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Ten geleide 

coverfoto: J. van Ommen 

In deze tweede editie van de huidige jaargang vindt u 
de start van een nieuwe rubriek: 'INTERVIEW'. Een 
tweetal direkteuren van Instituut Guyot waren bereid 
hun licht te laten schijnen op de ontwikkelingen die in 
het rapport van de comissie Rispens worden aangekon
digd. Het interview draagt dan ook de titel 'Een steun 
in de rug'. 
Hoewel de ESM-problematiek een duidelijke aandacht 
verdient op het gebied van onderzoek, beschouwing en 
uitvoering, waren de directe bijdragen in dit tijdschrift 
vanuit die hoek van het werkterrein té gering in aantal. 
Het artikel, dat inspeelt op enkele logopedische trai
ningsmomenten van ESM-kinderen, is hopelijk het 
begin van het einde van deze tendens. Te meer omdat 
steeds duidelijker naar voren komt dat de fundamente
le concepten en vragen op het gebied van doofheid, 
slechthorendheid en ernstige spraak-/taalproblemen 
méér verwantschap vertonen dan tot nu toe aanneme
lijk werd geacht. 
De geluiden van de afgelopen zustercongressen van 
Vedon en VeBOSS klinken nog door in een tweetal bij
dragen. 
Het lopende/op handen zijnde tweetaligheidsexperi-
ment in het dovenonderwijs wordt een hart onder de 
riem gestoken door een collega uit Zweden, waar sinds 
1983 tweetaligheid van overheidswege verplicht gesteld 
is. 
Dat de opvang en begeleiding van stagiaires speciale 
aandacht verdient, wordt beschreven in een bijdrage 
van een klasse-assistente, die deze taak op zich heeft 
genomen. 
In deze uitgave hoort de lezer ook een stem die nu eens 
niet vanuit een leslokaal klinkt: de reacties van ouders 
(verenigd in FODOK en FOSS ) op het advies van de 
Commissie Rispens. De positieve én negatieve aspecten 
van de voorgestelde leerlinggebonden budgettering 
worden door beide ouderverenigingen successievelijk 
geformuleerd. 

Paul Willemen, 

redactielid 
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INTERVIEW 

" EEN STEUN IN DE RUG ? " 
J. v. Ommen, A. Koele en N. Hoiting 

In oktober 1995 verscheen het rapport "Een steun in de rug" van de 

commissie Rispens. Dit rapport bracht het beleid in het Speciaal 

Onderwijs in een stroomversnelling, maar de dagelijkse gang van 

zaken in de klas leek nauwelijks beroerd. Toch zullen weinig rappor

ten - juist voor de man of vrouw voor de klas - grotere gevolgen 

teweeg kunnen brengen. Voor de redactie van Van Horen Zeggen een 

reden om hierover verschillende betrokkenen aan het woord te laten 

en daarmee een kijkje te nemen op de verschillende 'werkvloeren' 

van beleidmakers, onderwijsgevenden, ondersteuners en ouders. De 

rij wordt hierbij geopend op de werkvloer van twee beleidsarchitec-

ten, de heer F. Kuik (Onderwijs) en de heer R.C. Kalfsbeek (Zorg), 

algemeen directeuren van het Koninklijk Instituut voor Doven 

"H.D.Guyot" te Haren. 

Maar, vooraf een korte samenvatting van het rapport Rispens. 

SAMENVATTING RAPPORT 
RISPENS 

Het rapport Rispens is gebaseerd op de 
wens van ouders om thuisnabij onder
wijs te kunnen bieden aan hun gehan
dicapte kinderen.Dat betekent dat 
ouders uit Twente hun kind niet meer 
aan een taxirit van 250 km per dag hoe
ven bloot te stellen om aangepast 
onderwijs te krijgen. Ouders krijgen 
een "rugzakje" met adviezen en 'geld' 
en bepalen dan hun eigen schoolkeuze. 
Die steun aan ouders impliceert voor 
instanties van het bestaande Speciaal 
Onderwijs een her-bezinning op (de 
plaats) van hun onderwijsaanbod. Im
mers, niet langer het kind naar de zo 
deskundige school, maar de deskun
digheid uit die scholen naar... ?andere 
scholen?...? thuis bij kind en ouders? 
Omdat ouders met hun leerlinggebon-
den budget zelf beslissen wordt de 
vraag-aanbodkwestie omgedraaid: de 
ouders vragen, de scholen bieden. De 
commissie Rispens "...hoopt zo alle 
betrokken partijen te kunnen motive
ren om te komen tot een wezenlijke 
kwaliteitsverhoging in het primair 
onderwijs voor leerlingen met een han
dicap of een stoornis." (pag. 7) 

VHZ: Wat wij graag willen in dit inter
view is een beeld van te verwachten effec
ten van dit rapport en Uw visie op die 
specifieke kwaliteit van deze vorm van 
onderzoijs. Gaat het bijvoorbeeld in dit 
rapport alleen om thuisnabij onderwijs 
als organisatorische kwestie, of is er ook 
iets aan de hand met de inhoud van dit 
onderwijs? 
Maar... voordat wij op die vraag ingaan, 
kunt U terwille van de lezer, misschien 
even teruggaan in de tijd dat het rapport 
Rispens voor U zelf gestalte kreeg. 
Immers, voor veel mensen is het feno
meen Rispens pas gaan leven toen het 
rapport werd gepresenteerd aan staatsse
cretaris Netelenbos. 

Kuik: "Toen Rispens in de nadagen 
van het vorige kabinet op Onderwijs 
werd aangesteld, constateerde hij dat 
de mogelijkheden van thuisnabij 
Speciaal Onderwijs - een duidelijke 
wens van ouders - grondig onder
zocht moest worden. Hij stelde een 
commissie in die tot opdracht had, de 
bereikbaarheid van het dovenonder-
wijs nader te onderzoeken. 
Het nieuwe kabinet heeft in de per
soon van Netelenbos deze opdracht 

fors uitgerekt. Waarschijnlijk in over
leg met Terpstra is de opdracht dus
danig herschreven, dat voor categorie 
2 /3 scholen onderzoek gedaan zou 
worden naar het leerlinggebonden 
budget." 

Maatschappijvisie 

VHZ: "Waarom heeft Netelenbos die 
opdracht zo anders ingevuld? " 

Kuik: "De staatssecretaris heeft een 
algemene maatschappijvisie van toe
passing verklaard op het onderwijs. 
Die toepassing is nieuw, maar de oor
spronkelijke visie is ontwikkeld bin
nen de zorgsector. Vooral in de thuis
zorg is een behoorlijke omslag 
gemaakt. Maar daar weet mijn colle
ga meer van, hij komt uit die sector." 

Kalfsbeek: "Netelenbos had zich als 
Tweede Kamerlid voor de PvdA 
enorm ingespannen om binnen de 
zorgsector het persoonsgebonden 
budget in te voeren. De daaraan ver
bonden filosofie is in wezen dezelfde: 
geef de klant het geld mee en laat 
hem zelf bepalen op die markt, wat 
hij daarvoor wil en kan kopen. Zij 
heeft die filosofie dus meegenomen 
naar het onderwijs. 
Maar nu deze ontwikkelingen ook in 
het onderwijs in gang zijn gezet, 
staan we natuurlijk wel voor de 
vraag, hoe we dat onderwijs op een 
kwalitatief hoog peil kunnen houden. 
Uiteraard is niemand er op tegen om 
het onderwijs zo dicht mogelijk bij de 
cliënt - dat wil zeggen ouders en kind 
- te brengen. Dat is een hele goeie ont
wikkeling, waarmee je ook het pro
bleem van Midden- en Oost 
Nederland kunt oplossen. Maar er 
zitten wel erg veel kanten aan en voor 
de ontwikkeling daarvan moeten we 
ook de tijd krijgen. 
Die keuzevrijheid van ouders is 
immers een luchtballon, als er niet 
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voldoende keuzeaanbod tegenover 
staat. En dat is het aanbod waarvoor 
wij moeten gaan zorgen." 

VHZ: "Hoe omschrijft U dan de kwaliteit 
van het huidige aanbod binnen het doven-
onderwijs?" 

Kuik: "Als ik spreek voor het doven-
onderwijs hier in Haren, dan geldt op 
dit moment dat ouders redelijk tevre
den zijn over de onderwijskwaliteit. 
Wel is het zo, dat ouders jarenlang de 
spreekwoordelijke 'luis in de pels' zijn 
geweest om iets nieuws tot stand te 
brengen. Dat was een landelijke ont
wikkeling, die zich niet beperkte tot 
het dovenonderwijs. 
Inmiddels zie je in de landelijke 
oudervereniging, de FODOK, twee 
groepen ouders. De 'zittende' ouders 
die mede vorm hebben gegeven aan 
het huidige dovenonderwijs. Deze 
ouders onderschrijven doorgaans het 
belang van centraal geregeld doven
onderwijs en staan niet te springen 
om veranderingen. Die groep ziet ook 
het spanningsveld dat ontstaat tussen 
tweetalig dovenonderwijs en de kwa
liteit daarvan bij decentralisatie. 
'Nieuwe' ouders wier kinderen nu 
twee jaar oud zijn, hebben daarover 
uiteraard minder uitgesproken 
ideeën. 

Maar, nog even terug naar dat aspect 
van thuisnabij onderwijs: dovenscho-
len zijn natuurlijk relatief kleine scho
len. Wij hebben hier zo'n 60 dove leer
lingen die niet meervoudig gehandi
capt zijn. Als je dat gaat decentralise
ren, voel je de pijn al: 60 leerlingen op 
vijf of tien verschillende plaatsen?" 

Onderwijs optimaliseren 

Kuik: "Wat we de komende jaren dus 
moeten gaan doen, is ervoor zorgen 
dat ver-wonende ouders dichter bij 
hun woonplaats kunnen kiezen. Het 
leerlinggebonden budget biedt de 
mogelijkheid tot goed onderwijs in de 
regio. Als dat ontbreekt, blijft alleen 
ver reizen of het regulier onderwijs 
over. Maar je dove kind naar het 
regulier onderwijs sturen, betekent 

waarschijnlijk grote concessies aan 
gebarentaalgebruik. Je kunt een hoop 
regelen maar één-op-één tweetalig 
opvoeden wordt wel erg lastig. Dat 
betekent niet dat het op voorhand uit
gesloten is - je kunt je onder andere 
terugkomdagen voorstellen - maar 
tweetalig onderwijs in de reguliere 
basisschool kan je vergeten. 

Een andere optie is kijken naar scho
len die het meest vergelijkbaar zijn 
met dovenscholen. Dat zijn scholen 
voor slechthorenden. Je zou moeten 
kijken of beide vormen van onderwijs 
in de toekomst decentraal kunnen 
worden aangeboden. 
Als we praten over de provincies 
Groningen, Friesland, Drente en 
Overijssel zal het keuzegedrag van 
ouders bepalen waar en hoeveel van 
die plekken nodig zijn. Misschien zijn 
dat er vier, vijf, maar als blijkt dat 
ouders het er voor over hebben om 
hun kind 100 km te laten rijden , dan 
kunnen ze hierheen komen. 

Stel dat je in Enschede woont, op de 
hoek van de straat is geen school voor 
jouw kind, dus kies je voor het regu
lier onderwijs. Met een goede ambu
lante begeleiding kan je dat onderwijs 
optimaliseren vanuit Groningen. In 
het programma van de 
Gezinsbegeleiding (de fase vooraf
gaand aan scholing van een doof kind 
-red.) is allang sprake van thuisnabij 
cursusaanbod. De eerste vijf jaar van 
groepsgewijze ondersteuning in de 
vorm van communicatiecursussen 
wordt al gedecentraliseerd gegeven 
bij ouders thuis, in de gemeenschaps
ruimte van Dove Welzijnsstichtingen 
in Leeuwarden, Almelo, Hoogeveen 
of waar ook maar nodig. 
De konsekwentie voor ons als vraag
gestuurde onderwijsorganistie c.q. 
expertisecentrum is kortom, meer 
inspelen op verschillende vragen van 
ouders. 
Samenvattend kan dat aanbod dus 
bestaan uit: decentraal speciaal 
onderwijs, ambulante begeleiding in 
het regulier onderwijs of ondersteu
nende diensten zoals revalidatiepro-
gramma's na cochleaire implant. 

Kortom, het aanbod aan ouders bevat 
een hele range aan keuzemogelijkhe
den." 

Superspeciaal 

VHZ: "Komt daarmee niet een te zwaar 
accent op organisatorische aspecten ten 
koste van inhoudelijke? En...., wat blijft 
dan zo speciaal aan dit ondenvijs?" 

Kuik: "Wat zo superspeciaal is aan 
ons onderwijs, is de wijze van com
municeren. Ik denk daarbij aan het 
gebarengebruik en de ontwikkeling 
naar tweetaligheid: Nederlands en de 
Nederlandse Gebarentaal. 
Onderwerpen als sociaal emotionele 
ontwikkeling en Dovencultuur spe
len daarin een grote rol, maar de com
municatie is het belangrijkste. 
In een werkconferentie twee weken 
geleden met alle medewerkers van 
het hele Instituut is over diezelfde 
vraag nagedacht. En daarmee ook 
over de vraag wat kunnen we en wat 
moeten zelf doen en wat kunnen we 
uitbesteden aan het regulier onder
wijs?" 

VHZ: "U bestaat meer dan 200 jaar en 
stelt nu pas deze vraag? " 

Kuik: "Nee, die vraag is al eerder en 
vaker gesteld, maar hij wordt door dit 
rapport weer geactualiseerd. 
Wanneer klanten kunnen gaan en 
staan waar ze willen, dan zet dat een 
sector wel in beweging. Jarenlang 
hebben wij kunnen zeggen wat goed 
is voor een kind, dat gaat nu veran
deren. Misschien zijn we wat ingedut 
op de gebied van de didactiek, maar 
ten aanzien van de communicatie is 
dat beslist niet het geval. In tegen
deel, daar is alle innovatie en energie 
in gaan zitten." 

Gezonde concurrentie 

Kuik: "Maar die bereikbaarheid blijft 
het belangrijkste punt. Stel dat je in 
Twente woont, waar andere vormen 
van speciaal onderwijs ook dove kin
deren gaan opvangen. En gesteld dat 
verwijzende instanties van mening 
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VHZ : J . V. OMMEN, A. KOELE EN N. HOITING 

zijn dat die opvang in principe moge
lijk is, dan moet je naar samenwer
king toe. Anders loop je het risico dat 
je goede bestaande voorzieningen 
opheft zonder daarvoor iets nieuws 
in de plaats te bieden. Nu is het - tot 
op zekere hoogte - gezond om elkaar 
te beconcurreren, maar bij heftige 
concurrentie kan de kwaliteit ter ziele 
gaan. 

En wat de bereikbaarheid betreft, is 
het toch te gek voor woorden dat een 
kind van drie jaar elke dag 2x130 km 
in een taxi zit. Dat kan gewoon niet 
meer in deze tijd. Nu is het begrip 
afstand in Nederland wel anders 
ingevuld dan bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten en daarom zijn daar 
ook andere vormen van dovenonder
wijs mogelijk. Hier moeten we nu al 
moeite doen om een leerling uit Oude 
Pekela en een leerling uit Groningen 
samen op dezelfde reguliere school te 
plaatsen, zodat ze met een doventolk 
toe kunnen. Maar in Nederland kie
zen we nu eenmaal graag een-school-
om-de-hoek , met alle gevolgen van-
dien." 

VHZ: "Nog niet zo lang geleden 'rolle
bolden ' de directies van de doveninstitu-
ten met elkaar over straat. Hoe plaats ik 
dan nu die opmerking over concurren
tie? " 

Kalfsbeek: " Ach ja... (ironische lach) 
met de komst van de nieuwe directie 
is dat veranderd...." Nee, maar even 
serieus. Ik werk natuurlijk nog maar 
kort in deze sector, maar ik kan wel 
zeggen dat wij ons 'nieuw-zijn' een 
beetje gebruiken om die sfeer te ver
anderen. Vanaf september '95 (tevens 
tijdstip van indiensttreding van deze 
directie- red.) zijn we bewust met dat 
punt aan het werk gegaan en 
'Rispens' kwam daarbij als en 
geschenk uit de hemel Trouwens, 
met de overheid als gesprekspartner, 
kunnen we Rispens helemaal niet aan 
als we 'rollebollend' over straat gaan. 
In contact met de overheid moeten 
we eensgezind opereren. Dat rollebol
len kunnen we wel binnenskamers 
doen, maar niet 'over straat'!" 

VHZ: "Er is dus weer gezamenlijke 
bereidheid. Maar hoe overtuig je dan 
ouders om te kiezen voor probleemgekop-
pelde oplossingen die juist in die specifi
citeit van het dovenonderwijs liggen?" 

Afstemmingsdiscussies 

Kuik: "In mijn beleving liggen oplos
singen in regionalisatie van het 
dovenonderwijs. De kwestie waar het 
uiteindelijk om gaat is niet: "Kan ik 
ergens naar de dovenschool?" , maar 
"Hoe kan ik dierenartsassistent, 
wetenschapper of administratief 
medewerker worden?" Dus de vraag, 
wat wil ik en wat kan ik worden. En 
dat hoeft niet 'op de hoek van de 
straat'. Dus, wat we moeten doen is 
het dovenonderwijs binnen redelijke 
grenzen bereikbaar maken. En dat 
kan onmogelijk als we voor onder
wijs uitsluitend uitgaan van dove 
leerlingen. Dat zal dan in samenwer
king met andere onderwijsvormen 
moeten gebeuren. Ik besef daarbij ter
dege dat over zo'n samenwerking 
nog vele inhoudelijke en afstem
mingsdiscussies moeten plaatsvin
den, want kunnen dove en slechtho
rende kinderen bij elkaar in de klas 
onderwijs krijgen? Per slot van reke
ning zijn het doven- en slechthoren
den onderwijs niet voor niets histo
risch tot verschillende onderwijsvor
men uitgegroeid. 

