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T e i l 2 G 1 G 1 C I G Annelies Bron, redactielid 

In Van Horen Zeggen nummer 2 van dit jaar werd al 
voorui tgebl ik t op deze u i tgave , een t h e m a n u m m e r 
gewijd aan de v e r w e r v i n g van het N e d e r l a n d s als 
Tweede Taal (NT2). 
Naast een tweetal artikelen over NT2 heeft ook een aantal 
andere onderwerpen een plaats gekregen in dit nummer. 
Vandaar dat het geen themanummer NT2 is geworden. 
Het toeval wil dat integratie centraal staat in vier van de 
artikelen. 

Het openingsartikel van Ludo Verhoeven is zijn bijdrage 
aan de VeBOSS-conferentie, gewijd aan de opvang van 
anderstalige leerlingen met gehoorproblemen. Verhoeven 
beschrijft hierin de verwerving van het Nederlands als 
Tweede Taal. Er wordt ingegaan op de wijze waarop deze 
leerlingen in het onderwijs opgevangen kunnen worden. 
Dr. Tjalling Zandberg legt in zijn VeDON-workshop de 
nadruk op het belang van het hanteren van handelings
plannen. Het stellen van de diagnose moet zijn vertaling 
vinden in het handelingsplan. De Vakgroep Orthope
dagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen houdt zich 
bezig met ontwikkelen, invoeren en evalueren van behan
delingsprogramma's. 

Het Weer Samen naar School-beleid is mogelijk de 
bekendste vorm van integratie op dit moment. Over de 
consequenties voor de Categorie 2- en 3- scholen schrijft 
Marijke Mildenberg. 
Er is een experiment gestart met een vergaande vorm van 
samenwerking tussen de Mgr. Hanssenschool voor slecht
horende kinderen te Hoensbroek en het Instituut voor 
Doven in St. Michielsgestel. In het artikel van Prof. dr. ir. 
Coninx kunt u lezen hoe deze vorm van samenwerking 
gestalte krijgt. 
Dat men zich ook op Europees gebied met integratie 
bezig houdt is te lezen in "Het Europese Helios-II pro
gramma", door Harry Knoors. Dit programma is gericht 
op de bevordering van integratie van gehandicapten in 
onze samenleving. Een van de werkgroepen van dit uit
wisselingsprogramma onderzoekt de mogelijkheden tot 
integratie van ernstig slechthorenden in het onderwijs. 

Namens de redactie rest mij nog u een goed 1996 toe te 
wensen. 

Annelies Bron 
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ARTIKELEN 

Opvang en begeleiding van allochtone kinderen met 
gehoorproblemen 
Ludo Verhoeven 

Samenvatting 

Kinderen van etnische minderheden in Nederland groeien veelal op in 

twee sterk uiteenlopende culturen. Het kind-zijn in twee culturen mani

festeert zich eveneens in omgang met verschillende talen. De oor

spronkelijke taal van de etnische gemeenschap is meestal de taal van 

het primaire socialisatieproces binnen gezinsverband, terwijl het 

Nederlands wordt verworven buiten het gezin in contacten met 

Nederlandstalige leeftijdgenoten en volwassenen. Bovendien doen 

zich intergenerationele processen van taaiverschuiving en taalverlies 

voor die ertoe kunnen leiden dat de dominante meerderheidstaal de 

gedomineerde minderheidstaal in het primaire socialisatieproces 

beconcurreert of zelfs verdringt. Tegen de achtergrond van sociolin-

guïstisch bepaalde variabelen is sprake van een grote variatie in taal

beheersing, zowel binnen als tussen etnische groepen. Gegeven de 

complexe taalsituatie van etnische groepen geldt als belangrijke vraag 

hoe allochtone kinderen voor wie het Nederlands niet de moedertaal 

is het beste kunnen worden opgevangen. Daarbij bestaat de mogelijk

heid te kiezen voor een monolinguale aanpak vanuit het Nederlands 

of een meertalige aanpak waarin de eigen taal van het kind een 

belangrijke plaats krijgt toebedeeld. 

Binnen het onderwijs aan kinderen 
met taal- en spraakproblemen is deze 
vraagstelling eens te meer ingewik
keld te noemen. Allereerst hebben we 
te maken met een grote variatie wat 
betreft de probleemidentificatie. Zo 
kunnen gehoorproblemen bij kinde
ren variëren van een geringe beper
king tot volledige doofheid. Verder 
kan het taalaanbod van kinderen in 
sterke mate uiteenlopen. Kinderen 
kunnen thuis en op school in aanra
king komen met de eigen taal in 
gesproken en geschreven vorm, met 
de tweede taal in g e s p r o k e n en 
geschreven vorm, met een aanvul
lend gebarensysteem dat vaak binnen 
het kader van totale communicatie 
wordt gehanteerd, met een natuurlij
ke gebarentaal, dan wel met een com
binatie van genoemde mogelijkhe
den. Ten slotte geldt dat de positie en 
de mate van beheersing van de eigen 
taal en die van het Neder lands als 

tweede taal sterk uiteen kan lopen. 
Taal is naast een ins t rument voor 
communicatie ook een symbool voor 
groepsidentificatie. Door die sym
boolfunctie gaat taal altijd vergezeld 
van houdingen bij zowel gebruikers 
als niet-gebruikers van die taal. Een 
negatieve houding ten opzichte van 
een taal kan gemakkelijk leiden tot 
een geringe motivatie om die taal te 
leren. 
Het moge duidelijk zijn dat de op
vang en begeleiding van allochtone 
kinderen met taal- en spraakproble
men gegeven de grote variatie in leer
l ing- en a c h t e r g r o n d k e n m e r k e n 
vraagt om een uiterst zorgvuldige 
afweging van onderzoekgegevens en 
p rak t i jke rva r ingen . In di t ar t ikel 
wordt hiertoe een aanzet gegeven. Na 
een korte uiteenzetting over belang
rijke doelen in het onderwijs in com
municatieve vaardigheden aan kinde
ren in de ba s i svo rming w o r d e n 

recente onderzoeksresultaten bespro
ken inzake de tweetalige ontwikke
ling van kinderen uit uiteenlopende 
etnische groepen. 
Daarna wordt ingegaan op het taal
ontwikkelingsproces bij allochtone 
kinderen met taal- en spraakproble
men. 
Speciale aandacht gaat daarbij uit 
naar de problematiek van slechtho
r ende k inderen . In het ve r l engde 
hiervan wordt aangegeven hoe de 
opvang en begeleiding van allochtone 
kinderen met taal- en spraakproble
men kan worden geoptimaliseerd. 
Het artikel sluit af met perspectieven 
voor onderwijsinnovatie en verder 
onderzoek op dit terrein. 

Ontwikkeling van communicatieve 
competentie 

Leren communiceren is een centrale 
doelstelling in de basisvorming van 
kinderen. Daarbij gaat het om de ont
wikkeling van die kennis en vaardig
heden die nodig zijn om in alledaagse 
situaties anderen te kunnen begrij
pen, eigen denkbeelden en gevoelens 
te kunnen verwoorden en kennis te 
kunnen verwerven. Communicat ie 
speelt niet alleen een belangrijke rol 
in privé-si tuaties, maar ook bij de 
informatie-overdracht in vervolgon
derwijs en in werksituaties. De hier
voor benodigde kennis en vaardighe
den duiden we wel aan met het be
grip communicat ieve competentie. 
Daaronder vallen tenminste de vol
gende dee lcomponenten (zie Ver
hoeven, 1992): 

1. Grammaticale taalvaardigheid 
Grammaticale taalvaardigheid kun
nen we definiëren als het vermogen 
tot het begrijpen en produceren van 
taal. Daarbij zijn dr ie belangri jke 
deelcomponenten te onderscheiden: 
klankonderscheiding, woordenschat 
en z i n s b o u w . Deze c o m p o n e n t e n 
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hebben elk hun eigen regelsysteem. De 
relatieve onafhankelijkheid van deze 
componenten blijkt uit onderzoek naar 
afasie waarin werd gevonden dat spe
cifieke taalaspecten ten gevolge van 
een lesie kunnen uitvallen. 

2. Tekstvaardigheid 
Tekstvaardigheid (het begrijpen en 
produceren van zowel fictie als non-
fictie) vormt een aparte component. 
Tot het wezen van die component 
behoort het omgaan met taal buiten 
de context van het hier-en-nu. Daarbij 
gaat het om pragmatische kennis bij 
gedecontextual iseerd taalgebruik, 
zoals het gegeven dat het gehoor 
afwezig en onbekend is en ook niet 
reageert, dat niet van gemeenschap
pelijke voorkennis kan worden uitge
gaan en dat het volledig begrijpen 
van expliciete informatie door het 
gehoor het ul t ieme doel is van de 
monoloog. Ook kennis omtrent de 
opbouw van u i teen lopende typen 
teksten valt onder de componen t 
tekstvaardigheid. 

3. Metacognitie 
Bij metacognitie gaat het om mentale 
processen van een hogere orde die 
het denken reguleren. Daarbij valt 
onderscheid te maken tussen metalin
guïs t isch bewustz i jn enerzijds en 
lees- en schrijfstrategieën anderzijds. 
Onder metalinguïstisch bewustzijn 
verstaan we het vermogen tot taalbe
schouwing, ofwel reflectie op taal. 
Als lees- en schrijfstrategieën noemen 
we planning, uitvoering en evaluatie. 
Een belangrijke planningsstrategie is 
de selectie van informatie. Voorbeeld 
van een uitvoeringsstrategie vormt 
het ' sk immend ' lezen en als voor
beeld van een evaluatiestrategie geldt 
revisie bij schrijven. 

4. Functionaliteit 
Deze component verwijst naar de 
kenn is van de functies van taal . 
Hieronder worden de sociaal-culture
le conventies begrepen die we hante
ren bij mondel inge en schriftelijke 
communicatie, zoals bij een sollicita
tiegesprek of bij het schrijven van een 
brief of een rapport. 

"Leren communiceren moet 
worden gezien in het licht van 

de totale taalontwikkeling" 

Ook het omgaan met naslagwerken 
kan daartoe worden gerekend. Ten 
slotte kunnen we de omgang met lite
ratuur eveneens als aspect van func
tionele vaardigheid zien. Leerlingen 
moeten leren ervaren hoe in literaire 
teks ten b e p a a l d e taal funct ies en 
gevoelens worden uitgedrukt. 

Onderzoek naar de ontwikkeling van 
communica t ieve competent ie laat 
zien dat leren communiceren moet 
worden gezien in het licht van de 
totale taalontwikkeling. Onder de brede 
noemer van taalverwerving leren kin
deren niet alleen luisteren en spreken 
in dialogen, zij leren ook tekstrepre
sentaties interpreteren en vormen, 
tekens duiden en vormen, geschreven 
teksten begrijpen en produceren en 
dramatische expressie. Een belangrijk 
gezichtspunt is dat ontwikkeling in 
een van deze domeinen ook een ont
wikkeling in de andere domeinen 
met zich mee kan brengen. 
Bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar 
zien we een belangrijke ontwikkeling 
op t r eden in hun communica t i eve 
vaardigheden, hun woordenschatom-
vang en h u n inzicht in ve rha len . 
Tegelijkertijd treden in het taalont
wikkelingsproces twee belangrijke 
verschuivingen op. Ten eerste leren 
kinderen taal niet alleen te gebruiken 
in interactieve situaties, maar ook in 
situaties waarbij een onmiddellijke 
context ontbreekt. Ten tweede leren 
kinderen spontaan stil te staan bij 
vormaspecten van taal. Verder doen 
kinderen in een stimulerende omge
ving vooral onder invloed van voor
lezen een groot aantal ontdekkingen 
op het terrein van geschreven taal. 
Voor de meeste kinderen is het lees-
en schrijfgedrag echter nog oriënte
rend te noemen. Dit houdt in dat lees-
en schrijfgedrag wordt nagebootst. 
Meesta l leren k inde ren de eigen 
naam en een aantal andere bekende 

woorden kennen. Lang niet alle kin
deren komen echter via open leersitu
aties tot zelfstandig lezen en schrij
ven. Dit vindt zijn oorzaak in het pro
blematisch karakter van het alfabe
tisch schrift. Het inzicht dat woorden 
zijn opgebouwd uit fonemen is voor 
kinderen in hoge mate abstract. Dit 
gegeven impl iceer t da t een meer 
gestructureerde aanpak voor leren 
lezen en schrijven na de kleuterperio-
de voor veel kinderen noodzakelijk 
is. Voor deze kinderen wordt, meest
al b e g i n n e n d in g roep 3, in een 
gestructureerd curriculum stap-voor-
s tap het inzicht in het alfabetisch 
principe bijgebracht. Dankzij geleide 
instruktie ontwikkelen kinderen een 
fonemisch bewustzijn en leren zij via 
de relatie tussen letters en klanken 
w o o r d e n lezen en spel len . 
Vervolgens leren zij het decodeerpro-
ces sneller te laten verlopen, zodat 
geschreven woorden sneller kunnen 
worden herkend. 
Tijdens de ontwikkeling van commu
nicatieve competentie is er voortdu
rend sp rake van een afhankelijk
heidsrelatie tussen mondel inge en 
schriftelijke vaa rd igheden . Pas in 
groep 6 beginnen de meeste kinderen 
hun taalvaardigheden via het schrif
telijke kanaal verder uit te breiden. 
Vanuit dit gegeven verdient het aan
beveling om in een zo vroeg mogelijk 
stadium met het oefenen van monde
linge vaardigheden te beginnen en 
deze in de loop van de leerlijn een 
blijvende plaats te laten behouden. 
Met n a m e de u i t b r e id ing van de 
woordenscha t verdient daarbij de 
aandacht. 
Naarmate kinderen de schriftelijke 
code in zijn grondvorm hebben leren 
hanteren, gaan zij in sterker mate de 
persoonl i jke mogel i jkheden van 
schriftelijk t aa lgebru ik e rva ren . 
Doorda t zij de ee rde r ge lee rde 
(de)codeervaardigheden in een steeds 
hoger tempo leren toepassen, kan het 
kind met toenemend gemak eenvou
d ige teks ten lezen en schri jven. 
Onder invloed van het veelvuldig 
deelnemen aan schriftelijke taalge
bruiksituaties en een reflectie op die 
situaties in het onderwijs ondergaan 
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het lees- en schrijfproces enkele kwa
l i ta t ieve v e r a n d e r i n g e n . Wat het 
lezen betreft gaan w o o r d h e r k e n 
ningsprocessen steeds meer automa
tisch verlopen. Dit is een gevolg van 
het feit dat kinderen de relaties tus
sen grafemen, s p r a a k k l a n k e n en 
woorden steeds sneller gaan door
zien. Kinderen k u n n e n tegen het 
einde van de basisschool ongeveer 
evenveel woorden lezen en begrijpen 
als dat ze in gesproken taal kennen. 
Het oogmerk van schriftelijke vaar
digheden wordt in deze fase steeds 
meer gericht op de verwerving van 
n ieuwe kennis en het ervaren van 
nieuwe gevoelens. Zij gaan lezen om 
informat ie te v e r w e r v e n , om een 
mening te peilen, om aanwijzingen te 
ontvangen, of voor hun eigen genoe
gen. Daarnaas t richt het schrijven 
zich op het verkennen en ordenen 
van gevoelens en gedachten. 

"Naarmate de leraar er beter 

in slaagt de taalontwikkeling 
van kinderen te begeleiden in 

kleine groepssessies, is de 
kans op leersucces groter." 

ren te begeleiden in kleine groepsses
sies is de kans op leersucces groter. 
Wat betreft het kind zelf blijken cog
nitieve en motivationele factoren van 
belang. 

Ontwikkeling van tweetaligheid 

Kinderen van etnische minderheden 
groeien op in twee uiteenlopende cul
turen en moeten zich leren uitdruk
ken in twee verschillende talen. De 
oorspronkelijke taal leren ze in het 
gezin. Nederlands leren ze in contac
ten met Nederlandstalige leeftijdge
noten en volwassenen. Bovendien 
doen zich binnen een etnische groep 
over generaties processen voor van 
taalverandering en taaiverschuiving. 
Gezien deze complexe taalsi tuatie 
rijst de vraag hoe allochtone kinderen 
in het basisonderwijs het beste kun
nen worden begeleid. Om die vraag 
te kunnen beantwoorden hebben we 
inzicht nodig in de taalvaardigheid 
van kinderen uit verschillende etni
sche groepen. In een onderzoek van 
Narain en Verhoeven is de tweetalige 
ontwikkeling van Turkse, Antilliaan
se en Marokkaanse kinderen in de 
onderbouw van de basisschool on
derzocht. Daarbij kregen kinderen in 
de groepen 1, 2 en 3 in twee talen 
taken voorgelegd die de volgende 
aspecten meten: k lankonderschei 
ding, begrippenkennis, passieve en 
actieve woordenschat, zinsvorming 
en tekstbegrip. Het is interessant om 
te z ien dat de aa rd en ma te van 
tweetaligheid zich per etnische groep 
verschillend ontwikkelen. 
Turkse kinderen drukken zich vanaf 
het begin van het basisonderwijs tot 
aan het eind van groep 3 het beste uit 
in het Turks. Wat betreft het kunnen 
onderscheiden van klanken, ontwik
kelt het Turks van kinderen uit groep 
1 en 2 zich sneller dan het Neder
lands. In de periode erna bereikt deze 
ontwikkeling een plafond terwijl er in 
het Neder lands nog sprake is van 
enige groei . O p het n iveau van 
begrippenkennis blijken de Turkse 
kinderen een betere beheersing van 
de begrippen in het Turks dan in het 
Nederlands te hebben gedurende de 

hele onderbouwperiode van de basis
school (groep 1, 2 en 3). De ontwikke
ling van b e g r i p p e n k e n n i s in het 
Nederlands verloopt sneller dan die 
in de eigen taal. De aktieve woorden
schat blijkt over alle meetmomenten 
het sterkst ontwikkeld te zijn in de 
eigen taal van de Turkse kinderen. 
Het niveau van de aktieve woorden
schat blijft relatief zwak in de hele 
o n d e r b o u w p e r i o d e , zowel in de 
eigen taal als in het Nederlands. In de 
kleuterper iode is de ontwikkel ing 
van de aktieve woordenschat in beide 
talen even groot. Geleidelijk aan gaat 
het Nederlands harder vooruit. Ook 
op het gebied van de passieve woor
denschat is het Turks de dominante 
taal gedurende de hele periode en 
groeit het Nede r l ands in s terkere 
mate dan het Turks. Op syntactisch 
niveau presteren de Turkse kinderen 
beter in de e igen taal dan in het 
Neder lands. Aan het begin van de 
kleuterperiode is er sprake van gelij
ke progressie in beide talen, terwijl 
aan het eind van de kleuterperiode 
de ontwikkeling van het Nederlands 
zelfs sterker is dan die in het Turks. 
Op het niveau van tekstbegrip is er 
aanvankelijk sprake van een sterkere 
positie van de moedertaal. Aan het 
eind van de kleuterperiode gaat het 
Nederlands relatief sterker vooruit. 
Bij de Antilliaanse kinderen blijkt er bij 
de aanvang van het basisonderwijs 
sprake te zijn van een meer gebalan
ceerd niveau van tweetaligheid. Al 
vanaf het eerste jaar in het onderwijs 
blijkt echter een sterkere groei van 
het Nederlands plaats te vinden dan 
van het Papiamentu. Geleidelijk aan 
is er sprake van een tendens naar 
dominantie van het Nederlands, met 
name op het gebied van begrippen
kennis. Op klankniveau bereikt het 
Papiamentu in de loop van de tijd 
een plafond, terwijl het Nederlands 
nog kan uitlopen. Ten aanzien van 
kennis van cognitieve begrippen blij
ken de Antilliaanse kinderen aanvan
kelijk een vergelijkbaar niveau in 
beide talen te hebben. In de loop van 
het basisonderwijs blijkt deze kennis 
beduidend sterker te worden in het 
Nederlands dan in de eigen taal. Ook 

Het tempo waarin kinderen commu
nicatieve kennis en vaard igheden 
verwerven kan sterk uiteenlopen. Uit 
onderzoek blijkt dat drie typen varia
belen de mate van individuele varia
tie in de vroege ontwikkel ing van 
communicatieve competentie marke
ren: gezinsvariabelen, institutionele 
variabelen en kindvariabelen. Wat 
het gezin betreft blijken de kwaliteit 
van het gesproken en geschreven 
t aa l aanbod en de wijze w a a r o p 
ouders inspelen op de taalontwikke
ling van kinderen belangrijke deter
m i n a n t e n . G e b r u i k m a k i n g van 
ouderlijke strategieën als responsivi-
teit en afstemming van het taalge
bruik treedt daarbij op de voorgrond. 
Ook de factor gehechtheid tussen 
moeder en kind blijkt een factor van 
betekenis. Wat de inbreng van insti
tuties betreft staat de rol van de leraar 
centraal. Naarmate deze er beter in 
slaagt de taalontwikkeling van kinde-
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op het gebied van de aktieve en pas
sieve woordenschat blijkt aanvanke
lijk sp rake van een geba lanceerd 
niveau van tweetaligheid. Geleidelijk 
aan geeft het Nederlands een sterkere 
groei te z ien, terwijl er bij het 
Papiamentu sprake lijkt van een stag
natie. Eenzelfde patroon is terug te 
v inden bij z i n s v o r m i n g waa r het 
Neder lands een dominante positie 
inneemt na een redelijk gebalanceerd 
niveau van de twee talen bij de aan
vang van het onderwijs. Op tekstueel 
niveau loopt de ontwikkel ing van 
beide talen vrijwel parallel en is er 
g e d u r e n d e de hele pe r iode in de 
onderbouw sprake van een redelijk 
gebalanceerd niveau van de twee 
talen. 

De Marokkaanse kinderen zijn bij de 
aanvang van het basisonderwijs op 
vrijwel alle taaivaardigheidsniveaus 
dominant in de eigen taal en blijven 
dat gedurende de hele periode in de 
onderbouw van het basisonderwijs. 
Anders dan men in eerder onderzoek 
concludeerde blijken de Marokkaanse 
kinderen gedurende de jaargroepen 
1-3 vooruitgang te boeken in zowel 
Tl als T2. Het Marokkaans-Arabisch 
ontwikkelt zich in deze periode in 
vergeli jkbare mate als het Neder 
lands. Een uitzondering daarop is de 
pass ieve w o o r d e n s c h a t waa r het 
Nederlands aan het eind van de bene-
denbouw (eind groep 3) zich sterker 
on twikke l t en het M a r o k k a a n s -
Arabisch een stagnatie te zien geeft. 
De on twikke l ing van cogni t ieve 
begrippenkennis loopt aanvankelijk 
parallel in de eerste en de tweede 
taal, maar aan het einde van de bene-
denbouw treedt er een stagnatie op in 
de ontwikkeling van deze kennis in 
het Nederlands. Aan het eind van de 
onderbouwperiode loopt de ontwik
keling op syntactisch niveau in de 
twee talen parallel, met een dominan
te moedertaal. 

