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Ten geleide Nini Hoiting, redactielid 

Een terugkerend verzoek aan de redactie van Van 
Horen Zeggen betreft de "praktische toepasbaarheid" 
van informatie. Daaronder verstaat men doorgaans, 
artikelen met programma's die direkt bruikbaar zijn in 
de dagelijkse onderwijsaktiviteiten. Welnu, zij die deze 
wens herhaaldelijk uiten, kunnen hun hart ophalen. 
De bijdragen in nummer 3 van jaargang 36 bieden 
programma's voor toepassing in de onderwijspraktijk. 
In "De klas beweegt" van Kooyman & Sijthoff wordt 
een programma geboden om energie in de klas te regu
leren. Niet alleen een handvat voor wie worstelt met 
over- of onderactieve leerlingen, nee, groep en leer
kracht kunnen hun concentratie opvoeren door even 
wat lichaamsactiviteit af te voeren. En wie spanning en 
andere overtollige energie afvoert, heeft meer ruimte 
om leerstof op de juiste wijze in te nemen. Ook in de 
bijdrage van Wanningen wordt energie in banen geleid, 
maar nu via spel. In het "Spelbegeleiding in de groep" 
ar t ikel b iedt de a u t e u r een h a n d v a t om het 
sociaal-emotionele klimaat gunstig te beïnvloeden via 
spelobservatie en - begeleiding. Voor wie van mening is 
dat spel - zoniet de basis, dan toch een belangrijke leer
bron is- kan hier zijn hart ophalen. Ook in dit program
ma blijkt, dat wie deze toepassing wil gebruiken, een 
behoorl i jke dos is o b s e r v e r i n g s v e r m o g e n w o r d t 
verwacht . De onderzoeksbijdrage wordt deze keer 
geleverd door een opmerkelijke auteurscollectief onder 
leiding van Veeger. Deze auteurs bespreken de toepas
baarhe id van de Lexicontoets als een ins t rumen t 
waarmee de groei van de woordenschat kan worden 
gecheckt. 

Onderwijsvernieuwende instrumenten, gericht op de 
dagelijkse praktijk en ontwikkeld ten behoeve van het 
Speciaal Onderwijs! Als de 'rugzak' van Netelenbos U 
te z w a a r leek, dan w o r d t hier enige ver l ich t ing 
geboden. Moge dit nummer van Van Horen Zeggen U 
het vertrouwen bieden, dat de dagelijkse onderwijs
praktijk bepaald niet wordt vergeten. 

Coverfoto: Huib Rutten VHZ jaargang 3n nummer 3 oktober 1996 



ARTIKELEN 

De klas beweegt! 

Houding, beweging en ontspanning in het klaslokaal 

L. Kooyman, E. Sijthoff 

Samenvatti "9 

De sfeer bevorderen, de concentratie verhogen, de leerlingen leren 

hun fysieke mogelijkheden te gebruiken en het leerwerk afwisselen 

met even lekker bewegen. Welke leerkracht wil dat nu niet? Meer dan 

dertig scholen uit het gehele land hebben in de afgelopen jaren mee

gewerkt aan de ontwikkeling van De klas beweegt! Ze fungeerden als 

testscholen en maakten zo kennis met een methode die de inspanning 

van het leerproces afwisselt met fysieke inspanning en ontspanning. 

De methode werd ontwikkeld door Fysio Educatief in Amsterdam. 

Op 25 april werd op de VeBOSS conferentie een workshop gehouden 

in samenwerking met Jan Odolphi, intern begeleider, Joline Everwijn, 

orthopedagoge en Lottie Brand, ergotherapeute van de Burgemeester 

de Wildeschool te Schagen. 

1. Het principe 

Het principe is eenvoudig: aan de 
muur van het klaslokaal hangt een 
kleurige maandkalender op poster
formaat. Deze Fysio-kalender biedt 
maandelijks minstens tien thematisch 
verwante bewegingsopdrachten. Elke 
groep heeft zijn eigen kalender, met 
uitzondering van groep 1 en 2 die een 
gezamenlijke kalender hebben. 
Als de concentratie dreigt te verslap
pen, kijkt de leerkracht op de kalen
der en neemt de klas een paar minu
ten mee in een ontspannen opdracht, 
waarin bewegingsplezier voorop 
staat. Na zon bewegingstussendoor
tje kunnen de kinderen zich beter 
concentreren op hun leertaak en is 
hun opnamecapaciteit vergroot. 
Daarbij doen de kinderen een schat 
aan bewegingservaring op, door de 
grote verscheidenheid aan opdrach
ten. Ze oefenen vaardigheden die ze 
direct kunnen toepassen in de klas, 
op het schoolplein, bij sport en spel en 
latere werksituaties. 