Aan de andere kant moet je een 
samengaan op langere termijn ook 
niet uitsluiten. Wie zegt dat slechtho
rende kinderen niet kunnen profite
ren van het aanbod zoals wij dat in 
het dovenonderwijs kennen en 
andersom? Misschien kunnen beide 
verschillende vormen van didactiek 
door voortschrijdende inzichten naar 
elkaar toegroeien? Daar liggen mis
schien mogelijkheden. 

Samenvoegen of samenwerken 

VHZ: "Is de keuze voor het samenvoegen 
van doven- en slechthorenden onderwijs 
eigenlijk al gemaakt?" 

Kuik: "Mijn antwoord daarop is: Nee. 
Eerst moeten we onderwijs en didac-

tiekvragen bevredigend kunnen 
beantwoorden. Stel dat blijkt dat 
ouders voor het dovenonderwijs blij
ven kiezen, omdat wij hard kunnen 
maken, dat dat de beste weg voor 
hun kind. Als dat het geval is, veran
dert er niet zoveel. Wanneer echter 
blijkt, dat ouders totaal anders gaan 
kiezen dan ze nu doen, dan moet je 
daarover zodanig nagedacht hebben, 
dat het dovenonderwijs niet volledig 
zal verdwijnen. Dat zal de komende 
jaren moeten blijken. 
Overigens is in dit verband de keuze 
voor samenwerken - in relatie tot 
regionalisatie - met de SH-scholen 
wel gemaakt. Maar, zoals eerder 
gezegd, er is nog te veel, onvoldoen
de uitgewerkt, bijvoorbeeld de indi
catiestelling." 

Bedrijfseconomisch 

Kalfsbeek: "Netelenbos streeft ernaar 
zoveel mogelijk leerlingen uit het SH-
onderwijs onder te brengen in het 
regulier onderwijs. Het SH-onderwijs 
wordt vervolgens in zogenoemde 
expertisecentra voor "Communicatief 
Gehandicapten" ondergebracht. 
Wanneer je nu Onderwijs en Zorg aan 
'Communicatie Gehandicapten' 
organiseert in een expertisecentrum, 
dan kun je een voldoende breed 
draagvlak krijgen in bedrijfsecono
misch opzicht. Binnen zo'n centrum 
kun je voldoende specificeren naar 
inhoud op verschillende doelgroe
pen. Voor het dovenonderwijs is dan 
Tweetaligheid een speerpunt, maar 
oraal onderwijs moet dan voor aan 
SH en ESM kinderen geboden kun
nen worden. 
Overigens moeten we er ook wat rela
tiverend er tegen aan kunnen kijken. 
Binnen de Thuiszorg is gebleken, dat 
geen grote vraag is ontstaan naar heel 
specifieke vormen van Zorg. Zo'n 
80% van de afnemers bleek tevreden 
met de bestaande vormen van Zorg 
en is ook überhaupt niet in staat om 
keuzes te kunnen maken. Toepassing 
van het persoonsgebonden budget 
blijft in die sector dus beperkt tot een 
kleine groep. 

VHZ jaargang 36 nummer 2 juni 1996 



EEN STEUN IN DE RUG?" 

Ook in deze sector zal waarschijnlijk 
sprake zijn van een geleidelijk proces, 
waarbij niet alles van de ene dag op 
de andere verandert. In die zin kan je 
dus Rispens meer zien als een kans, 
dan als een bedreiging. Misschien laat 
ook hier zo'n 80% van de ouders zich 
leiden door onze adviezen en gaan de 
overigen zelf "shoppen"? 

Overigens zijn velen van mening dat 
de term "Communicatief Gehan
dicapten" een ongelukkige keus is. 
Maar het is moeilijk een term te 
bedenken die de lading dekt. Een van 
de dove mensen merkte hierover op 
".... dan nog liever doofstom " 
Op de werkconferentie van Guyot 
hebben we een symbolische prijs
vraag uitgeschreven voor een betere 
term. Misschien kunnen we dat langs 

deze weg uitbreiden tot een landelij
ke vraag?" 

VHZ: "Kunt U tot slot iets vertellen over 
Uiv motivatie bij dit werk? " 

Kalfsbeek: "Ik werk hier pas kort. Wel 
heb ik altijd gewerkt binnen organisa
ties waar maatschappelijk relevante 
zaken een rol spelen. Voorheen was 
dat bij het Ministerie van Sociale 
Zaken, daarna binnen de Thuiszorg. 
Het maatschappelijk aspect is wat mij 
boeit en motiveert." 

Kuik: "Ik heb aanvankelijk in het 
regulier, daarna in het Speciaal 
Onderwijs gewerkt. Binnen mijn hui
dige werk, mis ik soms de sfeer en de 
contacten met leerlingen en ouders. 
Maar... er is geen middenweg, heb ik 

ervaren. 
Dit werk ben ik gaan doen, omdat ik 
graag iets in beweging zet. In dit 
geval gaat het mij erom, wel de 
spreekwoordelijke muren van het 
Instituut af te breken, maar niet die 
van het specialisme zelf! Dat proces 
motiveert mij. 

Tot slot wil ik benadrukken dat wij 
dat niet met z'n tweeën doen, maar 
samen met de 300 mensen die hier 
aan dit Instituut werken en niet te 
vergeten, onze collega's in de regio 
en in het land." 

Haren, mei 1996 

VHZ redacteuren: J. v. Ommen, 
A. Koele en N. Hoiting 

Kuik (onderwijs) R.C. Kalfsbeek (zorg) 
Naschrift van de redactie: 

In het volgend VHZ nummer stellen wij een soortgelijk vraaggesprek voor, maar dan op een andere 'werkvloer'. Welke 
leerkrachten, ouders of ondersteunende diensten bieden zich aan? En... last but not least: Wie komt met een betere naam 
dan "Communicatief Gehandicapten"? 

VHZ .jaargang 36 nummer 2 juin 1996 



ARTIKELEN 

Kinderen met kenmerken van verbale 
ontwikkelingsdyspraxie, 
hoe kan je als leerkracht bijdragen aan de therapie. 

A. van Dijk en L. Houweling 

Samenvatting 

Sommige kinderen worden door ernstige articulatieproblemen zo 

belemmerd in hun expressieve vaardigheden dat plaatsing op een 

school voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden nood

zakelijk is. Een deel van deze kinderen vertoont kenmerken van een 

verbale ontwikkelingsdyspraxie. De klanken die zij spreken zijn 

onherkenbaar of komen in het woord op de verkeerde plaats terecht. 

Ook dove en slechthorende kinderen kunnen kenmerken van verbale 

dyspraxie vertonen. Een articulatiestoornis ten gevolge van een ver

bale ontwikkelingsdyspraxie vereist een therapie waarbij de spraak-

motoriek intensief getraind wordt. Deze therapie zal voor een groot 

deel door de logopedist verzorgd worden, maar ook de leerkracht 

kan een belangrijke bijdrage leveren. In dit praktijkartikel van twee 

logopedisten wordt, na een theoretisch kader, systematisch beschreven 

hoe er op de Alexander Roozendaalschool in Amsterdam ook in de 

klas gericht gewerkt wordt met de kinderen die deze kenmerken ver

tonen. 

1. Wat is verbale ontwikkelings
dyspraxie? 

Verbale ontwikkelingsdyspraxie (ver
der te noemen dyspraxie)is een neu-
rogene articulatiestoornis. Kinderen 
met kenmerken van deze stoornis 
hebben problemen met het program
meren, het opeenvolgend maken en 
het afstemmen van de bewegingen, 
die nodig zijn voor het spreken. Ze 
zijn als het ware onhandig met de 
mond. 

De motorische vaardigheden die 
nodig zijn voor het spreken zou je 
kunnen vergelijken met de vaardig
heden waar je over moet kunnen 
beschikken als je wilt fietsen. Om te 
kunnen fietsen moet je namelijk ook 
verschillende dingen tegelijk en na 
elkaar doen: met je handen moet je 
het stuur vasthouden, je voeten moe
ten de pedalen ronddraaien, je moet 
zorgen dat je je evenwicht houdt en 
ondertussen moet je de omgeving in 
de gaten houden, zodat je op tijd remt 

of uitwijkt. Fietsen vraagt dus een 
afstemming van allerlei bewegingen 
op elkaar. 
Spreken is hiermee te vergelijken; 
alleen de bewegingen zijn veel klei
ner en daarmee vaak moeilijker. Ze 
verlopen ook veel sneller dan bij fiet
sen. 
Aan het uitspreken van een woord 
gaat een ingewikkeld proces vooraf. 
In onderstaand model wordt dit 
(sterk vereenvoudigd) weergegeven. 

A. van Dijk L. Houweling 

klanksysteem: 
eigenschappen en 
kenmerken van klanken 

pre 
arti 

motorisc 
:ulatiepl 

woordstructuursysteem: 
eigenschappen en kenmer
ken van woordstructuur 

h 
in 

FRAME 

• 
/ 

MOTORISCH AFREGELSYS-
TEEM: 
AFREGELING ARTICULATOREN 
AFREGELING VAN KLANKEN 
IN SYLLABEN/WOORDSTRUCTUREN 

fig. 1 Het spraakproductiemodel 

Het kind moet beslissen welke klan
ken hij wil gebruiken, en maakt hier
bij een keuze uit de klanken die hij tot 
zijn beschikking heeft (klanksys
teem), hij moet weten in welke volg
orde de klanken moeten staan 
(woordstructuur) en welke spieren 
nodig zijn om tot produktie van het 
woord te komen (motorisch afregel-
systeem). Bij kinderen met kenmer
ken van een verbale ontwikkelings
dyspraxie gaat er in het proces dat 
voorafgaat aan het spreken iets mis, 
het frame (plan) wordt onvoldoende 
of onjuist gevuld vanuit de drie syste
men. Dit leidt vervolgens tot een ver
keerde uitspraak. Bij een fout in het 
klanksysteem gebeurt er bijvoorbeeld 
het volgende: het kind wil het woord 
"kop" zeggen, kiest een verkeerde 
klank en zegt: "pop", of kan de / k / 
niet maken en zegt "pop". Bij een fout 
in het woordstructuursysteem zal het 
misschien "pok" zeggen of "ok", hij 
kiest de juiste klanken maar zet ze in 
de verkeerde volgorde of beheerst de 
woordstructuur MKM nog niet. Een 
fout in het motorisch afregelsysteem 
kan leiden tot bijvoorbeeld "top", in 
plaats van het heffen van de tongrug, 
heft het de tongpunt. Het spreken kan 
hierdoor onverstaanbaar worden. 

2. Kenmerken van verbale ontwik
kelingsdyspraxie 

Bij kinderen die ken 
merken van een ver 
bale ontwikkehngs 
dyspraxie vertonen, 
verloopt het plannen 
van de spreekbewe-
gingen niet goed. De 
zenuwen geven de 
prikkels goed door 
en de spieren kunnen 

in principe de bewegingen 
uitvoeren, het kind kan de verschillen-
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de spraakklanken goed onderscheiden 
maar toch worden de spreekbewegin-
gen niet goed uitgevoerd. Er is een 
gebrek aan willekeurige controle over 
het mechanisme van de spraakproduc-
tie. Hieronder volgen een aantal ken
merken van verbale ontwikkelingsdys-
praxie, welke in de spontane spraak 
opvallen. 

extreem beperkt klankenpatroon 
Kinderen kunnen nog in klinker-
spraak spreken of naast de klinkers 
slecht over één of twee medeklinkers 
beschikken. Een vrijwel onverstaan
bare spraak is hiervan het gevolg. 

inconsequent foutenpatroon 
Het ene moment maakt het kind een 
bepaalde klank wel en op een ander 
moment niet, de ene dag spreekt hij 
een woord goed uit, terwijl dat een 
dag later niet lukt. Ook kan een / k / 
door een / t / vervangen worden en 
even later door bijvoorbeeld een / p / . 
Dit betekent dat je niet steeds dezelf
de eisen kunt stellen aan de articula
tie van het kind. Ook bij het leeson
derwijs, en zeker bij leestoetsen, is dit 
iets om rekening mee te houden. 

toename fouten bij toename woord
lengte of uitingslengte 
Als een kind kan volstaan met korte 
antwoorden valt er soms weinig aan 
de articulatie op, gaat het kind echter 
meer praten dan kunnen delen volle
dig onverstaanbaar worden, ook 
meerlettergrepige woorden worden 
niet goed uitgesproken. 

zoekende articulatiebewegingen 
Voordat een kind iets zegt, ziet men 
soms zoekende bewegingen van de 
lippen en tong. Dit valt vaak op bij 
het aanvankelijk leesproces. Het kind 
moet de tijd krijgen om de juiste arti
culatie te vinden. 

sequentiëringsfouten 
het kind heeft moeite met het opeen
volgend zeggen van de klanken of 
moeite met de volgorde van de klan
ken binnen een woord, klanken 
komen op een verkeerde plek in 
het woord. 

moeite met klinker/medeklinkerver
bindingen 
Het lukt een kind bijvoorbeeld niet 
om klinkers na bepaalde medeklin
kers te maken waardoor de medeklin
ker vervangen wordt door een andere 
("soep" wordt "toep" of "stoep"). Ook 
dit is iets om tijdens het leesonderwijs 
rekening mee te houden. 

problemen met de luidheid of toon
hoogte 
Het kind spreekt of te zacht of te 
hard, hij kan de juiste luidheid niet 
doseren. Dit kan in de klas storend 
zijn, het kind kan er echter weinig aan 
doen. 

Naast deze lijst van kenmerken die 
het spreken betreffen kan een kind 
ook nog een aantal andere problemen 
hebben, zoals: 

orale dyspraxie 
Naast de verbale dyspraxie kan ook 
een orale dyspraxie (monddyspraxie) 
bestaan. Het kind maakt vaak de 
onwillekeurige bewegingen, zoals 
eten, lippen aflikken of blazen goed, 
maar als het deze bewegingen bewust 
moet maken lukt het niet. Hij kan wel 
een snoepje van zijn bovenlip aflik
ken, maar vraag je hem zijn tong naar 
zijn bovenlip te doen dan lukt dit 
niet. Ook samengestelde bewegingen, 
bijvoorbeeld van de ene mondhoek 
naar de andere gaan en weer terug, 
kunnen heel moeilijk zijn. 

problemen met eten en drinken 
Een kind verslikt zich snel, kauwt 
niet goed of heeft moeite met bijvoor
beeld harde groenten. Dit laatste kan 
een gevolg zijn van een extra gevoe
ligheid in de mond. 

onhandig 
Sommige kinderen maken niet alleen 
onhandige spreekbewegingen maar 
ze zijn helemaal onhandig. Als ze hun 
tanden poetsen zijn ze drijfnat, ze 
botsen vaak tegen iemand, ze laten 
veel uit hun handen vallen, enz. In de 
grove en fijne motoriek zie je eigenlijk 
hetzelfde gebeuren als bij het spre
ken. De ene dag kan het kind wel 

knippen, de andere dag lukt het niet. 
Bewegingen die ze veel geoefend 
hebben kunnen ze alleen op die ene 
manier goed uitvoeren (bijvoorbeeld 
wel alleen touwtje springen, maar 
niet als anderen het touw draaien). 
Het lijkt vaak of deze kinderen eerst 
doen en dan pas denken. 

3. Auditief gehandicapten en dys
praxie 

Het stellen van de diagnose dys
praxie is niet altijd eenvoudig. Bij de 
groep auditief gehandicapten is het 
onderkennen van dyspractische pro
blemen nog veel ingewikkelder. Door 
hun verminderd gehoor verloopt de 
articulatorische ontwikkeling immers 
afwijkend. Toch kan er tevens sprake 
zijn van dyspractische problemen. Zo 
kan het opvallen dat het spraakafzien 
nauwelijks op gang komt, het imite
ren van bewegingen moeilijk gaat en 
er lijkt onvoldoende gebruik gemaakt 
te worden van de aanwezige gehoor-
resten. Eén oorzaak hiervan zou een 
dyspraxie kunnen zijn. Met name als 
er ook kenmerken in de grove en fijne 
motoriek (zoals hierboven beschre
ven, maar ook problemen met het 
aanleren van de gebarentaal) aanwe
zig zijn, moet aan de aanwezigheid 
van verbale ontwikkelingsdyspraxie 
gedacht worden. Naast de gebruike
lijke hoortraining en articulatietrai
ning hebben deze kinderen ook een 
meer motorische training met behulp 
van het Dyspraxieprogramma nodig. 

4.Logopedie m.b.v. het Dyspraxie
programma 

De logopedische therapie is erop 
gericht de bewegingen, die nodig zijn 
om spraakklanken en klankcombina
ties te maken, te automatiseren. Het 
gaat met name om het aanleren van 
motorische vaardigheden. 
De neuropsycholoog Ben Maassen 
vergeleek de noodzakelijke therapie 
voor deze kinderen met het leren 
piano spelen: 
"Pianospelen leer je niet door veel 
naar pianomuziek te luisteren (auditieve 
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training), ook niet door het notenschrift 
te bestuderen (fonologische training, 
kennis nemen van verschillende klan
ken), maar uitsluitend door zelf stap 
voor stap de verschillende grepen en 
loopjes onder de knie te krijgen en einde
loos te oefenen." 