Voor wat de Nederlandse taalvaardig
heid betreft, blijken er grote verschil
len te bestaan tussen de allochtone 
kinderen enerzijds en de autochtone 
informanten anderzijds. De ontwik
keling op klankniveau vormt hierop 
een ui tzondering. De Neder landse 

k inde ren scoren op vrijwel alle 
onderdelen en op ieder meetmoment 
hoger dan de allochtone kinderen, op 
de voet gevolgd door de Antilliaanse 
informanten. De ontwikkeling van 
het Nederlands verloopt bij de Turk
se en Marokkaanse kinderen relatief 
langzaam en bij de Antilliaanse kin
de ren relatief snel . De gegevens 
omt ren t de T2-ontwikke l ing van 
Turkse en Marokkaanse k inderen 
komen overeen met die van eerder 
naar aanleiding van het normerings-
onderzoek van de Taaltoets Alloch
tone Kinderen en die in een replica-
tie-onderzoek. 
Verder kunnen, gegeven de beperkte 
omvang van de steekproeven, enkele 
voorz ich t ige conclus ies w o r d e n 
getrokken met betrekking tot de bin
nen het kader van de "afhankelijk
heidshypothese" van Cummins ver
onderstelde verbanden tussen Tl- en 
T2-verwerving. Binnen elk van de 
drie onderscheiden etnische groepen 
vinden we een vergelijkbaar patroon 
van taaitransfer: het bij de aanvang 
van het bas i sonderwi j s bere ik te 
niveau van TI-vaardigheid blijkt een 
belangrijke voorspeller van T2-vaar-
digheid. De mate van transfer van Tl 
naar T2 neemt geleidelijk aan af. Op 
het eind van groep 2 is zelfs sprake 
van een omgekeerde transfer van T2 
naar Tl. Het is evident dat de concep
tuele ontwikkeling van allochtone 
kinderen in het kleuteronderwijs pri
mair wordt bevorderd vanuit T2-aan-
bod. Vervolgens lijkt het erop dat de 
vooruitgang in conceptuele ontwik
keling via T2 de verdere ontwikke
ling van TI-vaardigheid stimuleert. 
Deze uitkomst is overigens geheel in 
o v e r e e n s t e m m i n g met C u m m i n s ' 
hypothese die stelt dat transfer van 
taalvaardigheden naar twee richtin
gen mogelijk is. 
Wat betreft individuele verschillen 
blijkt uit het onderzoek dat de gezins
taai, en de taalkeuze en het taalcon
tact van het kind belangrijke indicato
ren vormen van zowel de ontwikke
ling van Tl- als T2-vaardigheid. Dit 
gegeven komt overeen met bevindin
gen uit eerdere studies. Daarnaast 
blijken de verblijfsduur van ouders 

en kinderen en de sociaal-culturele 
achtergrond van het gezin belangrijke 
additionele voorspellers van T2-vaar-
d ighe id . Binnen de Marokkaanse 
groep lijkt bovendien de culturele 
or iënta t ie van ouders een rol van 
betekenis te spelen. 

Tweeta l ighe id , meta l inguïs t i sch 
bewustzijn en leren lezen 

Ten aanzien van tweetal igheid en 
metalinguïstisch bewustzijn - weten hoe 
taal in elkaar steekt - laat het onder
zoek zien dat de verschillen tussen 
allochtone en autochtone kinderen in 
metalinguïstisch bewustzijn relatief 
ger ing zijn. Dit bewus tz i jn we rd 
gemeten door middel van taken op 
het gebied van rijm, woordobjectiva-
tie (voorbeeld: Welk woord is langer: 
reus of kabouter?), auditieve analyse en 
audi t ieve synthese. De scores van 
Marokkaanse kinderen op dergelijke 
taken zijn op het eind van groep 2 
zelfs hoger dan die van Nederlandse 
k inde ren . Al loch tone lee r l ingen 
maken in groep 3 bovendien een ver
gelijkbare progressie in metalinguïsti
sche on twikke l ing als au toch tone 
leerlingen. Deze uitkomsten komen 
min of meer overeen met de bevin
dingen uit recent onderzoek naar de 
ontwikkeling van metalinguïstisch 
bewus tz i jn onde r a l loch tone en 
autochtone kinderen. Daarin werd 
gevonden dat op taken die gerela
teerd zijn aan fonologisch bewustzijn 
er vrijwel geen verschillen zijn tussen 
allochtone en autochtone kleuters. 

"Blijkbaar leidt een hoog 

niveau van tweetaligheid tot 

een goed inzicht in de structuur 

van taal als zodanig". 

We zien een duidelijke samenhang 
russen de aard en mate van tweetalig
heid enerzijds en metalinguïstisch 
bewustzijn anderzijds. Kinderen die 
aan het eind van de kleuterperiode 
een min of meer gebalanceerd hoog 
niveau van tweetal igheid bezit ten 
scoren hoger op metal inguïst ische 
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taken dan kinderen die slechts één 
taal goed beheersen. De kinderen die 
laag scoren op zowel Tl als T2 scoren 
ook het laagst op metalinguïstische 
taken. Blijkbaar leidt een hoog niveau 
van twee ta l ighe id tot een goed 
inzicht in de structuur van taal als 
zodanig. Dit gegeven komt overeen 
met eerder onderzoek. 
Op het gebied van de vaardigheid in 
technisch lezen scoren de Nederlandse 
kinderen op alle leestaken het hoogst, 
gevolgd door de Turkse leerlingen. 
De Antillianen leveren de zwakste 
prestaties op deze vaardigheid. Het is 
duide l i jk da t in de aanvangs fase 
a l loch tone k inde ren p r o b l e m e n 
ondervinden met betrekking tot de 
ontwikkeling van decodeervaardig-
heid in het Neder lands als tweede 
taal. Dit gegeven komt overeen met 
bevindingen uit eerder onderzoek. 
Opvallend is dat kinderen met een 
gebalanceerd niveau van tweetalig
heid eveneens goed u i tkomen op 
taken voor technisch lezen. Dit valt te 
verklaren vanuit het feit dat metalin
guïstische kennis, en met name ken
nis met betrekking tot de fonologi
sche s t r u c t u u r van taal , posit ief 
samenhangt met decodeervaardig-
heid. Met name bij de Antilliaanse 
kinderen vinden we een hoge correla
tie tussen metalinguïstische variabe
len en leesvaardigheid. Daarnaast 
blijkt ook de T2-vaardigheid positief 
samen te hangen met leesvaardig
heid. 
O n l a n g s is door Verhoeven en 
Vermeer (1993) de Taaltoets Alloch
tone Kinderen Bovenbouw ontwik
keld. Deze toets is bedoeld om bij 
allochtone kinderen in de groepen 5-8 
de schooltaalvaardigheden van het 
Nederlands te meten. Zowel monde
linge als schriftelijke taaltaken komen 
aan bod. Het onderzoek rondom de 
toets laat zien dat met name de woor
denschatontwikkeling van allochtone 
kinderen in het Nederlands sterk ach
terblijft bij die van autochtone leef
tijdgenoten. In de loop van de basis
school blijken de verschillen tussen 
allochtone en autochtone kinderen 
groter te worden. Ook op het niveau 
van zinsvorming en tekstbegrip blijkt 

sprake van aanzienlijke verschillen 
tussen beide groepen kinderen. In de 
loop van de tijd blijven de verschillen 
op deze taken min of meer constant. 
Op technisch lezen en schrijven blij
ken de allochtone kinderen in verge
lijking met Nederlandstalige kinde
ren redelijk mee te kunnen komen. 

Taalontwikkel ing bij al lochtone 
kinderen met taal- en spraakproble-
men 

Kinderen zijn bij hun geboorte uitge
rust met een verzameling universele 
principes met vooraf bepaalde moge
lijke w a a r d e n die t aa lve rwerv ing 
mogelijk maken. Taalaanbod is nodig 
om de waarden van die principes te 
toetsen aan de volwassen norm. Bij 
een adequaat taalaanbod komen vrij
wel alle kinderen tot creatieve taal
ontwikkeling. Het taalaanbod moet 
frequent zijn, in voldoende mate inte
ressant en aangepast aan het vaardig
heidsniveau van degene die leert. Een 
groot p rob l eem bij k inde ren met 
spraakmoeilijkheden is dat belangrij
ke fysieke centra voor taalontwikke
ling geb lokkeerd zijn, zoals het 
gehoor of de spraakmotoriek, het
geen onmiddelijk leidt tot een sterke 
reductie van zowel de kwantiteit als 
de kwaliteit van het taalaanbod. Hoe 
het taalverwervingsproces bij deze 
k inde ren in feite zal ve r lopen is 
onder meer afhankelijk van de vol
gende factoren: de ernst van de stoor
nis, de residuele capaciteit, de aan
vang van de stoornis en de mate van 
ondersteuning vanuit de omgeving. 
Bij allochtone kinderen met taal- en 
spraakproblemen legt de ernst van de 
stoornis beperkingen op aan de ont
wikkeling van zowel de moedertaal 
als de tweede taal die meestal via 
vr iendjes , te levis ie en onderwi j s 
w o r d t ge leerd . Hoe e rns t ige r de 
stoornis, hoe meer het proces van eer
ste- en tweede- taa lverwerving zal 
s tagneren. De residuele capaciteit 
waarover het kind beschikt is bepa
lend voor het tempo van taalverwer
ving. Uit de literatuur weten we dat 
reeds een lichte gehoorstoornis de 
taalverwerving ernstig kan schaden. 

Neurale structuren kunnen zodanig 
beschadigd zijn dat niet alle frequen
ties in de geluidsstroom door kinde
ren worden geregistreerd. Vooral de 
hogere frequenties blijken vaak moei
lijkheden op te leveren. Daarnaast 
zullen kinderen vaak problemen heb
ben om functiewoorden en woord-
e indmarke r ingen waar te nemen , 
omdat deze in gesproken taal met 
weinig nadruk en intensiteit worden 
gerealiseerd. Met name de verwer
ving van regels voor woordvorming 
en zinsbouw wordt hierdoor bemoei
lijkt. 

Ook het aanvangs t i j d s t i p van de 
stoornis is een belangrijke factor in 
het taalverwervingsproces. Voor de 
meeste allochtone kinderen verloopt 
het taalverwervingsproces successief: 
hun eerste taal is al in zekere mate 
ontwikkeld op het moment dat zij 
met de t w e e d e taal in a a n r a k i n g 
komen. Het is duidelijk dat een stoor
nis afhankelijk van het tijdstip waar
op deze zich openbaart uiteenlopen
de beperkingen kan opleggen aan het 
eerste- en tweede-taalverwervings
proces. 

De ouderlijke en institutionele onder
steuning bepaalt de aard en mate van 
aanbod in de moedertaal en de twee
de taal. In het gezin wordt meestal 
gecommuniceerd in de moedertaal, 
terwijl in contacten met leeftijdgeno
ten in de buurt en op school veel aan
bod in het Nederlands plaatsheeft. In 
de praktijk kunnen we in beide talen 
ve r sch i l l ende typen t aa l aanbod 
onderscheiden: mondeling taalaan
bod, spraakafzien, geschreven taal en 
gebarentaal. 
Bij gebarentaal kunnen we onder
scheid maken tussen gebaren die 
gesproken taal weergeven (secundai
re gebarentaal) en natuurlijke of pri
maire gebarentalen die volledig uit
gaan van het visuele medium en die 
in beginsel binnen een gemeenschap 
van doven worden gehanteerd. 
In een p i lo t - s tud ie is on l angs de 
Nede r l andse t aa lvaard ighe id van 
allochtone en autochtone kinderen 
met gehoorproblemen onderzocht 
(vgl. Stoep, 1993). Een deel van de 
resultaten uit dit onderzoek wordt 
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Opvang en begeleiding anderstaligen 

hier besproken. Het gaat om een ver
gelijking van de m o n d e l i n g e en 
schriftelijke taalontwikkeling van 7 
allochtone en 8 autochtone kinderen 
die allen verblijven op een school 
voor slechthorende kinderen. Van de 
allochtone kinderen waren er vier 
van Turkse, twee van Chinese en één 
van M a r o k k a a n s e afkomst . De 
allochtone kinderen kwamen overwe
gend uit een lager sociaal-economisch 
stratum (SES); bij de autochtone kin
deren was sprake van een sterke wis
seling van strata (hoog, midden en 
laag sociaal milieu). De leeftijd van de 
allochtone kinderen varieerde van 7;9 
- 10;5 jaar, en die van de autochtone 
kinderen van 7;5 - 9;7 jaar. De mate 

getoetst aan de hand van een percen-
tielschaal (scores lopend van 1-100). 
Tabel 1 geeft de belangrijkste gege
vens uit het onderzoek weer. 

We zien dat de passieve woorden
schat van de allochtone kinderen, die 
van Tjang uitgezonderd, beduidend 
lager is dan die van autochtone leef
tijdgenoten. Daarbij dient te worden 
aangetekend dat de scores van de 
Neder landse kinderen ook bedui
dend lager is dan die van een lande
lijke vergelijkingsgroep van horende 
kinderen (bij 8-jarigen is de gemid
delde score 90, bij 9-jarigen 93). Wat 
betreft het onderdeel k lankonder
scheiding (maximum = 50) zien we 

deli jke gegevens : 8- en 9-jarigen 
gemiddeld 43). 
Voor wat betreft de a fgenomen 
schriftelijke taken zien we het volgen
de beeld. De resultaten voor tech
nisch lezen zijn voor vier allochtone 
kinderen (Arzu, Tjang, Kim en Erol) 
en zes autochtone kinderen (Tommy, 
Ar thu r , Remco, Ilse, Mar leen en 
Karin) redelijk tot goed te noemen 
(landelijke vergelijking: bij 8-jarigen 
gemiddelde 73, bij 9-jarigen 83 en bij 
10-jarigen 93). Bij de a l lochtonen 
komen met name Mehmet en Ayse en 
in mindere mate Faruk laag uit; bij de 
autochtonen geldt dit voor Iris en 
Pieter. De taak voor begrijpend lezen 
was voor de jongste kinderen nog te 

TABEL 1 

Faruk 

Mehmet 

Ayse 

Arzu 

Tjang 

Kim 

Erol 

Iris 

Tommy 

Arthur 

Pieter 

Remco 

Ilse 

Marleen 

Karin 

Leeftijd 

7;9 

7;8 

8;5 

9;5 

10;6 

10;8 

10;5 

7;5 

8;0 

8;2 

8;5 

9;9 

9;3 

9;0 

9;7 

Thuistaal 

Marokkaans 

Turks 

Turks 

Turks 

Chinees 

Chinees 

Turks 

Nederlands 

Nederlands 

Nederlands 

Nederlands 

Nederlands 

Nederlands 

Nederlands 

Nederlands 

SES 

L 

L 

L 

L 

L 

M 

L 

L 

M 

M 

M 

L 

M 

H 

M 

DB 

45/40 

30/60 

50/90 

60/60 

50/50 

50/50 

100/105 

80/80 

45/45 

40/40 

20/40 

120/70 

60/70 

50/40 

70/70 

PW 

27 

33 

33 

44 

73 

37 

39 

66 

76 

80 

88 

83 

76 

84 

74 

KO 

42 

45 

45 

44 

46 

38 

40 

42 

48 

49 

43 

47 

50 

38 

44 

KA 

40 

37 

38 

41 

40 

28 

33 

40 

42 

41 

39 

39 

40 

39 

40 

TL 

70 

14 

10 

73 

89 

62 

70 

7 

59 

78 

28 

51 

73 

71 

84 

BL 

-

-

31 

93 

38 

38 

-

-

93 

69 

77 

69 

93 

99 

van slechthorendheid liep in beide 
groepen uiteen van licht tot zwaar 
slechthorend. In het onderzoek zijn 
bij alle kinderen de volgende toetsta-
ken uit de Taaltoets voor Allochtone 
Kinderen afgenomen: passieve woor
denschat , k lankonderscheiding en 
k lankar t icu la t ie . Daarnaas t is als 
maat voor technisch lezen het aantal 
correct gelezen woorden per minuut 
vastgesteld. Ten slotte is als maat 
voor begrijpend lezen tekstbegrip 

dat bij de allochtonen Faruk en in 
mindere mate Kim en Erol laag uitko
men. Bij de autochtonen scoort alleen 
Marleen laag (landelijke gegevens: 8-
jarigen gemidde ld 47 en 9-jarigen 
gemiddeld 48). Voor het onderdeel 
klankarticulatie (maximum = 44) con
stateren we voor de allochtone groep 
dat Kim en Erol relatief laag scoren 
en Mehmet en Ayse beduidend onder 
gemiddeld; bij de autochtone scoort 
Marleen wederom relatief laag (lan-

moeili jk. Bij de o u d e r e k inde ren 
waren de scores voor de autochtonen 
redelijk tot goed (geen landelijke ver-
gelijkingsgegevens beschikbaar). Bij 
de allochtonen scoorden behoudens 
Tjang alle kinderen laag. 
Het onderzoek laat zien dat slechtho
rende autochtone kinderen wat hun 
mondelinge vaardigheid betreft lager 
uitkomen dan hun horende leeftijd
genoten. Met name voor het onder
deel w o o r d e n s c h a t blijkt di t het 
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geval. Allochtone kinderen scoren op 
hun beur t g e m i d d e l d b e d u i d e n d 
lager dan de autochtone kinderen in 
het onderzoek. Wat het leren lezen 
betreft is bij de meeste autochtone en 
allochtone kinderen sprake van rede
lijke scores voor technisch lezen. Bij 
enkele kinderen, met name kinderen 
met articluatieproblemen, is sprake 
van lage scores. Verder is opvallend 
da t het begr i jpend lezen bij de 
a l loch tone k inde ren b e d u i d e n d 
zwakker is dan bij de autochtone kin
deren. Dit lijkt vooral terug te voeren 
op de verschillen tussen beide groe
pen qua woordenschat . Conclude
rend kunnen we stellen dat slechtho
rende kinderen in vergelijking met 
horende leeftijdgenoten vooral lager 
uitkomen op hun passieve woorden
schat en dat het technisch lezen in 
samenhang met articulatieproblemen 
bij sommige kinderen zwak is ont
wikkeld. Voor slechthorende allocht
one kinderen moeten we concluderen 
dat hun woordenscha t bedu idend 
achterblijft bij die van autochtone 
klasgenoten en dat bij sommigen van 
hen het technisch lezen laag uitkomt 
en bij de mees ten het begr i jpend 
lezen zwak is ontwikkeld, hetgeen 
valt te verklaren vanuit een geringe 
woordenschat. Uiteraard geldt dat we 
gezien de k le ine schaal van het 
onderzoek deze gegevens met de 
nodige voorzichtigheid moeten inter
preteren. Replicatie van het onder
zoek op een groter schaal is nodig om 
tot meer definitieve bevindingen te 
komen. 

Opvang en begeleiding van alloch
tone kinderen met taal- en spraak-
problemen 

Met het oog op een optimale opvang 
en begeleiding van allochtone kinde
ren met taal- en spraakproblemen is 
in de eerste plaats van belang dat de 
precieze aard van de problemen in 
kaart worden gebracht. Daarbij komt 
het erop aan dat op valide wijze leer-
l ingkenmerken worden bepaald en 
die te interpreteren in het licht van de 
mogelijkheden die de school biedt. 
Met het oog op het meten van de 

communica t ieve competent ie van 
kinderen is van groot belang dat de 
sterke en zwakke kanten in uiteenlo
pende taaicodes worden vastgesteld. 
Gegeven de grote mate van variatie 
in taal- en spraakproblemen en in het 
aanbod dat kinderen thuis in de moe
dertaal, in het Nederlands en eventu
eel nog in een of meer gebarentalen 
hebben gekregen zal de mate van 
communicatieve competentie sterk 
individueel gekleurd zijn. Voor het 
bepalen van de aard en mate van 
twee ta l ighe id kan voor Turkse , 
Marokkaanse en Antilliaanse kleuters 
gebruik worden gemaakt van de toets 
Tweetaligheid (Verhoeven, e.a., 1995) 
die onlangs bij het Cito is uitgebracht. 
Met behulp van deze toets kan onder 
meer de taaldominantie van kinderen 
worden bepaald. Daarnaast kan het 
zinvol zijn om na te gaan in hoeverre 
kinderen in staat zijn instructies te 
begrijpen in de twee talen, eventueel 
met versterkers, en in een of meer 
gebarentalen. Voor oudere kinderen 
kan de vaard igheid in het Neder
lands worden getoetst met behulp 
van de Taaltoets Allochtone Kinderen 
Onderbouw (Verhoeven & Vermeer, 
1986) en de Taal toe ts Al lochtone 
Kinderen Bovenbouw (Verhoeven & 
Vermeer, 1993). Naast de taalvaardig
heid verdient het aanbeveling om in 
psychodiagnostisch onderzoek het 
leervermogen van kinderen vast te 
stellen met behulp van leertests. 
Een belangrijke vraag is hoe kinderen 
van e tn ische m i n d e r h e d e n in de 
onderbouw van het basisonderwijs 
het beste kunnen worden begeleid, 
gezien deze complexe taalsituatie. 
Differentiatie en individualisering lij
ken noodzakelijk om op adekwate 
wijze op de behoeften van allochtone 
leerlingen te kunnen inspelen. We 
zagen eerder dat uit onderzoek blijkt 
dat veel allochtone kinderen de basis
school binnenkomen met een domi
nant ie van de eigen taal. Hoe het 
patroon van tweetalige ontwikkeling 
verder verloopt is afhankelijk van het 
acculturatieproces van de etnische 
groep waar het kind deel van uit
maakt. Een belangrijke vraag die zich 
opdringt is hoe nu de communicatie

ve competentie van allochtone kinde
ren het beste kan worden gestimu
leerd. Al lereers t k u n n e n we ons 
afvragen of de ontwikkeling van de 
eerste taal, van de tweede taal, of van 
beide talen moet worden bevorderd. 
Daarbij kan worden aangetekend dat 
het voor de redzaamheid van deze 
k inde ren in de s a m e n l e v i n g een 
goede beheers ing voorop dient te 
staan. Gegeven het feit echter dat bin
nen het proces van tweetalige ont
wikkeling sprake is van afhankelijk
heden lijkt het niet onwaarschijnlijk 
dat stimulering van de eigen taal uit
eindelijk ook de ontwikkeling van de 
tweede taal vooruit helpt. Binnen het 
onderwijs aan slechthorende kinde
ren is op dit terrein in de Verenigde 
Staten onderzoek gedaan. Uit een stu
die van Delgado (1981) bleek dat 
slechthorende Spaanstalige kinderen 
m i n d e r goede schoo l re su l t a t en 
b e h a a l d e n d a n s l e c h t h o r e n d e 
Engelstalige kinderen. De conclusie 
was dat de Spaanstal ige k inderen 
voor een dubbele handicap werden 
geplaatst. Zij moesten een onbekende 
tweede taal leren in een situatie waar
bij het taalaanbod ook nog eens gere
duceerd was. Als antwoord op de uit
komsten van dergelijke studies wer
den enkele tweetalige programma's 
opgezet waarin werd vertrokken van
uit de moedertaal van het kind en 
geleidelijk aan een overgang naar de 
tweede taal werd bewerkstelligd. Het 
uitgangspunt daarbij is dat het slecht
horende kind bij wie de moedertaal
ontwikkeling vertraagd verloopt het 
beste af is wanneer het tweede-taal
verwervingsproces wordt gestart in 
een situatie waarbij sprake is van een 
ononderbroken ontwikkeling van de 
moedertaal. Bovendien kan door het 
vermi jden van een te p lo t se l inge 
overgang van de moedertaal naar de 
tweede taal worden voorkomen dat 
kinderen het contact met de school 
als een bedreiging van de waarden en 
normen van de eigen omgeving erva
ren. In een experimentele studie van 
Fischgrund (1982) bleek dat een der
gelijk tweetalig programma leidde tot 
minder schoolverzuim en schooluit
val, een grotere mate van ouderparti-
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Opvang en begeleiding anderstaligen 

cipatie en een betere motivatie bij kin
deren voor het leren van de tweede 
taal. 
Het verdient aanbeveling om voor 
a l loch tone k inde ren met taal- en 
spraakproblemen uit te gaan van een 
p r o g r a m m a dat ger icht is op een 
alzijdige bevordering van communi
catie. Een meertalige opvang waarin 
de continuïteit in het gebruik en de 
ontwikkeling van de eigen taal van 
k inderen word t gewaarborgd kan 
daarbij het beste als u i tgangspunt 
worden genomen. Daarbinnen ver
d ien t het s t imu le ren van de 
Nederlandse taalvaardigheid centrale 
aandacht. Gebruikmaking van ver
sterkers, conventies voor spraakaf-
zien en gebarencodes kunnen daarbij 
behulpzaam zijn. Verder is van groot 
belang dat de sociale interactie bin
nen de school wordt geïntensiveerd. 
In een dialoog met de leerkracht kun
nen complexe instructies worden uit
gelegd. Verder kan de leerkracht in 
kleine groepjes proberen het commu
nicatieve proces tussen leerlingen te 
s t imuleren. Juist door middel van 
samenwerking tussen leerlingen kun
nen cognitieve strategieën gericht op 
het begr i jpen van tekst of op het 
oplossen van problemen worden ver
sterkt. In sociale netwerken leren kin
deren geleidelijk aan woordbeteke
nissen af te grenzen en hun eigen 
kennis en strategieën te expliciteren 
en te toetsen aan die van anderen. 
Van de kant van de leerkracht is het 
geven van posi t ieve feedback een 
krachtig middel tot stimulering. Door 
het programmeren van succeserva
ringen blijven kinderen gemotiveerd 
en winnen zij aan zelfvertrouwen bij 
hun op t r eden in communica t i eve 
situaties. 

