 
gehoorverlies. 
Een gehooronderzoek bij mensen met 
een verstandelijke handicap naar het 
gebruik van hoofdtelefoons. 
G.A. van den Brink, M.C. aan de 
Wiel: Meertalige kinderen. 
In dit artikel wordt een eerste aanzet 
gegeven voor de logopedische behan
deling van meertalige kinderen. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 67 
nummer 7/8, juli/augustus 1995 
S.M. Goorhuis-Brouwer, B.J. 
Wijnberg-Wil l iams: Persoonli jk
heidskenmerken en schisisspraak. 
Beoordeling van persoonlijkheids
kenmerken aan de hand van spraak 
bij patiënten met een schisis. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 67 
nummer 9, september 1995 
A.J. Bosman, J. Wouters, W. 
Damman: Realisatie van een de voor 
spraakaudiometrie in Vlaanderen. 

Tydschrift voor Orthopedagogiek 
Jaargang 34, nr.5,1995 
F.J.H. Harinck: 
Kwaliteitsbewaking van zorg en de 
wenselijkheid van waarschuwings
signalen. 
A.J.M. Scheepstra, S.J. Pijl, H. 
Nakken: 
Plaatsing kinderen met Down's syn
droom in het regulier onderwijs. 
J.D. Bosch: 
Psychosomatiek bij kinderen en ado
lescenten. 

Jaargang 34, nr.6,1995 
G.M. van der Aalsvoort en A.J.J.M. 
Ruijssenaars: 
Sociale interacties tussen leidsters en 
peuters in kor tdurende leertestop
drachten. 
C. Aarnoutse, S. Gruwel en 
R.Oduber: 
Verwerven van leesstrategieën via 
luisteren. 
S.J. Pijl en C.J.W. Meijer: 
V o o r w a a r d e n voor "Weer Samen 
Naar School". Vergelijkende studie 
naar de middelen voor leerkrachten 
in een aantal landen. 

Jaargang 34, nr.7/8,1995 
P.H. van der Laan: 
Jongeren en geweldscriminaliteit. Een 
cijfermatige verkenning. 
H.E.M. Baartman: 
Opvoeden, hulpverlenen en geweld. 
M. Klomp: 
Residentiële behandeling van jonge
ren met agressief gedrag. 
F. Lamers-Winkelman: 
Seksueel misbruik in instellingen. 
J.D. van der Ploeg: 
Geweld op school. 

Jaargang 34, nr.9,1995 
S. Brand-Gruwel, C. Aarnoutse, K.P. 
van den Bos: 
Begrijpend lezen via luisteren. 
H.J. Pelzer, W.J.PJ.M. Steerneman, 
E.E.J. de Bruyn: 
Beoordeling ernst problematiek bij 
kinderen en jeugdigen: een landelijke 
concensuslijst. 
J. Hermanns: 
Jeugdproblematiek en opvoedingson
dersteuning. 
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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 diih 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. 0224 - 214896 
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, Zoetermeer 
• 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.: 0224 - 214 896 

OPMAAK/VORMGEVING 
Media Minded Communications 
Amsterdam 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafaxb.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 

• A. de Wijs-Eilander, secretaris 
Jacob de Haanstraat 38, 3065 NG Rotterdam 
tel.: 010 -4132280 

• G.C. Versluis, penningmeester 
Helenahoeve 15, 2804 HV Gouda 
tel.: 0182 - 531 599 
giro 357425 t.n.v. penningmeester Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Doven in 
Nederland. 

DAGELIJKS BESTUUR 
Nederlandse vereniging tot bevordering van het onder
wijs aan slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak/taalmoeilijkheden(VeBOSS): 

• Th. H. Laceulle, voorzitter 
Kleverlaan 42, 2023 JH Haarlem 
tel.: 023 - 524 61 50 

• L. Smits, secretaris 
Barisakker 74, 5672 VD Nuenen (N-BR) 
tel.: 040 - 283 65 36 

• M.J. van Lee, penningmeester en ledenadmini-
stratie,p/a Burg. de Wildeschool 
Postbus 430,1740 AK Schagen 
tel.: 0224 - 214 896 
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 jaargang 

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 
worden 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 jaargang 
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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 

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 
Maatmanweg 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 

033-4720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
076-5212352 
0512-514974 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2423355 
053-4333767 
053-4335382 
0113-213407 
070-3948994 
024-6841790 
024-6842547 
050-5255190 
050-5418476 
023-5246150 
045-5219850 
071-5765149 
071-5761990 
024-3559584 
024-3567765 
024-3551217 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
0224-214896 
0224-298945 
0224-214071 
030-2510041 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
038-4212959 

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 

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. 
Mariëlla- afd. I.V.D. 

Effatha, Chr. Inst. voor Doven 

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

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

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

020-6178617 
020-6132801 

050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
050-5270840 
010-4132280 
010-4552417 
073-5588111 
073-5588111 
073-5588111 
073-5512157 
070-3992021 
070-3998770 
079-3511151 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direct 
door aan de eindredactie. 
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DEMINI-VISICOM 

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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