Dit wil zeggen: een intensieve spraak-
motorische training. 
Bij ernstig dyspractische kinderen 
(vaak de kinderen die op onze scho
len terecht komen) kan het voorko
men dat de drie verschillende syste
men die nodig zijn om tot invulling 
van een frame te komen, van onder af 
opgebouwd moeten worden. Net als 
bij pianospelen lukt dit niet wanneer 
wij direct beginnen met bijvoorbeeld 
woorden aan te leren, de structuur 
van een klank moet immers eerst 
motorisch worden opgeslagen. In dit 
programma gaan we er vanuit dat 
deze kinderen een zeer systematisch 
o p g e b o u w d e a r t i cu la t i e t ra in ing 
behoeven om greep te krijgen op het 
goed selecteren, sequentiëren en con
troleren van articulatiebewegingen. 
Het Dyspraxieprogramma biedt de 
mogelijkheid dit leerproces stap voor 
stap op te zetten. 
De geïsoleerde klank, de kleinst 
mogelijke bewegingseenheid in de 
spraak, vormt de bouwsteen van 
waaruit latere bewegingspatronen 
worden opgebouwd. In het program
ma is voor iedere spraakklank een 
klanksymbool (plaatje) gezocht dat 
de klank representeert. Met behulp 
van voorwerpen (bootje, jojo enz.) 
worden de klanken opgeroepen. Het 
kind zegt niet de letter / b / , maar 
maakt het geluid van een bootje. Op 
deze manier heeft het oefenen nog 
geen relatie met het soms zo bedrei
gende spreken, het kind produceert 
'geluiden'. 

ng 

' I 

fig.2. Enkele klanksymbolen 
Uitgaande van de klanken die het 
kind kan maken krijgt hij een aantal 
klanksymbolen aangeboden. De kin
deren leren spraakklanken en niet de 
letters van het alfabet, dus een / p / 
wordt in de oefening niet uitgespro
ken als / p u / o f / p e e / . 
Vervolgens wordt een beroep gedaan 
op de spraakmotorische planning 
door klanken in een reeks te zetten. 
Op deze manier worden de klanken 
in het klanksysteem opgeslagen en 
leert het kind de juiste klank op te 
roepen. Als dit met een aantal klan
ken lukt, leert het kind twee klanken 
af te wisselen. Het selecteren van de 
juiste klank wordt zo verder geoe
fend, en er wordt een groter beroep 
op het motorisch afregelsysteem 
gedaan. 
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tig. 3. Een reeks van contrasterende 
spraakklanken: de p- en k-klank. 

Alle oefeningen in het programma 
worden visueel ondersteund, aan de 
ene kant omdat de ervaring leert dat-
het visuele kanaal vaak een sterke 
kant is van dyspractische kinderen, 
aan de andere kant omdat het gebruik 
van plaatjes voor kinderen aantrekke
lijk is. 

Als het kind de regelmatige klankaf
wisselingen kan maken wordt een 
nog groter beroep gedaan op het 
selecteren van de klanken door de 
klankafwisselingen onregelmatig te 
maken. Pas wanneer het kind dit soe
pel kan, worden klankcombinaties 

met medeklinkers en klinkers 
getraind. Hiermee wordt echter pas 
begonnen als eenvoudige spreekbe-
wegingen voldoende zijn ingeslepen. 
Bij sommige kinderen verloopt de 
overgang naar dit niveau moeizaam. 
Vaak hebben deze kinderen dan ook 
erg veel moeite met de transfer naar 
de spontane spraak. Bij andere kinde
ren is door de training op klankni
veau het motorisch articulatiesysteem 
voldoende gerijpt en vindt de trans
fer zonder veel problemen plaats. 

fig. 4. Een opbouw van een woord
structuur: de k- en oe-klank worden 
'koe'. 
Pas in een later stadium dan gebrui
kelijk is bij articulatietraining worden 
van de klanken betekenisvolle woor
den gevormd. 

fig. 5. Een oefening voor de mede
klinkerverbinding 'st'. 
Verschillende MK- en KM-woorden 
worden vervolgens weer afgewisseld. 
Van deze woorden worden vervol-
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gens weer MKM-woorden gevormd, 
waarna ook de medeklinkerverbin
dingen aan bod komen. 
Tijdens het programma is een kind 
vaak op meerdere niveaus tegelijk 
aan het oefenen. Met sommige klan
ken oefent het in woorden terwijl het 
met andere klanken nog op het klank
niveau oefent. 

5. De klankgebaren 

Om het oproepen van de klanken te 
vergemakkelijken worden klankge
baren gebruikt als visueel-motorisch 
hulpmiddel. Voor iedere spraakklank 
beschikt het programma over een 
klankgebaar. Er is voor deze gebaren 
gekozen omdat ze zoveel mogelijk 
kenmerken van de klank weergeven 
en zo het oproepen van de 
articulatiebeweging vergemakkelijken. 
Bijvoorbeeld bij de / p / wordt een 
korte ploffende beweging met de 
wijsvinger gemaakt bij de lippen om 
aan te geven dat het een explosieve 
klank is die met de lippen gevorm-
wordt. 

Raak met de 

binnenkant van de 

wijsvinger kort de 

gesloten mond 

aan. 

fig.6 Het klankgebaar voor de /p/. 
Indien op de school een ander klank-
gebarensysteem (bijvoorbeeld vinger
spelling) gebruikt wordt, moet beke
ken worden welk systeem voor de 
kinderen het meest geschikt is. Het is 
niet wenselijk om meerdere systemen 
naast elkaar aan te bieden. Soms is 
het beter het in gebruik zijnde sys
teem te behouden en eventueel aan te 
passen. 
De klankgebaren worden gebruikt bij 

de oefeningen zolang het kind dit 
nodig heeft. In de klas kunnen ze in 
overleg met de logopedist ook 
gebruikt worden om een klank of 
bepaald woord te oefenen. Met 
behulp van het klankgebaar van die 
ene klank die het kind moeilijk kan 
toepassen, wordt de uitspraak verbe
terd, het klankgebaar werkt als 
geheugensteuntje. Het is niet de 
bedoeling dat hele woorden met 
gebaren verklankt worden. Meestal 
maakt de volwassene het gebaar. In 
enkele gevallen wordt het kind tij
dens de logopedieles gestimuleerd 
om zelf het gebaar te maken. In de 
klas wordt dit niet van het kind 
gevraagd. 

6. Verbale ontwikkelingsdyspraxie 
en lezen 

Naar de relatie tussen dyspraxie en 
lezen is nog onvoldoende onderzoek 
gedaan. In de praktijk blijkt dat er 
geen leesproblemen hoeven te ont
staan, zeker als de problemen minder 
ernstig zijn. De klank-symboolkoppe
ling kan dan zonder problemen ver
vangen worden door een klank-letter
koppeling. Het leren lezen kan dan 
vervolgens een ondersteuning zijn 
voor de articulatie. In het programma 
worden synthese en rijmoefeningen 
gedaan vanuit een motorisch uit
gangspunt, maar het blijkt dat ook de 
auditieve vaardigheden hierdoor 
gestimuleerd kunnen worden. 
Een deel van de dyspractische kinde
ren krijgt echter veel moeite met het 
leren lezen. Sommigen hebben erg 
veel moeite met de articulatie van 
losse klanken en krijgen daardoor 
problemen met het verklanken van 
de letters, anderen hebben juist moei
te met het samenvoegen van twee 
klanken waardoor er syntheseproble
men ontstaan. De problemen die zich 
voordeden bij het leren spreken 
komen soms weer terug bij het leren 
lezen. De klankgebaren kunnen de 
kinderen dan helpen om de articula
tie van de klanken op te roepen. 
Er is een groep kinderen die erg veel 
moeite heeft met het onthouden van 
de klanksymbolen. Te verwachten 

valt dan dat zij ook veel problemen 
zullen krijgen met de klank-teken-
koppeling. Door al in een vroeg stadi
um van de articulatietraining de let
ters bij de symbolen te schrijven en de 
symbolen bij het leesonderwijs te 
betrekken kan deze koppeling mis
schien vergemakkelijkt worden. Dit 
kan al in de oudste kleutergroepen in 
bijvoorbeeld een 'letterhoek' geïntro
duceerd worden. De kinderen kun
nen dan met de letters uit de letter
doos korte boodschappen naleggen 
en de klanksymbolen kunnen als een 
soort steunklanken erbij gezocht wor
den als bepaalde articulaties nog niet 
lukken. 
Tijdens het leren lezen zal voortdu
rend in de gaten gehouden moeten 
worden of een kind iets niet goed zegt 
omdat het niet goed leest of als 
gevolg van de articulatievaardighe-
den, juist door het wisselende karak
ter van de problemen. Door kinderen 
een plaatje aan te laten wijzen van 
wat het gelezen heeft, kan gecontro
leerd worden of ze goed lezen. Ze 
hoeven de woorden dan niet te ver
klanken. 

7. In gesprek met zeer slecht ver
staanbare kinderen 

Voor kinderen die onverstaanbaar 
spreken is het van het grootste belang 
dat zij gestimuleerd worden in hun 
communicatie; dat zij ondanks hun 
probleem plezier houden in het spre
ken. Eén van de belangrijke taken van 
de leerkracht (waar leerkracht staat 
kan ook assistent gelezen worden) is 
daarom dat hij er voor zorgt dat er in 
de klas een sfeer heerst waarin het 
kind zich op zijn gemak voelt en uit
genodigd wordt om te communice
ren. Mogelijke hulpmiddelen hierbij 
zijn het communicatieschriftje, dag
bladen en een plakboek. 
Hieronder volgt een korte uitleg van 
deze drie hulpmiddelen: 

Het communicatieschriftje: 
Dit is een schriftje dat dagelijks heen 
en weer gaat tussen ouders en leer
kracht. Zowel de ouders als leer
kracht schrijven wat het kind die dag 
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gedaan/beleefd heeft. De ene keer 
gebeurt dit uitgebreider dan de ande
re keer maar het doel is dat de leer
kracht en ouder met behulp van het 
schriftje in gesprek komen met het 
kind. Na het lezen van het schriftje 
kan de leerkracht het kind uit de tent 
lokken door gericht vragen te stellen. 
Ook kan hij adequaat reageren als het 
kind uit zich zelf iets vertelt omdat hij 
weet waarover het kind praat. Bij 
onverstaanbare kinderen werkt het 
goed om samen met het kind het 
schriftje te lezen. De leerkracht vertelt 
wat de ouder geschreven heeft en 
verwoordt op deze manier het ver
haal van het kind, deze zal op zijn 
beurt enthousiast ja en nee knikken 
tijdens het horen van zijn eigen ver
haal. Het is dus niet noodzakelijk dat 
het kind zelf praat om toch goed te 
kunnen communiceren. 
Een bijkomend voordeel van het com
municatieschrift is dat het een moge
lijkheid geeft om het contact tussen 
school en thuis te onderhouden. 
Omdat de meeste kinderen niet door 
de ouders naar school gebracht wor
den spreken ouders en leerkracht 
elkaar maar weinig. Bijzondere voor
vallen kunnen niet bij het hek worden 
uitgewisseld. Belangrijke informatie 
kan via het schrift toch dagelijks de 
weg naar de ouders vinden. 

De map met dagbladen 
Op de Alexander Roozendaalschool 
wordt dagelijks voor alle kleuters een 
dagblad gemaakt. Op het blad (A4-
formaat) staat in grote lijnen wat er 
die dag gebeurd is. De verschillende 
activiteiten worden genoemd en op 
sommige wordt nader ingegaan. 
Bijvoorbeeld het kringgesprek wordt 
in het kort weergegeven en het nieu
we liedje wordt opgeschreven. Het 
blad wordt vermenigvuldigd en ieder 
kind uit de groep krijgt in zijn mul-
tomap het dagblad. Deze map, waar 
ook oefenbladen van de logopedie en 
mondmotoriekoefeningen in zitten, 
gaat dagelijks van school mee naar 
huis. Met behulp van de dagbladen 
kan het kind thuis vertellen wat hij op 
school gedaan heeft. Voor veel kinde
ren blijkt deze map zeer belangrijk. 
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fig 7. Voorbeeld van een dagblad. 

Het plakboek 
Voor kinderen die graag willen ver
tellen maar zeer ernstig belemmerd 
worden in de communicatie door een 
onverstaanbare spraak is het soms 
aan te raden een plakboek te maken. 
Hierin worden foto's van mensen en 
dingen waarover het kind regelmatig 
wil praten geplakt. Daarnaast wor
den in het boek, samen met het kind, 
de gebeurtenissen van een dag gete
kend of geplakt. Dit kan zowel thuis 
als op school gebeuren. Met behulp 
van dit boek kan een kind zelf iets aan 
anderen vertellen. Een goed moment 
om een plakboek te beginnen is aan 
het begin van een vakantie. De hulp
middelen contactschrift en dagbladen 
vallen dan immers beiden weg. 

8. Alternatieve communicatie 

Voor een kleine groep kinderen is het 
aan te raden om te zoeken naar een 
alternatieve vorm van communicatie. 
Dit is de groep kinderen die volledig 
onverstaanbaar spreekt en waarvan 
het vermoeden bestaat dat het op 
gang komen van de spraak nog enige 
tijd op zich zal laten wachten. Te den
ken valt aan het gebruiken van geba
ren uit de dovenwereld, het Bliss-
symbolen systeem of totale commu

nicatie. De keuze die gemaakt wordt 
hangt af van de mogelijkheden van 
het kind. Het aanleren en gebruiken 
van een alternatieve vorm van com
municatie heeft alleen kans van sla
gen als de ouders en de leerkracht 
zich er voor in willen zetten. De leer
kracht zal zich de nieuwe vorm van 
communicatie eigen moeten maken 
en in de klas moet hij het kind de 
ruimte bieden om te kunnen oefenen. 

9. In gesprek met het kind 

In gesprek met dyspractische kinde
ren is het nuttig de vangmethode 
(A.M.J. van Uden 1973) te gebruiken. 
Deze methode heeft als doel de taal
vorm te verbeteren en werkt in het 
kort als volgt: 
Het kind wil iets vertellen maar doet 
dit in een a-grammaticale zin. 
Voordat de luisteraar hierop reageert 
'vangt' hij deze zin, d.w.z. hij herhaalt 
hem in aangepaste vorm. Daarna 
geeft hij alsnog zijn reactie op de zin. 
Dit gebeurt zo dat het de communica
tie niet verstoort. 
Bijv.: Kind: 'itte heb uvalt.' 
Volw: 'ben jij gevallen? heb je pijn?' 
Deze manier van praten is eigenlijk 
de natuurlijke wijze waarop ouders 
met peuters praten. 
Zoals net al werd aangegeven is het 
doel van deze spreekwijze het verbe
teren van de taalvorm. Het kind krijgt 
op deze manier immers doorlopend 
korte zinnen te horen die op dat 
moment binnen zijn belevingswereld 
vallen. 

Waarom is dit nuttig bij dyspractische 
kinderen? 
In de eerste plaats geldt voor vrijwel 
alle dyspractische kinderen dat zij 
ook een achterstand in de expressieve 
taalontwikkeling vertonen. Extra aan
dacht voor de taalvorm op een com
municatieve manier is daarom zeer 
nuttig. 

Een andere reden is dat het voor 
slecht verstaanbare kinderen prettig 
is dat zij hun eigen woorden terug 
horen. De meeste dyspractische kin
deren zijn zich wel degelijk bewust 
van hun handicap. Als ze horen dat 
de luisteraar hun uiting heeft her-
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haald is dat een bevestiging dat de 
boodschap is overgekomen. Bij veel 
kinderen is het door de slechte ver
staanbaarheid niet mogelijk om de 
hele zin te herhalen. Vaak is het wel 
mogelijk een enkel woord te herha
len. Het kind voelt dan toch dat er 
naar hem geluisterd wordt en kan een 
nieuwe poging wagen. 
Voor kinderen die al wat meer vertel
len geeft het steun als hun verhaal 
tussentijds wordt samengevat; als het 
kind een stukje verteld heeft geeft de 
luisteraar in het kort weer wat het 
kind gezegd heeft. Voor beiden is dat 
prettig. De luisteraar kan nagaan of 
hij het verhaal goed begrepen heeft. 
Het kind kan even op adem komen, 
aanvullingen geven en weer verder 
gaan met zijn verhaal. 
Een andere manier om met een moei
lijk verstaanbaar kind te praten is 
door het stellen van gesloten vragen. 
Als het kind heeft aangegeven waar
over hij wil praten kan je als leer
kracht gericht vragen stellen waarop 
het kind kan reageren met 'ja' of 'nee', 
(was het met je broertje?, was het bui
ten? enz.) 

Soms is het mogelijk een kind aan te 
laten wijzen wat het bedoelt. 
Als een gesprekje helemaal mis loopt 
omdat het kind zich op geen enkele 
manier duidelijk weet te maken, dan 
is het meestal het beste om dit eerlijk 
tegen het kind te zeggen. 

10. Mondmotoriek in de klas 

Veel kinderen met kenmerken van 
een verbale ontwikkelingsdyspraxie 
hebben ook problemen met de mond
motoriek. Dit wordt door de logope
dist opgemerkt en tijdens de logope
die wordt daar aandacht aan besteed. 
In de praktijk blijkt dat de mondmo-
toriekoefeningen heel goed in de klas 
uitgevoerd kunnen worden. 
Bij ons op school staat mondmotoriek 
standaard twee tot drie keer per week 
op het rooster van de kleutergroepen. 
De activiteit vindt plaats in de kring 
en duurt wisselend 5 tot 20 minuten. 
De tijdsduur hangt af van de manier 
waarop de oefeningen worden aange
boden. Bij de oudere kleuters kunnen 

de oefeningen in vlot tempo achter 
elkaar worden uitgevoerd. Bij de 
jongste kleuters worden er vaak aller
lei activiteiten omheen aangeboden 
om de oefeningen aantrekkelijker te 
maken. 
De mondmotoriekoefeningen wor
den in overleg met de logopedist uit
gezocht en uitgevoerd door de leer
kracht. Behalve het voordoen van de 
oefeningen kan de leerkracht het kind 
ook helpen bij de uitvoering van de 
bewegingen. Het even aantikken van 
de lip of een beetje chocopasta op de 
lip smeren kan faciliterend werken. 
Bij kinderen die overgevoelig zijn in 
het mondgebied is deze hulp af te 
raden. Het gebruiken van de spiegel 
kan ook als hulpmiddel dienen. 
Het oefenen in de klas biedt grote 
voordelen. Er wordt vaker geoefend 
en de kinderen beleven er in het alge
meen meer plezier aan als het in de 
groep gebeurt. Voor dyspractische 
kinderen geldt nog meer dan voor 
andere kinderen dat er frequent geoe
fend moet worden. Een nieuw moto
risch systeem moet vergaand worden 
geautomatiseerd. Dit betekent dat 
ook voor kinderen bij wie de mond
motoriek minder gestoord is de oefe
ningen nog steeds relevant zijn. De 
kinderen moeten uiteindelijk de tota
le mondmotoriek volledig onder con
trole krijgen. 