Voor kinderen in de onderbouw ver
dient de stimulering van de monde
linge communicatie veel nadruk. In 
kringgesprekken kunnen ervaringen 
van kinderen worden uitgewisseld en 
kunnen communicatieve strategieën 
expliciet worden gemaakt en verbe
terd. Naast het houden van kringge
sprekken vormt het voorlezen aan 
kinderen een belangrijke activiteit. 
Door middel van voorlezen raken 

kinderen vertrouwd met de taal die 
in boeken wordt gehanteerd. Ze leren 
hoe verhalen zijn opgebouwd en hoe 
de plot van een verhaal in elkaar 
steekt. Tegelijkertijd kunnen zij op 
basis van het trekken van conclusies 
tijdens het luisteren naar verhalen 
hun woordenschat aanzienlijk uit
breiden. Van groot belang is dat het 
voor lezen w o r d t opgeva t als een 
interactief proces waarin leerkacht en 
kinderen voortdurend naar aanlei
ding van de loop van het verhaal 
reageren (zie Verhoeven, 1994). 
In de o n d e r b o u w en vooral in de 
bovenbouw gaat geschreven taal een 
steeds belangrijker rol spelen. Dat 
geschreven taal in het leven van 
slechthorende kinderen al op jonge 
leeftijd van grote invloed is bewijst 
een onderzoek van Rottenberg en 
Searfoss (1992). Zij toonden aan dat 
geschreven taal reeds bij kleuters een 
belangri jk midde l kan zijn om te 
leren over en deel uit te maken van 
de horende wereld. Uit intensieve 
observaties van de kinderen bleek dat 
geschreven taal op tenmins te vijf 
manieren bijdroeg aan de versterking 
van hun communicatieve vermogens. 
Ten eerste fungeerde geschreven taal 
als een middel ter ondersteuning van 
de mondelinge interactie. Via labels 
in de vorm van p ic togrammen en 
woorden konden routines in de kleu
terklas gemakkelijk worden herkend 
en instructies op efficiënte wijze wor
den u i tge legd . Ten t w e e d e bleek 
geschreven taal te functioneren als 
zelfstandig medium. Kinderen kon
den via tekeningen voorz ien van 
schriftelijke codes communiceren met 
e lkaar en met de leerkracht . Ten 
d e r d e bleek geschreven taal een 
belangrijke bron voor de uitbreiding 
van de woordenschat van de kinde
ren. Vooral dankzij het (voor)lezen 
van prentenboeken in sociale interac
tie met anderen of met ondersteuning 
van cassettes waarop het verhaal is 
ingesproken kon die woordenschat
uitbreiding worden gerealiseerd. Ten 
vierde werd in dergelijke situaties 
niet alleen de woordenschat van de 
kinderen uitgebreid, maar tegelijker
tijd ook hun kennis van de wereld. 

Woordlabels verwijzen immers naar 
concepten die deel uitmaken van ons 
kenn i sbes t and . Ten s lot te bleek 
geschreven taal een belangrijk instru
ment voor het op gang brengen van 
metacognit ie . Geschreven taal als 
med ium objectiveert als het ware 
taal. Door taal op schrift te stellen 
kun je taal immers als object beschou
wen. Het gehele proces van commu
nicatie kan via geschreven taal wor
den geobjectiveerd. Vooral voor het 
b e w u s t m a k e n en ve rbe te ren van 
communicatieve strategieën van kin
deren is dit van groot belang. 
Gegeven het gro te be lang van 
geschreven taal in de ontwikkeling 
van de communicatieve competentie 
van kinderen verdient het aanbeve
ling om het leren lezen en schrijven 
sterk te bevorderen. Daartoe kan bij 
jonge kinderen met taal- en spraak
problemen worden geprobeerd om 
het fonologisch bewustzijn te verster
ken. We weten uit onderzoek dat 
leren lezen en spellen veronderstelt 
dat kinderen zich bewustworden van 
de klankstructuur van woorden en 
via fonologische representaties van 
w o o r d e n geleideli jk aan v isue le 
woordbeelden leren vormen die min 
of meer automatisch verwerkt kun
nen worden. Door het fonologisch 
bewustzijn van kinderen te stimule
ren, bijvoorbeeld via oefeningen met 
betrekking tot rijm en auditieve ana
lyse en synthese, kan het leesleerpro
ces w o r d e n b e v o r d e r d . M o d e r n e 
media, zoals computerprogramma's 
voorzien van spraakversterkers, kun
nen hierbij behulpzaam zijn. Verder 
verdient het aanbeveling om lees- en 
schrijfstrategieën in een dialoog met 
kinderen zoveel mogelijk te explicite
ren. Daardoor leren kinderen om pro
blemen bij schriftelijk taalgebruik 
zelfstandig op te lossen. 

Perspectief 

Met het oog op een optimalisering 
van het onderwijs aan allochtone kin
deren met taal- en spraakproblemen 
zijn enkele randvoorwaarden nood
zakelijk. Allereerst is deskundigheid 
inzake een meer ta l ige opvang en 
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begeleiding geboden. Om een ortho
pedagogisch handel ingskl imaat te 
kunnen bevorderen dat nauw aan
sluit bij de talige en culturele achter
grond van allochtone kinderen is van 
belang dat er allochtone leraren voor
handen zijn. Zij kunnen niet alleen 
helpen de talige en cognitieve ont
wikkeling vanuit een tweetalig per
spectief te bevorderen, maar ook een 
belangrijke rol spelen bij de begelei
ding van ouders. Verder is er behoef
te aan specifieke deskundigheid op 
het terrein van het onderwijzen van 
het Nederlands als tweede taal. Een 
speciaal pun t van zorg betreft de 
woordenschatontwikkeling van kin
deren in hun tweede taal. Van meet 
af aan zullen werkvormen als kring
gesprekken en interactief voorlezen 
een belangrijke plaats in de school 
moeten krijgen. Daarnaast is het leren 
lezen en schrijven in een tweede taal 
een belangrijk aandachtspunt . Hoe 
sneller kinderen de geschreven taai
code onder de knie hebben, hoe eer
der zij van de communicatieve moge

lijkheden ervan kunnen profiteren. 
Tot slot dienen we te constateren dat 
we nauwelijks onderzoeksgegevens 
voorhanden hebben omtrent de taal
ontwikkeling van allochtone kinde
ren met taal- en spraakproblemen. 
Fundamenteel onderzoek op dit ter
rein is van groot belang voor het ver
krijgen van een beter inzicht in de 
structuur en de determinanten van 
leerprocessen bij deze doe lgroep . 
Daa rnaas t is toepass ingsger i ch t 
onderzoek dringend nodig om ver
schillende mogelijke typen interven
ties in de praktijk op hun bruikbaar
heid te toetsen. 
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R i c h t l i j n e n v o o r h e t i n d i e n e n v a n e e n a r t i k e l 
De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in 
artikelen die worden aangeboden. Daarom moet kopij aan 
onderstaande criteria voldoen. 

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder de eventu
ele subtitel. Vervolgens de naam van de auteur, zo moge
lijk met functievermelding. Het artikel wordt voorafge
gaan door een samenvatting met een lengte van circa 150 
tot 200 woorden. Het moet onderverdeeld worden in niet 
te lange stukken tekst, elk met een kopje en eventuele sub
kopjes. 
Aan te bevelen is deze stukken tekst uit 400 tot 500 woor
den te laten bestaan. Indien gewenst wordt aan het eind 
van het artikel een literatuurlijst opgenomen met een 
maximum van 15 titels, of een adres waar men meer infor
matie kan krijgen. 

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

Wijze van aanleveren 
Wij ontvangen de tekst graag op diskette in Wordperfect 

5.1 of een lagere versie van WP én in print. Zo min moge
lijk tabs gebruiken. Tabellen ook opgemaakt in WF 5.1 of 
lager met een print erbij, of alleen als print. 

Illustraties 
Deze dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. Foto's 
mogen ook in kleur worden aangeleverd. Ze worden wel 
altijd in één kleur afgedrukt. Schema's (figuren) moeten 
duidelijk ingekaderd zijn en op de juiste wijze ingedeeld 
en genummerd. 
Geschreven tekst nooit in een schema (figuur) aanbrengen. 
Bij grote illustraties, die vanwege het formaat van Van 
Horen Zeggen verkleind moeten worden, mag dit verklei
nen geen onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg bren
gen. Wij zien de illustraties graag op diskette aangeleverd 
in EPS of TIFF formaat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, zodat 
de inhoud op juiste wijze kan worden weergegeven. 
Eenvoudige persoonlijke aantekeningen zijn onvoldoende. 
De spelling is die van de voorkeursspelling (Groene 
Boekje). In wetenschappelijke artikelen moet vaktaal 
zoveel mogelijk worden vermeden of zodanig omschre
ven, dat de tekst voor het merendeel van de lezers begrij
pelijk blijft. 
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DE FUNCTIE VAN (INDIVIDUELE) HANDELINGSPLANNEN 
IN DE HULPVERLENING AAN JONGEREN 

Dr. Tjalling Zandberg 

Samenvatting 

Het thema van dit congres "volgt U mij?" komt niet uit de lucht vallen. 

Binnen het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulpver

lening kunnen we de laatste jaren een duidelijke toename bespeuren 

in de belangstelling voor behandelingsplanning. Deze ontwikkeling 

heeft enerzijds te maken met het feit dat diagnostiek en onderzoek 

alleen niet voldoende of nauwelijks aanknopingspunten voor het han

delen geven. Onderwijzers en groepsopvoeders weten op basis van 

diagnostische gegevens vaak heel goed wat er met kinderen mis is. 

Maar om deze gegevens te vertalen in concrete handelingen die de 

problemen kunnen verminderen of opheffen is vaak een probleem. 

Een heldere diagnose of classificatie alleen is niet voldoende. Op 

gedragswetenschappers wordt dan ook steeds meer een beroep 

gedaan om samen met de directe uitvoerders een "vertaalslag" te 

maken naar het handelen. Anderzijds worden ook vanuit de maat

schappij (bijvoorbeeld door de verschillende ministeries en zorgverze

keraars) redenen aangevoerd voor het plannen van de behandeling. 

Van hulpverleners wordt steeds meer verwacht dat er verantwoording 

wordt afgelegd van hun doen en laten in relatie tot de ingezette finan

ciële middelen. Kortom: er moet inzicht worden verschaft in de relatie 

tussen financiële inzet en de werkelijk te leveren prestatie. 

In deze workshop wil ik met name 
ingaan op de eerste reden: de nadruk 
die er vanuit de praktijk van de hulp
verlening wordt gelegd op het plan
matig handelen. Dit handelen, ook 
wel aangeduid als systematisch of 
methodisch handelen, wordt nu alge
meen bestempeld als een kenmerk 
van profess ional i te i t en d u s van 
beroepsmatig handelen. Het is dus 
logisch dat iedere professionele hulp
verleningsorganisatie alle mogelijke 
moeite zal doen om de professionali
teit inzichtelijk te maken voor haar 
eigen werknemers, voor de jongeren 
en hun ouders en voor de subsidiege
vers. 

Wat is planmatig handelen? 
Eén van de kenmerken van planma
tig handelen binnen de hulpverlening 
aan jongeren is het doelgerichte karak 

ter e rvan . Hu lpve r l ene r s w or den 
geconfronteerd met opvoedingspro
b lemen. Deze p rob lemen w o r d e n 
manifest als de normale opvoedings
situatie stagneert. Deze stagnatie kan 
veroorzaakt worden door allerlei oor
zaken: beperkte opvoedingsmogelijk-
heden van de ouders, traumatische 
gebeurtenissen, een gehandicapt kind 
of ernstige leerproblemen. Het is de 
taak van hulpverleners om stagnaties 
binnen de opvoedingssituatie op te 
heffen, zodat er weer sprake kan zijn 
van een normale opvoeding. 
We stuiten hierbij op een tweede ken
merk: de tijdelijkheid. Met name bin
nen de jeugdhulpverlening wordt de 
duur van de hulpver lening steeds 
belangr i jker . Deze d ien t zo kort 
mogelijk te zijn. Hieraan ligt niet 
alleen een financiële reden ten grond
slag, maar ook een ideële: onnodig 

langdurige hulp kan leiden tot afhan
kelijkheid en dat kan nooit de bedoe
ling zijn van de hulpverlening. 
Een volgend kenmerk is het cyclische 
karakter van planmat ig handelen . 
Door de behande l ing v e r a n d e r e n 
mensen, tenminste als het goed is. Al 
behandelend veranderen de proble
men, ontwikkelt het kind zich en dus 
zullen er andere doelen geformuleerd 
moeten worden. Van Strien (1986) 
spreekt in dit kader van de zoge
naamde "regulatieve cyclus". Deze 
cyclus bestaat uit de volgende stap
pen: probleemstelling-diagnose-plan-
ingreep-evaluatie. Met andere woor
den: planmatig handelen is niet sta
tisch gebaseerd op een eenmalig vast
gesteld plan, maar dynamisch omdat 
er voortdurend sprake is van bijstel
l ing van ge fo rmulee rde doe len . 
Geformuleerde doelen kunnen wor
den bijgesteld omdat ze niet haalbaar 
blijken te zijn, of omdat ze zijn gere
aliseerd, of dat een veranderde situ
atie rondom het kind andere doelen 
belangrijker maakt. 
Deze bijstellingen in de p lann ing 
kunnen alleen maar tot stand komen 
als er ook regelmatig tijd voor reflectie 
wordt ingeruimd. Het expliciteren en 
het evalueren van het handelen zijn 
hierbij belangrijke stappen. 

Vanui t de Vakgroep O r t h o p e d a 
gogiek van de Rijksuniversiteit in 
Groningen is het ontwikkelen, invoe
ren en evalueren van behandelings
programma's één van de speerpunten 
binnen het onderzoek. Niet zozeer 
omdat dit een aardig onderzoeksthe
ma is, maar omdat binnen de hulp
verlening het nauwkeurig plannen 
sowieso een voorwaarde is (Nakken, 
Vriesema & Van Gemer t , 1993). 
Planning voorkomt dat noodzakelijke 
handelingen worden vergeten. Door 
te plannen en gepland te handelen 
doe je iets aan de ontwikkeling en het 
gedrag van het kind. Een ander argu-
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ment voor planning is dat een goed 
plan het mogelijk moet maken om het 
effect van de hulpverlening te bepa
len. In wezen gaat het bij behande
lingsplanning natuurlijk om de vraag 
of de jongere hiermee gebaat is. Rink 
en Van Lokven (1986) wijzen op de 
noodzaak van planmatig handelen in 
tehuizen door te stellen dat de pupil 
erbij gebaat is, als zijn dageli jkse 
begeleiding in de leefgroep op een 
methodische wijze vanuit een vooraf 
bepaald doel en plan word t door
dacht , u i tgevoerd en s teeds weer 
gecorrigeerd. De plaatsing binnen een 
in te rnaa t moet immers altijd een 
bepaald doel dienen. 

De inhoud van een ( ind iv iduee l ) 
behandelingsprogramma 
Het opstellen van een (individueel) 
behandelingsplan vormt een wezen
lijk onderdeel van het totale hulpver
leningsproces. Dit proces begint met 
het signaleren van een probleem bij 
een jongere en het gezin waaruit deze 
afkomstig is. Nadat men heeft vastge
steld dat de problematiek van dien 
aard is, dat hulpverlening nodig is en 
men de beste (of minst slechte) hulp
verleningsvorm heeft gekozen, wordt 
vervolgens door de uitvoerder van 
de hulp een behandelingsplan opge
steld. Wat de inhoudelijke kant van 
behandelingsplannen betreft zien we 
bij verschillende auteurs een aantal 
overeenkomstige aspecten. Het gaat 
om de volgende aspecten: 

- vaststelling van het probleem; 
- formulering van een probleem 

vraag; 
- aangeven aan algemene doelen op 

langere termijn; 
- aangeven van subdoelen voortko

mend uit algemene doelen; 
- middelen om (sub)doelen te berei 

ken; 
- tijdsbestek waarin doelen bereikt 

moeten worden; 
- evaluaties. 

Nakken e.a. (1993) voegen hier mijns 
inziens nog een zeer wezenlijk aspect 
aan toe. Zij beklemtonen dat behan-
delingsplanning altijd moet plaats

v inden vanui t een geëxpliciteerde 
visie. Ze geven hiermee de opvattin
gen van hulpverleners een belangrij
ke plaats in de planning. In het speci
aal onderwijs voor doven en slecht
horenden zou bijvoorbeeld eerst een 
visie op de noodzaak en inrichting 
van dit type onderwijs ontwikkeld 
moeten worden. Naar de mening van 
Nakken e.a. is een zorgplan een ont
werp voor zorg voor een individu, 
dat bestaat uit een beeld van de per
soon, een perspectief voor de persoon 
en een handelingsplan om dat perspec
tief te bereiken. Het handelingsplan 
wordt door hen dus opgevat als het 
onderdeel van het zorgplan waarin 
voor de cliënt doelen worden gefor
muleerd, acties worden gepland voor 
de toekomst en evaluaties worden 
vastgelegd. Het bevat een normatieve 
analyse van opvoedings-en hulpver
leningsproblemen op basis van een 
visie op de cliënt en kennis over de 
cliënt, zijn historie en zijn tegenwoor
dige situatie. 

Voorda t we v e r d e r i ngaan op de 
inhoud van het behandel ingsplan, 
nog een aantal opmerkingen vooraf. 
Deze opmerkingen hebben te maken 
met de volgende vraag: Is een indivi
dueel behandelingsplan noodzake
lijk? Als een jongen of meisje als 
n o o d o p l o s s i n g maa r even in een 
internaat moet worden geplaatst (bij
voorbeeld als de gezinsomstandighe
den daar toe aanle id ing geven) , is 
behande l ingsp lann ing niet nodig. 
Ook als de gehanteerde manier van 
werken bij een bepaalde hulpverle
ningsvorm sterk geëxpliciteerd en 
planmatig is, zoals dit bijvoorbeeld 
het geval is in het Woon-Werk-Project 
voor dove jongeren in Alphen aan de 
Rijn (Baack & Zandberg, 1993), blijft 
er minder ruimte over voor individu
ele behandelingsplannen. Of anders 
gezegd: een (groot) deel van de indi
viduele behandelingsplannen wordt 
ontleend aan de algemeen gehanteer
de me thod iek en is tot op zekere 
hoogte voor iedere bewoner stan
daa rd . Voor zover mij bekend is, 
bes taan in de j eugdzorg en in de 
jeugdhulpverlening echter geen uni
forme method ieken waa rmee alle 

individuele jongeren geholpen kun
nen worden. Ik denk trouwens ook 
niet dat een dergelijk ver doorgevoer
de uniformiteit individuele cliënten 
ten goede zal komen. Wel denk ik dat 
het de moei te w a a r d is om meer 
geëxpliciteerde en planmatige metho
den voor cliënten met overeenkomsti
ge vragen te ontwikkelen. 
Deze opvatting komt overeen met de 
ideeën van Kok (1991). Essentieel in 
zijn visie is dat problemen bij kinde
ren niet moeten worden gezien als 
afwijkingen, maar als vragen. Deze 
vragen dienen te worden beantwoord 
met behulp van (be)handelingsstrate-
gieën. Door kinderen met eenzelfde 
vraagstelling, door Kok "vraagstel
lingstype" genoemd, in één groep te 
plaatsen kan men een "antwoord" 
geven, waar alle kinderen in meer of 
mindere mate baat bij hebben. Kok 
pleit voor een weldoordacht opvoe
dingssysteem per "vraagstellingsty
pe". Dit opvoedingssysteem als ant
woord op een v raags t e l l i ngs type 
wordt door hem "eerstegraadsstrate-
gie" genoemd en het vormt dan de 
basis voor het methodisch handelen. 

Essentieel in de visie van Kok is 
dat problemen bij kinderen niet 

moeten worden gezien als 
afwijkingen, maar als vragen. 

Onderwijzers en groepsopvoeders 
vervullen een belangrijke rol bij de 
uitvoering van de eerstegraadsstrate-
gie. Zij immers representeren de rela
tie, zij creëren het juiste klimaat en zij 
hanteren de situaties. 
H u l p v e r l e n e n w o r d t echter niet 
alleen bepaald door de groepsopvoe
der of onderwijzer. Belangrijk is ook 
de manier waarop deze is georgani
seerd en wat de fysieke kenmerken 
zijn van de p laa t s waa r de h u l p 
wordt geboden. We hebben al eens 
eerder beweerd (Kok, Menkehorst, 
Naayer & Zandberg, 1991) dat juist in 
internaten de invloed van de organi
satiestructuur en de fysieke kenmer
ken van de setting op de behandeling 
groot is. Dit is ook de reden waarom 
ik liever kies voor de term behande-
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lingsprogramma in plaats van behan
de l ingsplan . In de term behande
lingsprogramma komt tot uiting dat 
er een samenhang moet zijn tussen de 
manier van werken (methodische 
hande l en ) ; de manie r w a a r o p de 
instelling het werk organiseert (orga
nisatiemodel); en de mogelijkheden 
van de plaats, de omgeving en het 
gebouw (fysieke kenmerken van de 
setting). Kortom: een behandelings
programma omvat veel meer dan een 
beschrijving van wat hulpverleners 
met een individuele cliënt van plan 
zijn te gaan doen. 