Door het oefenen in de klas kan er een 
intensieve motorische training plaats 
vinden. 

11. Het gebruik van klankgebaren 

Kinderen met een verbale ontwikke
lingsdyspraxie worden veelal behan
deld met het Dyspraxieprogramma. 
Één van de hulpmiddelen die dit pro
gramma biedt zijn de eerder beschre
ven klankgebaren. 
De logopedist gebruikt deze gebaren 
in de therapie. Ze hebben als doel de 
juiste articulatie op te roepen bij het 
kind. In overleg met de logopedist 
kunnen de klankgebaren ook in de 
klas geïntroduceerd worden. De 
klankgebaren kunnen zowel klassi
kaal als individueel aangeboden wor
den. Het individueel aanbieden van 

de klankgebaren is nuttig als blijkt 
dat een kind in de logopedieles een 
bepaalde klank goed gebruikt maar 
dat in een andere situatie niet doet. 
Door de klankgebaren in de klas te 
gebruiken slaat de leerkracht een 
brug tussen de therapie en de dage
lijkse situatie. 
Het gebruiken van de klankgebaren 
kan als volgt in zijn werk gaan: Het 
kind wil tekenen en vraagt aan de 
leerkracht om een 'poklook', de leer
kracht reageert met 'pak maar een 
potlood' en maakt twee maal het 
klankgebaar voor de / t / . Afhankelijk 
van het kind en de situatie kan om 
herhaling van het woord gevraagd 
worden. Het is echter niet de bedoe
ling dat er een therapiesituatie ont
staat, de communicatie moet gewoon 
doorgang vinden. 
Door de klankgebaren in de klas te 
gebruiken wordt het kind gedurende 
de dag meerder malen uitgelokt om 
de goede klank te maken. 
De klankgebaren kunnen ook klassi
kaal aangeboden worden. Dit gebeurt 
doorgaans tijdens kringactiviteiten. 
Als er een nieuw woord geïntrodu
ceerd wordt kan een belangrijke of 
lastige klank in dat woord gevisuali
seerd worden met een klankgebaar. 
Bijvoorbeeld het woordje 'wip-wap' 
wordt voor veel kinderen eenvoudi
ger uit te spreken als de / w / wordt 
ondersteund met een klankgebaar. 

12. Woorden klappen 

Een ander hulpmiddel bij het articu
leren is het klappen van woorden. 
Deze motorische activiteit maakt dat 
de kinderen de woordstructuur en 
het ritme van een woord kunnen voe
len. Het klappen van woorden is bij 
uitstek geschikt om in de kring te 
doen. Het gaat als volgt: 
Tijdens een kringactiviteit komt een 
woord ter sprake dat problemen 
oplevert bij het uitspreken. Het 
woord wordt op het bord genoteerd 
en voorzien van accentstrepen. D.w.z. 
er komt een horizontaal streepje op 
de onbeklemtoonde lettergreep, een 
schuin omhoog oplopend streepje op 
de beklemtoonde lettergreep. 
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Tegelijk met het zeggen van het 
woord worden nu ook de lettergre
pen geklapt. Bij de accentloze letter
greep slaat het kind met beide han
den op schoot, bij de lettergreep waar 
het accent op valt slaat het de handen 
in een omhoog gaande beweging 
tegen elkaar. 
Deze beweging benadrukt de richting 
van de ademstroom en het accent. (Er 
zijn kinderen voor wie geldt dat het 
in de lucht klappen en tegelijkertijd 
spreken te moeilijk is, deze kinderen 
mogen alle lettergrepen op hun 
schoot klappen). 
Door het klappen wordt het kind zich 
bewust van het ritme dat een woord 
heeft. Het voelen van het ritme is een 
steun bij het volledig uitspreken van 
het woord. 
Een prettige bijkomstigheid is dat 
kinderen door de motorische onder
steuning -het klappen-de woorden 
beter opslaan en ze makkelijker kun
nen onthouden. 
Het klappen van woorden kan ook bij 
de oudere kinderen een steun zijn bij 
het uitspreken en onthouden van 
complexere woorden (b.v de maan
den van het jaar). 

13. Klanksymbolen 

De klanksymbolen kunnen in de klas 

een nuttige rol spelen voor kinderen 
die moeite hebben om een aangeleer
de klank toe te passen in het spreken. 
Het klanksymbool van de bewuste 
klank kan als herinnering op het tafel
tje van het kind worden geplakt. 
Ook klassikaal kunnen de symbolen 
gebruikt worden. Een moeilijk te arti
culeren woord kan op het bord wor
den geschreven en onder de lastige 
klank wordt het klanksymbool 
geplakt. 

14. Het dyspraxieprogramma in de 
klas 

Als in een klas veel kinderen met 
kenmerken van een verbale ontwik-
kelingsdyspraxie zitten is het moge
lijk om in de klas met het 
Dyspraxieprogramma aan de slag te 
gaan. Om de oefeningen aan te pas
sen hoeven de werkbladen alleen uit
vergroot te worden met het kopieer
apparaat. De oefeningen worden 
geselecteerd door de logopedist. In 
het algemeen kan hierover gezegd 
worden dat de werkbladen die in de 
groep worden gedaan niet te hoog 
van niveau moeten zijn. De kinderen 
moeten de oefeningen goed aan kun
nen. 

Het oefenen in de klas moeten gezien 
worden als extra training, om het 

nieuw geleerde in te slijpen. Het aan
leren van nieuwe klanken of het 
introduceren van een nieuw niveau is 
iets dat in de individuele behandeling 
moet plaatsvinden. 
Een andere manier om het program
ma in de klas te gebruiken is door 
individueel te oefenen. De leerkracht 
wordt dan als co-therapeut ingezet. 
Op verzoek van de logopedist kan 
een leerkracht dagelijks een minuut 
of vijf met het kind aan het werk. 
Materiaal is altijd bij de hand want de 
oefenbladen zitten achter in de map 
die in de klas staat. 
Voordat een leerkracht kan gaan oefe
nen met het kind vindt uitgebreid 
instructie plaats door de logopedist 

Literatuur: 

Uden van, A.M.J.: Taalverwerving 
door taalarme kinderen. Rotterdam 
(1973) 
Werkgroep Verbale Ontwikkelings-
dyspraxie: Dyspraxie programma. 
Swets & Zeitlinger, Lisse (1993) 

Reader interne opleiding Alexander 
Roozendaalschool. 
(Interne uitgave), Amsterdam (1993) 

Hehner, B.: Bliss symbols for Use. 
Blissymbolics Communication 
Institute, Toronto (1980) 

Annelies van Dijk en Loes 

Houweling zijn beiden lid 

van de werkgroep 'Verbale 

Ontwikkelingsdyspraxie' en 

werken als logopedist op de 

Alexander Roozendaalschool 

(school voor primair onder

wijs aan kinderen met ernsti

ge spraak- en taalmoeilijkhe-

den) te Amsterdam. 

VHZ .jaargang 36 nummer 2 -juni 1996 



M. Spoolder 

M.SPOOLDER 

Hoe ga je als school om met stagiaires? 

Samenvatting 

In dit praktijkartikel wordt beschreven hoe op een school voor slecht

horende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoei-

lijkheden stagiaires van de M.B.O. opleiding Sociaal (Ped)agogisch 

Werk worden begeleid. Daar worden stageplaatsen aangeboden aan 

drie stagiaires die een half jaar stage lopen. Eerst beschrijft de auteur 

hoe de begeleiding voorheen verliep en hoe zij ertoe gekomen is om 

deze te veranderen. Na de Opleiding Praktijkopleider heeft zij een 

stage- opleidingsplan gemaakt waarin de introductieperiode, de 

begeleiding en de taken van de praktijkbegeleidster worden omschre

ven. 

1. Inleiding 

Stagiaires; bijna in iedere instelling 
kom je ze tegen. Overal worden ze op 
verschillende manieren begeleid of 
juist niet begeleid. Zij krijgen overal 
verschillende taken en verantwoorde
lijkheden. Zijn er wel voldoende 
afspraken over wat stagiaires wel en 
niet mogen in een instelling? Zijn er 
voor iedere stagiaire dezelfde kansen 
om te leren en zich te ontwikkelen? 
Werken we op een verantwoorde 
manier voor alle betrokkenen? Door 
de mogelijkheden die ik heb gekregen 
binnen onze instelling om kennis en 
plannen vorm te geven, hebben wij 
nu Stagebeleid: formatie, plannen en 
duidelijkheid. 

2. Een stukje terug in de tijd 

Stagebegeleiding is in veel scholen 
voor speciaal onderwijs een onder
deel van de taakomschrijving van een 
klasse-assistente. De praktijk heeft 
uitgewezen dat stagiaires meestal 
stage lopen in juist die groepen waar 
geen assistente werkt. De begeleiding 
wordt in deze gevallen gegeven door 
de leerkracht van de betreffende 
groep. Iedere leerkracht begeleidt op 
zijn manier en met zijn eigen invul
ling. Doordat ik vanuit werkervarin

gen elders veel stagebegeleiding 
gegeven heb en dit altijd een heel 
leuk onderdeel van mijn werk heb 
gevonden, ben ik binnen onze school 
steeds meer taken die met stage te 
maken hadden op mij gaan nemen. 
Hierdoor heb ik zicht gekregen op 
hoe de begeleiding binnen onze 
school geregeld was. De rode lijn in 
het gebeuren was het stageboek van 
de opleiding, waarin de opdrachten 
en eindcriteria vermeld staan. 
Vervolgens kwam ik tegen dat sta
giaires: 

-Verschillende taken en "verantwoor
delijkheden" kregen. 
-Verschillend begeleid of juist niet 
begeleid werden. 
-Verschillend beoordeeld werden. 

Deze situatie vond ik, voor een school 
die staat voor het principe dat ieder
een gelijke kansen en mogelijkheden 
moet krijgen om zich te kunnen ont
wikkelen, niet gewenst. 
Gevolgen van een dergelijke situatie 
zijn namelijk dat 
-Er op deze wijze geen uniformiteit is 
in de instructie en informatie en er 
daardoor geen zicht is op parate ken
nis en niveau van functioneren van 
stagiaires. 
-Er op deze wijze geen overeenstem

ming is in de manier van begeleiden 
en er dus geen gelijke kansen en leer
voorwaarden zijn op de werkplek. 
-Er op deze wijze tijdens een beoorde
ling uitgegaan wordt van een ieders 
ideaalbeeld met zijn eigen normen en 
waarden van hoe een stagiaire moet 
functioneren. 
-De begeleiding van stagiaires voor 
de leerkracht taakbelastend is, omdat 
dit eigenlijk een taak van een klasse
assistente is. 

3. De opleiding "Praktijkopleider" 
van de O.V.D.B. Landelijk Orgaan 
Beroepsonderwijs 

Dit is een opleiding van een jaar vol
gens het leerlingwezen, Sector Zorg 
en Welzijn. Tijdens de opleiding is je 
werkplek, in dit geval de 
Burgemeester de Wilde School, het 
leerbedrijf en moet er aan bepaalde 
voorwaarden worden voldaan: 
- Er moet een persoon zijn in de orga
nisatie die je mentor kan zijn: deze 
bekijkt en bespreekt de opdrachten 
van de opleiding. 
- Er moeten ten minste twee stagiaires 
aanwezig zijn om te begeleiden. 
- Je moet tijd krijgen om tijdens je 
opleiding de opdrachten en de bege
leiding uit te voeren. De opleiding 
bestaat uit zes modulen die in de 
vorm van een werkstuk, theorie-exa
men of competentiegesprek worden 
afgesloten. De onderwerpen die 
worden behandeld zijn: Introductie
activiteiten, Methodisch begeleiden, 
Beoordelen, Gespreksvoering en 
Leervoorwaarden op de werkplek. In 
opdracht van de O.V.D.B. wordt het 
beroepsbegeleidend onderwijs gege
ven door de Pedagogisch Technische 
Hogeschool Nederland. De begelei
ding volgens het leerlingstelsel wordt 
gegeven door consulentes van de 
O.V.D.B. Tijdens deze opleiding heb 
ik mooi de kans gekregen om de 
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betreffende kennis toe te passen in de 
praktijk. Ik ben hierdoor de begelei
ding van stagiaires heel anders gaan 
zien en heb daarom allerlei plannen 
ontwikkeld om het stagebeleid bin
nen onze school anders op te zetten. 

4. Het stage-opleidingsplan 

Dit is een plan waarin je beschrijft 
wat je als school aan stagiaires te bie
den hebt en wat je als stageverlenen
de instelling van stagiaires verwacht. 
Je planning van activiteiten stel je af 
op de theorie-opdrachten die een sta
giaire van haar opleiding krijgt. 

Introductieperiode 
Aan het begin van de stage begin je 
met een introductieperiode van zes 
weken.Daarin staat iedere week een 
activiteit gepland die de stagiaire de 
mogelijkheid geeft om na deze perio
de met een stukje bagage en kennis 
van de kinderen van onze doelgroep 
aan de volgende stageperiode te 
beginnen. Tijdens deze periode stelt 
de stagiaire een stageplan op met 
leerdoelen t.a.v.kennis- en houdings
aspecten, waaraan ze de verdere 
periode wil werken. We proberen dan 
ook meteen een koppeling te maken 
naar de praktijk. We gaan dan samen 
bekijken tijdens welke werkzaamhe
den en activiteiten in de groep er aan 
deze leerdoelen gewerkt wordt. Met 
de mentor van de opleiding vindt er 
een gesprek plaats, waarin de stagiai
re haar plannen en te volgen traject 
vertelt. Deze introductieperiode lijkt 
heel intensief. Je kunt echter veel 
zaken met alle stagiaires samen doen. 
Denk aan een rondleiding door de 
school met uitleg van apparatuur. 
Denk aan uitleg over de doelstelling 
en het toelatingsbeleid van de instel
ling. Denk aan instructie over het 
omgaan met de kinderen van onze 
doelgroep. Denk aan uitleg van de 
logopediste over gehoor- en spraak-
problemen. Als stageverlenende 
instelling heb je ook verantwoorde
lijkheid voor de manier waarop sta
giaires met, in ons geval, de kinderen 
omgaan. Het om kunnen gaan met 
beroepsgeheim en het waarborgen 

van de privacy van kinderen, ouders 
en personeel is ook van belang. Door 
een introductieperiode op deze 
manier aan te pakken geef je alle 
betrokken personen dezelfde kennis, 
kansen en mogelijkheden om op een 
verantwoorde manier aan een leerpe
riode te beginnen. 

Begeleiding 
Na de introductieperiode heeft iedere 
stagiaire om de week een gesprek met 
de praktijkbegeleidster over ervarin
gen, situaties en problemen die de 
stagiaire is tegengekomen tijdens het 
werk met de kinderen. De stagiaires 
houden een logboek bij waarin zij 
hun ervaringen beschrijven. De prak
tijkbegeleidster leest deze verslagen, 
die haar informatie geven over het 
handelen en denken van de stagiaire 
in de praktijk. De opdrachten van de 
opleiding worden ook door de prak
tijkbegeleidster gelezen en bespro
ken. De praktijkbegeleidster zorgt 
voor de integratie van de theorie en 
de praktijk en begeleidt de leerdoelen 
t.a.v. de eindtermen van de opleiding. 
Voor een tussenevaluatie en een 
beoordeling van de stagiaire is er 
regelmatig overleg tussen de 
betreffende leerkracht en de praktijk
begeleidster over het functioneren 
van de stagiaire. De leerkracht waar
bij een stagiaire werkt, begeleidt de 
stagiaire in directe relatie tot het wer
ken in de groep en met de kinderen. 
Hij of zij bespreekt het rooster en de 
taken die een stagiaire daarin heeft. 
Hij of zij geeft de stagiaire uitleg, 
instructie en feedback bij het functio
neren in de groep. 

Externe kontakten 
De praktijkbegeleidster onderhoudt 
kontakten met de Opleiding Sociaal 
(Ped)agogisch Werk en is betrokken 
bij vergaderingen waarbij de integra
tie theorie-praktijk plaats vindt. De 
Opleiding voor Sociaal (Ped)agogisch 
werker houdt één maal per jaar een 
open dag, waarop zij de stageverle
nende instellingen vraagt zich te pre
senteren. Deze dag vertegenwoordigt 
de praktijkbegeleidster in samenwer
king met de stagiaires onze school. 

Coördinerende taken 
Het plannen van de begeleidingsge
sprekken, evaluaties, instructies en 
beoordelingen behoort tot de taak 
van de praktijkbegeleidster. Na de 
kennismakingsgesprekken bepaalt de 
praktijkbegeleidster hoe de verdeling 
over de groepen, waarin stagiaires 
kunnen werken, zal plaatsvinden. Zij 
kan dan, indien mogelijk, rekening 
houden met motivatie en voorkeuren 
van de stagiaires. Tevens kan ze 
enigszins inschatten welke stagiaire 
het beste bij welke groep past. Als er 
werkzaamheden buiten de groep zijn 
waarbij stagiaires ingezet kunnen 
worden, worden deze bij de praktijk
begeleidster gemeld. Zij kan instruc
tie geven en een verdeling van taken 
maken. Op deze manier kan zij bin
nen de organisatie tevens de belangen 
behartigen t.a.v. faciliteiten, arbeids
omstandigheden en rechtspositie. 

5 Wat is het resultaat? 

Ik ben heel blij dat ik op deze manier 
binnen onze organisatie mijn plannen 
heb mogen verwezenlijken. Als prak
tijkbegeleidster heb ik twee uur for
matie per week gekregen. Tijdens de 
introductieperiode heb ik deze tijd 
hard nodig om de aktiviteiten in te 
plannen. Na deze periode van zes 
weken heb ik om de week met iedere 
stagiaire een begeleidingsgesprek van 
drie kwartier en cluster ik deze for
matie uren. 
Ik vind dat je als stage-instelling aan 
de leervoorwaarden zou moeten vol
doen die ik in het stageplan beschre
ven heb. Het werkt ook aan twee kan
ten: optimale leervoorwaarden geven 
mensen meer kennis en mogelijkhe
den om zich te ontwikkelen, waar
door zij op hun beurt in de organisa
tie op een verantwoorde manier 
inzetbaar zijn en sneller ingewerkt 
raken. Ik vind ook dat wij deze ver
antwoording aan de ouders van onze 
kinderen verschuldigd zijn; denk aan 
het werken van stagiaires met onze 
kinderen en het waarborgen van de 
privacy. Voor de leerkrachten waarbij 
stagiaires werken blijkt deze manier 
van werken een duidelijke taakver-
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lichting te zijn en een stagiaire een 
goede, prettige helpende hand in de 
groep.Vanuit de opleiding S.P.W. is 
men erg tevreden met deze opzet en 
zij dragen deze manier van werken 
uit naar andere instellingen om 
zoveel mogelijk uniformiteit te krij
gen. Zelf vind ik het heel prettig dat 
ik door het werken met stagiaires 
steeds kritisch met mezelf en ons 
werk bezig ben en ik steeds van nieu
we ontwikkelingen van de opleiding 
op de hoogte ben. Wat ook nog een 
leuke bijkomstigheid is, is dat nieuw 
personeel en invallers ook nog mee 
profiteren van deze opzet: zij kunnen 
meedoen aan de introductie-activitei
ten die voor hen belangrijk zijn. 

Adressen: 

-Opleiding.Praktijk Opleider.O. V.D.B. 
Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs. 
Postadres:Postbus 131 - 3980 cc 
Bunnik. (03405 -70244). 
-Pedagogisch Technische Hogeschool 
Nederland. Kaap Hoorndreef 40-
3563 AV Utrecht. 
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Woordenschat, Taalplan kleuters, 
Luister maar 
R. Janssen 

1. Zorgverbreding 

Er bestaan diverse methoden en 
materialen die in het kader van NT2-
onderwijs ingezet kunnen worden. 
Om te zorgen dat er zo weinig moge
lijk leerlingen uitvallen zullen de 
middelen op een bepaalde manier en 
in een bepaalde volgorde moeten 
worden aangeboden. Met andere 
woorden: er zal een lijn aangebracht 
moeten worden binnen het NT2-
onderwijs op basis van de methoden 
en materialen. Het spreekt vanzelf 
dat alleen met het uitzetten van een 
lijn het preventieve karakter nog niet 
gegarandeerd is. Concreet, in de 
praktijk, op lesniveau zal deze lijn 
moeten worden vormgegeven. 
Voortdurend zal de leerkracht alert 
moeten zijn op signalen uit zijn of 
haar groep: wat gaat er goed, wat 
gaat er fout en welke factoren spelen 
daarbij een rol. De analyse van deze 
signalen geeft vervolgens een eerste 
aanzet tot diagnostiseren van moei
lijkheden in de groepssituatie. Bij 
NT2-onderwijs ligt bijvoorbeeld het 
probleem in het niet kunnen discrimi
neren van klanken of ontbreekt het 
begrip. Het uiteindelijke doel van de 
analyse zal tweeledig zijn: 

a. remediering van leerlingen op de 
veronderstelde problematiek met als 
doel het voorkomen dat kinderen in 
de loop van hun schoolloopbaan 
gaan afhaken. 
b. handhaven van de opgezette pre
ventieve lijn met bijstelling op een 
aantal onderdelen als blijkt dat de 
gesignaleerde problematiek een meer 
algemeen voorkomende is. 
Werken aan een gestructureerd en 
effectief NT2-onderwijs betekent dan 
ook planmatig werken met als kern
woorden: signaleren, diagnostiseren 
en remediëren. 

De hierna beschreven computerpro
gramma's worden beschreven in hun 
relatie tot deze kernwoorden. 

2. Woordenschatontwikkeling 

Het huidige NT2-onderwijs houdt al 
duidelijk rekening met de aanbeve
lingen van Litjens. Op zich is dit zeer 
noodzakelijk want uit het norme-
ringsonderzoek van de Taaltoets 
Allochtone Kinderen (Verhoeven en 
Vermeer, 1988) blijkt bij voorbeeld dat 
de achterstand die anderstaligen 
(voornamelijk Turkse en Marok-
Okaanse kinderen) hebben, vergele
ken met Nederlandse kinderen, zo'n 
vier jaar bedraagt. Nederlandse vier
jarigen bleken een bijna even grote 
woordenschat te hebben als Turkse 

Binnen het 

woordenschatonderwïjs vindt 

een duidelijke verschuiving 

plaats van incidentele- naar 

intentionele woordleersitu

aties aan de hand van de 

verschenen NT2-methodes. 

achtjarigen. 
Woordenschatontwikkeling blijkt dus 
erg belangrijk te zijn voor de (tweede) 
taalverwerving. Binnen het woorden
schatonderwïjs vindt een duidelijke 
verschuiving plaats van incidentele 
naar intentionele woordleersituaties 
aan de hand van de verschenen NT2-
methodes. Deze NT2-programma's 
bieden op een zo systematisch moge
lijke wijze een redelijke hoeveelheid 
woorden aan die in zinvolle contex
ten worden aangeboden, geoefend en 
teruggevraagd. 

In de methodiek en didactiek van het 
aanleren van nieuwe woorden kan 
onderscheid gemaakt worden in drie 
fasen: 

- Semantiseren, het aangeven van de 
woordbetekenis. 
Het gaat hier om het uitleggen en 
toelichten van de betekenisaspecten. 
Het aanbieden van een woord moet 
altijd plaats vinden binnen een duide
lijk herkenbare functionele en zinvol
le context. Hulpmiddelen zijn hierbij 
foto's, mimiek en het aangeven van 
tegengestelde woorden. 
- Consolideren, waarbij het belang
rijk is dat er veel gelegenheid wordt 
gegeven voor het inoefenen in ver-

J^^f, 
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schillende contexten van een woord, 
met het accent op verschillende bete
kenisaspecten. Het betreft niet alleen 
herhaling, maar ook veel variatie in 
de oefening van de woorden. 
Oefenvormen voor leerlingen zijn 
onder andere het sorteren van woord
rijen en het omschrijven van een 
woord zonder het zelf te noemen. 
- Controleren: er moet tijdens de con-
solideringsfase gecontroleerd worden 
of de leerdoelen bereikt zijn, maar 
ook op langere termijn moet gecon
troleerd worden wat er van de woor
den is blijven hangen. Het Cito biedt 
met zijn verschillende toetsen een 
duidelijke uitkomst. 
Indel ing c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s 
Woordenschat, Taalplan Kleuters en 
Luister maar bij woordenschat
ontwikkeling en zorgverbreding (uit
gegeven door N.I.B. software, Zeist, 
advertentie achterplat) 

A. Woordenschat 
Woordenschat is ontwikkeld voor 
leerlingen die het Nederlands nauwe
lijks beheersen en is gericht op het 
verwerven van een passieve woor
denschat. Het is een raamwerkpro
gramma, dat kan worden voorzien 
van diverse vullingen. Deze vullin
gen bestaan uit reeksen van clusters, 
die elk zo'n twintig woorden bevat
ten. Voor een drietal veel gebruikte 
NT2-lesmethodes, nl. "Knoop het in je 
oren", "Van Horen en Zeggen" en "Het 
eerste Nederlands" zijn reeds vullin
gen beschikbaar. Van ieder woord is 
in gedigitaliseerde vorm een afbeel
ding en de uitspraak voorhanden. Bij 
het aanbieden van oefeningen en 
toetsen worden steeds vier plaatjes op 
het scherm getoond. Afhankelijk van 

de door de leerkracht gekozen instel
lingen wordt vervolgens een woord 
uitgesproken, als tekst aangeboden of 
een combinatie van beide. De leerling 
moet daarna met de muis het juiste 
plaatje aanklikken. In de toetsstand 
wordt geen feedback gegeven, maar 
verschijnt er aan het eind een over-

beheerst te worden. In Taalplan 
Kleuters kan een gedetailleerde plan
ning voor ieder kind worden 
gemaakt van te oefenen, resp. te toet
sen onderdelen. 

C. Luister maar... 
Dit programma richt zich op het oefe-

zicht van de resultaten. 

B. Taalplan Kleuters 
Taalplan Kleuters is ontwikkeld door 
het Projektbureau Rotterdam: een in
strument voor de verwerving van de 
Nederlandse taal door allochtone 
kleuters. Een belangrijke doelstelling 
daarbij is het vergroten van de woor
denschat. Het programma bevat 
daartoe onder andere toetsen die de 
vorderingen van alle kinderen zicht
baar maken. Van alle 1482 woorden 
die aangeboden worden zijn de tekst, 
de uitspraak en een kleurenplaatje 
aanwezig. Het merendeel van de 
woorden is tevens in een contextzin 

opgenomen. De woorden, die zijn 
verdeeld over 20 thema's, zijn voor 
een groot deel geselecteerd uit de 
Woordenlijst voor 4- tot 6-jarigen en 
dienen eind groep 2 productief 

nen van auditieve vaardigheden, met 
name op de deelvaardigheden audi
tief geheugen, auditieve synthese (de 
leerling moet een woord dat fonetisch 
gespeld wordt kunnen samenvoe-
gen)en auditieve analyse (de leerling 
moet een gegeven woord kunnen 
spellen). Het programma is individu
eel gericht; leerlingen werken zelf
standig aan de computer. LUISTER 
MAAR... houdt de vorderingen bij en 
past, afhankelijk van de resultaten 
van de leerling, het niveau aan. 

Ruud Jansen is werkzaam bij 
het Centrum Educatieve 
Dienstverlening (CED) te 
Rotterdam, 
tel.:010-407 15 99 
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Bilingual education for deaf children 
voordracht gehouden op het VEDON-congres te Amsterdam, maart 1996 
Lisbeth Henning 

Samenvatting 

I have been a teacher for the deaf since 1977, my main subjects are 

Swedish, English and French. I have worked as deputy head from 

1 989 till 1 995, but now I'm back teaching again. I also want to learn 

more about how deaf children acquire their reading and writing 

abilities in the best way possible. I have a small project where I study 

the teaching and learning of Swedish in the first grade. Our school, 

Ostervangsskolan, is in Lund in the southern part of Sweden, and it is 

one of five regional schools. They are all state schools, and most deaf 

children get their compulsory education at one of these schools. There 

are no private schools for the deaf in Sweden, and only a few child

ren are integrated in main stream schools. For deaf children with 

other handicaps there are two schools that cover the whole country, 

one is for mentally retarded deaf children and the other is for deaf 

children with behaviour problems or a linguistic impairment. After 

compulsory school (at 17), the pupils can go to an upper secondary 

school where they can choose either a theoretical program or a more 

practical one. This is a 4 year education. Those with a theoretical 

background then can go to university. In my speech today I will start 

by giving you a background description of Swedish deaf education 

and my own experiences. I will say a few words about the research 

results and other efforts that brought about changes and new attitu

des in deaf education. Then I will try to explain the concept of bilin-

gualism and also give you a picture of the reception that the idea of 

bilingualism met at first, the problems that had to be handled and how 

they were solved. At the end I will give a description of where we 

stand today, of what we can see so far after 12-13 years of bilingu

alism. And as a summary some pieces of advice for you all to consi

der (contemplate) and remember if you find them useful. 

Bilingual education for deaf child
ren - why and how? 
Ever since there was a law establish
ed in 1842 about compulsory educa
tion for all Swedish children aged 7-
13, there has also been a national 
curriculum that has to be followed 
by all schools. The curricula have 

changed over the years in order to 
meet the demands from society. For 
deaf children compulsory education 
was not introduced until 1889, but 
for them too there has all the time 
been a national curriculum descri
bing the aims of the education and 
the methods recommended. 

However, the aims for the special 
schools for the deaf were not the 
same as for the corresponding 
schools for hearing children. For a 
long time deaf pupils were not 
expected to be able to reach the 
same level of competence as their 
hearing peers. In 1983 matters chan
ged completely when the special 
schools were presented a new curri
culum that was the equivalent to 
that of the hearing schools. One 
thing differed, though, and that was 
the introduction of bilingual educa
tion for deaf children. From that 
time on, all instruction in the special 
schools was to be in sign language 
and Swedish was to be taught as a 
second language. Furthermore, sign 
language became a subject on its 
own. The reform had been foreseen 
for a 

couple of years but nevertheless 
caused a lot of turmoil in special 
schools. I will tell you more about 
that later on, but first I would like to 
give you some background informa
tion. 

Changes 
When I started as a teacher for the 
deaf in 1977, I was not prepared for 
what I was going to meet. I teach at 
the secondary school level so my 
pupils are of the ages 14-17. The 
pupils that I met in my first years as 
a teacher made me wonder what 
was wrong with the education at the 
special schools. I was (and I still am) 
of the opinion that deaf children are 
normally equipped when it comes 
to their cognitive abilities, but here I 
was confronted with teenagers who 
were very poor at reading and wri
ting, who had little knowledge of 
the world, who didn ' t seem to 
count on being unders tood or 
understanding anything themselves 
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and with practically no self-esteem 
at all. I was not very good at sign 
language, but I soon realized that I 
was more advanced than most of 
my colleagues who had been wor
king for many years. This was a 
period of changes. The teachers 
were starting to use sign-supported 
Swedish in the classrooms, but most 
children had not had access to sign 
language until they began school, so 
the progress had not yet really star
ted. I say progress because after that 
I have witnessed a great change in 
our schools for the deaf, and I have 
seen a lot of children and teenagers 
who have reached far beyond those 
young people from 1977 when it 
comes to knowing things, being able 
to take care of themselves and 
having the literacy that is needed in 
a society like ours. 

A year ago there was a reunion at 
our school of one of these first clas
ses that I had taught back in 1977. 
As one of the teachers I was invited 
and it was a happy reunion, we 
were all glad to meet again. One of 
the boys (now a man with wife and 
four children) said to me: "School 
has really changed today, deaf child
ren can communicate with their 
teachers and the teachers can 
explain things to them. I d idn ' t 
unders tand much of what most 
teachers said to me, and today I am 
a little sorry about my poor achieve
ments at school. I feel embarrassed 
because I can't help my children 
with their homework." His expe
rience has been the reality for many 
generations of deaf people. 
At the same time hearing teachers 
have discussed and debated what to 
do about the fact that deaf children 
are such poor readers and writers. 
And a lot of energy and time has 
been put down on teaching the deaf 
children how to pronounce a few 
words correctly, most of the time 
with very little success and at the 
expense of learning other things, 
about the world, about mathema

tics, about how to read and write, 
etc. I have studied some old curricu
la and handbooks writ ten by 
teachers for the deaf, and the main 
item in them is always how to teach 
the spoken language to deaf child
ren. Sign language is often mentio
ned as something which can be both 
useful and even necessary for the 
deaf among themselves but never as 
something which can be used as a 
language of instruction at school. 
The teachers have struggled on, 
faithful to the curriculum decided 
by the authorities, and the deaf in 
their frustration have tried for many 
years to make "themselves heard", 
to have their own language acknow
ledged as worthy for use in the 
schools for the deaf. What strikes 
me among other things when I 
s tudy these old handbooks of 
methodology is the strong convic
tion that language is the equivalent 
of spoken language only. The writ
ten language (and the teaching of it) 
is all the time regarded as secondary 
to the spoken form. 

As I said before, the nineteen-seven-
ties were a period of changes in the 
special schools for the deaf. They 
were no longer completely oralistic 
schools. Many teachers used sign-
supported speech or signed 
Swedish, a few even had started 
using proper sign language. But the 
methods for teaching were still on a 
monolinguistic basis, and Swedish 
was considered as THE language, 
the one and only that mattered. 
Most teachers were unwilling to just 
sign without speaking simultane
ously. This resulted in a sort of 
mixed-languages-situation where 
neither sign language nor Swedish 
was properly performed. Since the 
two languages have totally different 
grammatical systems they don't go 
well together. Just to give you an 
idea of the absurdity of the situation 
I could start speaking English now 
using the Swedish grammatical sys
tem. But I will not do that because 

then I think most of you would just 
leave the room, wondering what on 
earth I was doing. 

During the seventies, research in the 
linguistic and psychological fields 
had shown that a deaf child, given 
the opportunity to communicate in 
sign language with parents, teachers 
and other people in its environment, 
was able to achieve a lot more than 
had been expected from it earlier. 
Research showed, for example, that 
deaf children who aquired Sign 
Language in a natural way and as 
early as possible, had an age ade
quate language when they began 
school. Given these opportunities, 
the deaf children were functioning 
just like any hearing child of the 
same age, both linguistically and in 
other respects. 

More changes 
The deaf organisations, the parents' 
association and also many profes
sionals demanded a further deve
lopment of the teaching methods in 
the special schools and a recognition 
of sign language as the deaf child's 
first language. The fact that deaf 
adults, parents and professionals 
working with the deaf were united 
in their demands had a great impact 
on the authorities. The first great 
achievement was in 1981 when sign 
language was officially recognized 
by the Swedish parliament as a deaf 
person's first language, and the deaf 
themselves are regarded as a lin
guistic minority. And then in 1983 
came the new curriculum for the 
special schools. It was the same cur
riculum as for hearing children with 
some supplementary issues, which 
had to do with the specific language 
situation. The totally new idea was 
to introduce a conception of bilingu
al education for deaf children. All 
instruction in the deaf schools was 
to be performed in sign language, 
whether it might be mathematics, 
history, physics or whatever. Sign 
Language and Swedish became 
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separate subjects in the timetable. 
And Swedish was to be taught as a 
second language, just as was the 
case with the immigrants that had 
come to Sweden. With Swedish was 
meant primarily the written form of 
Swedish. Speech training was to be 
of minor importance and mainly for 
children with residual hearing. As is 
stated in the curriculum it is impor
tant to realize that the two langu
ages - Sign Language and Swedish -
perform different functions for the 
pupil. Whereas sign language is 
learnt naturally and spontaneously, 
Swedish has to be aquired through 
instruction. Sign Language is the 
child's primary means of aquiring 
knowledge and is the language used 
in direct communication with 
others. The child's social and emo
tional development is primarily 
achieved by way of contacts in sign 
language with parents and others. 
Swedish is the language that is used 
by the child's surrounding environ
ment. All books, newspapers and 
other kinds of information is given in 
Swedish. The goal for the special 
schools is to prepare the pupils so 
that they can "read well enough to 
have a solid foundation on which to 
aquire knowledge, information and 
experience for themselves through 
the medium of newpapers and perio
dicals, reference works, and works of 
fiction and non-fiction." 