Enkele principes voor het handelen 
Naast de meer algemene fundamen
tele uitgangspunten voor het hande
len, wil ik tenslotte nog de aandacht 
vestigen op een aantal principes die 
van belang zijn voor het praktische 
handelen van de hulpverlener. Deze 
principes zijn ontleend aan de zoge
naamde "Reality Therapy" (Glasser, 
1975). Deze principes zijn op zich 
helemaal niet nieuw, maar nog wel 
steeds belangrijk. Bovendien doen ze 
een beroep op het gezonde verstand, 
dat altijd een voorwaarde zal blijven 
vormen bij de uitvoering van behan
delingsprogramma's. Allereerst wil 
ik wijzen op de kwaliteit van de relatie 
tussen hulpverlener en hulpvrager. 
Voor jongeren is een onpersoonlijke 
professionele houding niet erg hel
pend. Een persoonlijke wederzijdse 
relatie, waarbinnen de verantwoorde
lijkheden van hulpverlener en cliënt 
duidelijk zijn, bevordert het beste de 
door beide partijen gewenste veran
der ing . Met ande re woorden , het 
vormt de basis voor het verdere ver
loop van het behandelingsproces. 
Verder is het belangrijk om de aan
dacht te richten op de huidige situatie 
en op gedrag. Hulpverleners kunnen 
cliënten, zeker in het begin, het beste 
aanspreken op wat ze doen. Ik denk 
dat gedrag over het algemeen gemak
kelijker is te veranderen dan gevoe
lens. Bovendien denk ik dat het lang 
niet altijd waar is dat je pas je gedrag 
kan veranderen wanneer je je eerst 
beter voelt. Door te focussen op het 
gedrag bied je jongeren de kans om 

zich bewust te worden van wat ze 
doen, en vooral, in hoeverre ze zelf 
een bijdrage leveren aan het onge
wenste gedrag . Hierbij is het van 
belang dat jongeren zelf hun gedrag 
(leren) inventariseren. De hulpverle
ner dient hierbij meer een ondersteu
nende dan een richtinggevende rol te 
vervullen. We hebben hier te maken 
met een uiterst belangrijk principe, 
namelijk: het zelf evalueren van je 
gedrag. Het kernpunt hierbij is dat de 
jongere leert om zelf zijn e igen 
gedrag te evalueren. Een voorwaarde 
hierbij is dat een jongere zich eerst 
terdege bewust moet zijn van zijn 
gedrag. Pas dan kun je immers vra
gen of dit werkelijk zijn beste keuze 
was. Als een jongere eenmaal in staat 
is om zijn gedrag te evalueren is de 
tijd rijp om plannen te maken die de 
p rob l emen k u n n e n op lossen . De 
inbreng van de hu lpver l ene r kan 
hierbij zeer actief zijn. Bijvoorbeeld 
door sociale vaa rd igheden aan te 
leren, informatie te verstrekken en 
bepaald gedrag voor te doen tijdens 
rollenspelen met de jongere. Het is 
hierbij belangrijk dat het plan aan
vankelijk minimaal is, om de kans op 
mislukking zo klein mogelijk te hou
den. Een stap-voor-stap-planning is 
hierbij zeer gewenst. Omdat plannen 
maken niet een vrijblijvende zaak is, 
moet dit ook voor alle betrokkenen 
duidelijk gemaakt worden. Dit kan 
bijvoorbeeld door een behandclings-
contract op te stellen. In dit behande
lingscontract moet niet alleen het 
doel worden omschreven, maar ook 
worden aangegeven wannee r het 
doel is bereikt. Bijvoorbeeld: "Ik wil 
graag door de groepsleiding gehol
pen worden om er voor te zorgen dat 
de weekenden thuis plezieriger verlo
pen. Een weekend is voor mij ge
s laagd als er geen ruz ies zijn 
geweest". Om dit doel te bereiken is 
het van belang om de plannen te spe
cificeren naar plaats, tijd en persoon. 
Dus bijvoorbeeld: Jan (groepsleider) 
gaat iedere dinsdagmiddag van twee 
tot half drie met jou oefenen om je te 
leren hoe je het beste met je ouders 
om kunt gaan tijdens het weekend. 
Daarna gaat Jan op (datum) met jouw 

mee op weekend om je te helpen je 
ouders te vertellen wat je graag wil 
en wat jij er al aan gedaan hebt. Jan 
p robee r t met jouw en je o u d e r s 
a f spraken over het w e e k e n d te 
maken. Zondagavond, als je ouders je 
terugbrengen bespreekt Jan met jou 
en je ouders hoe het weekend is ver
lopen. Op basis hiervan worden nieu
we afspraken gemaakt. 
Ik hoop dat ik met het naar voren 
brengen van deze ideeën over behan
de l ingsp lanning een bi jdrage heb 
kunnen leveren aan de doelstelling 
van dit congres, namelijk: een verde
re professionalisering van de dage
lijkse onderwijs- en zorgpraktijk. Ik 
ben benieuwd naar uw reactie! 
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Het Europese Helios-II programma: 
Integratie van dove en ernstig-slechthorende leerlingen in het reguliere onderwijs 

Harry Knoors 

Samenvatting 

Helios-ll is een door de Europese Unie gesubsidieerd uitwisselingspro

gramma waarin alle lidstaten participeren. Het programma is gericht 

op de bevordering van mogelijkheden tot integratie van gehandicap

ten in onze samenleving. Integratie in het onderwijs maakt hiervan 

deel uit. In Helios-ll participeert men in de vorm van deelname aan 

een werkgroep. De Helios-Werkgroep 6 richt zich als enige werk

groep op de implicaties van een specifieke handicap, namelijk een 

auditieve, voor de mogelijkheden tot integratie in het onderwijs. Tot de 

deelnemende organisaties behoren drie Nederlandse instellingen: 

Effatha, het Instituut voor Doven en de Koninklijke Ammanstichting. In 

dit artikel wordt een schets gegeven van het Helios-ll programma en 

van de tot nu toe verrichte werkzaamheden in werkgroep ó. 

1. Inleiding 
Voorda t in 1992 het 'Ve rd rag 
betreffende de Europese Unie' geslo
ten w e r d , ook wel ko r tweg het 
Verdrag van Maastricht genoemd, 
bestond feitelijk geen gemeenschap
pelijk Europees onderwijsbeleid. Het 
Verdrag van Maastricht bracht hierin 
verander ing . Immers , art ikel 126, 
hoofdstuk 3 van dit verdrag luidt dat: 
"(...) de Gemeenschap bijdraagt tot de 
ontwikkeling van onderwijs van hoog 
gehalte door samenwerking tussen de 
Lid-Staten te bevorderen" 
terwijl ook vermeld wordt dat: 
"het optreden van de Gemeenschap 
erop is gericht: 

- de Europese dimensie in het onder
wijs tot ontwikkeling te brengen, met 
name door onderricht in en versprei
ding van de talen der Lid-Staten; 
- de mobi l i te i t van s t u d e n t e n en 
docenten te bevorderen, mede door 
de academische erkenning van diplo
ma's en studietijdvakken aan te moe
digen; 
- de samenwerking tussen onderwijs
instellingen te bevorderen; 
- u i twi s se l ing te b e v o r d e r e n van 
informat ie en e rva r ing omt ren t 
gemeenschappeli jke vraags tukken 
waarmee de onderwijsstelsels van de 

Lid-Staten worden geconfronteerd; 
- de ontwikkeling van uitwisselings
programma's voor jongeren en jonge
renwerkers te bevorderen; 
- de ontwikkeling van onderwijs op 
afstand te stimuleren" 
(Groenboek Europese Commissie , 
1993). 
Door de Europese Unie (hierna EU) 
g e s u b s i d i e e r d e p r o g r a m m a ' s als 
ARION (voor onderwijsspecialisten), 
PLATO (uitwisseling van leerkrach
ten), EURIDYCE (netwerk van infor
matie over het onderwijs) en EURO-
STAT (Europese vergeli jking van 
onderwijsstatistieken) zijn bedoeld 
om aan de realisatie van dit beleid bij 
te dragen. 
Op het gebied van de zorg voor 
g e h a n d i c a p t e n is sp rake van een 
andere situatie. Het beleid op dit ter
rein wordt gerekend tot de expliciete 
competentie van de afzonderlijke EU-
lidstaten. Toch bevat het Verdrag van 
Maastricht wel een Aanbeveling aan 
de regeringen, namelijk dat men moet 
streven naar convergentie van doel
stellingen én beleid op het gebied van 
de sociale zeke rhe id . H i e r o n d e r 
schaart men dan gemakshalve ook de 
volksgezondheid. Deze oproep tot 
afs temming van doelstel l ingen en 
beleid is door alle lidstaten met uit

z o n d e r i n g van Groot -Br i t t ann ië 
o n d e r t e k e n d . In de g e n o e m d e 
Aanbeve l ing w o r d t de Europese 
Commissie opgedragen regelmatige 
gedachtenwisselingen tussen de lid
staten te organiseren. 
Op het gebied van de gehandicapten
zorg kent de EU gesubsidieerde pro
gramma's als TIDE (toepassing van 
technologie ten behoeve van gehandi
capten en ouderen) , HANDYNET 
(databank met informatie over o.a. 
voorzieningen voor gehandicapten) 
en HORIZON (verbetering van kan
sen op de a rbe idsmark t voor o.a. 
gehandicapten). Een vierde program
ma is het HELIOS-p rog ramma, 
gericht op de bevordering van gelijk
waardigheid en integratie van gehan
dicapten. Dit p rogramma is s inds 
1993 toe aan een tweede cyclus, van
daar dat gesproken wordt van het 
Helios-II-programma. 

2. Helios-H 
Eind 1991 werd het in 1988 gestarte 
Helios-I programma afgesloten. Het 
betrof hier een vierjarig samenwer
kingsprogramma op het gebied van 
integratie van gehandicapten in het 
onderwijs . Binnen dit p rogramma 
speelde Nederland een belangrijke 
rol . Zo werd in ok tober 1989 in 
Ro t t e rdam de eers te Europese 
Conferen t ie over ' H a n d i c a p en 
Onderwijs' georganiseerd. Op deze 
conferentie werd een resolutie aange
nomen waarin de Lidstaten verklaren 
hun onderwijsbeleid te richten op de 
integratie van gehandicapte kinderen 
en jongeren in het reguliere onderwijs 
en ter realisatie hiervan ook middelen 
ter beschikking te stellen, onder meer 
om kennisoverdracht van het speciale 
naar het reguliere onderwijs te bevor
deren. Ook kwamen er Helios-gelden 
beschikbaar voor het project 'Hulp op 
Maat', een project waarin de gemeen
te Rotterdam werkwijzes heeft ont
wikkeld om de opvang van gehandi-
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capte kinderen in het reguliere onder
wijs te verbeteren. 
Ondanks het feit dat via Helios bijge
dragen werd aan kwalitatief goede 
projecten, kwam er toch veel kritiek 
op het Helios-I programma. Van de 
kant van het Europese Par lement 
bestond kritiek, omdat de financiële 
verantwoording zeer te wensen over
liet en omdat de bereikte resultaten 
slechts zelden gedocumenteerd wer
den. Organisaties van gehandicapten 
fulmineerden tegen het programma, 
omdat het gekenmerkt werd door 
"voor hen, over hen en zonder hen". 
Anders gezegd, er was in het Helios-I 
programma nauwelijks ruimte voor 
participatie van gehandicapten zelf. 
Het mag dan ook een klein wonder 
genoemd worden dat op 25 februari 
1993 de vergadering van de Raad van 
Minis te rs op een b i jeenkomst in 
Kopenhagen het groene licht gaf voor 
het Helios-II programma. Dit pro
gramma werd met te rugwerkende 
kracht gestart op 1 januari 1993 (een 
budgettaire truc) en loopt tot en met 
1996. Per jaar is voor deelnemende 
organisaties in de 12 lidstaten een 
bedrag van bijna 10 miljoen ECU 
beschikbaar (circa 24 miljoen gulden). 
Het Helios-II programma heeft tot 
doel het bevorderen van gelijke kan
sen voor en de integratie van gehan
d icap te mensen . Het p r o g r a m m a 
strekt zich uit over vier gebieden: 
'functionele revalidatie', 'integratie in 
het onderwijs', 'beroepsopleiding, -
revalidatie en economische integratie' 
en 'sociale integratie en zelfstandig 
leven'. 

Het Helios-II programma heeft 
tot doel het bevorderen van 

gelijke kansen voor en de 
integratie van gehandicapte 

mensen. 

Het programma kent vier specifieke 
doelen: (a) voortgaan met de ontwik
keling en verbetering van Europese 
u i twisse l ingsac t iv i t e i t en , (b) het 
bevorderen van effectieve werkwij-
zes, (c) het stimuleren van de ontwik

keling van samenwerkingsbeleid op 
het niveau van de EU en (d) samen
werking bevorderen met zogenaam
de non-gouvernementele (niet vanuit 
de overheid bestuurde) organisaties 
zoals organisaties van gehandicapten. 
Deze specifieke doelen moeten gere
aliseerd worden door rond jaarlijkse 
thema's studiebezoeken, studieconfe
renties en seminars te organiseren. 
Om de uitvoering van het program
ma zeker te stellen heeft de EU-com-
missie een aantal ambtenaren aange
steld, het Team of Experts. Voor de 
sector Onderwijs is mevrouw Victoria 
Soriano de verantwoordelijke specia
list. In samenspraak met beleidsamb
tenaren van de verschillende lidsta
ten heeft dit team van experts een 
aanta l b e l a n g w e k k e n d e t h e m a ' s 
geformuleerd. Hierbij is ook samen
gewerkt met het Europees Forum, de 
organisatie binnen het Helios-pro
gramma die gehandicaptenorganisa
ties bunde l t . Voorz i t te r van di t 
Forum is de heer Johan Wesemann, 
d i r ec t eu r -gene raa l van het 
Secretariaat van de Europese Unie 
van Doven. De geformuleerde the
ma's zijn bepalend voor de inhoud 
van het Helios-II programma. Enkele 
voorbeelden zijn: 'Vroege interven
tie', 'Nieuwe technologieën, training 
en afstandsleren' en 'Voorbereiding 
op zelfstandig leven'. 

3. Helios-II en de Nederlandse 
doveninstituten 
Aan het Helios-II programma mogen 
per land een bepaald aantal organisa
ties deelnemen, afhankelijk van het 
inwonersaantal. Nederland kreeg het 
aantal van 52 deelnemers toegewe
zen, w a a r v a n 12 het dee lgeb ied 
'onderwijs ' zouden moeten bestrij
ken. De selectie van de deelnemende 
organisaties verschilt per lidstaat. In 
Nederland verscheen op 14 augustus 
1993 een oproep tot deelname in de 
Staatscourant. Enige weken later wer
den de gezamenlijke doveninstituten 
ook direct vanuit het Ministerie van 
Onderwijs benaderd met het verzoek 
om, als ze interesse in deelname had
den, hiertoe voorstellen in te dienen. 
De Koninklijke Ammanstichting, het 

Ins t i tuu t voor Doven en Effatha 
reageerden binnen de gestelde ter
mijn. Vertegenwoordigers van deze 
instellingen bezochten een informa
tiebijeenkomst in Utrecht, waar alle 
potentiële Nederlandse deelnemers 
aanwezig waren. Ambtenaren van 
het Ministerie van (toen nog) WVC 
maakten bekend dat, om deelname te 
realiseren, kandidaten op een eind 
1994 te organiseren Europees sympo
sium moesten onderhande len met 
organisaties uit andere lidstaten om 
gezamenlijk een voorstel voor te leg
gen aan het Team of Experts en het 
Europese Forum. Voor het deelgebied 
'Integratie in het onderwijs' vond dit 
s y m p o s i u m eind n o v e m b e r 1993 
plaats in Brussel. René van Harten 
(Effatha), Cees Huijben (Inst i tuut 
voor Doven) en Har ry Knoors 
(Ammanstichting) togen naar deze 
bi jeenkomst met een gezamenli jk 
onderhandelingsvoorstel. Dit voorstel 
behelst het in kaart brengen van con
dities waaraan voldaan moet zijn, wil 
het regulier onderwijs onderwijsin
houdelijk gezien voor dove en ern-
s t ig-s lechthorende k inderen even 
weinig beperkingen kennen als het 
speciaal onderwijs. Het werden twee 
frustrerende dagen met veel luisteren 
naar steeds hogere ambtenaren en 
met weinig ruimte voor onderhande
l ingen met po ten t i ë le p a r t n e r s . 
Bovendien werd te verstaan gegeven 
dat activiteiten ten behoeve van een 
specifieke doelgroep gehandicapten 
(bv. doven) niet gehonoreerd zouden 
worden. Activiteiten moesten zich 
r ichten op de in tegra t i e van alle 
gehandicapten in het onderwijs. Het 
gezamenlijke voorstel van de drie 
Nederlandse doveninstituten kon dus 
gevoeglijk de prullebak in, althans zo 
leek het. De Brusselse conferentie ein
digde in complete chaos, maar bleek 
de Nederlanders achteraf gezien wel 
een aantal belangrijke 'wandelgang
contacten' opgeleverd te hebben. 
Het brutaalweg faxen van het voor
stel van de drie Nederlandse doven
insti tuten naar deze contacten, de 
steun vanuit het Europees Forum en 
de steun van Nederlandse beleids
ambtenaren heeft er uiteindelijk toe 
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geleid da t er op het dee lgeb ied 
'Integratie van gehandicapten in het 
onderwijs ' tegen alle regels in een 
Europese Werkgroep 'Integratie van 
dove en ernstig-slechthorende leerlin
gen in het regulier onderwijs' is inge
steld. Thema's waarop deze groep 
zich in 1994 moest r ichten waren 
' A m b u l a n t e bege l e id ing ' en 
'Maatregelen in het secundair onder
wijs'. 
De drie Nederlandse instituten krij
gen vanuit het Hel ios-programma 
voor Europese uitwisselingsactivitei
ten slechts geld voor twee organisa
ties, anders overschrijdt Nederland 
het toegestane aantal van 52 deelne
mers. Bovendien hebben de dovenin-
stituten onderling besloten om daar 
waar het Europese budget dit toe
staat ook vertegenwoordigers van het 
Harense instituut Guyot en van de 
Ammanschool in Amsterdam bij de 
ac t iv i te i ten te be t r ekken . In de 
g e n o e m d e Europese W e r k g r o e p , 
kortweg (en dus hierna) ook wel aan
geduid als 'Werkgroep 6' zijn verder 
ver tegenwoordigd instellingen die 
betrokken zijn bij de zorg voor en 
onderwijs aan auditief-gehandicapten 
uit alle 12 lidstaten met uitzondering 
van Duitsland en Luxemburg. Het 
gaat bij deze organisaties om scholen, 
provinciale instellingen, belangenor
ganisaties, universiteiten en ministe
ries. 

4. De ac t iv i t e i t en van H e l i o s -
Werkgroep 6 in 1994 
In 1994 heeft Werkgroep 6 voor de 
participerende organisaties een drie
tal werkbezoeken georgan i see rd . 
Daarnaast hebben de leden van de 
Werkgroep dee lgenomen aan een 
seminar rondom het thema 'School 
and Integration in Europe; Values 
and Practices'. 
Het eerste werkbezoek is door de 
gezamenlijke Nederlandse dovenin-
stituten georganiseerd en vond plaats 
in april 1994 op het Insti tuut voor 
Doven te Sin t -Michie lsges te l . Er 
waren 27 deelnemers, waarvan iets 
meer dan de helft uit de andere EU-
landen kwam. Presentaties, discus
sies en schoolbezoeken waren alle 

ger icht op het thema ' a m b u l a n t e 
begeleiding'. De integratie van dove 
kinderen in het onderwijs en rol die 
daarbij door de ambulante begelei
ding gespeeld wordt , werd belicht 
door ver tegenwoordigers van vier 
van de vijf Nederlandse dovenscho-
len. 
Betty Maas en Cees Hui jben 
(Instituut voor Doven) gingen in op 
de integratie van dove kinderen van 
het Instituut voor Doven in het regu
liere basisonderwijs. Dit project is op 
kleine schaal al in 1983 gestart. Ten 
tijde van het werkbezoek waren 40 
dove k inde ren in bas isscholen 
geplaatst. Volgens Maas en Huijben 
is volledige integratie in de basis
school een reële optie voor een rede
lijk aantal dove kinderen, mits er 
sprake is van gerichte en intensieve 
a m b u l a n t e bege le id ing . De wijze 
waarop integratie vorm heeft gekre
g e n , w e r d m e t v i d e o - o p n a m e s 
geïllustreerd, terwijl een van de eer
ste ge ïn tegreerde dove leerl ingen 
over zijn eigen ervaringen kwam ver
tellen. 

Vervolgens spraken Karin Bezemer 
(Effatha) en Dick Dondorff (Guyot) 
gezamenl i jk over vergel i jkbare 
Voorburgse en Harense projecten, 
gericht op deelintegratie van dove 
k inde ren in het bas i sonderwi j s . 
Iedere woensdagochtend bezoeken 
kinderen die in deze projecten parti
ciperen een basisschool in de eigen 
woonomgeving. Het doel hiervan is 
om dove kinderen in staat te stellen 
om te gaan met horende kinderen 
van vergelijkbare leeftijd in de eigen 
buurt . Zonder een dergelijke vorm 
van sociale integratie, zou het leggen 
van contacten tussen dove en horen
de kinderen wel heel moeilijk wor
den, met name ook omdat sommige 
dove kinderen door de week in het 
internaat verblijven, terwijl anderen 
vaak lange afstanden moeten afleg
gen om de dovenschool te bereiken. 
Zonder participatie in de projecten 
zouden deze kinderen feitelijk nau
welijks gelegenheid hebben om met 
horende leeftijdsgenootjes in contact 
te komen. 
Tot slot ging Cor Rijsdijk (Amman-

stichting) in op de wijze waarop bin
nen de Koninklijke Ammanstichting 
ambulante begeleiding georganiseerd 
is, namelijk door alle faciliteiten voor 
ambulante begeleiding onder te bren
gen bij één centrale dienst, waarvan 
de medewerkers ook nog een onder
wijsgevende taak vervullen bij een 
van de scholen van de Amman-stich-
ting. Ook besprak hij de wijze waar
op in het voortgezet onderwijs ambu
lante begeleiding aan dove en ern
stig-slechthorende jongeren gegeven 
wordt. Rijsdijk gaf in dit kader een 
aantal condities aan, waaraan vol
daan moet worden wil integratie in 
het voortgezet onderwijs succesvol 
zijn: een bereidheid bij de leerkrach
ten in het reguliere onderwijs om met 
ambulante begeleiders samen te wer
ken, bereidheid om tolken in de klas 
toe te laten, gedegen kennis van het 
reguliere leerplan bij de ambulant 
begeleider en uiteraard voldoende 
inhoudelijk bagage bij de betrokken 
leerling. Rijsdijk wees ook op een 
aantal problemen, geïdentificeerd in 
een onderzoek , u i tgevoerd onder 
Rotterdamse dove leerlingen in het 
reguliere voortgezet onderwijs. Ten 
eerste bleken niet alle dove jongeren 
en hun leerkrachten op de doven
school in staat goed in te schatten 
welke inhoudelijke eisen in het ver
schillende typen regulier onderwijs 
aan leerlingen gesteld worden. Ten 
tweede ervaren sommige dove jonge
ren grote problemen in het leggen 
van contacten met horende mede
leerlingen en met leerkrachten in het 
r egu l ie re onderwi j s . Een zekere 
t e rughoudenhe id ten aanzien van 
deze contacten is overigens ook te 
bespeuren aan de zijde van de horen
de mede-leerlingen en leerkrachten. 
Rijsdijk besprak tevens in op een aan
tal maatregelen die genomen kunnen 
worden om het aantal dove 'drop-
outs ' in het regul iere onderwijs te 
beperken. Realistische voorlichting 
over dit onderwijs en de eisen die het 
stelt is een van de maatregelen. 
Vervolgens werden de buitenlandse 
deelnemers in staat gesteld reguliere 
scholen te bezoeken waar leerlingen 
van het Insti tuut voor Doven, van 
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Effatha en van de Ammanstichting 
geplaatst zijn. Tijdens de discussies 
g e d u r e n d e dit werkbezoek kwam 
naar voren dat er zeer verschillend 
werd gedacht over de wenselijkheid 
van integratie van dove kinderen, 
zeker als het gaat om kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Voor sommigen 
betekende integratie feitelijk assimila
tie. Dove k inderen moeten zoveel 
mogelijk zijn als horende kinderen, 
eventueel aanwezige verschillen moe
ten geminimaliseerd worden en inte
gratie in het onderwijs kan daartoe 
bijdragen. Anderen legden het accent 
meer op integratie in de betekenis 
van participatie. Integratie van dove 
kinderen heeft alleen zin als ze ook 
volledig kunnen participeren in het 
onderwijs, zonder dat dit behoeft in 
te houden dat deze dove kinderen 
hun eigen taal en dovencultuur moe
ten opgeven. 

In juni 1994 vond een tweede werkbe
zoek plaats in Valencia. Organiseren
de ins te l l ing was het Ins t i tu to 
Valenciano de Audio-Fonologia. Aan 
het bezoek was een conferent ie 
gekoppe ld r o n d o m het thema 
'Computertechnologie in relatie tot 
toepass ingen voor dove mensen ' . 
Aan dit congres werd ook door orga
n isa t ies d e e l g e n o m e n die in het 
HORIZON programma participeren. 
Doel van bezoek en congres was om 
te bespreken welke rol nieuwe tech
nologieën zoals computers kunnen 
spelen in het onderwijs aan dove en 
slechthorende kinderen. Rondom dit 
onderwerp werden verschillende pre
sentaties gegeven door mensen uit 
vrijwel alle EU-landen. Veel aandacht 
was er voor computerprogramma's 
op het gebied van gebarentraining, 
lees- en taalonderwijs en spraaktrai-
ning. Geen enkel p rogramma was 
gericht op stimulering van de sociaal-
emot ione le on twikke l ing . Vanui t 
N e d e r l a n d gaf Han Alferink 
(Instituut voor Doven) een presenta
tie over onder zijn leiding ontwikkel
de c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s als 
Elec t ronische W o o r d e n b a k en 
Flitswoorden. Wat tijdens het congres 
overduidelijk bleek was dat de EU-
landen op het gebied van de toepas

sing van m o d e r n e technologieën 
enorm van elkaar verschillen. Voor 
ons in Nederland zijn computers al 
niet meer echt nieuw te noemen (al is 
sommige software dat uiteraard wel), 
terwijl in sommige landen de intrede 
van de moderne technologie voorals
nog beperkt is tot het aanschaffen van 
een overhead projector. Dat maakt 
een werkbezoek en congres rond dit 
thema er niet eenvoudiger op. Zeker 
niet als ook een gemeenschappelijk 
terminologie deels ontbreekt. 
Het Ins t i tu t Provincia l d 'Ense ig -
nement Spécial te Ghlin (België) trad 
op als gastheer voor het derde werk
bezoek van g roep 6 in oktober . 
Centraal stond deze keer het thema 
'Integratie van dove kinderen voor 
wie gebarentaal de eerste taal is'. De 
deelnemers aan dit bezoek bezochten 
veel klassen met geïntegreerde dove 
kinderen. In deze klassen werd vaak 
gebruikt gemaakt van tolken. Met 
name in geval van jonge dove kinde
ren werd dit door de deelnemers niet 
als een na te volgen praktijk gezien, 
omdat inzet van de tolk het dove 
kind kan isoleren van de leerkracht 
en van de horende klasgenoten. Een 
leerkracht die ook kan gebaren of 
samenwerking met een dove leer
kracht werden als meer ideale bena
der ingen gezien. Alle dee lnemers 
onderkenden het feit dat integratie 
van gebarende dove kinderen en jon
geren in het regulier onderwijs speci
fieke problemen met zich meebrengt. 
Niemand had pasklare antwoorden, 
maar de meeste deelnemers vonden 
wel dat gebaren taa l geb ru ikende 
dove kinderen simpelweg het recht 
op participatie in het regulier onder
wijs hebben. 
Van 15 tot en met 17 december 1994 
vond in Lissabon een seminar plaats 
r o n d o m het thema 'School and 
Integration in Europe. Values and 
Practices'. Vier onderwerpen ston
den t i jdens di t seminar cent raa l . 
Allereerst werd gesproken over wat 
er zoal onder integratie van gehandi
capten in het onderwijs verstaan kan 
worden . Bepleit werd om de term 
'integratie' te vervangen door de term 
'inclusie'. Dit om aan te geven dat het 

er in wezen om gaat scholen te reali
seren die geen enkel kind van het 
onderwijsproces uitsluiten. Integratie 
in het onderwijs is een eerste stap op 
weg naar integratie van gehandicap
ten in de samenleving. Indien men 
voorstander van integratie is teneinde 
te kunnen bezuinigen op de kosten 
voor het onderwijs gaat men uit van 
een verkeerde motivatie. Vervolgens 
werd ingegaan op de kwaliteit van 
integratie en hoe die in kaart gebracht 
kan worden. Een goede klasse-leer
kracht in de reguliere school is een 
vereiste om kwaliteit in een integra-
tieve setting te kunnen waarborgen. 
Daarnaast blijft de in dovenonderwijs 
geschoolde leerkracht uiteraard van 
groot belang. Heterogene groepen 
zijn in het reguliere onderwijs voor 
integratie te prefereren boven homo
gene groepen, omdat in dit laatste 
geval het onderwijsniveau van de 
groep te veel bepaald wordt door de 
zwakke leerlingen. Een laag onder
wi jsn iveau is h ie rvan vaak het 
gevolg. Ook het onderwerp van ken
nis- of resource-centra kwam aan 
bod. 
Deze centra dienen om geïntegreerde 
leerlingen, hun ouders en de leer
krachten in het reguliere onderwijs 
daadwerkelijk te ondersteunen. Ook 
het creëren van m o m e n t e n voor 
gehand icap t e k inde ren om om te 
gaan met andere kinderen met dezelf
de handicap kan een van de taken 
van een resource-centrum zijn. Als 
derde taak van dergelijke centra werd 
het u i t voe ren van o n d e r z o e k 
genoemd, waarbij bij voorkeur met 
un ivers i te i ten samengewerk t zou 
moeten worden. Aan resource-centra 
dienen volgens de deelnemers aan 
het seminar ook volwassenen met een 
handicap verbonden te zijn. 
Tot slot kwam op het seminar het 
onderwerp 'leerplanontwikkeling'aan 
de orde. Leerplannen die integratie
bevorderend moeten werken, zouden 
vo lgens s e m i n a r - d e e l n e m e r s een 
redelijk open structuur moeten heb
ben, een grote mate van differentiatie 
moeten kennen en meer gericht zijn 
op het kind dan op het te behalen 
examen. 
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5. De ac t i v i t e i t en van H e l i o s -
Werkgroep 6 in 1995 
In 1995 is het onderwijs aan dove kin
deren in Europa nog beter vertegen
woordigd in de werkgroep, want ook 
Denemarken heeft een organisat ie 
afgevaardigd, te weten het Centrum 
voor Totale C o m m u n i c a t i e in 
Kopenhagen. Bovendien valt na de 
zomer deelname te verwachten van 
organisaties uit de drie nieuwe EU-
lidstaten, te weten Finland, Oosten
rijk en Zweden. 

In 1995 zal de werkgroep tijdens een 
drietal bijeenkomsten systematisch 
bespreken aan welke voorwaarden 
in tegra t i e van dove k i n d e r e n op 
diverse onderwijsniveaus binnen de 
EU-lidstaten moet voldoen, wil er 
van verantwoord en succesvol plaat
s ingsbe le id sp rake zijn. Daarbij 
komen zowel v o o r w a a r d e n in de 
onderwijsinhoudelijke sfeer aan de 
orde als voorwaarden in de sfeer van 
voorzieningen en wetgeving. 
Tijdens een eerste bijeenkomt eind 
maart in Genua werden de deelne
mers onder meer geïnformeerd over 
het Italiaanse model van integratie. 
In tegra t ie in het onderwi j s van 
gehandicapte kinderen is in Italië bij 
wet geregeld. Met name de ouderor
ganisaties zijn felle voorstanders van 
zulke integratie. De meeste dove kin
deren zijn inmiddels geplaatst in het 
reguliere onderwijs. De leerkrachten 
in het regul ie r onderwi j s krijgen 
ondersteuning van ambulante bege
leiders. Deze zijn echter niet gespecia

liseerd in de begeleiding van kinde
ren met één specifiek type handicap. 
Scholen voor speciaal onderwi j s 
bestaan op enkele plaatsen nog wel, 
maar leiden een armetierig bestaan. 
Een kort bezoek aan een reguliere 
kleuterschool met enkele geïntegreer
de dove kleuters leidde tot wisselen
de reacties. Aan de ene kant was er 
bewondering voor de inzet van de 
leerkrachten, aan de andere kant wer
den er veel vraagtekens gezet bij het 
feit dat er in geïntegreerde settings 
geen plaats was voor gebarentaal . 
Ook de intergratie van meervoudig-
gehandicapte kinderen leidde tot kri
tiek. De voorbeelden die de deelne
mers zagen, beperkten zich in wezen 
tot ruimtelijke integratie; de meer-
voudig-gehandicapte kinderen hoor
den er niet echt bij. 

Naast informatie over de onderwijssi
tuatie in Italië, was er ook gelegen
heid voor inhoudelijk overleg. Met 
name werd ingegaan op het te hante
ren leerplan. Vragen die hierbij aan 
de orde kwamen, waren onder ande
re 'In hoeverre is er sprake van een 
door de overhe id opge legd leer
plan?', 'In hoeverre dienen leerplan
nen aan geïntegreerde dove leerlin
gen aangepast te worden?, 'In hoe
ver re m a a k t men in het speciaa l 
onderwijs gebruik van reguliere cur
ricula?' en 'In hoeverre kan er in het 
curriculum van het reguliere onder
wijs ook aandacht zijn voor zaken als 
gebarentaal en dovencultuur?' . Wat 
betreft voorzieningen en wetgeving 

hebben de deelnemers zich tijdens 
deze bijeenkomst op de leeftijdsperio
de tussen nul en zes jaar gericht . 
Hierbij werd besproken welke voor
zieningen er in de diverse EU-landen 
zijn op gebieden als preventie van 
doofheid, vroege onderkenning, vers
trekking van hulpmiddelen, hulpver
lening aan ouders en onderwijsmoge
lijkheden. Van iedere voorziening 
werd ook nagegaan in hoeverre er 
sprake is van een verplichting en of 
de voorziening verstrekt wordt in het 
kader van een wettelijke regeling. De 
verwachting bij dit alles was dat de 
situatie in de verschillende EU-lan
den sterk van elkaar zou verschillen. 
Deze verwachting werd bewaarheid. 

Alle werkzaamheden monden uit in 
deelverslagen voor alle Helios-orga
nisaties. Er wordt naar gestreefd om 
ook een aantal afrondende publica
ties het licht te doen zien. Deze zullen 
naar verwachting eind 1996 verschij
nen. 

Harrie Knoors is hoofd van de Sectie 

Onderzoek & Ontwikkeling van de 

Koninklijke Ammanstichting. Hij is 

coördinator van de Helios-ll 

Werkgroep "Integratie in het regulie

re onderwijs van dove en ernstig-

slechthorende leerlingen". Tevens 

maakt hij deel uit van de 

Onderwijs-adviesgroep van het 

Helios Team-of-Experts. 

VHZijaargang 35 summer4 •december 1995 



Marijke Mildenberg 

Het Weer Samen Naar School-beleid en de consequenties voor 
scholen van categorie 2 en 3 
Marijke Mildenberg 

Hieronder volgt het verslag van de conferentie 'Weer Samen Naar 

School met Categorie 2- en 3-scholen', die op 12 mei 1995 werd 

georganiseerd door het Seminarium voor Orthopedagogiek, de rede

nen ertoe en de gevolgen ervan. 

De redenen voor de conferentie. 
Het begon allemaal in februari 1994 
met de workshop 'De verdichting van 
verschillen' op de studiedag 'Weer 
Samen Naar School ' die het 
Seminarium jaarlijks organiseert. 
Het 'Weer Samen Naar School'-beleid 
houdt in, dat een deel van de leerlin
gen die vroeger zouden zijn verwe
zen naar scholen voor leerlingen met 
leer- en opvoedingsmoei l i jkheden 
(lom), moeilijk le renden (mik) en 
afdelingen voor in hun ontwikkeling 
bedreigde kleuters (iobk) in het regu
lier onderwijs blijven. 
Leerkrachten van het regulier onder
wijs kunnen begeleid worden door 
leerkrachten uit het speciaal onder
wijs en moeten hun deskundigheid 
vergroten om deze leerlingen te kun
nen opvangen. Lom- en mlk-scholen 
en afdelingen voor iobk (scholen van 
categorie 1) moeten aansluiting zoe
ken in een samenwerkingsverband 
met scholen voor regulier onderwijs. 
Deze operatie is nu op bestuurlijk 
niveau grotendeels voltooid. Waarbij 
van be lang is te weten , dat in de 
samenwerkingsverbanden behoefte is 
gebleken aan het voortbestaan van 
speciale scholen. Voor deze speciale 
scholen, die wel l icht k le iner van 
omvang zullen zijn, bij samenwer
kingsverbanden, blijft rechtstreekse 
bekostiging gehandhaafd , evenals 
wettelijke regeling. Over de scholen 
van categorie 2 en 3 (scholen voor 
leerl ingen met een zintuigli jke of 
lichamelijke handicap, zeer moeilijk 
lerenden en zeer moeilijk opvoedbare 
leerlingen) werd in het beleid en in de 
operat ie niet gesproken. Maar we 
wisten, dat dit beleid gevolgen zou 
hebben voor de categorie 2 en 3 scho

len. Hie rover sp raken we t i jdens 
bedoelde workshop in februari 1994. 
Er was een forum van deskundigen 
uit het veld van categorie 2 en 3 scho
len en met het publiek bespraken we 
mogeli jke pos i t i eve en nega t i eve 
gevolgen, gevaren en oplossingen. 
We keken nogmaals naar de adviezen 
die de ARBO had geformuleerd in 
'Omgaan met verschillen' (1991) en 
de reactie daarop van verschillende 
schooltypes, al of niet in een formele 
(beleids-)notitie. Scholen voor slecht
horenden en leerlingen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden publi
ceerden: 'Verschi l len in o m g a a n ' 
(1992). 

In de 
samenwerkingsverbanden 

is behoefte gebleken aan het 
voortbestaan van speciale 

scholen. 

Tijdens de workshop was het waar
schijnlijk voor het eerst dat in één 
ruimte, tegelijkertijd, mensen bijeen 
w a r e n van zoveel ve r sch i l l ende 
schooltypes, pratend over dezelfde 
problematiek. 
We waren het erover eens, dat al 
sinds lange tijd, vanaf ver voor het 
bestaan van WSNS, leerlingen van de 
categorie 2- en 3- scholen het regulier 
onderwi js bezoeken en a m b u l a n t 
worden begeleid: slechthorende leer
l ingen, s lechtz ienden en b l inden , 
lichamelijk gehandicap ten en met 
andere begeleiding bezoeken verstan
delijk gehandicapte leerlingen het 
regul ie r onderwi j s . Het is n ie ts 
nieuws. Het is een goede ontwikke

ling, dat leerlingen met een handicap 
en hun ouders mogelijkheden hebben 
tot keuze. Zoals we hebben gezien bij 
scholen voor slechtzienden echter, is 
er een reëel gevaar, dat zo weinig 
interne leerlingen overblijven, dat de 
school met opheffing wordt bedreigd. 
De leerlingen die nog op de scholen 
verblijven, vormen een populatie met 
zeer verdichte problematiek. 
Deze w o r k s h o p ver l iep zo geani
meerd, het bleek zo noodzakelijk dat 
men gezamenlijk actie ondernam, dat 
we besloten een gehele conferentie te 
wijden aan dit onderwerp. 
Ook al, omdat de ISOVSO, de inte-
r imwet die het gehele speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs regelt 
en weliswaar verlengd is, binnenkort 
afloopt en men nieuwe wijzen voor 
f inancier ing en pos i t ione r ing zal 
moeten kiezen. Hierbij speelt al het 
bovenstaande vanzelfsprekend een 
grote rol. 

In het land zien we al, dat verschil
lende scholen in een vroeg stadium 
zelf maatregelen troffen: hier en daar 
sloten scholen van categorie 2 zich 
aan bij een samenwerkingsverband, 
op een enkele plaats richtte men een 
federatie op van meerdere categorie 2 
scholen. 

De conferentie 'Weer Samen Naar 
School met Categorie 2- en 3-scholen' 
De conferentie 'Weer Samen Naar 
School met Categorie 2- en 3-scholen' 
vond plaats op 12 mei jongstleden in 
Amersfoort en werd bezocht door 
circa 300 mensen, leden van directies, 
groepsleerkrachten van inst i tu ten/ 
scholen van categorie 2- en 3-scholen. 
In de ochtend vertelde mevrouw D. 
Oudenhoven over de 'Mogelijkheden 
tot samenwerking voor groep-2 scho
len' waarbij ze ook de scholen voor 
zeer moeili jk l e renden (groep 3) 
betrok. Ondanks de opvallende ver
schillen in onderwijs aan doven en 
slechthorenden, ziet zij mogelijkhe-
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den tot ruimtelijke integratie en hete-
rogeniser ing omda t verschi l lende 
aspecten van het onderwijs grote 
overeenkomsten vertonen. Ten aan
zien van scholen voor leerlingen met 
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden 
wijst zij op mogelijkheden dat scho
len zich profileren in een duidelijke 
richting: voor ernstig slechthorende 
leerlingen of voor leerlingen met ern
stige spraak-taal moeilijkheden. 

Ondanks de opvallende 
verschillen in onderwijs aan 

doven en slechthorenden, ziet 
Oudenhoven mogelijkheden 
tot ruimtelijke integratie en 

heterogenisering omdat 
verschillende aspecten van 

het onderwijs grote 
overeenkomsten vertonen. 

Eventuele samenwerking met scholen 
van categorie 1 met spraak- en /o f 
t aa lmoe i l i jkheden , maar voora l 
samenwerking met afdelingen voor 
iobk lijkt zinvol, gezien de jonge leef
tijd waarop leerlingen met esm de 
school binnenkomen. 
Mevrouw Huismans had zich ver
diept in bewegingen in het 2-3-veld 
en hierbij gewezen op unitvorming in 
het onderwijs aan auditief gehandi
capten en leerlingen met esm. 
En mevrouw Netelenbos sprak over 2 
facetten van toekomstig beleid rond 
de categorie 2- en 3-scholen: zullen 
deze scholen wel of niet w o r d e n 
o p g e n o m e n in een wet p r ima i r 
onderwijs (positionering) en de be
kos tigingssystema tiek (financiering). 
Er is nog niets zeker, de commissie 
Rispens doet een onderzoek naar 
f inancier ing waarb i j geld w o r d t 
gekoppeld aan de leerling, het 'rug
zakje'. Wanneer u dit leest, is waar
schijnlijk al meer bekend omtrent de 
resul ta ten van het onderzoek van 
deze commissie. De staatssecretaris 
n o d i g d e de a a n w e z i g e n ui t met 
ideeën en voorstellen te komen met 
betrekking tot financiering en positio

ner ing. In de workshops kwamen 
veel verschillende onderwerpen aan 
de o rde , maar deze twee v ragen 
speelden voortdurend mee en tijdens 
de workshops zijn aanbevel ingen 
geformuleerd voor het beleid. 

Het Seminar ium voor Or thopeda
gogiek beloofde de staatssecretaris 
haar de aanbevelingen te doen toeko
men en beloofde de werkverbanden 
in onde r l ing over leg te in i t iëren, 
opdat men tot gezamenlijk contact 
met de staatssecretaris zou kunnen 
komen. 

De gevolgen van de conferentie. 
Alles wat we beloofden is inmiddels 
gebeurd: we zonden de staatssecreta
ris de door de aanwezigen geformu
leerde aanbevelingen. 
We nodigden vlak voor de zomer de 
werkverbanden uit voor overleg en 
deden dit op hun verzoek onmiddel
lijk na de zomer nogmaals. 
Stappen zijn gezet om een comité op 
te richten dat functioneert binnen de 
totale samenwerking van categorie 2-
en 3-scholen. 
Hierna heeft het Seminarium voor 
Orthopedagogiek zich teruggetrok
ken. Het is goed om als onderwijsin
stelling met zo overkoepelende con
tacten en met een zo grote betrokken
heid bij het speciaal onderwijs soort
gelijk overleg te initiëren. 
Het is ook goed om je als onderwijs
instelling daarna terug te trekken. 
Het is niet aan een opleidingsinsti
tuut zich in dit overleg te mengen. 
Wij geven slechts voortdurend blijken 
van de betrokkenheid, van onze zorg 
voor blijvende mogelijkheden van 
heel speciaal onderwijs voor alle leer
l ingen die dat behoeven , voor 
behoud, verdieping en overdracht 
van de zo specifieke deskundigheid. 
Nieuwe ervaringen met en deskun
digheid op het gebied van onderwijs 
aan doven en slechthorenden worden 
zeer regelmatig in ons curr iculum 
opgenomen: ontwikkel ingen rond 
tweetalig onderwijs in het onderwijs 
aan doven, gebruik van gebaren in 
het onderwijs aan slechthorenden en 
leerlingen met esm. 

Op dit moment doen wij moeite de zo 
verspreide aanwezige ervaring en 
deskundigheid rond problemen van 
leerlingen met ernstige spraak- en 
taalmoeilijkheden te verzamelen en 
een plaats te geven binnen ons curri
culum ag/esm. 

Het is een goede 
ontwikkeling, dat leerlingen 
met een handicap en hun 

ouders mogelijkheden 
hebben tot keuze. 

En wellicht kan het Seminarium op 
deze wijze betrokken zijn bij het pro
ces dat voortvloeit uit het WSNS-
beleid: inhoudelijke en organisatori
sche kennis is noodzakelijk om het 
voor tbes t aan te w a a r b o r g e n van 
scholen met zo specifieke deskundig
heid. Voor leerlingen met zo specifie
ke pedagog i s che en d idac t i sche 
behoefte is het noodzakelijk dat scho
len hun eigen profiel gedetailleerd 
kunnen formuleren: wat is de meer
waarde van deze school ten opzichte 
van een lom-school, ten opzichte van 
een school voor regulier basisonder
wijs met een speciale klas? 
Wat kunnen alleen wij bieden aan een 
ernstig slechthorende leerling, of aan 
een minder ernst ig s lechthorende 
leerling met een problematische soci-
aal-emotionele ontwikkeling? En wat 
kunnen alleen wij bieden aan een 
leerling met een ernstige spraak- en 
taalstoornis. 
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Het Weer Samen (Naar School beleid 

AANBEVELINGEN STUDIECONFERENTIE 
CATEGORIE-2 EN -3 SCHOLEN 12 MEI 1995 TE AMERSFOORT 

AANBEVELING 1 

De categorie-2 en -3 scholen 

dienen zich landelijk te organise

ren om een gemeenschappelijke 

inzet naar onder meer de over

heid te kunnen real iseren. 

Belemmeringen door bestaande 

structuren moeten worden opge

heven. 

AANBEVELING 2 

Er dient een zodanig multifunc

tioneel leerlingvolgsysteem ont

wikkeld te worden, dat de gege

vens tussen de scholen eenvou

dig uitgewisseld kunnen worden. 

AANBEVELING 3 

In de vormgeving van de ambu

lante begeleiding en de collegia

le ondersteuning dienen de cate

gorie-2 en -3 scholen een duide

lijke profilering te krijgen. 

In die profilering moet er een 

duidelijke positionering plaats 

vinden naar het totale primair 

onderwijs. 

AANBEVELING 4 

Regionaal moet er gezocht wor

den naar mogelijkheden voor de 

vorming van samenwerkingsver

banden tussen bestaande cate

gorie-2 en -3 scholen. 

Bestaande grote samenwerkings

verbanden moeten daarvan niet 

uitgesloten worden. 

AANBEVELING 5 

De categorie -2 en -3 scholen 

moeten zich bezinnen op de 

consequenties van de financie

ring volgens het systeem van de 

cliëntgebonden budgettering (het 

rugzakje). 

AANBEVELING 6 

Om als scholen een hoog 

gekwalificeerd aanbod te kun

nen blijven bieden, moet voor de 

noodzakel i jke aanpassingen 

nauw overleg met de opleidin

gen speciaal onderwijs plaats

vinden. Met name geldt dit voor 

ambulante- en preventief ambu

lante begeleiding (de methodiek 

voor het begeleiden van leerlin

gen met complexe leer- en 

gedragsproblemen). 

Drs.Marijke Mildenberg 
is stafmedewerker 
specialisaties bij het 
Seminarium voor 
Orthopedagogiek, 
Hogeschool van Utrecht 
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Het onderwijsexperiment slechthorenden- en dovenonderwijs 
Hoensbroek - St.Michielsgestel: een terug- en vooruitblik. 
Prof.Dr.Ir. Frans Coninx 

Samenvatting 

Op 15 september 1995 startte officieel het experiment voor dove kin

deren aan de Mgr. Hanssenschool. De samenwerking met het Instituut 

voor Doven te Sint Michielsgestel kreeg daarmee formeel gestalte. In 

de nu volgende weergave van de lezing van Prof.Dr.Ir. Frans Coninx 

leest u hoe de historisch bepaalde scheidslijnen tussen de opvang van 

dove en slechthorende kinderen in experimenteel verband worden 

onderzocht en doorbroken. 

Dames en Heren, 
Vandaag start een bijzonder onder
wijsexperiment; een experiment met 
de doelstelling om twee vormen van 
speciaal onderwijs nader tot elkaar te 
brengen: het slechthorendenonder-
wijs (i.e. de Mgr.Hanssenschool te 
Hoensbroek) en het dovenonderwijs 
(i.e. het Ins t i tuu t voor Doven te 
St.Michielsgestel). 