For deaf children the process of lear
ning to read is not comparable to a 
hearing child's reading develop
ment, since the deaf child also has to 
learn a new language at the same 
time. An important factor in this pro
cess is that the child has a well func
tioning first language, sign language. 
By means of sign language the child 
gets knowledge about the world, a 
knowledge that is an important pre
requisite for successful reading. In 
view of this it is important for the 
special schools to offer individual 
support for children who are defi
cient in their sign language. It is also 

essential to keep the two languages 
apart from each other, i. e. not to give 
the impression that there is a one-to-
one correspondence between words 
and signs. A Swedish word may 
sometimes correspond to a sign, but 
more often a sign corresponds to a 
Swedish phrase or even a whole sen
tence. A child who tries to read by 
mapping single words to single signs 
will soon be lost. The meaning of the 
whole sentence must be grasped, not 
the single words only. 

Applause? 
The introduction of bilingual educa
tion was not applauded by everybo
dy in the special schools. Many 
teachers thought it was a strange 
idea that Swedish children, born in 
Sweden and with Swedish-speaking 
parents should have Swedish as a 
second language. They felt bitter and 
angry because what they had been 
doing for many years, all the efforts 
they had put down in teaching deaf 
children was now considered 
"wrong". Some even claimed that 
speaking and signing at the same 
time was a bilingual method, and 
that they had been doing that for a 
number of years. Letters of protest 
were written to the National Board 
of Education trying to convince the 
Board that a very big mistake had 
been made. Things were not made 
better by the fact that the parents, 
who felt they had been struggling for 
a very long time, now demanded 
immediate changes and results. So 
the situation was not the best for 
starting the implementation of the 
new curriculum. 

However, it was a fact and everybo
dy had to do their best to live up to 
the new idea. There were of course 
also many teachers who welcomed 
the reform and who were enthusias
tic about the changes that were going 
to come. Unfortunately, the National 
Board of Education had not made a 
plan for helping the special schools 
to get through the initial stages, alt

hough anybody could have under
stood that such a thorough change 
would require continuing education 
for the teachers both in sign language 
and in how to teach Swedish as a 
second language. The problem was 
solved locally by the different special 
schools in varying ways. Short cour
ses were arranged, some teachers 
started projects in their classes in 
order to try out new methods espe
cially for teaching Swedish. After 
some pressure on the authorities, a 
group was established in 1985. The 
group was connected to the National 
Board of Education and consisted of 
two teachers from each special 
school, i.e 15 persons, including one 
representative from the Board. The 
aim for this group was to stimulate, 
initiate and support different educa
tional projects in order to write a 
handbook for methods of bilingual 
education. The group also discussed 
and suggested new educational 
materials that were needed and what 
kind of continuing education was 
needed for the teachers. There was 
also some cooperation with the 
University of Stockholm and the 
Swedish Deaf Organisation (SDR). 

All these activities resulted in pro
jects being started at the different 
schools, a lot of discussions taking 
place and two books being written 
(one about educational methods and 
the other about Swedish grammar as 
seen from the point of view of sign 
language. ) At this stage the authori
ties had realized that, they had to 
make an effort to support the special 
schools, and an investigation was 
undertaken concerning the needs of 
further education for all teachers at 
the special schools. The woman who 
made this investigation came to the 
conclusion that it was necessary to 
give all teachers at least a 6 month 
course in sign language at university 
level and also a similar course in 
Swedish as a second language for the 
deaf. As a consequence the gover
nment decided to finance a ten-year 
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project (which started in 1989) where 
two to four teachers from each spe
cial school get the opportunity to 
study Sign language at the universi
ty in Stockholm or örebro for six 
months. The budget covers salaries, 
all travel expenses and board and 
lodging. Up till now 22 teachers from 
our school have gone through that 
course. 

Not all the answers 
As for Swedish as a second language 
it has been up to each school to solve 
the problem of continuing education. 
At our school in Lund we chose to 
contact the Department of Nordic 
languages at the University to find 
out if they could help us. They have 
a rather vast experience of teaching 
Swedish as a second language to 
teachers working with immigrants. 
The National Board of Education hel
ped us finance a three-year educa
tional program which was finished 
in June 1994. 18 of our own teachers 
participated and also three teachers 
from another special school. The 
course turned out very well, we have 
become much more aware of the pro
blems and the possibilities in our 
teaching of Swedish as a second lan
guage. We have discussed and penet
rated the many questions that we 
have on how deaf children learn to 
read and write. I can't say that we 
have all the answers today, but we 
have come a long way. 
We have discovered that many of the 
problems our pupils meet when lear
ning Swedish resemble the problems 
that immigrants have when they 
learn Swedish. We have discussed 
the consequences that come from the 
fact that we only deal with the writ
ten form of Swedish. How many 
times, for example, does a child have 
to see a word, finger-spell it, write it 
and sometimes also mouth it before 
it can be memorized? What sorts of 
texts do we need to present to the 
children? The texts must be interes
ting, in the beginning easy but not 
oversimplified. We have learnt that 

the production of the written langu
age may come very late, and we have 
learnt to analyze pupils' texts from a 
point of view of finding what they 
actually master instead of just fin
ding faults. As a result of the course 
we also produced some essays that 
have been published in the nordic 
magazine for deaf education, NTD. 
The essays treated subjects as: 
Attitudes to minority languages, The 
bilingual situation in the family, 
Early reading with deaf children, 
Deaf children with reading and wri
ting difficulties, etc. 

We have not totally abandoned the 
spoken language. When the children 
start school the first training in rea
ding and learning the letters of the 
Swedish alphabet is also connected 
to an articulation program with or 
without the voice. All children must 
know about speech and what speech 
is, and each child will be treated indi
vidually to some extent. If there is an 
interest and a capacity for speech the 
child will get individual speech trai
ning. There is also a link between 
sign language and Swedish. Sign lan
guage is silent but it is definitely not 
without lip movements (or mout
hing). Some of the lip movements are 
genuine sign language but some 
have a connection with the Swedish 
word. In this area it is very helpful if 
the speech therapist can work 
together with the sign language 
teacher. 

So why? 
You might ask now: Why introduce 
bilingual education for deaf child
ren? What are the advantages? What 
has happened in the years that have 
gone since 1983? For me personally 
there has never been any doubt that 
this is the right way to instruct deaf 
children. An important factor is of 
course the every-day communication 
in a language that the deaf person 
can always understand. It is also a 
question of attitudes: if the teachers 
and other staff members at school are 

fairly fluent in sign language and use 
it for communication, we send out a 
message that this is a language that 
has a value of its own, that it is use
ful and can be a means for teaching 
and learning new things. 
The use of sign language gives all 
pupils the possibility to understand 
what is being said, not only the very 
smart ones that are good at liprea-
ding and Swedish. By using sign lan
guage as a means of explaining 
Swedish and by making comparis
ons between the two languages you 
get a good basis for developing the 
child's literacy. 

Mastering Swedish in its written 
form is also very important. It gives 
our pupils a means to take part in 
society by reading newspapers, wat
ching captioned TV-programs and 
films, and by using their text-telep
hones in order to contact both deaf 
and hearing persons. They can write 
to friends, relatives and authorities. 
They can learn new things by stu
dying books, pamphlets and magazi
nes on their own. They can get an 
advanced education by studying and 
reading the literature concerned. 

A new curriculum 
At the moment a new curriculum is 
being launched in Sweden. It has 
already started in the lower grades 
but it will be fully implemented in 
1998. For the special schools it is still 
based on the bilingual idea, and the 
language of instruction will still be 
sign language. The difference from 
the old one from 1983 is that from 
now on the national tests given in the 
final year in the subjects Swedish, 
English and Mathematics will be 
compulsory also for the special 
schools. Up till now it has been up to 
the schools to decide whether to par
ticipate or not. At our school we have 
done this for many years and with 
good results. That is one of the reas
ons why I believe in bilingual educa
tion. Ten or fifteen years ago it would 
not have been possible. But perhaps 
the main reason for my belief in 
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bilingualism is the fact that my 
pupils have self-confidence and self-
respect which make them feel they 
are on equal footing with the rest of 
us. They can take responsibility for 
their own acts and lives, they can 
make claims on others, they can take 
care of themselves even when they 
find themselves in new situations 
and with new people. 

Some pieces of advice 
* Never forget that changes take 
time - and allow changes to take 
time 
* Be patient - do not expect imme
diate success 
* Have a strategic plan for the 
implementation 
* Be generous with all kinds of 
information 
* Talk to people, start discussions 

Be sure you have a group of ent
husiasts to help and support you 
* Make education programs for 
teachers, parents and staff 
* Don't waste too much time trying 
to persuade those who are opposed 
to the new ideas (there will always 
be a few persons who are reluctant 
to changes) 
* Support those who are enthusias
tic by allowing them to start pro
jects, giving them time to develop 
their ideas 
* Try to document what is happe
ning, write about it, make video-
recordings 
* Allow those who are negative to 
have their doubts and to express 
their doubt. ("Where everybody 
thinks alike there will not be much 
thinking done") 
* Make sure you do not regard the 

experience that older teachers have 
as something that can be thrown 
away. They have a knowledge and 
experience that is valuable even in a 
school that changes. 

Lisbeth Henning 
östervangsskolan 

Box 2026 
S22002 Lund 

Zweden 

VHZ -jaargang 36 nummer 2 juni 1996 



UIT BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Joop Groothand, lid van de redactie 

Zoals gebruikelijk worden in deze rubriek een aantal interessante artikelen in engelstalige tijdschrif
ten, zoals 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 Journal of the British 

Association of Teachers of the 

Deaf, september 1995 

A. The move towards part-time trai
ning: should we decry it? 
In 1985 besloot de Britse regering de 
toegang tot cursussen voor het lesge
ven in het speciaal onderwijs voor 
cursisten zonder onderwijservaring 
stop te zetten. Deze maatregel had 
uiteraard ook gevolgen voor de leer
krachten in het onderwijs aan auditief 
gehandicapte leerlingen. Zo nam het 
aantal cursisten uit deze tak van het 
speciaal onderwijs af, ontstond er 
zelfs een tekort aan leerkrachten en 
nam de gemiddelde leeftijd van hen 
die benoemd werden toe. Het artikel 
gaat in op de voor- en nadelen van 
' distant education' en geeft uitgebreid 
de resultaten van een enquête onder 
afgestudeerden van de D.E.-cursus. 

B. Communication Aids for the 
Hearing-Impaired: some recent 
experiences with a multimedia sys
tem 
Dat we de computer kunnen benut
ten bij het spreekonderwijs aan dove 
en slechthorende leerlingen is voor 
niemand meer voorpaginanieuws. 
Daartoe is inmiddels de nodige soft
ware ontwikkeld en het Speech 
Viewer-project zal daartoe ook zijn 
steentje hebben bijgedragen. In 
Engeland kent men Easy Speaker for 
Windows, een multimedia-program-
ma, dat op de afdeling Psychologie 
van de universiteit van Huil bij een 
doof meisje werd getest op zijn bruik
baarheid. Zowel de docent als een 
onafhankelijk dskundige meende een 
lichte verbetering te constateren in de 
kwaliteit van de spraak van het meis
je, maar er is verder onderzoek nodig 
om te weten of dit van blijvende of 
slechts tijdelijke aard was. 

2. The Journal of the British 

Association of Teachers of the 

Deaf, november 1995 

A. Professionals' attitudes towards 
provision for Hearing Impaired 
Children 
Een verslag van twee afzonderlijke 
studies (één in Engeland en één in 
Wales) met betrekking tot de vraag 
hoe deskundigen denken over het 
verstrekken van zorg aan kinderen 
met een hoorprobleem. 
In de studies werden deskundigen 
betrokken uit de gezondheidszorg, 
het onderwijs, de sociale dienstverle
ning en dovenorganisaties. Hoe 
keken zij aan tegen zaken op het ter
rein van taal, onderwijs en opvoeding 
en hoe dachten zij bijv. over het 
gebruik van een cochlear implant. 
Twee benaderingswijzen werden in 
het onderzoek aangetroffen: die van 
'difference' (anders zijn) of van 'defi-
cit' (iets missen) 

B. Implant Centre Teachers of the 
Deaf: Code Practice 
Zoals in het artikel wordt gezegd: Me 
voordelen van de cochlear implant bij 
kinderen worden bij hen die daarvoor 
geschikt worden bevonden in toene
mende mate duidelijk en de vraag 
ernaar stijgt nog steeds. 
Maar tegelijkertijd beseffen we steeds 
beter, dat we de verantwoordelijk
heid hebben uit dit tijd- en geldvers
lindend proces het maximale te halen 
en deze kinderen langdurig te bege
leiden. Dovenonderwijzers (zowel in 
de gezondheidsinstituten als op de 
scholen) vervullen daarin een belang
rijke rol'. 

Het eerste nummer van de nieuwe 
jaargang geeft twee interessante arti
kelen over de cochlear implant: 

A. Assessing the acquisition of the 
auditory, communicative and lin
guistic skills of a congenitally deaf 
infant pre- and post-cochlear 
implantation 
Robinshaw en Evans van het 
Roehampton Institute geven een 
gedetailleerd verslag van de ontwik
keling van het kunnen horen en ver
staan, de communicatie en de taal van 
het eerste Britse kind (doof vanaf de 
geboorte en zonder verdere handi
caps) dat een multikanaals cochlear 
implant kreeg. Daarbij wordt geke
ken naar de vooruitgang bij het kind 
in de periode voor en na de implanta
tie. Een uitgebreid artikel, waarvan 
de literatuurlijst alleen al meer dan 
twee bladzijden telt. 

B. Cochlear Implants and Deaf 
Children. The Debate in the United 
States 
Een Nederlandse bijdrage in een Brits 
tijdschrift over de situatie in de USA. 
Agnes Tellings van de universiteit 
van Nijmegen geeft een heldere uit
eenzetting over wat een cochlear 
implant is, welke de medische aspek-
ten zijn en welke resultaten wel of 
niet verwacht mogen worden, hoe 
erover gedacht wordt, welke de 
medische en sociaal-psychologische 
consequenties zijn , of hij ethisch te 
rechtvaardigen is en of hij een bedrei
ging vormt voor de dovengemeen-
schap. Kortom, alle aspekten duide
lijk op een rijtje. 

3. The Journal of the British 

Association of Teachers of the 

Deaf, januari 1996 

Belangstellenden komen in het bezit 

van een artikel door het storten van 5 

gulden per artikel op giro 899 733, 

J.J. Groothand Groningen. Vermeld 

de naam van het tijdschrift, het num

mer of de code van het artikel. 
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Minke van den Eijnden, lid van de redactie 

In deze rubriek wordt verslag gedaan van een aantal boeiende artikelen die zich bewegen op het 
gebied van de orthodidactiek en de orthopedagogiek. In deze verslagen probeer ik zoveel mogelijk 
informatie aan bod te laten komen die PRACTISCH van aard is. Deze tijdschriften zijn: Tijdschrift voor 
Orthopedagogiek en Speciaal Onderwijs. Speciaal Onderwijs Jaargang 69, nr. 3,1996. Bovendien werd 
Logopedie en Foniatrie voor u gelezen. 

1. Wat vraagt adaptief onderwijs 
van leerkrachten ? 

Het antwoord van de schrijfster op 
deze vraag is: 
"zorg dat leerlingen niet uitvallen". 
De nadruk van haar artikel ligt op de 
preventie. 
Een van de 10 maatregelen die getrof
fen kunnen worden voor het realise
ren van adaptief onderwijs is de 
directe instructie. Deze instructie 
bestaat uit de volgende hoofdlijnen: 
A. De leerkracht blikt terug zodat de 
voorkennis geactiveerd wordt. 
B. De nieuwe leerstof wordt gepre
senteerd en uitgelegd. 
C. De nieuwe informatie wordt inge
oefend en begeleid. 
D. Zelfstandige oefeningen (alleen of 
met anderen) 
E. Periodieke herhaling. 
M.i. is deze werkwijze voor kinderen 
met SH- of ESM-problematiek erg 
waardevol en goed toepasbaar. 

2. Plannen op school 

Dit artikel is voor directies betekenis
vol. Het is een praktijk verhaal van 
deze directeur over HOE een strate
gisch beleidsplan eruit kan zien. 
Hij en zijn team beschrijven helder de 
toekomstige ontwikkelingen wat 
betreft WSNS in dit plan. 
"En passant" merkt hij nog op dat uit 
functioneringsgesprekken heel wat 
beleidsideeën naar voren komen. 

3. Gedragsstoornissen vanuit een 
neurologische invalshoek 

Gedragsstoornissen worden onder
scheiden in 2 groepen. 
Groep 1: druk, agressief, impulsief, 
driftig, chaotisch. 

Groep 2: teruggetrokken, angstig en 
geremd. 
Deze gedragsproblemen worden ver
oorzaakt door hersendisfuncties. 
Goede diagnostische instrumenten 
die hier genoemd worden zijn: 
-Gedragsobservatielijst voor kinderen 
(vertaald door Verhulst) 
-Pedagogisch Leerling Volgsysteem 
(Haartmans) 
De schrijver sluit zijn artikel af met 
een uitgewerkt handelingsplan van 
lacqueline die dwangmatig-agressief 
gedrag vertoond. 