De gemeenschappeli jke factor van 
beide onderwijsvormen is de auditie
ve beperking. De onderscheidende 
factor, de reden waarom überhaupt 
twee vormen van onderwijs voor kin
deren met een Auditieve Beperking 
on ts tonden , heeft een sterk dyna
misch en in de loop der jaren veran
derd en veranderend karakter. Ik zal 
daar een korte schets van geven; het 
is het kader waarbinnen het vandaag 
officieel te starten experiment gezien 
moet worden. 

Historisch gezien, bestaat de schei
ding tussen doven- en slechthoren-
denonderwijs in Nederland betrekke
lijk kort, ongeveer vier decennia. Op 
een vergeli jking in in terna t ionaal 
kader zal ik thans niet ingaan. Nadat 
aanvankelijk in Nederland (bijna uit
sluitend) dovenonderwijs bestond, 
met een traditie die teruggaat tot het 
e ind van de 18e eeuw, l u idde de 
komst van de elektronische verster
kers, de hoortoestellen, een opsplit
sing in die resul teerde in de twee 
ca tegor ieën: d o v e n o n d e r w i j s en 
slechthorendenonderwijs. 

Het SH-onderwijs 
In de ene categorie, het onderwijs aan 
s lech thorenden , kon de audi t ieve 
beperking door het gebruik van hoor
toestellen voldoende gecompenseerd 
worden om de spraak-taalverwerving 
zeker te stellen. De slechthorende kin
deren manifesteerden zich primair als 
Hoorkinderen. Dit betekent overigens 
niet dat er geen problemen zijn in het 
ve r s t aan van g e s p r o k e n taal. 
Afhankelijk van de situatie (één-op-
één gesprek of groepsgesprek; wel of 
geen stoorgeluiden; de afstand tot de 
spreker etc.) zal de slechthorende ook 
visuele informatie benutten; meestal 
door middel van liplezen, maar het 
zou zeker ook gebaren/gebarentaal 
kunnen zijn. 

In Nederland ontstond een twintigtal 
scholen voor slechthorenden, met een 
regionaal karakter. Daardoor kon in 
vele gevallen een internaatsplaatsing 
worden voorkomen. Slechthorende 
kinderen groeiden dan ook op in een 
horend milieu: in het (doorgaans nor
maal horend) gezin, de familie, de 
buurt en verenigingen. Deze "integra
tie" draagt bij aan het succes van de 
slechthorendenschool. Gedurende de 
laatste vijftien jaar wordt deze inte
gratie ook in toenemende mate door
gezet naar het schoolniveau. Daaraan 
w o r d t zeker b i jgedragen door de 
sterk verbeterde vroegbegeleiding, de 
komst van betere hoortoestellen (incl. 
de zgn. solo-apparatuur) en het peda
gogisch k l imaa t in bas isscholen , 
d.w.z. de bereidheid om geholpen 
door ambu lan t e begele id ing , ook 

slechthorende kinderen in klassen op 
te nemen. 

Het Dovenonderwijs 
In de andere categorie, het dovenon
derwijs, kon de auditieve beperking 
onvoldoende gecompenseerd worden 
door hoorapparatuur. Dove kinderen 
zijn primair "ZIE"-kinderen. Dit heeft 
grote consequenties voor het pedago
gisch en d idac t i sch hande len . De 
communicatie verloopt primair langs 
visuele weg, of leunt daar al thans 
sterk op. Visueel kan zijn: liplezen (al 
dan niet onders teund door restge-
hoor en/of cued-speech), schrift, vin
gerspellen, gebaren aansluitend bij 
het gesproken Nederlands (NmG) of 
NGT met een geheel eigen syntax. 
Binnen het dovenonde rwi j s is de 
afgelopen decennia een vaak vrij 
s terk i deo log i sch -po la r i s e r ende 
me thodens t r i j d gevoerd over de 
vraag welke communicatievorm de 
voorkeur zou moeten krijgen in de 
vroege opvang van en het onderwijs 
aan dove kinderen. Een geheel nieuw 
begrip deed zijn intrede: de sociocul-
turele "Doofheid", een antropologi
sche variant waarin dove mensen als 
een etnische groep met een eigen taal 
en cultuur beschouwd worden. 
Diametraal daar tegenover staat het 
begrip doofheid volgens het medisch 
model, dat uitgaat van een te behan
delen of te compenseren (functionele) 
beperking. Het vormt de basis voor 
een revalidatieaanbod op het gebied 
van de KNO-heelkunde, audiologie 
en (vroeg inzettende) hooropvoeding. 
Het gebruik van geavanceerde hoor
toestellen en cochleaire implants, op 
een ZEER jonge leeftijd, in combinatie 
met een op communicatie/ gesprek 
gebasee rde h o o r o p v o e d i n g , le idt 
ertoe dat het jonge dove kind opti
maal kan profi teren van de grote 
neurale plasticiteit van hersenschors 
en centrale zenuwstelsel in de gevoe
lige fasen van de spraak-taal ontwik-
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keling in de eerste paar levensjaren. 
Dit model richt pedagogische doel
stellingen meer op integratie in de 
horende gemeenschap en, samenhan
gend daarmee, op het verwerven van 
orale communicatievaardigheden. 

Het is evenwel verheugend te mogen 
constateren dat een fase van depolari-
satie lijkt te zijn aangebroken en de 
kampen in de dovenpedagogiek (ik 
spreek even vooral over Nederland) 
nader tot elkaar aan het komen zijn. 
Het uitgangspunt dat uiteindelijk de 
dove volwassene moet kunnen kie
zen hoe hij/zij communiceert, leidt 
tot een d o v e n p e d a g o g i e k waar in 
zowel de spreektaal en de horenden-
gemeenschap, alsook de gebarentaal) 
en de dovengemeenschap een geac
cepteerde plaats krijgen. De metho-
denstrijd wordt dan gereduceerd tot 
een volgorde- en prioriteitenkeuze. 
Eerst spreektaal verwerven en daarna 
gebaren, of andersom, of beide tege
lijk (voor zover het een en ander 
kan....). 

Het is verheugend te mogen 
constateren dat een fase van 

depolarisatie lijkt te zijn 
aangebroken en de kampen 

in de dovenpedagogiek 
nader tot elkaar aan het 

komen zijn. 

Criteria 
Ik hoop hiermee geschetst te hebben, 
dat het slechthorenden- en dovenon-
derwijs meer van elkaar verschillen 
dan enkel en alleen op basis van een 
gradueel verschil in auditieve beper
king verwacht zou mogen worden. 
Toch werd vanaf de opsplitsing van 
doven- en slechthorendenonderwijs 
algemeen en trouw het zogenaamde 
90 dB-criterium toegepast. Kinderen 
met minder dan 90 dB gehoorverlies 
werden naar slechthorendenscholen 
verwezen, kinderen met meer dan 90 
dB naar dovenscholen. Zo simpel was 
dat. In het begin van de jaren 80 ont
stond een kritische houding ten aan

zien van de toepassing van dit criteri
um. Steeds vaker werden kinderen 
met meer dan 90 dB gehoorverlies op 
slechthorendenscholen geplaatst. Een 
rond 1990 uitgevoerde inventarisatie 
van gehoorverliezen bij kinderen in 
het Instituut voor Doven en in een 
aantal slechthorendenscholen (voor
namelijk) in Zuid-Nederland en de 
regio Nijmegen/Arnhem, bleek dat 
kinderen met gehoorverliezen tussen 
90 en 110 dB ongeveer even vaak bin
nen het s l ech tho renden- als het 
dovenonderwijs waren geplaatst. 
Dit was een bevestiging van de ont
wikkeling die begin jaren tachtig (stil
zwijgend) zijn intrede had gedaan en 
welke reeds in 1984 in het kader van 
een wetenschappelijke vergadering 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Audiologie thema van studie en dis
cussie was geweest. 

Er zijn minstens twee verklaringen 
voor deze verandering in het verwij-
zingsbeleid aan te geven. 
De eerste verklaring gaat ervan uit 
dat het 90 dB criterium niet valide is 
en een te onnauwkeurige indicator 
vo rmt voor de la tere aud i t i eve 
spraakverstaanvaardigheden van het 
kind. Deze verklaring wordt beves
tigd door wetenschappelijk onder
zoek, waaruit blijkt dat vooral tussen 
90-110 dB het gehoorverl ies in dB 
nauweli jks een voorspe l l ing doet 
over het spraakverstaan. Er zijn aan
wijzingen dat het tijdstip van de eer
ste hoortoestelaanpassing en een op 
de ontwikkeling van de hoorfuncties 
gerichte vroegbegeleiding, (mede) 
bepalen hoe goed een kind met bijv. 
100 dB gehoorverlies, tot spraakver-
staan kan komen. 
De tweede verklaring is dat er (naast 
gehoorverlies) een groter aantal ande
re belangrijke kenmerken van het 
kind (en zijn omgeving) zijn, die 
mede bepalen of de totale ontwikke
ling van het kind naar tevredenheid 
verloopt. Te denken valt aan taalaan
leg, taalaanbod van de omgeving, 
leeraanleg, intelligentie, enz. 

Gegeven deze criterium-onzekerhe-
den in het verwijzingsbeleid, en de 

mogelijkheid om het kind de "bene-
fit-of-the-doubt" te geven, hadden 
ouders in toenemende mate moeite 
om hun (soms nog zeer jong) kind 
met een ernstig gehoorverlies, op een 
ver verwijderde dovenschool te plaat
sen omda t daar dan , vanwege de 
grote afstand, ook een internaatsver-
blijf aan verbonden was. Plaatsing 
van deze kinderen in het regulier 
onderwijs, met ambulante begelei
ding vanuit het Instituut voor Doven, 
was toen (midden jaren tachtig) nog 
in de eerste ontwikkelingsfase. Thans 
is de situatie volledig anders. In 1994 
bezochten reeds 40 audiometrisch 
dove k inde ren het regul ie r bas is 
onderwijs, met begeleiding vanuit de 
Dr.v.Udenschool van het Inst i tuut 
voor Doven. Dat is ruim 30% van de 
totale groep. Voor kinderen op school 
voor Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO) ligt dat percentage nog hoger. 
Aan het pedagogisch gerechtvaardig
de verlangen van de ouders om hun 
kind thuis te behouden teneinde de 
natuurlijke en primaire rol als opvoe
der te kunnen vervullen, werd tege
moet gekomen door de "audiome
trisch dove" k inderen ook b innen 
slechthorendenscholen op te nemen. 

Het experiment 
Om op wetenschappeli jke basis te 
evalueren hoe kinderen met verge
lijkbare talenten en beperkingen, het 
binnen de twee schooltypen doen, is 
wel met een pilot-onderzoek een ver
kennende start gemaakt. Het eigenlij
ke experiment is nooit tot stand geko
men. 

Vanuit dit historisch kader rijst nu, 
op de dag van vandaag, de vraag 
"Wat mogen wij verwachten van het 
vandaag te starten experiment ?" 

Welnu, 
De doelstelling van het experiment is 
om de krachten en de expertise van 
de beide schooltypen te bundelen (in 
Duitsland waar soortgelijke ontwik
kelingen plaatsvinden spreekt men 
dan ook van een "Bündelschule") , 
teneinde het kind met een auditieve 
beperking een geoptimaliseerde vorm 
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Prof. Dr. Ir. Frans Coninx 

van thuisnabij speciaal of speciaal-
begeleid onderwijs aan te kunnen 
bieden. 

De doelstelling van het expe
riment is om de krachten en 
de expertise van de beide 
schooltypen te bundelen 

Mijns inz iens d ienen echter dr ie 
o n d e r w i j s v o r m e n in di t a anbod 
betrokken te worden: 
1. het regulier onderwijs, met ambu
lante begeleiding vanuit een school 
voor speciaal onderwijs (SO) 
2. het speciaal onderwijs, i.h.b. de 
slechthorendenschool (in dit experi
ment de Mgr.Hanssenschool) 
3. het speciaal onderwijs, i.h.b. de 
dovenschool (in dit experiment het 
In s t i t uu t voor Doven) ; én vanu i t 
AWBZ-voorzieningen aangeboden 
vormen van gezondheidszorg (deze 
kunnen bestaan uit een additioneel 
dag-, weekend- en/of vakantieaan
bod op het gebied van diagnostiek, 
therapie, (doven)cultuur, sport, etc). 

Voor het kind (dat toch uiteindelijk 
centraal staat in dit experiment) dient 
het aanbod van elke schoolvorm in 
kaart te worden gebracht. Ook dient 
na te worden gegaan hoe de school
v o r m e n gezamenl i jk een flexibel 
(ortho)didactisch antwoord kunnen 
geven op de individuele hulpvraag 
van het kind met een aud i t i eve 
beperking. Het totale systeem zou 
een gro te pe rmeab i l i t e i t moe ten 
bezitten, en naar tijd en lokatiekeuze 
geen enkele combinatie a-priori moe
ten uitsluiten. 

De aandach t mag evenwel niet te 
eenzijdig op onderwijskundige aspec
ten gericht worden. De pedagogische, 
of zo u wil t , o r t h o p e d a g o g i s c h e , 
begeleiding dient evenzeer er voor te 
zorgen dat het opvoedingskl imaat 
voor het dove kind op de slechtho
rendenschool zorg draagt voor een 
evenwichtige sociaal-emotionele ont
wikkeling; een goede identiteitsvor
ming, e.a. 

Voor de organisaties (i.h.b. de slecht
horenden- en dovenschool) zouden 
bron- en/of steunpuntfuncties gecon
solideerd moeten worden. Het belang 
van de s a m e n w e r k i n g overst i jgt 
immers ook het niveau van het indi
viduele kind. De beide schooltypen 
hebben tevens opdrachten en verant
woordelijkheden voor de kwaliteit en 
de continuïteit van het huidige en 
toekomstige onderwijssysteem. In dit 
kader kan het geen kwaad om nog 
eens te wijzen op het pa radoxa le 
karakter van het leveren van goede 
kwaliteit in de zorgsector (ik reken 
daar het speciaal onderwijs alsook 
AWBZ-zorg voor auditief gehandi
capten toe). Hoe beter werk er gele
verd wordt, des te sneller de zorgaan
bieder zichzelf overbodig maakt. Dit 
is bepaald geen intrinsieke beloner: 
het kan de baan van de zorgverlener 
in gevaar brengen, alsook de conti
nuïteit van de zorgorganisatie. 
Het behoud van bestaande expertise 
is dan niet meer g e g a r a n d e e r d . 
Gezien de kleine aantallen dove kin
deren en de heterogeniteit binnen de 
g roep , lijkt voora l voor het 
Dovenonderwijs een ongebundelde 
versnippering nadelig. 
Tot de te b e h o u d e n bronfunct ies 
moeten gerekend worden: de dia
gnostiek (over meervoudige handi
caps heb ik in deze korte inleiding 
niet in kunnen gaan), de opleiding en 
het inwerken van nieuwe leerkrach
ten, verdere ontwikkeling middels 
we tenschappe l i jk onde rzoek . 

Middels wetenschappelijk onderzoek 
zullen niet alleen evaluaties uitge
voerd dienen te worden, maar ook op 
een verantwoorde wijze nieuwe ont
wikke l ingen ingeluid w o r d e n . Ik 
noem een aantal recente projecten 
binnen het Instituut voor Doven: de 
toepassing van Cl, de ontwikkeling 
en de implementatie van interactieve 
l ee rmidde l en , de toepass ing van 
beeldtelefonie en andere geavanceer
de telecommunicat iehulpmiddelen 
om begeleiding en samenwerking op 
afstand te verbeteren. De implemen
tatie van telediensten op het gebied 
van begeleiding, diagnostiek, trai
ning, educatieve hulp, etc. kan van 

groot belang zijn om de drie genoem
de schooltypen als een eenheid naar 
het individuele kind met een auditie
ve beperking, en het gezin, te laten 
optreden. Slagvaardig en snel, geen 
verlies aan reistijden en -kosten. De 
eerste ervaringen binnen de ambu
lante begeleiding van het Instituut 
voor Doven, opgedaan in een door de 
Europese Commissie gesubsidieerd 
R&D-project, zijn positief. Toepassing 
van multimedia en telecommunicatie 
systemen voor samenwerking op het 
gebied van diagnostiek zijn in ont
wikkeling. 

Dames en heren, 
Ik kan niet in de toekomst kijken en 
te ver op de zaken vooruit lopen. Uit 
het experiment zal immers nog moe
ten blijken of, en zo ja, onder welke 
voorwaarden en in welke vorm het 
samengaan van doven- en slechtho-
rendenonderwijs gerealiseerd moet 
worden. 
Ik wens alle bij dit project betrokke
nen veel succes toe. 
Ik draag het experiment een warm 
hart toe, omdat het kan bijdragen aan 
een verbeter ing van pedagogisch-
didactische modellen, die potentieel 
beperkende grenzen tussen catego
rieën doet verdwijnen. 

Prof.Dr.Ir. Frans Coninx is 
hoofd Dienst Research & 
Development / Transfer aan 
het Instituut voor Doven te 
St.Michielsgestel 
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GEHOORD & GEZIEN 

Communicatieve stoornissen bij kinderen, 
symposium in Academisch Ziekenhuis Groningen op 6 oktober 1995 

Joop Groothand, lid van de redaktie 

De communicatieve stoornis 
Kinderen met een communicatieve 
stoornis ondervinden problemen in de 
verbale interactie met hun omgeving. 
Een stoornis, die zich kan uiten in het 
horen, spreken en /of het begrijpen van 
de taal. Daarbij kan de stoornis andere 
aspekten van het ontwikkelingsproces 
negatief beïnvloeden. Immers, horen, 
spreken, denken, fantasie en sociale 
ontwikkel ing beïnvloeden elkaar 
voortdurend. Wanneer door een niet 
goed verlopende communicatie tussen 
ouders en kind problemen in de 
opvoedingssituatie ontstaan kan ook 
de emotionele ontwikkeling van het 
kind worden bedreigd. 
Een communicatieve stoornis kan ver
schillende oorzaken hebben. Daarom 
is een multidisciplinaire diagnostiek 
de meest aangewezen weg. Hiermee 
kan de beste vorm van therapie, revali
datie of begeleiding worden ingezet. 
Op de langere termijn kunnen zo de 
gevolgen van de s toornis worden 
voorkomen of beperkt. 

Signalering 
De informatie die de ouders verschaf
fen en het actieve taalgebruik van het 
kind geven een indicat ie van het 
bestaan van een communicat ieve 
stoornis. Bij de beoordeling van het 
taalgebruik kan gebruik worden 
gemaakt van de Groninger Minimum 
Spreeknormen. Dit zijn prestaties die op 
een bepaalde leeftijd minimaal gehaald 
moeten worden: 
Een 1-jarig kind moet veel en geva
rieerd brabbelen. Met anderhalf jaar 
moet het kind tenminste 5 woordjes 
zeggen. De woordopbouw is dan nog 
onvolledig. Op 2-jarige leeftijd maakt 
het kind zinnen van 2 woorden, waar
bij ook dan de woordopbouw nog 
onvolledig is. Met 3 jaar zijn de zinnen 
al 3 tot 5 woorden groot. De zinsop
bouw is nog niet correct, er is geen 
opvallende nasaliteit meer en 75% is 
verstaanbaar. Als het kind 4 jaar is 
moet het eenvoudige zinnen kunnen 
zeggen. Er zijn nog wel problemen met 

de meervoudsvorming en de vervoe
ging en ruim 75% is verstaanbaar. De 
5- jarige maakt al goed gevormde en 
lange zinnen. Het taalgebruik is con
creet en vrijwel alles is verstaanbaar. 

Verwijzing naar het spreekuur 
KNO/CSK 
Voldoet een kind niet aan de mini
mum spreeknormen en/of zijn er twij
fels over het gehoor, dan is het verrich
ten van een uitgebreider onderzoek 
gewenst. Als er een vermoeden bestaat 
van gehoor-, spraak- of taalproblemen 
dan kunnen kinderen t /m 12 jaar wor
den verwezen naar het spreekuur CSK 
(Communicat ieve Stoornissen bij 
Kinderen) van de afdeling KNO van 
het Academisch Ziekenhuis in 
Groningen. Het kind wordt op een 
(woensdag) ochtend onderzocht door 
de logopedist, akoepedist, audioloog, 
orthopedagoog/-spraakpatholoog en 
de KNO-arts. Aldus wordt een zo vol
ledig mogelijk beeld verkregen van de 
communicat ieve ontwikkel ing. De 
'eerste fase d iagnost iek ' van het 
spreekuur is gericht op een vlotte en 
gerichte verwijzing van ouders en 
kind. 

Eerste fase diagnostiek en verwijzing 
Op grond van de u i tkomsten van 
diverse onderzoeken formuleert het 
Kernteam CSK een diagnose en een 
advies. De ouders worden hiervan in 
kennis gesteld tijdens een afsluitend 
gesprek op de ochtend van het consult. 
De meest voorkomende adviezen zijn: 

* KNO-medische behandeling 
Deze word t geadviseerd wanneer 
KNO-medische problemen de oorzaak 
blijken te zijn. Vaak wordt hiervoor 
verwezen naar de eigen KNO-arts. 
* Logopedische therapie in de eigen woon

plaats 
* Verwijzing naar het 'Kinderteam 

Gehoor', afdeling KNO 
Dit is het geval als er gehoorproble
men worden geconstateerd die niet 
berusten op medisch te behandelen 

middenoorproblematiek. Noodzakelijk 
is vervolgdiagnost iek, revalidat ie , 
behandeling en begeleiding, toege
spitst op de specifieke problemen. 
* Verwijzing naar het 'Kinderteam 

Spraak/Taal', afdeling KNO 
Wanneer spraak- en taalproblemen 
niet verklaard kunnen worden uit 
gehoorproblemen en logopedische 
behandeling alleen niet afdoende lijkt. 
Ook hier weer aanvullende diagnos
tiek, behandeling en begeleiding. 
Daarnaast kunnen ouders met hun 
kind verwezen worden naar andere 
afdelingen binnen het AZG en naar 
externe (para)medici, hulpverleners en 
instanties. 

Consulent/coördinator KNO/CSK 
De consulent/coördinator volgt het 
traject dat patiënten binnen de afdeling 
KNO/CSK afleggen. Als lid van het 
Kernteam CSK is zij betrokken bij de 
formulering van het advies aan de 
ouders, waarmee het spreekuurbezoek 
wordt afgerond. Daarnaast draagt ze 
de zorg voor de overdracht van patiën
ten van het spreekuur KNO/CSK naar 
de beide kinderteams. Zij coördineert 
de overdracht van zorg als er sprake is 
van een verwijzing naar een andere 
afdeling van het AZG of externe hulp. 
Ze is het eerste aanspreekpunt voor 
ouders, verwijzers, hulpverleners en 
instellingen. 

Het symposium werd geopend door 
drs. Hamel. £r werden voordrachten 
gehouden door drs. de Ruiter, prof. dr. 
Albers, prof. dr. ir. Wit, dr. Goorhuis-
Brouwer, dr. Dikkers en drs. Pape. Een 
korte weergave van enkele van deze 
voordrachten: Drs. J.H. de Ruiter: 
Coördinatie van Chronisch Zieken 
(CCZ) in relatie met communicatieve 
stoornissen bij kinderen. 

De minister van VWS heeft recentelijk 
de Nationale Commissie Chronisch 
Zieken voor een tweede termijn geïn
stalleerd. Het CCZ-Noord Nederland 
heeft als doelstelling de zorg voor 
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mensen met een chronische aandoe
ning in de regio te verbeteren. Hierbij 
wordt al snel gedacht aan aan aandoe
ningen als reuma, CARA en multiple 
sclerose. Auditieve problematiek staat 
verder van ons af. 
Cijfers zijn schaars. Naar schatting 
heeft 1 op de 1800 k inderen een 
gehoorverlies van meer dan 90 dB(A) 
(RIVM 1993) En hoewel chronische 
aandoeningen van het gehoor grote 
gevolgen kunnen hebben voor het 
dagelijks leven van patiënten en hun 
naasten, is er nauwelijks over gepubli
ceerd door huisar tsen (Van den 
Heuvel en Meyboom-de Jong, 1995). 
Recentelijk heeft ook staatssecretaris 
Terpstra in "De perken te bu i ten ' 
gewezen op het belang van geïnte
greerde zorg voor 'auditief gehandi
capten ' . In dat kader past ook het 
opzetten van een spreekuur CSK. Het 
CSK team zal een kenniscentrumfunc
tie vervullen. Tevens zal het spreekuur 
CSK bijdragen aan een geïntegreerde 
aanpak van de problematiek. 

Prof. dr. ir. H. P. Wit: Meerwaarde 
voor het kind met gehoorproblemen. 
De zorg voor kinderen met gehoor-
stoornissen wordt sinds vele jaren ver
strekt door de Audiologische Centra. 
Deze hebben in Nederland een lange 
geschiedenis. Al omstreeks 1930 begon 
de Audiologie -ook in Groningen-
vorm te krijgen. Sinds omstreeks 1960 
kennen we de Audiologische Centra 
(AC's) min of meer in de huid ige 
vorm. Omdat ook toen al de relatie 
tussen gehoor en spraak-/taalontwik-
keling duidelijk was werden logope
distes toegevoegd aan het team van de 
AC's. Naast de AC's ontstonden in de 
70-er jaren -vooral aan de Acade
mische Ziekenhuizen- aparte centra 
voor kinderen met spraak- en/of taal-
moeilijkheden. Op wetenschappelijk 
terrein ontstaat steeds meer inzicht in 
het functioneren van de menselijke 
hersenen. In de USA is niet voor niets 
het laatste decennium van deze eeuw 
ui tgeroepen tot ' the decade of the 
bra in ' . Het he rsenonderzoek laat 
onder andere zien dat horen, verstaan 
en spreken sterk verwante functies 
zijn, die voor een deel gebruik maken 

van dezelfde hersenstructuren en de 
daarin opgeslagen, bij de geboorte al 
aanwezige of later verworven, infor
matie. Bij niet goed functioneren van 
het systeem, waartoe zintuig, verbin
d ingszenuwen , de hersenen en de 
spraakorganen en -spieren behoren, 
kan er sprake zijn van een communica
tieve stoornis. 
Zo'n stoornis kan een belemmering 
vormen voor een goede ontwikkeling 
en een goed functioneren van een 
kind, of het nu gaat om een spraak-/ 
taalstoornis of een gehoorprobleem. 
Het ligt daarom voor de hand om ken
nis en kunde, die er binnen de afdeling 
is op het gebied van communicatieve 
stoornissen te bundelen in een spreek
uur. 

Dr. S.M. Goorhuis- Brouwer: 
Meerwaarde voor het kind met 
spraak-/ taalmoeilijkheden 
Bij kinderen die ogenschijnlijk alleen 
spraak-/taalproblemen hebben, blijken 
bij nadere diagnostiek vaak verschil
lende factoren aan te wijzen die de 
onvoldoende spraak-/ taalontwikke
ling kunnen verklaren. De therapie 
voor kinderen met deze problemen 
kan dan ook zeer verschillend zijn. Zo 
blijkt de spraak- en taalproblematiek 
nog in 40-50% het gevolg te zijn van 
aantoonbare medische problematiek. 
Pedagogische en psychologische oor
zaken zijn goed voor 30-40%. 

De meerwaarde voor het kind met 
spraak-/taalproblemen dat op het CSK 
belandt is erin gelegen dat verschillen
de disciplines hun eigen deelonder
zoek doen en ook gezamenlijk naar het 
kind kijken. Op deze manier kan, veel
al door een eenmalig onderzoek, wor
den voorkomen dat een niet-optimale 
therapieweg wordt ingeslagen en kost
bare tijd verloren gaat. Kinderen heb
ben met name de voorschoolse periode 
nodig om, neurofysiologisch gezien, 
een adequaat basis-taalsysteem op te 
bouwen. De periode van 0 tot 7 jaar is 
de meest gevoelige periode voor het 
leren van taal. Wanneer dit onvoldoen
de lukt door een niet-adeqate diagnos
tiek vooraf en daardoor verkeerde the-
rapiewegen, zal het kind blijvend taal

problemen houden, die vervolgens 
ook een negatief effect hebben op de 
cognitieve en sociaal- emotionele ont
wikkeling. 

Drs. J.H. Pape: Verslag van (bijna) 1 
jaar KNO/ CSK 
In de periode oktober 1994 - augustus 
1995 werden 484 k inderen op het 
wekelijkse spreekuur CSK gezien, 
(daarvan waren 398 'nieuw'). Meer 
dan de helft van de kinderen was jon
ger dan 4 jaar. De totale uitstroom kan 
worden opgesplitst in 66% waabij het 
spreekuurbezoek werd afgesloten met 
een gesprek waarin het eindadvies van 
het CSK-kernteam met de ouders werd 
besproken en 29% waabij dit advies 
nog niet geformuleerd kon worden. 
Van de 66% met een eindadvies ging 
24% uit, 18% had een KNO-medische 
behandeling nodig, 9% een logopedi
sche behandeling (in de eigen omge
ving), 8% het CSK Kinderteam Gehoor 
en 4% het CSK Kinderteam Spraak-
/Taal als advies, 2% een advies voor 
een verwijzing binnen het AZG en 1% 
daarbuiten. 

T. de Boer en B. Wijnberg-Williams: 
Casuïstiek vanuit resp. het 
Kinderteam Gehoor en het 
Kinderteam Spraak/Taal 
Mevr. de Boer (maatschappelijk wer
ker) en mevr. Wijnberg- Williams (psy
choloog) sloten het symposium af met 
een casus, toegelicht met videobeel
den. 

Tot slot.... 
De aanwezigen, over het algemeen 
mensen uit de beroepsgroepen die 
betrokken zijn bij de diagnose en hulp
verlening aan kinderen met een com
municatieve stoornis, zullen groten
deels met tevredenheid terugkijken op 
dit symposium. Niettemin zullen de 
aanwezige V.S.O.- leerkrachten zich 
vertwijfeld hebben afgevraagd, of -nog 
steeds- de problematiek van het kind 
met hoor-, spraak- of taalproblemen 
eindigt bij 12 jaar 
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Nieuwe u i tgaven van de FODOK 
Jacoline Wiskerke 

Zonder veel omhaal meldt de recla
meteks t voor de tweede serie 
Sprookjes voor Dove Kinderen uitgege
ven door de FODOK: "De sprookjes 
worden verteld in gebarentaal door 
een dove verteller, en scènes worden 
gespeeld door dove kinderen en vol
wassenen. Om de verhalen ook voor 
horende broertjes en zusjes en andere 
be l angs t e l l enden toegankel i jk te 
maken is de nederlandse tekst inge
sproken." Nu is het erg onnederlands 
om hoog van de toren te blazen over 
iets dat je zelf gemaakt hebt, maar 
voor mij had de FODOK dat in haar 
reclametekst best een beetje mogen 
doen: eerlijk is eerlijk, 't is een bijzon
dere u i tgave . Het sprookje van 
Sneeuwwitje werd op 20 oktober te 
Utrecht vertoond ter gelegenheid van 
de presentatie van Sprookjes voor Dove 
Kinderen op video en in boekvorm, 
de FODOK-Keuzelijst en de Troef-
reeks. De band begint met een com
puteranimatie van een dik, oud en 
wat versleten sprookjesboek dat door 

de ruimte zweeft, op weg naar 
heel veel d o v e k inde ren . Tim de 
Graaf vertelt de sprookjes op zo 'n 
mooie manier , dat maar weinigen 
hem dit na zullen doen. Sneeuwwitje 
en de zeven d w e r g e n w o r d e n 
gespeeld door heel jonge acteurs. Zij 
zijn bepaald geen doorgewinterde 
acteurs, maar dat doet niets af aan het 
kijkplezier. Een beetje jammer is het 
wel dat Sneeuwwitje op het cruciale 
moment niet écht gekust wordt door 
haar droomprins. Hij komt wel heel 
dichtbij en dan valt het stukje appel 
uit haar mond. "Ze durfden niet", 
hoorde ik later. Tja, zoiets is natuur
lijk ook wel erg eng. De overige drie 
sprookjes heb ik met veel genoegen 
thuis bekeken. Ook in de deze verha
len vallen een aantal oneffenheidjes 
op, maar ik vermoed dat jonge kijkers 
daar niet over zullen vallen en met 
veel plezier aan gaan beleven. 

Aan het begin van de presentatie van 
de nieuwe FODOK-produkten opent 

de voorzitter Rita Bruning. Uit haar 
woorden bleek maar weer eens hoe 
onbekend mensen in het algemeen 
zijn met het fenomeen doofheid . 
Iemand die er niet direct bij betrok
ken is kan zich er simpelweg geen 
voorstelling van maken. Heel anders 
is het wanneer er wordt gepraat over 
blinden. Het is al veel meer geaccep
teerd dat deze bevolkingsgroep recht 
heeft op voorzieningen en dus op 
geld. De FODOK is er alles aan gele
gen om ook voor doven een passend 
overheidsbudget te realiseren, want 
waar voor blinden boeken in braille 
noodzakel i jk zijn, hebben doven 
onder andere videobanden met boe
ken in gebarentaal nodig. Na voorzit
ter Bruning kregen nog enkele men
sen het woord of gebaar. Truus van 
der Lem, directeur van de Neder
landse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind, sprak over het 
verband tussen voorlezen en lezen. 
De acteur Gert-Jan de Kleer speelde 
een scène uit 'De Man, de Stad en Het 
Boek' van Mieke Julien, waarin het 
be lang van de geba ren taa l vu r ig 
benadrukt werd. Marien Hannink, 
één van de samens te l l e r s van de 
FODOK-Keuzelijsten, presenteerde 
de tweede lijst. De al eerder versche
nen eerste lijst bevat titels uit de 
jeugdliteratuur en de nu verschenen 
nieuwe lijst is gewijd aan informatie
ve boeken. Ook kond igde Marien 
Hannink aan dat in het voorjaar van 
1996 de Troef-reeks zal uitkomen, bij 
uitgeverij van Tricht. De Troef-reeks 
bevat drie boeken voor kinderen met 
leesmoeilijkheden: Voor jonge kinde
ren het voorlees-prentenboek 'Haan 
zoekt kip zonder slurf' van Wajira 
Meerve ld , van N a n n e Bosma 
'Thomas', voor kinderen vanaf acht 
jaar en voor de oudere lezers 'Ik wil 
een zoen', van René van Harten. 

De m i d d a g werd op insp i re rende 
man ie r afgesloten door Pau l ine 
Friedheim. Haar betrokkenheid bij 
het onderwerp komt voort uit haar 

werk, ze is jeugdbibliothecaresse, en 
uit het feit dat ze een dove dochter 
heeft. Ze liet ons zien hoe een ouder 
aan haar dove kind kan voorlezen. Ze 
deed dat aan de hand van stukjes uit 
een aanta l j eugdboeken , geschikt 
voor versch i l lende leeftijden. O p 
schitterende wijze gebaarde ze onder 
andere 'Stilte a.u.b. ik denk aan de 
k ip ' van H ans Hagen en Har r i e 
Geelen. Ze vertelde verder bijvoor
beeld hoe het kind en de ouder zich 
voor het slapen gaan op het bed kon
den nestelen, zodat zowel de gebaren 
als het boek goed zichtbaar zijn en er 
gezellig gelezen kan worden . Het 
behoefde eigenlijk geen uitleg dat 
ouders die zo met hun dove kinderen 
aan het lezen gaan, de kans verklei
nen dat het komen tot zelfstandig 
lezen een onoverkomelijk dilemma 
wordt. 

Jacoline Wiskerke is coördi
nator literatuuronderwijs op 
het VSO van Effatha 
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VAIN DE B E S T U R E N 

Meet- en Klasseapparatuur voor SH- en ESM-Scholen 
Dr. A. Clemens 

Samenvatting 

De LONDO-normering voor de aanschaf van materiële zaken in het 

onderwijs vereist een goede afweging tussen prijs, kwaliteit en duur

zaamheid van schoolapparatuur. De keuze voor klasseapparatuur zal 

bovendien steeds in verband moeten worden gebracht met verande

rende opvattingen over didactiek aan leerlingen met een auditieve 

handicap. In de toekomst zal door een VeBOSS-FENAC-werkgroep, 

binnen de "eigenheid" van de scholen, een optimale strategie hierin 

moeten worden gevonden. Bijgaande verhandeling is bedoeld als een 

aanzet hiertoe. Voor meetapparatuur zijn prijsindicaties aangegeven. 

Voor klasseapparatuur is dit weggelaten omdat deze prijzen gekop

peld zijn aan aantallen. 

Noodzakelijke meetapparatuur: 
1. Diagnostische Audiometer. 
2. CD-speler en Bosman Spraak-

audiometrie CD. 
3. Tympanometer. 

1. Diagnostische audiometer. 
Er is een eenvoudige digitale audio
meter (prijsklasse fl. 8.000) nodig; 
geen geavanceerde (prijsklasse fl. 
13.000) want die zijn onnodig com
plex. Bij een analoge kan de ijking 
verlopen, is de levensduur korter en 
is de variatie in kwaliteit, ook binnen 
een merk en type, groter. 

Argumentatie: 
Er moet kwaliteit in apparatuur (en in 
metingen) bestaan, mede omdat SH-
kinderen gedurende lange tijd, soms 
zelfs tussen hun vierde en twintigste 
levensjaar nagenoeg alleen op SH-
scholen worden gemeten. 
Bij ESM-kinderen moeten geleidings-
verl iezen snel worden onderkend 
omdat er vaak toch al minder "reser
ves" zijn in de taal /-spraakverwer-
ving. 
N.B. Audiometers zijn als spraakver
sterkers te gebruiken. 

2. CD-speler en Bosman CD (prijs
klasse fl. 900). 

Het Nederlands taalgebied beschikt 
momenteel over een nieuw bewerkte, 
phonetisch gebalanceerde spraakau-
d iome t r i e CD (de Bosman CD). 
Vanwege de standaardisatie verdient 
het aanbeveling dat iedereen hier zo 
spoedig mogelijk gebruik van gaat 
maken. 

3. Tympanometer 
(prijsklasse fl. 5000). Tympanometrie 
geeft een snelle (8 sec) meting waar
mee de kwaliteit van het middenoor 
kan worden ingeschat. Een dergelijk 
toestel zou zowel op SH- als op ESM-
scholen voorhanden moeten zijn. 

Niet noodzakelijke meetaparatuur. 

1. Vrije Veld Audiometrie. 
Dit onderzoek is gericht op kinderen 
beneden de leeftijd van 3,5 jaar. In 
het SO-onderwijs wordt daarom deze 
test te weinig gedaan om de noodza
kelijke routine op te bouwen. 

2. Kritieke signaal/ruis test (Plomp). 
Deze test heeft het nadeel dat de test-
zinnen door kinderen snel aangeleerd 
worden, waardoor herhaling van de 
test onbet rouwbare resultaten kan 
geven . Deze test is a l leen op de 
Audiologische Centra in gebruik en 
niet in de handel verkrijgbaar. 
Men kan ook een prognose voor het 

spraakverstaan in lawaai verkrijgen 
door extrapolatie van de meetgege
vens uit een spraakaudiogram. 

3. Insertiongain apparatuur. 
Met deze apparatuur is de kwaliteit 
van het oorstukje (met toestel) te 
bepalen. Gezien de prijs van deze 
apparatuur kan men zich afvragen of 
dit niet meer bij het werk van de 
audicien behoort, die ook in staat is 
bij slecht functioneren het oorstukje te 
vervangen. Wel moet op de school 
genoeg " k n o w h o w " bes taan om 
visueel een oorstukje te beoordelen. 

Klasseapparatuur. 
Het gebruik van klasseapparatuur is 
altijd een controversieel onderwerp 
gewees t . Een docent , ger icht op 
didactiek, voelt er zich al gauw door 
belemmerd in zijn bewegingen en in 
zijn concentratie. Ook is de appara
tuur niet altijd bestand tegen veelvul
dig gebruik door kinderen en dan op 
zichzelf een bron van ergernis. 
Inmidde l s is daarbi j ook nog een 
belangrijk aspect om deze apparatuur 
te gebruiken vervallen. De kwaliteit 
van klasseapparatuur was aanvanke
lijk veel beter dan die van hoortoe-
stellen. De apparatuur op SH-scholen 
stelde de leerling in staat om daar 
goed te verstaan. Als nadeel werd de 
terugval in kwaliteit ervaren, als de 
leerling na schooltijd weer zijn hoor-
toestel in deed. Tegenwoordig is de 
kwaliteit van hoortoestellen zo goed 
dat leerlingen ze eigenlijk zo veel 
mogelijk moeten dragen om er opti
maal mee te integreren. Het hoortoe-
stel " h o o r t " bij het k ind . 
Klasseapparatuur dient daarom niet 
in plaats van hoortoestellen te wor
den gebruikt maar "er overheen". 
Anders zouden kinderen in het BaO 
wel eens beter met hun toestellen 
geïntegreerd kunnen zijn dan kinde
ren op een SH-school. 
Hiermee is echter niet het wezenlijke 
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nut van klasseapparatuur vervallen: 
de verbetering van de spraak/lawaai 
verhouding (= signaal/ruis verhou
ding). 
De normaalhorende is zich bewust 
van de e indige kwal i te i t van zijn 
gehoor bij het verstaan in omstandig
heden met veel lawaai. Bij de percep-
tief slechthorende treedt een zelfde 
probleem al bij veel minder lawaai 
op. Al veel eerder dan de normaalho
rende zal bij hem de behoefte ont
staan zijn oor naar de mond van de 
spreker te bewegen. Dit is het nut van 
klasse-apparatuur , omdat hiermee 
(artificieel) het oor zich naar de spre
ker verplaatst. Een hoortoestel alleen 
schiet te kort omdat hierdoor te veel 
lawaai wordt versterkt. 
Als nadeel bij de apparatuur wordt 
ervaren, dat bij zich afwisselende 
sprekers de techniek te kort schiet. 
Dit laatste probleem is nog steeds niet 
opgelost en staat ook nog ver van 
een oplossing af. 

Gaat het er al leen maar om een 
docent beter te verstaan dan kan men 
kiezen voor Phonak apparatuur die 
via inductie (halslus of inductieplaat
je) kan worden aangesloten op een 
hoortoestel met gecombineerde M/T 
s t and . De docent w o r d t dan via 
inductie ontvangen terwijl de klas via 
de microfoon van het hoortoestel bin
nenkomt. De gewenste luidheid van 
de docent is instelbaar. Heeft een toe
stel geen gecombineerde M / T stand 
dan kan de T stand worden gebruikt 
in combina t i e met Phonic Ear of 
Sennheiser apparatuur. Hierbij wordt 
de klas ontvangen via een microfoon 
op de apparatuur en zijn de gewenste 
luidheden van beide signalen instel
baar. 

Bovenstaande, op FM gebaseerde, 
a p p a r a t u u r is zeer geschikt als er 
maar één spreker is. Ze wordt daar
om veel toegepast als soloapparatuur 
in het regulier onderwijs, bij symbio-
se-onderwijs en als klasseapparatuur 
bij vakonderwijs. 

Bij groepsonderwi js doet zich het 
probleem voor dat ook communicatie 
met de andere leerlingen essentieel is. 

Op scholen ziet men vaak dat de 
bovenstaande FM-apparatuur uitge
breid wordt met tafelmicrofoons die 
altijd open staan of, door indrukken 
van een knop, geactiveerd kunnen 
worden. Dit laatste mag dan wel opti
maal verstaan geven maar heeft het 
nadeel dat de leerling aan zijn plaats 
wordt gekluisterd. In de didactiek 
wordt dit statische aspect vaak als 
een groot probleem ervaren. Het spe
cifieke voordeel van FM-apparatuur, 
dat men er vrij mee kan bewegen, 
vervalt hierdoor. 

En als men dan toch een vaste plaats 
moet innemen om in een microfoon 
te praten, kan men er ook voor kiezen 
de ontvangst van geluid vanaf die 
plaats te bedienen, het zogenaamde 
"lijnsysteem". Door op deze lijn al 
dan niet "in te pluggen" is weer min 
of meer bewegingsvrijheid realiseer
baar. 
Het Simibavo systeem van Siemens, 
apart voor Nederland ontwikkeld, 
heeft geen tafelmicrofoon maar een 
microfoon met activeringsschakelaar 
op het draagbare kastje. De uitgang is 
via inductie weer met het hoortoestel 
verbonden. Door het kastje, via een 
kabel, op een lijn in te pluggen hoort 
men het lijnsignaal. Zelf komt men op 
de lijn door in de microfoon op het 
kastje te praten. Het systeem is dus 
zeker niet statischer dan FM-appara
tuur met tafelmicrofoons. Een voor
deel van een lijnsysteem is dat snel 
door loskoppelen en vastmaken van 
delen van de lijn onderwijs aan deel
groepen kan worden gegeven. 
Tussen de systemen gebaseerd op vrij 
bewegen en vaste plaatsen met hun 
verschil in communicatie kwaliteit 
bestaat nog de situatie met, voor de 
leerl ingen, s t rategisch opges te lde 
microfoons. De kwaliteit hiervan ligt 
dan ook tussen die van beide voor
noemde systemen in, maar kan ver
keerd uitpakken indien niet met de 
oorspronkelijke strategie rekening 
wordt gehouden. 

Voor de jongs te peu t e r s is het 
ondoenlijk ze aan vaste plaatsen te 
fixeren. Daarom wordt bij die jonge 
kinderen vaak gekozen voor hoortoe-

stel len met gecombinee rde M / T 
stand waarbij ze elkaar horen via de 
hoor toes te lmicrofoon en de leer
kracht via induct ie . De klas moet 
beschikken over een ringleiding in 
combinatie met loopmicrofoon. In 
vraag- en antwoord situaties kan de 
leerkracht de handmicrofoon bij de 
betreffende leerling houden. 
Klassikale ringleidingen hebben weer 
het nadeel dat ze gemakkelijk "over-
spreken" op de andere ringleidingen 
en inductielussen (c.q. -plaatjes) in de 
school. Het opt imaal s to r ingsarm 
aanleggen hiervan lukt echter alleen 
bij de bouw (of renovatie) van een 
school waarbij scholen met laagbouw 
en een groot grondplan in het voor
deel zijn. Vaak zal, bij het gebruik 
van ringleidingen, in andere klassen 
die met inductielussen werken moe
ten worden overgegaan op audio-
snoeren , aans lu i t baa r op a u d i o -
ingangen van hoortoestellen. Dit laat
ste is ook nod ig bij s to r ing door 
moderne PC's. 

Tot slot 
Het is duidelijk dat de genoemde 
overwegingen weer beïnvloed wor
den door allerlei ontwikkelingen in 
het veld. Omdat een en ander aanlei
ding is voor doorlopende discussie 
zal een commissie gevormd worden 
in samenwerking tussen de FENAC 
en de VeBOSS. Zodra er meer bekend 
is over deze commissie wordt hiervan 
in dit tijdschrift melding gemaakt. 

De auteur is als klinisch audioloog 
verbonden aan het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht en Het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis in 
Utrecht. Daarnaast is hij lid van de 
Commissie van Onderzoek van de 
Bertha Mullerschool, De Taaikring 
en de Alfonso Corti School te 
Utrecht. 
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VAN DE WERKGROEPEN 

De Werkgroep NT2 van de VeBOSS; 
haar activiteiten en doelstellingen 
Michiel Everts 

Samenvatting 

Sinds 1989 bestaat de werkgroep NT2 (Nederlands als 2e taal). Zij verdiep
te zich in de belangen van allochtone kinderen in ons type onderwijs. 
Vragen, waar de werkgroep zich mee bezig hield waren: 
-Hoe versterk je hun identiteitsgevoel? 
-Wat is de visie op intercultureel onderwijs? 
-Zijn er aanpassingen nodig in bestaande taallijnen? 
-Wat is de extra waarde van NT2-programma's? 
-Wat is het nut van of de noodzaak voor een OETC-leerkracht? 
-Hoe stem je het OETC-onderwijs zo goed mogelijk af op het 
NT2-onderwijs? 