4. In de rubriek TIJDSCHRIFTEN 
KORT wordt melding gemaakt van 
de AS. 

Deze Arbeid s Interesse Test is een ins
trument waarmee mensen met een 
verstandelijke handicap hun eigen 
arbeidsinteresse kunnen bepalen. 
Een test die waardevol is voor het 
IMO-onderwijs? 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek 
jaargang 35, nr. 3,1996, blz. 131-141. 

1. Dyslexie 

Uit het onderzoek blijkt dat de 
benoemsnelheid van dyslectische 
leerlingen even snel is als jaren jonge
re beginnende lezers. Door deze snel
heidsstoornissen blijven lezers traag 
en zij blijven spellen. Teveel energie 
gaat zitten in de techniek van het 
lezen. Andere recente onderzoeken 
wezen ook al in deze richting. 
Helaas mist dit artikel suggesties 
voor de praktijk. 
M.i. kunnen twee remediërende pro
gramma's hier toch ingezet worden. 
Dit zijn: Construct-a-Word en Hint-
and-Hunt. De remedial teacher zal 

dan wel de snelheid moeten opvoe
ren. Deze twee programma's staan 
beschreven in "Lees- en spellingspro
blemen van A.J.J.M. Ruijssenaars en 
J.H.M. Hamers (1993), blz. 76-78. 

2. Hoofdrekenen met honderd op 
maat 

Een nieuw remedieel rekenprogram
ma, HOSO genaamd, heeft men 
onderzocht op zijn effectiviteit. De 
uitkomsten waren zeer positief. 
In circa 20 lessen wordt de leerling 
geholpen het rekenen tot 100 onder 
de knie te krijgen. Dit programma 
heeft verschillende kenmerken van 
de realistische rekendidactiek zoals 
realistische contexten, modellen (geld 
en getallenlijn), eigen inbreng en 
interactieve instructie. 
In dit programma mag de leerling 
zelf zijn eigen strategie, zijn eigen 
oplossingswijze kiezen. Vormen van 
tellen en cijferen worden niet toege
staan want dit leidt tot ontwikkeling 
van ineffectief strategiegebruik. 
De schrijvers wijzen er wel op dat 
enige voorzichtigheid geboden is bij 
de conclusies. Het gaat om een kleine 
onderzoeksgroep in het LOM- en 
MLK-onderwijs. 

Het lijkt mij de moeite waard om dit 
programma eens nader te bestuderen 
bij een schoolbegeleidingsdienst. 
Mogelijk is het goed in te zetten bij de 
remedial teaching. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 68, 
nr.3, maart 1996 

- J.H.Pape: Spraakverstaan in ruis bij 
kinderen. 
Door middel van onderzoek heeft de 
afdeling KNO/Audiologie van het 
Academisch Ziekenhuis in 
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Groningen getracht de ontwikkeling 
van de spraakverstaanvaardigheid in 
aanwezigheid van achtergrondruis te 
beschrijven.Logopedie en Foniatrie, 
Jaargang 68, nr.4, april 1996 

- W.M.J.Jong: Non- en presymbolisch 
communicatieonderzoek. 
In dit artikel wordt een inventarisatie 
en vergelijking gemaakt van metho
des voor onderzoek bij verstandelijk 
gehandicapten. Er bleken drie metho
des voldoende geschikt voor het 
logopedisch onderzoek bij verstande
lijk gehandicapten. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 68, 
nr.5, mei 1996 
Themanummer: Taaidiagnostiek bij 
kinderen 

-Sj. van der Meulen e.a.: Twee nieuwe 

Nederlandse taalontwikkelingstests. 
De Reynell Test voor Taaibegrip en de 
Schlichting Test voor Taaiproductie 
worden omschreven qua opbouw, 
instructie, materiaal, uitgevoerde 
research en gebruiksmogelijkheden. 

- I.Zink: Voorspelbaarheid van taal
vaardigheid. 
Er wordt omschreven hoe het taalni-
vo van kinderen van 2;6 en 3;0 jaar 
voorspellend kan zijn voor de latere 
taalvaardigheid van deze kinderen. 

-J.J.Wiegers: GRAMAT op basis van 
50 uitingen. 
Het resultaat van een afstudeeronder
zoek is, dat een GRAMAT-analyse op 
basis van 50 uitingen vrijwel even 
betrouwbaar is als de analyse op basis 
van 100 uitingen. 
- L.Verhoeven: Een toets voor tweeta

ligheid bij allochtone kleuters. 
De vaardigheid van een kleuter in de 
eerste en tweede taal kan worden 
gemeten. Daarnaast kan men nagaan 
welke taal de kleuter het sterkst ont
wikkeld heeft. 

- P.J.D.VM.Dekkers e.a.:DOF Taal. 
De afdeling logopedie van het CED in 
Rotterdam heeft een manier ontwik
keld om eenduidig en effektief met 
gegevens uit taalonderzoek om te 
gaan. Dit komt tot uiting in een 
onderzoeksformulier. Het uitgangs
punt is onder andere dat de samen
hang tussen taalvorm, taalinhoud en 
taalgebruik de geantegreerde aanpak 
in de therapie bevordert. 

Richt l i jnen voor het i n d i e n e n van een art ikel 
De rcdaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in 
artikelen die worden aangeboden. Daarom moet kopij nan 
onderstaande criteria voldoen. 

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder de eventu
ele subtitel. Vervolgens de naam van de auteur. liet artikel 
wordt voorafgegaan door een samenvatting met een lengte 
van circa 150 tot 200 woorden. Het moet onderverdeeld 
worden in niet te lange stukken tekst, elk met een genum
merde kop en eventuele subkopjes. Aan te bevelen is deze 
stukken tekst uit 400 tot 500 woorden te laten bestaan. 
Indien gewenst wordt aan het eind van het artikel informa
tie over de auteur en een literatuurlijst opgenomen met een 
maximum van 15 titels, of een adres waar men meer infor
matie kan krijgen. 

Lengte 
liet artikel mag een maximale lengte hebben van 5000 
woorden. Bij langere artikelen zal de redaktie zich beraden 
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 

én in print. Zo min mogelijk tabs gebruiken. Tabellen ook 
opgemaakt in WP 5.1 met een print erbij, of alleen als print. 

Illustraties en foto's 
Illustraties dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. 
Foto's mogen ook in kleur worden aangeleverd. Ze worden 
wel altijd in één kleur afgedrukt. Een (pas)foto van de 
auteur wordt zeer op prijs gesteld. 
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 illustra
ties, die vanwege het formaat van Van Horen Zeggen ver
kleind moeten worden, mag dit verkleinen geen onduide
lijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. Wij zien de illus
traties graag op diskette aangeleverd in EPS of TIFF for
maat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, /odat 
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 omschreven, dat de 
tekst voor het merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 
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GEHOORD & GEZIEN 

De FODOK en het leerlinggebonden budget 

Samenvatting 

Reactie van de Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van 

Dove Kinderen (FODOK) op het advies van de Commissie Rispens. Sinds 

de publicatie van het rapport van de Commissie Rispens, waarin een 

advies uitgebracht werd over het leerlinggebonden budget (Igb), zijn 

door de FODOK een aantal activiteiten ontplooid.Een werkgroep van 

ouders heeft het rapport bestudeerd en in een aantal bijeenkomsten een 

mening gevormd over het Igb-systeem en de toepasbaarheid van dit sys

teem voor dove kinderen. De opvattingen van de werkgroep zijn bespro

ken in de FODOK-ledenvergadering; daarnaast heeft een delegatie van 

het FODOK-bestuur overleg gepleegd met een aantal relevante instan

ties. Samenvattend kan gesteld worden dat het rapport door de ouders 

van dove kinderen met gemengde gevoelens is ontvangen. Enerzijds is er 

bij een aantal ouders waardering voor bepaalde aspecten zoals keuze

vrijheid, vraagsturing en medebeslissingsbevoegdheid. Anderzijds heerst 

bij alle ouders grote bezorgdheid, die vertaald wordt in hieronder ver

melde voorwaarden die gerealiseerd, dan wel gegarandeerd moeten 

worden alvorens Igb van toepassing kan zijn voor dove kinderen. Er is 

de staatssecretaris verzocht hieraan alle noodzakelijke aandacht te 

schenken en de knelpunten op te lossen voordat het Igb-systeem voor 

dove kinderen toegepast gaat worden. Ook heeft de FODOK de sugges

tie in overweging gegeven dat, aangezien de toepassing van het Igb-sys

teem voor dove kinderen in het basisonderwijs zoveel problemen lijkt op 

te leveren, het wellicht aanbeveling verdient dit systeem eerst te proberen 

in het voortgezet onderwijs aan dove jongeren. Een aantal gesignaleer

de problemen zou dan niet meer aan de orde zijn. 

Voorwaarden 

1. Behoud van speciaal doven-
onderwijs 

Bij de FODOK-ouders heerst de 
mening dat slechts voor een klein 
deel van de dove kinderen succesvol 
gewerkt zal kunnen worden met het 
Igb-systeem in het regulier onder
wijs. Ook als slechts een klein deel 
van de leerlingen naar het regulier 

onderwijs overstapt, zal deze uit
stroom uit het speciaal onderwijs lei
den tot verkleining van de populatie 
van het speciaal dovenonderwijs. Dit 
zal opheffing van één of meer scho
len tot gevolg hebben, dan wel een 
verslechtering van de voorzieningen 
vanwege budgetaanpassingen. Als 
dit samenvalt met de te verwachten 
verdichtingsproblemen, zal de kwali
teit van het dovenonderwijs nog ster
ker afnemen. 

In het belang van die kinderen, die 
het speciaal onderwijs nodig hebben, 
is het noodzakelijk dat er geen 
opheffing van bestaande voorzienin
gen zal plaatsvinden en dat de kwali
teit van het speciaal onderwijs gega
randeerd blijft. Hiertoe zal waar
schijnlijk extra financiering nodig zijn 

2. Voorschool 

De huidige dovenscholen hebben de 
mogelijkheid om dove kleuters vanaf 
2,5 jaar op te nemen. Deze mogelijk
heid zal gegarandeerd moeten blij
ven, waarbij de vraag naar voren 
komt hoe dit geregeld zal worden 
wanneer ouders voor thuisnabij 
onderwijs kiezen met een leerlingge
bonden budget. Het is wellicht over
bodig erop te wijzen dat juist voor 
dove jonge kinderen deze voor-
schoolfaciliteit van zeer groot belang 
is, omdat dit hun dan al bestaande 
achterstand ten opzichte van horende 
leeftijdgenoten verkleint. 

3. Tweetalig onderwijs 

Er dient voor gezorgd te worden dat 
het Igb-systeem niet zal leiden tot 
aantasting van het tweetaligheidsex-
periment in het speciaal dovenonder
wijs. Tweetalig onderwijs vormt een 
belangrijke meerwaarde van het spe
ciaal dovenonderwijs, die richtingge
vend kan zijn voor de keuze van 
ouders. Het regulier onderwijs kan 
geen tweetalig onderwijs bieden. 

4. Kwaliteitsbewaking 

De beoordeling van de onderwijsre
sultaten van het dove kind ten 
opzichte van de daarvoor gestelde 
normen in het regulier onderwijs zal 
dienen te geschieden door de inspec
tie van het speciaal onderwijs. Het is 
de vraag of de inspectie toegerust is 
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voor een dergelijk breed takenpakket. 

5. Taalverwerving 

Een belangrijk probleem bij het 
onderwijs aan dove kinderen in het 
regulier onderwijs vormt de taalver
werving. Om de mogelijkheden van 
het kind in dezen optimaal te kunnen 
benutten zullen extra speciale voor
zieningen getroffen moeten worden. 
Leerkrachten in het regulier onder
wijs hebben immers nauwelijks com
municatiemogelijkheden met dove 
leerlingen. 

6. Bugetvaststelling 

Het zal niet mogelijk zijn budgetten 
te bepalen aan de hand van het soort 
handicap. Onderwijs op maat bete
kent ook voorzieningen op maat. Het 
budget zal vastgesteld dienen te wor
den op basis van de individuele hulp
vraag van het kind. Er dient dan ook 
geen algemeen maximumbudget te 
zijn. Het maximumbudget per kind is 
afhankelijk van de individuele hul-
vraag. 

7. Overige voorzieningen 

Alhoewel niet alle voorzieningen 
door OCW bekostigd worden (o.a. 
leerlingenvervoer), zal er toch een 
OCW-inspanningsverplichting die
nen te bestaan om deze voorzienin
gen waar nodig te laten blijven 
bestaan. 

8. Informatievoorziening ouders 

Onafhankelijke en realistische infor
matie is voor ouders van groot belang 
op het keuzemoment. In het Rapport 
Rispens wordt hiervoor verwezen 
naar ouderorganisaties. Deze organi
saties zijn op dit moment onvoldoen
de toegerust (financieel en qua perso
nele bezetting) om die functie te kun
nen vervullen. Het zal dus noodzake
lijk zijn hiertoe voldoende middelen 
ter beschikking te stellen. 

9. Indicatie/herindicatie/beroep 

De rol, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de ouders bij deze 
procesonderdelen zullen nader gede
finieerd moeten worden. 

In het belang van die 

kinderen, die het speciaal 

onderwijs nodig hebben, is 

het noodzakelijk dat er geen 

opheffing van bestaande 

voorzieningen zal 

plaatsvinden en dat de 

kwaliteit van het speciaal 

onderwijs gegarandeerd 

blijft. 

10. Bijkomende stoornissen 

Een doof kind in het regulier onder
wijs komt terecht in een setting waar 
men geen uitgebreide ervaring heeft 
met dove kinderen. Het risico doet 
zich dan voor dat eventuele bijko
mende leer-, gedrags- of visusstoor-
nissen niet als zodanig worden her
kend. De uitingen van dergelijke 
stoornissen worden dan bijvoorbeeld 
toegeschreven aan complicaties ver
oorzaakt door de doofheid of aan de 
gezinsomstandigheden. Voor dit pro
bleem moet een structurele oplossing 
worden gezocht. 

11. Onderzoek 

Voorafgaand aan het besluit lgb ook 
voor dove kinderen in te voeren moet 
onderzoek worden gedaan naar erva
ringen met de integratie van dove 
kinderen in het regulier onderwijs in 
Nederland en daarbuiten. De resul
taten van dit onderzoek moeten in de 
besluitvorming worden betrokken. 

12. Oost Nederland 

Lgb heeft tot doel de keuzemogelijk
heden te vergroten. Zoals bekend is in 

het oosten des lands geen dovenon-
derwijs. Oorspronkelijk zou een com
missie de opdracht krijgen onderzoek 
te doen naar mogelijke oplossingen. 
Deze commissie is nooit ingesteld. 
Zolang er geen dovenonderwijs in het 
oosten des lands is, is er geen sprake 
van een reële keuze voor ouders. 
Voorafgaand aan de invoering van 
lgb dient dit knelpunt dus te worden 
opgelost. 

FODOK 
Koningslaan 101 

3583 GS Utrecht 

TEL: 030 - 252 31 54 

FAX: 030 - 252 26 30 
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GEHOORD & GEZIEN 

De FOSS en het leerlinggebonden budget 

Samenvatting 

Reactie van de Nederlandse Federatie van ouders van slechthorende 

kinderen en van kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden (FOSS) 

op het advies van de Commissie Rispens. 

Eind oktober bracht de Commissie Rispens advies uit aan de staatsse

cretaris van Onderwijs over de mogelijkheden van een leerlingge

bonden budget. Kern van het advies is om leerlingen met een zintuig

lijke en/of lichamelijke handicap een bepaald budget toe te wijzen, 

waarmee de ouders kunnen besluiten welke aanvullende onderwijs

kundige zorg met dat geld kan worden 'ingekocht'. Tevens hoopt de 

Commissie dat daarmee de scheidslijn tussen het speciaal en het regu

lier onderwijs minder scherp wordt. Ouders zouden meer keuzevrij

heid moeten krijgen om de gewenste zorg op de gewenste school te 

krijgen. Rispens meent het dan zinvol is om het geld aan de vraagkant 

toe te kennen in plaats van aan de aanbodkant. 

De FOSS acht het uitgangspunt van de Commissie Rispens om de 

ouders meer keuzevrijheid en dus meer zeggenschap te geven, erg 

waardevol. Toch overheerst bij de FOSS bezorgdheid als het gaat om 

de consequenties bij de uitvoering van dit advies. Deze bezorgdheid 

spitst zich toe op: 

- de ongewisse toekomst voor het speciaal onderwijs 

- de mogelijk geringe omvang van de budgetten 

- de voor zeer vele ouders moeilijke opdracht om de juiste 'onder

wijskundige inkopen' te doen. 

Uitgangspunten voor de FOSS 
Dat de keuzemogelijkheden voor 
ouders vergroot moeten worden is op 
zich een goed streven, maar dit bete
kent wel dat: 
- de voorziening (voortgezet) speciaal 
onderwijs gegarandeerd moet blijven 
in kwaliteit en bereikbaarheid. 
- ouders voldoende deskundig moe
ten zijn om de juiste onderwijskundi
ge en andere noodzakelijke zorg in te 
kopen, in een meer marktgericht wer
kende omgeving, met alle risico's van 
verkeerde keuzes (eventueel beunha
zerij) van dien. 
Beide zaken kunnen niet door 
Rispens gegarandeerd worden. 
Reëel knelpunt is dat ouders met dit 
systeem te snel voor het reguliere tra

ject gaan kiezen. Voor de SH- en ES-
problematiek zijn ouders die de ver
keerde keuzes hebben gemaakt extra 
gedupeerd, gelet op de gevoelige leef
tijd voor spraak-taalontwikkeling én 
gelet op de bijzondere sociaal-emotio-
nele ontwikkeling van deze kinderen. 
Bovendien wordt hiermee het 
behoud van de deskundigheid in het 
(V)SO én het behoud van deze scho
len zelf op het spel gezet. 
De FOSS ziet wél voordelen in een 
leerlinggebonden budget voor leer
lingen die naar het regulier onderwijs 
gaan of daar nu reeds zitten, maar 
voor het (voortgezet) speciaal sh/es 
onderwijs moet de financiering bij de 
aanbodkant blijven om de zo noodza
kelijke samenhang in dit onderwijs te 

kunnen waarborgen. 
Typerend voor het advies van de 
Commissie Rispens is dat wordt 
gesteld dat scholen en afdelingen 
voor meervoudig gehandicapte leer
lingen niet meer nodig zijn, want de 
ouders kunnen immers met een wat 
meer gevuld rugzakje ook meer zorg 
inkopen. Hieruit blijkt dat men 
onvoldoende oog heeft voor de nood
zaak van een multidisciplinaire 
onderwijskundige benadering van 
onze kinderen. 