-Hoe integreer je een en ander in het groepsonderwijs op onze scholen? 
Het afgelopen jaar hebben we ons bezig gehouden met: 
1. Theorieën over moedertaalverwerving. 
2. Theorieën over tweede taalverwerving. 
3. Doelstellingen van het mondelinge taalonderwijs in het 
speciaal onderwijs. 
4.Inhoud van het mondelinge taalonderwijs. 

Deze vier onderwerpen hebben we aan de hand van het Invoeringspro
gramma Speciaal Onderwijs bekeken. Dit artikel zal over deze vier onder
werpen gaan. 

1. Theorieën over moedertaal
verwerving. 
Behavioristische theorie (o.a. Skinner 
(1957). Bij het leren van taal staat de 
imitatie centraal. De leerlingen hebben 
een passieve rol. De leerkracht is dege
ne die de actieve rol vervuld. Deze 
speelt een centrale rol. Nativistische 
theorie (Chomsky 1968). Het vermo
gen tot gebruik van taal is aangeboren. 
Taalverwerving is een actief proces. De 
taalleerder ontwikkelt, toetst, en stelt 
taal bij. Interactietheorie (o.a. Hatch 
1978). Het is een versmelting van de 
behavioristische en de nativistische 
theorie. Niet alleen de volwassene 
stuurt de taalverwerving maar ook het 
kind is actief betrokken bij het taalpro
ces. Ze zijn op elkaar betrokken en 
beïnvloeden elkaar .Deze theorie 
onderstreept het belang van communi
catief taalonderwijs. 

2. Theorieën over tweede taalverwer
ving. 
Interferentietheorie: De structuur van 
de moedertaal zou sterk van invloed 

zijn op het leren van een tweede taal. 
Deze theorie is achterhaald. 
Universele theorie: De tweede taal
verwerving verloopt volgens dezelfde 
stadia als bij moeder taa l . Kritiek: 
tweede taalleerders zijn ouder en ver
keren in een andere ontwikkelingsfase 
dan de kinderen die hun moedertaal 
verwerven. Taaidenkontwikkel ing 
treedt dus in een andere volgorde op 
bij tweede taalverwervers. Deze theo
rie is slechts gedeeltelijk van toepas
sing. 

Monitortheorie: (Krashen 1983). 
Belangrijke theorie voor mondeling 
taalonderwijs aan anderstaligen maar 
ook aan zwakke taa lvaard ige 
Neder lands ta l ige k inderen . Voor
waarde voor ons type onderwijs is 
dan natuurlijk wel: minimaal profita
bel gehoor, zodat het taalaanbod langs 
akoest ische weg vers taanbaar is. 
Krashen onderscheidt het verwerven 
van taal en het leren van taal. 
Het verwerven van taal is een onbe
wust leerproces. Tijdens communica
tieve situaties zien we een intuïtief 

zich eigen maken van de taalregels. 
Dit gebeurt in natuurlijke interactie 
tussen leerders en sprekers van die 
taal. Het leren van taal is ook een 
bewust proces. De leeromgeving is 
belangrijk en hier wordt expliciet aan
dacht gegeven aan de vorm van de 
taal. Sixma (1985) spreekt in dit ver
band ook van een "monitorproces". 
Maar hij stelt: "een taaluiting wordt 
niet zomaar gedaan, maar vergeleken 
met het geleerde". De taaluiting wordt 
als het ware opgeroepen op een moni
tor scherm. 

Krashen vat samen: "Er moet veel 
meer aandacht zijn voor het verwer
ven van taal, voordat er taal geleerd 
kan worden". 
Hij onderscheidt vier belangrijke voor
waarden : 
1. Taalaanbod moet begrijpelijk zijn en 
plaatsvinden in communicatieve situ
aties. 
2. De inhoud is belangrijker dan de 
vorm. 
3. Tweede taalleerders moeten een 
lange periode luisteren. Pas na dit 
begr ip , komt de p roduc t i e . Deze 
per iode noemt Krashen: "Silent 
period". 
4. Krashen spreekt van een affectief fil
ter. Affectieve factoren hebben hun 
invloed op het verwervingsproces. Ze 
bepalen de mate van betrokkenheid in 
de communicatie, de durf om te pro
beren en om fouten te maken. 

Cummins (1983) toonde met onder
zoek aan, dat programma's die geba
seerd zijn op de Interactietheorie en de 
Monitortheorie effectiever blijken te 
zijn in het Speciaal Onderwijs dan tra
ditionele programma's. 
Samenvattend moet de leerkracht aan 
de ene kant voor zowel de allochtonen 
als de Neder l ands ta l igen , taa lge
bruikssituaties creëren, waarin ze, met 
s t imulering en begeleiding van de 
leerkracht, spontaan kunnen spreken 
en zodoende taal verwerven. Aan de 
andere kant hebben beide groepen 
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Michiel Everts 

leers i tuat ies nodig waar in zij via 
gerichte instructie de regels aangebo
den krijgen (met gebruik van de moni
torfunctie) en de taal expliciet leren 
om dit vervolgens toepassen in de 
juiste situaties. 

3. Doelstellingen van het mondelin
ge taalonderwijs in het Speciaal On
derwijs. 
1. Vergroting van de communicatieve 
vaardigheid. 
Dit is vooral nodig om effect te hebben 
op het menselijk functioneren. De kin
deren moeten leren zich verbaal te 
redden in veel taalgebruikssituaties. 
Ze moeten dus geoefend zijn om taal 
te gebruiken in interactie met hun 
omgeving. Losse onderdelen moeten 
niet alleen geïsoleerd getraind wor
den. Het doel moet vooral zijn: inte
gratie van onderdelen zoals klanktrni-
ning, w o o r d v o r m i n g , z insbouw. 
Kinderen moeten leren deze deelge
bieden toe te passen in hun eigen com
municatie. Van belang daarbij is de 
initiatiefname in-, het begrip bij- en de 
vloeiendheid van de communicatie. 
2. Ontwikkeling van de taal-denkre-
laties. 
Hierbij dient de taal als instrument bij 
het denken. De taal zorgt ervoor dat 
informatie geordend opgenomen 
wordt. Het denken en handelen wordt 
zo gestructureerd. Ook bij expliciete 
oefeningen is de taal het instrument 
voor het denken. Oefeningen zoals: 
rubriceeroefeningen; oorzaak-gevolg-
oefening; middel-doeloefening; trai
ning van woorden die categorieën 
aangeven; abstractere woordinhouds-
training; gebeurtenissen onder woor
den brengen; logisch ordenen m.b.v. 
wie, wat, waar; het gezamenli jk 
bedenken, verwoorden en oplossen 
van problemen. 
3. Stimulering van de mondel inge 
taal als expressiemiddel. 
Dit doel is nauw verbonden met de 
sociaal-emotionele doelen van het 
onderwijs. Het betreft de persoonlijk-
heidsontwikkeling, de sociale red
zaamheid, zelfverzekerdheid en weer
baarheid. Hiervoor zijn open werkvor
men nodig zoals vrije gesprekken. 
Drama is ook zeer geschikt . Met 
behulp van drama is te constateren 

dat k inderen zich inleven en zich 
uiten in situaties. Het is belangrijk dat 
de leerkracht veel gelegenheid biedt 
tot speels en creatief taalgebruik om 
zo bij de kinderen het initiatief en het 
vrije gebruik van de taal te stimuleren. 

4. De inhoud van het mondel inge 
taalonderwijs. 
1. Vaardigheden. 
a. Luisteren: het horen om iets te ver
nemen. 
Op eenvoudig niveau: het ontwikke
len van het begrijpend luisteren en lui
steren naar verhaaltjes. 
Op hoger niveau: kritisch luisteren 
naar tekst of spreekbeurt; hoofdge
dachte achterhalen; hoofdzaken en bij
zaken onderscheiden; luisteren naar 
details; moeilijke sleutelwoorden zoe
ken. 
b. Spreken: het onder woorden bren
gen van gedachten. 
Eenvoudig niveau: antwoord geven, 
een verzoek doen, een bezit aandui
den, ("mag ik...; dat is mijn..."). 
Hoger niveau: de weg vragen, hande
lingen verwoorden, vergelijken, volg
orde van de handelingen aangeven, 
logisch redeneren, voorspellen, naver
tellen, terugverwijzen (ver leden) , 
vooruitlopen (toekomst), projecteren 
(inleven in andere personen), goed 
lopend verhaal vertellen. 
c. Gespreksvoering: luisteren en spre
ken tijdens interactie. 
Eenvoudig niveau: luisteren en spre
ken in taalgebruikssituaties bijvoor
beeld bij het kringgesprek en bij win-
kelgesprekjes; de dokter kunnen vol
gen en antwoorden kunnen geven. 
Moeilijker niveau: luisteren en spre
ken in taa lgebruikss i tua t ies zoals 
interview en discussie. 
2. Deelgebieden en aspecten. 
a. Communicatieve funkties: 
Het gaat om adequate vragen en ant
woorden kunnen produceren in de 
winkel, aan de telefoon, in school. Dat 
levert als resultaat op: meer initiatief
name en betere inhoudelijke presenta
tie. Zie ook bij: Spreken. 
b. Taal-denkrelaties: 
Het gaat om ordening aanbrengen, 
vergeli jken, in verband brengen , 
komen tot abstracties, makkelijker 
opname van nieuwe informatie, meer 

grip krijgen op eigen denken en op de 
beleving van de wereld. 
c. Woordenschat (passief en actief): 
Het gaat om inhoudswoorden (zoals 
zelfstandige naamwoorden , werk
woorden, bijvoeglijke naamwoorden) 
en om functiewoorden (zoals voorzet
sels en voegwoorden). 
d. Grammatica: 
Hierbij gaat het zowel om woordvor
ming (morfologie) als om zinsvorming 
(syntaxis). Binnen het mondel inge 
taalonderwijs gaat het om het leren 
begrijpen en toepassen van woord- en 
zinsconstructies. Ook het denken over 
het gebruik van woorden en zinnen 
komt aan de orde. 

e. Klankonderscheiding en articula
tie: 
Binnen het voorbereidend leesonder
wijs wordt veel aandacht besteed aan 
audit ieve discriminatie en aan het 
nazeggen van klanken. Wordt de taal
vaardigheid hierdoor belemmerd dan 
zijn de kinderen meestal aangewezen 
op logopedische behandeling. 
Binnen het mondelinge taalonderwijs 
moeten de deelgebieden en aspecten 
gestimuleerd worden. Reflexie (den
ken over taal) en transfer (overdracht 
van kennis en vaa rd igheden van 
woord- naar zins- naar tekstnivo) ver
dienen extra aandacht . Dit zijn de 
zwakst ontwikkelde vermogens van 
de leerl ingen in het Speciale 
Onderwijs. 

Slot: 
De werkgroep NT2 hoopt hiermee een 
aanzet gegeven te hebben naar ver
werking van deze doelstellingen en 
inhoud in schoolwerkplannen en naar 
verwezenlijking ervan in het Speciaal 
Onderwijs. Reacties en adviezen zijn 
welkom. 

Michiel Everts is lid van de 
werkgroep NT2 en is als leerkracht 
NT2 en ambulant begeleider 
verbonden aan school "De Horst" 
in Eindhoven . 

Een literatuurlijst kan worden aange
vraagd bij de werkgroep NT2 of bij de 
auteur. 
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NIEUWSMARKT 

Vooraankondiging 
VEDON-congres 1996 

te Amsterdam 
Op 22 maart organiseert de VEDON haar jaarlijks congres. Men heeft nu eens gekozen voor Amsterdam. Deze vrijdag 
zal de Joh. C. Ammanschool namens de Vedon u van harte welkom heten. Het thema van dit eendaagse congres luidt: 
"Tweetaligheid", een actueel onderwerp binnen het onderwijs aan doven. 

Naast Nederlandse presentaties, waaronder zeker twee van Amsterdamse origine, zullen wij proberen u ook te plezie
ren met een bijdrage van een kleine Zweedse delegatie. Centrale lezingen worden afgewisseld met workshops, die in 
het schoolgebouw zelf worden gehouden. 

Een minder formele noot zal deze dag eveneens te bespeuren zijn. Wij hebben plaats ingeruimd voor kernachtig infor
matief vermaak. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met: 

S.C.O. VEDON, 
Herman de Manstraat 1,1064 BX Amsterdam. 

Telefoon: 020 - 613 28 01 
Fax 020 - 411 04 28 

SYMPOSIUM 
Moet je horen! Moet je horen? 

Problemen en gevolgen van een 
auditieve handicap in het Hoger Onderwijs 

De interuniversitaire Werkgroep Voorzieningen Gehandicapten (IWVG) organi
seert, in samenwerking met de Stichting Handicap en Studie en de Universiteit 

Utrecht, op 18 april 1996 in Utrecht, het symposium: Moet je horen! Moet je horen? 

Het symposium is bestemd voor: 

Auditief gehandicapte studenten 
en hun partners en ouders 
Belangenverenigingen Gehandicapten 

Studentendecanen 
Studie-adviseurs en coördinatoren 
Docenten 

• Medestudenten 
• Bedrijfsverenigingen 
• En allen die regelmatig in contact 

komen met studenten met een 
auditieve handicap. 

Het symposium vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht 
aan het Domplein te Utrecht. Tijdens het symposium zal een doventolk aanwezig zijn. 
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INIEUWSMARKT 

De D r o o m s c h o o l 
Op 29 september 1995 werd door inspecteur Hermans 
het tweede hoofdgebouw van School de Beemden aan 
de Leuvenlaan in Eindhoven officieel geopend. 
Het gebouw, een oude basisschool, was al enige jaren 
door de Beemden in gebruik. Aanvankelijk werd een 
aan ta l lokalen g e h u u r d als d e p e n d a n c e voor de 
Onderbouw. Nu is de gehele afdeling Onderbouw in 
dit pand gevestigd. De afdelingen Bovenbouw en VSO 
vinden hun onderkomen aan de Toledolaan. 
De afgelopen twee jaren werden gebruikt om de school 
aan te passen aan de eisen die speciaal onderwijs stelt. 
Het gebouw veranderde in een Droomschool voor leer
lingen en personeel. Er kwamen diverse nevenruimtes 
voor onderwijsondersteunend personeel. 

droommachine. Na de lunch was er een kleurrijke 
optocht door de wijk. Leerlingen van de Onderbouw, 
de Bovenbouw en het VSO voerden hun zelfgemaakte 
droomproducten mee. De dag eindigde voor de leerlin
gen met de officiële opening, waarna voor genodigden 
nog een receptie volgde. Op zaterdag vond een fancy-
fair plaats. Er was onder andere een rommelmarkt, een 
draaimolen, een springkussen en een veiling van oude 
schoolplaten. De opbrengst van de dag zal in drieën 
verdeeld worden. Tweederde zal aan goede doelen 
besteed worden. Een derde deel zal worden gebruikt 
om rondom deze Droomschool ook een Droomspeel-
plaats aan te leggen. 

Bovendien werd het gebouw aan de binnenkant in lich
te tinten geschilderd. Vrijdag 29 september was het dan 
zover. Een feestdag voor alle leerlingen, het personeel, 
de ouders en genodigden. In de weken voorafgaand 
aan de opening stond dromen centraal. Rondom dit 
thema fantaseerden de leerlingen over hun Droom
school en werden droomideeën uitgewerkt voor de 
feestdag. De dag begon met een toneelstuk over de 

Annelies Bron, logopediste van school De Beemden, 
tevens redactielid. 

VIER-HANDEN-GEBAREN 

In Nederland zijn nog niet eerder boeken verschenen over vier-handen-gebaren. Tijdens de cursussen op het insti
tuut Allardsoog-Hunneschans, waar de cursusleider Karin Tromp werkt, bleek dat er behoefte bestond aan een boek 

hierover. Samen met Mirjam Bax, doventolk van beroep en tolk-begeleider voor doofblinden, heeft ze dit boek 
geschreven. Uiteraard hebben ook twee doofblinden hieraan meegewerkt. Het is immers hun eigen "afvoelbare taal". 

Het boek bevat geschiedenis, communicatiemethoden en gaat tenslotte over vier-handen-gebaren. Het laatste is uit
gebreid beschreven en met tekeningen weergegeven hoe deze methode in Nederland wordt gebruikt. Wij zijn nog 

bezig om te zorgen dat de tekeningen voelbaar in reliëf afgedrukt worden voor doofblinden zelf. 

Het boek VIER-HANDEN-GEBAREN kost fl. 15,00 (ex. portokosten) Méér informatie: 

Allardsoog-Hunneschans 
Jarig v.d. Wielenwei 32 
9243 SH BAKKEVEEN 
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UIT BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Joop Groothand, lid van de redaktie 

Zoals gebruikelijk worden in deze rubriek een aantal interessante artikelen in engelstalige tijdschriften, 
waaronder American Annals of the Deaf, The Volta Review en The Journal of the British Association of 
Teachers of the Deaf, onder de loep genomen en kort beschreven. 

1. The Volta Review, 

november 1994 

Dit nummer is een themanummer en 
geheel gewijd aan de zg. ' sensory 
aids': cochlear implants en tactile aids. 
Er wordt verslag gegeven van een lon
gitudinale studie betreffende 39 kinde
ren van het Central Institute for the 
Deaf in St. Louis, Missouri. Deze kin
deren waren allen prelinguaal doof 
(gemiddelde drempel zonder apparaat 
>100 dB). De groep was gelijkelijk ver
deeld in 3 subgroepen: 13 kinderen die 
al 3 jaar lang een cochlear implant had
den, 13 met tactile aids en 13 met een 
conventioneel hoorapparaat. 

Uit het twaalftal artikelen noem ik -
onvertaald- de volgende: 
A. Use of the Nucleus 22 Channel 
Cochlear Implant system 
B. Use of the Tactaid II and 
Tactaid VII 
C. Instruction for developing speech 
perception skills 
D. Guidelines for developing oral 
communication skil ls in children 
with cochlear implants 
E. Speech perception results: audi
tion and lipreading enhancement 
F. Spoken language results: vocabu
lary, syntax and communication 
G. Speech intelligibility of children 
with cochlear implants 
Alle artikelen gaan vergezeld van teke
ningen, grafieken en een uitgebreide 
literatuurlijst. 

2. The Volta Review, 

herfst 1994 

A. An Update of Classroom Acoustics 
for Children with Hearing Impair
ment 

Crandell en Smaldino geven in hun stu
die een gedetailleerd overzicht van de 
akoestische kwaliteit van een aantal 
klaslokalen: hoe zit het met het omrin
gende ruisniveau, de weerkaatsingstijd 

(galm) en de akoestische aanpassing 
daarop? De resul ta ten waren niet 
bemoedigend. Geen enkel klaslokaal 
voldeed aan de norm voor maximaal 
aanvaardbare galm (0,4 sec) . In dit 
artikel worden aanbevelingen gedaan 
om de akoestiek van de lokalen -ten 
behoeve van de auditief gehandicapte 
leerling- te verbeteren. 

3. The Journal of the British 

Association of Teachers of the 

Deaf, januari 1995 

A. Hearing Teachers and their 
Hearing Impaired Pupils: the Views 
of Mainstream Primary Teachers be
fore and after teaching Hearing Im
paired Pupils 
Vanaf het inwerking treden van de 
onderwijswet van 1981 is het in 
Engeland een wettelijk vereiste, dat 
'waar en wanneer dat ook maar enigs
zins kan' kinderen met speciale onder
wijskundige behoeften worden onder
wezen in reguliere scholen. In dit ver
slag lezen we hoe kleuter- en basis
schoolleerkrachten (voor zover de ter
minologie houdbaa r is voor het 
Engelse systeem) aankeken tegen het 
moeten lesgeven aan een gehoorge
stoord kind en hoe zij dat achteraf 
ervoeren. 

B. Teachers' Views of Lipreading 
Een artikel van Chippendale (nee...) en 
Dr. P. Arnold. De orale benadering van 
het probleem van het niet kunnen 
horen / verstaan heeft in Engeland 
altijd vele voorstanders gekend. Van 
de oralisten waren Graham Bell (1885) 
en de E wings (1954) voorstanders van 
l iplezen. Clark (1989) en (vooral) 
Pollack (1970) vonden dat de aandacht 
niet van het luisteren moest worden 
afgeleid door het kijken. Nu in 1995 
geven de antwoorden op een vragen
lijst aan, dat Engelse docenten aan 
scholen voor dove leerlingen behoefte 
hebben aan materiaal dat het spraakaf-
zien in de lessituatie kan verbeteren. 

C. The Design and Development of a 
Single Frequency, Multi-Channel, 
Sub Miniature, Radio Hearing Aid 
In de inleiding tot het artikel van 
Johnson en Kelly van de Medical 
Electronics Research Group van de 
Universiteit van Kent wordt meege
deeld, dat op scholen voor speciaal 
onderwijs aan kinderen met een zware 
auditieve handicap in het algemeen 
FM-apparatuur wordt gebruikt om de 
communicatie tussen leerkracht en 
leerling mogelijk te maken. Hieraan 
kleven twee bezwaren: in de eerste 
plaats kan de leerkracht (feitelijk) niet 
tegen één kind alleen spreken en 
bovendien vinden de kinderen het 
apparaa t te groot en te hinderlijk. 
Geen grotere uitdaging is denkbaar 
voor de ontwerper/ ontwikkelaar van 
dergelijke apparatuur. In Kent wordt 
hard gewerkt aan een nieuw systeem, 
dat gebruik maakt van één frequentie, 
maar dat meerkanaals is en gering van 
afmeting. In dit artikel wordt nader op 
de werking van dit systeem ingegaan. 

4. Volta Voices, 

januari/februari 1995 

Dit tijdschrift, dat nog niet zo lang 
bestaat, is ook een voortbrengsel van 
de Alexander Graham Bell Association 
for the Deaf, de organisatie die de 
' audi tory / oral ' benadering propa
geert. In dit nummer flink wat aan
dacht voor de sprekende tolk in het 
dovenonderwijs. Aan het woord zijn 
ouders, de directeur van een instituut, 
de leerkracht en de leerling zelf. 

Belangstellenden komen in het 
bezit van een artikel door het 

storten van vijf gulden per 
artikel op giro 899733, 

JJ. Groothand Groningen. 
(Vermeld de naam van het 

tijdschrift, het nummer en de 
code van het artikel). 
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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 (8-20 jaar) 
School de Beemden (3-8 jaar) 
V S O . Ekkersbeek 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.S.O. het Maatman 
de Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg 
Dr. J. de Graafschool-V.S.O 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
de Weerklank 
V.S.O de Weerklank 
Martinus van Beekschool 
V.S.O Martinus van Beek 
Huize M. van Beek -intern. 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool -V.S.O 
S. Jonkerenschool 
de Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol 
het Rotsoord 
het Rotsoord - V.S.O 
Bertha Mullerschool 
de Taaikring 
Alfonso Cortischool -V.S.O 
Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

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

9721 WDGroningen 
3031 BA Rotterdam 
3067 XG Rotterdam 
5271 GD Sint-Michielsgestel 
5263 EE Vught 
5261 LB Vught 
2275 TH Voorburg 
2716 KS Zoetermeer 

Vriendelijk verzoek: 

J.C. Ammanschool 
dep. J.C. Ammanschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool S.O 
Guyotschool V.S.O 
Internaten Groningen 
Rudolf Meesinstituut 
dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel - afd. I.V.D. 
Mariëlla- afd. I.V.D. 
Effatha, Chr. Inst. voor Doven 
Chr. Instituten voor Doven 
Effatha, V.S.O en V B O 

Geef wijzigingen van adressen en 
door aan de eindredactie. 

en kinderen met spraak/ taalmoeilijkheden 

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 
Leuvenlaan 23 
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 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

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

033-4720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
076-5212352 
0512-514974 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2416538 
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 
0224-214071 
030-2510041 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
038-4212959 

020-6178617 
020-6132801 

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

telefoonnummers van scholen en instituten direct 
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