Toekenning van een budget 
Voorwaarde voor toekenning is vol
gens het advies een duidelijk consta
teerbare handicap of stoornis. Dit 
levert vooral voor kinderen met 
spraak- en/of taalmoeilijkheden pro
blemen op. Voorwaarde voor een 
goede diagnostiek hieromtrent is 
voor de FOSS de realisatie van regio
nale diagnostische centra waar 
medisch, psychologisch en logope
disch onderzoek voor ES-kinderen 
plaatsvindt. Verder is gespecialiseerd 
onderwijskundig onderzoek vereist, 
wat in een regionaal expertisecen
trum kan gebeuren. 
Als gevaar ziet de FOSS een zuinige 
houding van de indicatiecommissies 
die de budgetten moeten gaan toe
kennen. Verder lenen de bedragen op 
zich zich uitstekend voor bezuini
gingsmaatregelen (allemaal een beet
je minder). 

In het advies kan de indicatiecommis
sie nadere diagnostiek verlangen, 
voordat er een besluit wordt geno
men. Voor de FOSS is het essentieel 
dat de diagnostiek altijd via onafhan
kelijke instanties moet plaatsvinden. 
De FOSS acht het systeem van onaf
hankelijke indicatiecommissies op 
zich waardevol. 

De reguliere school 
De fysieke aanpassingen van de regu
liere scholen zijn voorwaarde voor 
het bieden van een reële keus aan de 
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ouders. Voor de auditief gehandicap
ten bijvoorbeeld ringleiding, vaste 
vloerbedekking, etc. In het licht van 
het advies Rispens dus een ingrijpen
de operatie om alle reguliere scholen 
fysiek toegankelijk te maken voor alle 
gehandicapten. Het clusteren van 
handicaps op bepaalde reguliere 
scholen zou immers indruisen tegen 
het vergroten van de keuzemogelijk
heden van ouders. Een dergelijke 
clustering wordt door de ouders ook 
niet gewenst. 

Bij de FOSS bestaan twijfels of de 
reguliere basisscholen in feite wel in 
staat zijn om deze groep leerlingen op 
te vangen. Nog afgezien van recent 
gepubliceerde onderzoeksverslagen 
over de matige prestaties die de basis
scholen leveren, verloopt de opvang 
van de groep lom- en mlk-leerlingen 
("Weer Samen Naar School") al pro
blematisch genoeg. 
En dan zijn de groepen in het basis
onderwijs in een aantal gevallen 
natuurlijk veel te groot voor de 
opvang van sh- en es-kinderen. In elk 
geval zou hiervoor moeten gelden: 
Grotere groep betekent meer budget. 

Kwaliteit 
Kwaliteitsbewaking van de dienst
verlening klinkt mooi in het advies, 
maar er ontstaan duidelijke risico's 

van manipulaties, met verkeerde keu
zes van ouders van dien. De commis
sie pleit voor meer marktwerking tus
sen de scholen. Marktwerking heeft 
echter niet alleen een kwaliteitscom
ponent, maar ook een prijscompo
nent. Goedkoop is dan aantrekkelijk. 

gevolg hebben dat meer kinderen uit 
het speciaal onderwijs naar het regu 
lier onderwijs kunnen. 
Met betrekking tot het (voortgezet) 
speciaal onderwijs, staat voor de 
FOSS het behoud van de daar aanwe
zige deskundigheid en het behoud 
van dit type onderwijs op zich, voor
op. Leerlinggebonden financiering in 
het (V)SO is daarom voor de FOSS 
onacceptabel. 
De FOSS acht een toekomstige inten
sieve samenwerking tussen de scho
len voor SH en ES (inclusief de MG-
groep) en die voor dove kinderen van 
groot belang. In feite zou Nederland 

Al met al valt te vrezen voor het in regio's verdeeld moeten worden 
behoud van zorgvuldig opgebouwde. om vervolgens per regio alle commu 

De FOSS acht een toekomstige 
intensieve samenwerking tussen de 
scholen voor SH en ES (inclusief de 
MG-groep) en die voor dove kinde

ren van groot belang. 

expertise, zoals we dat nu binnen het 
sh- en es-onderwijs kennen, indien 
de leerlinggebonden financiering vol
ledig zou worden ingevoerd. 

Eindoordeel 
Het uitgangspunt van de commissie 
om de keuzemogelijkheden van 
ouders te vergroten, juicht de FOSS 
op zich toe. Het voorstel om dit te 
bereiken middels een leerlinggebon
den budget acht de FOSS maar ten 
dele juist. Voor leerlingen in het regu 
lier onderwijs kan dit veel betekenen 
en invoering van leerlinggebonden 
financiering voor deze groep kan tot 

nicatief gehandicapte leerlingen een 
juiste onderwijskundige opvang te 
bieden. Vanuit zo'n regio kan de 
expertise worden vergroot, de bereik
baarheid van scholen worden verbe
terd, en bijvoorbeeld ook een betere 
structurering van ambulante begelei
ding worden bereikt. 

FOSS 
St. Jacobsstraat 14 
351 1 BS Utrecht 

Postbus 480 
3500 AL Utrecht 

Tel.: 0 3 0 - 234 06 63 
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Troef-reeks 

Om het lezen bij kinderen te stimuleren is het noodzake

lijk hun leesmateriaal aan te bieden dat aansluit bij de bele

vingswereld van de verschillende leeftijdsgroepen. Omdat 

er slechts een beperkt aanbod boeken in de handel is dat 

aan dit criterium voldoet, is in samenwerking met de 

Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van 

Dove Kinderen (FODOK) en ondersteund door enkele 

fondsen (Kinderpostzegels, VSB) een nieuwe reeks boeken 

voor moeilijklezenden op de markt gekomen: de Troef-

reeks. 

De Troef-reeks richt zich op dove kinderen en kinderen 

met een andersoortige leesachterstand tot de leeftijd van 

rond de vijftien jaar. Het taalgebruik is aangepast maar niet 

overgesimplificeerd. Situatieschetsen die als moeilijk erva

ren kunnen worden, worden verduidelijkt door middel 

van illustraties. Ook voorlees/prentenboeken worden in 

de reeks opgenomen. 

Die eerste drie boekjes zijn: Haan zoekt kip zonder slurf 

(Wajira Meerveld), Thomas (Nanne Bosma+) en Ik wil een 

zoen (René van Harten). Ervaren kinderboekenschrijvers 

zal worden gevraagd in de Troef-reeks te publiceren. 

In de redactiecommissie hebben zitting genomen: Rita 

Bruning, Mieke Brouwer, Pauline Friedheim, Marriën 

Hannink, Marion de Hoon, Marijke Mildenberg en 

Liesbeth Pijfers. 

De boekjes zijn verkrijgbaar in de boekhandel en kosten ca. 

f25,- per stuk. De uitgeverij is Van Tricht (0571-274909) 
Troef-reeks 

Grafische symbolen in ondersteunende communicatie 

In onze westerse maatschappij is het 
alfabetische schrift een belangrijk 
communicatiemiddel. Naast dit 
schrift bestaat er nog een hele reeks 
andere communicatievormen die 
echter minder bekend zijn en minder 
geaccepteerd worden. Grafische 
symbolen, al dan niet gecombineerd 
met gebaren, geschreven tekst of 
apparatuur kunnen uitkomst bieden 
in situaties waar communicatie 
beperkingen ondervindt. 

Na een inleiding over het communi
catieproces bespreken de auteurs 
(Marguerite Welle Donker en Hans 
van Balkom) de rol van grafische 
symbolen als ondersteuning van de 
communicatie. Zij geven aanwijzin
gen voor een assessmentprocedure; 
hoe te kiezen voor een bepaalde 
symboolvorm. Het grootste gedeelte 
van het boek bestaat uit een uitge
breide beschrijving van een veertig
tal gedocumenteerde symbolensets. 

Tot slot is een woordenlijst opgeno
men, samengesteld op basis van de 
meest voorkomende woorden in het 
Nederlands en de vocabulaires van 
een veertigtal gebruikers van onder
steunde communicatie. 
Het boek (192 blz.) kost f49,50 en is 
uitgegeven bij Intro, Baarn (ISBN 90-
5574-040-3). 
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Curriculum hoortraining/Interactieve hoortraining 

Aan het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel is door R.van Hedel-
van Grinsven en F.Coninx een 
Curriculum Hoortraining ontwik
keld. Het kan zowel in een 'vrije 
methode' (zoals de Reflecterende 
Moedertaal Methode), als in een 
gestructureerde methode ingepast 
worden. Het voorziet in de behoefte 
°m de kennis van ervaren 
leraren/logopedisten, ten aanzien 
van de planning en vooral de uitvoe
ring van de hoortraining, op anderen 
over te dragen. Door de 'open' opzet 
van het curriculum kunnen de oefe
ningen naar inhoud aangepast en 
mgevuld worden voor kinderen of 
volwassenen, voor diverse gradaties 
van auditieve beperking, voor vroeg-
dove kinderen in de spraakontwik-
kelingsfase of later doof/slechtho
rend geworden volwassenen. Het 
Curriculum bestaat uit vijf onderde
len: 

deel A: een algemeen hoofdstuk over 
geluid en geluidswaarneming, daar
na de ontwikkeling volgend: detec
tie, discriminatie, identificatie en 

spraakherkennen/spraakverstaan en 
omgevingsgeluiden herkennen; 
deel B: een soort 'routebeschrijving' 
voor het curriculum, gebaseerd op 
toetsen; 
deel C: aandacht voor de prosodi
sche en segmentele kenmerken van 
geluid, uitgewerkte schema's van 
contrasten tussen medeklinkers; 
deel D: beschrijving van technische 
hulpmiddelen en leermiddelen; 
deel E: mogelijke oefenstof. 

Tegelijk met het Curriculum 
Hoortraining is het computerpro
gramma Interactieve Hoortraining 
(IHT) op het Instituut voor Doven 
ontwikkeld. Dit is een computerpro
gramma op CD-ROM dat mensen 
met een auditieve beperking in staat 
stelt zelfstandig te trainen met gelui
den en spraak. Dit hoortrainingspro-
gramma is interactief; het bestaat uit 
een combinatie van beeld en geluid. 
Al navigerend door verschillende 
scenariotraint de gebruiker het 
(rest)gehoor. In totaal zijn er tien ver
schillende scenario's zoals een keu

ken, een kinderboerderij en winkel
straat, waarbinnen de oefeningen 
plaatsvinden. 

De Hogeschool Katholieke 
Leergangen in Tilburg organiseert 
een cursus Curriculum 
Hoortraining/Interactieve 
Hoortraining waarin het gebruik 
ervan in een theoretisch kader toege
licht wordt en praktisch geoefend 
kan worden. De cursus wordt inhou
delijk verzorgd door docenten van 
het Instituut voor Doven. 
Voor nadere informatie: Secretariaat 
OSO, 013-5394766. 

Het Curriculum Hoortraining (276 
pagina's) kost f225,- (exc.verzendkos-
ten) bij het Instituut voor Doven, 
Research & 

Development/Transfer/Theerestraat 
42, 5271 GD 
Sint-Michielsgestel. 
Het IHT-computerprogramma wordt 
geleverd door Kompagne, 
030-2870564. 
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COLOFON 

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

HOOFDREDACTIE 
Mw. M.C. Bruins 

EINDREDACTIE 
Dhr. F.C.M. Mollee 

ADMINISTRATIE 
Mw. m. Kloos 
postbus 430 
1740AK Schagen 
tel. 0224 - 214 896 
giro 221410 t.n.v. Adm. Van Horen Zegen 

REDACTIE 

Mw. N. Hoiting, Groningen 
Dhr. A. Koele, Zoetermeer 
Dhr. P. Willemen, Rosmalen 
Mw. A.E. Bron, Eindhoven 
Mw. M.C. Bruins, Utrecht 
Mw. M. v.d. Eijnden, Leiden 
Dhr. J.J. Groothand, Groningen 
Dhr. F.C.M. Mollee, Schagen 

Rubenstraat 81, 9718 MG, Groningen 
tel.: 050 - 318 10 91 

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

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

• Th. H. Laceulle, voorzitter 
Kleverlaan 42, 2023 JH Haarlem 
tel.: 023 - 524 61 50 
privé: 023 - 526 02 83 

• A.J. Braun, secretaris 
Arica 126, 2903 PG Capelle aan den IJssel 
tel.: (overdag) 010 - 432 93 77 
(na 19.30 uur) Ö10 - 451 73 26 Fax: 010 - 419 67 17 

• M.J. van Lee, penningmeester en ledenadministra
tie, p / a Burgemeester de Wildeschool 
Postbus 430,1740 AK Schagen 
tel.: 0224 - 214 896 
giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te 
Schagen 

REDACTIE-ADRES 
p/a : Burgemeester de Wildeschool 
postbus 430 
1740 AK Schagen 
tel. 0224 - 214 896 

FOTOGRAFIE: 
Harry Op den Kamp 

OPMAAK/VORMGEVING 
Media Minded Communications 
Amsterdam 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

DAGELIJKS BESTUUR 
Vereniging ter bevordering 
van het onderwijs aan doven (VEDON) 
• L. v.d. Heiden, voorzitter 

Statenlaan 130, 9301 RP Roden 
tel.: 05908 -123 35 

• R. Smeenk, secretaris 

Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar 
Abonnementsprijs: fl. 30,- per jaar 
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 
Losse nummers: fl. 7,50 
Indien ü vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement 
niet hebt opgezegd, wordt deze automatisch met een jaar ver
lengd. 

Kopij, ingeleverd vóór 22 februari, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang 

Kopij, ingeleverd vóór 26 april, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de 

geldende jaargang 

Kopij, ingeleverd vóór 30 augustus, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de derde aflevering van de 

geldende jaargang 

Kopij, ingeleverd vóór 25 oktober, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de 

geldende jaargang 

VHZ -jaatgang 36 nummer 4 . januari Ï996 
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POSTC. 
3814 TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5628 WE 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3011 CN 

3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3523 HB 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
8012 VA 

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

SCHOOL 
Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. de Stijgbeugel 
de Spreekhoorn 
de Skelp 
Instituut St. Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jr.) 
School de Beemden (3-8 jr.) 
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 
De Open Cirkel -internaat 
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 

ADRES 
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 
Maatman weg 15 
Maatman weg 17 
Tiendendreef 5 - 7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

TELEFOON 
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 
024-3591919 
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 

FAX 
033-4700305 
020-6176021 
020-6149273 

026-4423293 
026-4450661 
076-5142352 

053-4338522 
053-4338735 
0113-228717 
070-3962000 

050-5261265 

071-5720330 

010-4196717 

0224-298945 

030-2520786 

030-2662024 
030-2613419 
030-2618385 
038-4218088 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

9721 WD 
3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

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

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

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

020-6178617 
020-6132801 

050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
050-5270840 
010-4132280 
010-4552417 
073-5588111 
073-5588111 
073-5588111 
070-3073500 
079-3073508 

020-6178637 

073-5588516 

079-3250900 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen , telefoon- en faxnummers van scholen en instituten 
direct door aan de eindredactie 



I l i b Software je werkt er zó mee !!! 
Bekende, op zeer veel scholen gebruikte educatieve computerprogramma's voor basis-
en voortgezet onderwijs. Vele enthousiaste gebruikers, waaronder logopedisten, orthopedago
gen, 
remedial teachers en schoolbegeleidingsdiensten. 

WOORDENSCHAT 
TAALSTAPPEN 1, 2 en 3 
HOOFDWERK 
LUISTER MAAR... 
FLITS 
RAAD EEN WOORD 
CLUSTEREN 
KIJKDOOS 

o.a.Van horen en zeggen 
spellen: complete leergang 
rekenen, 250 nivo's 
auditieve vaardigheden 
directe woordherkenning 
bij leesproblemen 
woordherkenning 
visuele waarneming 

EXPERTSYSTEEM TECHNISCH LEZEN & SPELLEN 

NIEUW !!! NU OOK THUIS VERSIES VAN 8 PROGRAMMA'S è ƒ 49,95 per stuk 

Bel of schrijf voor demo's a ƒ 15,- per stuk en een GRATIS catalogus 1996 vol informatie naar: 

NIB Software - Postbus 144 - 3700 AC Zeist 
«030-6921624 

MICROVOX 
De nieuwe dimensie in solo-apparatuur 

Phonak besteedt door nauwe contacten met het onderwijs veel 
aandacht aan de speciale behoeften van slechthorende 
kinderen, zowel peuters als tieners. Dit geldt voor 
hoortoestellen maar ook voor solo-apparatuur. 

MICROVOX is een duidelijk voorbeeld van deze samenwerking: 's Werelds kleinste 
en lichtste FM radio communicatie systeem, gemaakt van sterke kunststof, 
met een laag stroomgebruik en een praktisch oplaadsysteem. 
Voorzien van een frisse kleur voor frequentie-codering die 
overeenstemt met de zender van de leraar. 

MICROVOX technisch superieur, modern en aantrekkelijk van vormgeving. Met MICROVOX 
hoor je niet alleen de verbetering, maar zie je die ook. 

van 

de communicatie-specialist 

VEENHUIS MEDICAL AUDIO B.V. 
Postbus 108 MEDICAL 
' 2800 AC GOUDA AUDIO 

Meer informatie? 
Veenhuis Medical Audio BV 

0182-570178 