Tijdens het werken met de kalender 
lijken zich op het eerste gezicht chao
tische taferelen af te spelen. Maar het 

betreft hier een geleide chaos: de 
methode kanaliseert de onrust en de 
bewegingsdrang in de klas. Iedere 
opdracht wordt bovendien afgerond 
met een rustmoment, dat de klas 
meevoert tot een volledige stilte. Op 
de testscholen werd deze afronding 
ervaren als een aangenaam startpunt 
om de les voort te zetten. 
De leerkrachten van de testscholen 
reageerden positief: ze hebben nu een 
instrument in handen om de kinderen 
weer bij de les te krijgen. 

2. Regulier en speciaal onderwijs 

De methode is ontwikkeld voor het 
basisonderwijs en sluit aan bij het 
ontwikkelingsniveau van kinderen 
van zowel reguliere als speciale basis
scholen. Zij het dat het lesmateriaal 
tot en met groep 5 a 6 geldt voor het 
ontwikkelingsniveau van de kinde
ren in het speciaal onderwijs. Fysio 
Educatief richt zich met de kalender 
juist op de basisschool, omdat kinde
ren aan het begin van hun schooltijd 
nog onbevangen met hun lichaam 
bezig zijn en toegeven aan hun 
natuurlijke bewegingsdrang. De 
spontaniteit waarmee ze zich mani
festeren, verdwijnt vaak naarmate ze 
opgroeien. Al in groep 3 van het 
basisonderwijs wordt het patroon 
van veel zitten en eenzijdig bewegen 
ingezet. 

Met het oog op de doelgroep is het 
lesmateriaal uitgebreid getest op 
Nederlandse basisscholen en ontwik
keld in samenwerking met de 
Onderwijsbegeleidingsdienst en de 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD. 
Daarnaast vervulde TNO Preventie & 
Gezondheid een adviserende rol. 
Bovendien zijn specialisten uit uit
eenlopende vakgebieden zoals ortho-
pedagogie, kinderfysiotherapie, dra
maturgie en dansexpressie, vanaf het 
begin betrokken geweest bij het pro
ject. Op landelijk niveau worden deze 
specialisten en instanties uitgebreid 
geïnformeerd over de stand van 
zaken rond de methode. 
Zij kunnen worden geraadpleegd als 
de leerkracht merkt dat er iets aan de 
hand is met een leerling. Al is de 
methode niet bedoeld als signale
ringsprogramma, het kan voorkomen 
dat een leerkracht bij de uitvoering 
van de methode op het spoor wordt 
gebracht van een ontwikkelingsach
terstand. 
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3. Bewegingsopdrachten 

Met De klas beweegt! beschikt het 
basisonderwijs voor het eerst over 
een unieke verzameling van bewe
gingstussendoortjes. De samenstel
lers brachten 700 bewegingsopdrach
ten bijeen, die met de variaties in de 
handleiding gemakkelijk kunnen 
worden uitgebreid tot meer dan 
10.000 tussendoortjes. 

'Zeg Carolien, kun jij je eigen naam 
dansen? Heel eenvoudig: bij -Ca-

stamp je met je voet, bij -ro- klap je in 
je handen en bij -lien- maak je een 
sprong.' Carolien doet haar naam
dans voor, en de hele klas imiteert de 
bewegingen onder het scanderen van 
haar naam. 
Voor de leerlingen van deze groep 3 
heeft de naamdans geen geheimen 
meer. In een maand tijd zijn alle kin
deren aan de beurt geweest en ieder
een heeft op zijn of haar eigen manier 
een naamdans bedacht, als een fysie
ke handtekening. Met de naamdans 
voert de leerling een opdracht uit 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

Emoties 

Je lichaam 

Luister naar me 

Op adem 

Veelzijdigheid 

Stabiliteit 

Stevig evenwicht 

Afwisselende tegen 
stelling 

Groei en training 

Wat kan en wil ik 
graag? 

Globaal overzicht van de maandschema' s 

waarin begrippen als balans, gelijktij
dig en symmetrisch bewegen ver
enigd zijn. 
Deze spelen in de sensomotorische 
ontwikkeling van het kind een 
belangrijke rol. Bovendien versterkt 
een naamdans concentratie, coördina
tie, ik-besef, ritme, hetgeen bijdraagt 
aan de ontwikkeling van een positief 
lichaamsbewustzijn. Deze opdracht 
voedt tevens het zelfvertrouwen van 
de kinderen. 

4. Doelstellingen 

Het hoofddoel van de methode is de 
kinderen te motiveren om dagelijks 
veelzijdig te bewegen. Plezier hebben 
in het ontdekken dat de verschillende 
bewegingsopdrachten van de kalen
der met succes uitgevoerd geeft die 
motivatie. Daarbij hebben de auteurs 
de volgende subdoelstellingen gefor
muleerd: 

-dagelijkse afwisseling van in- en 
ontspanning 
-bevordering van concentratie en 
sfeer in de klas 

-ontwikkelen van een positief 
lichaamsbewustzijn, gebaseerd op 
de sensomotorische ontwikkeling 
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-kennis van, ervaring en inzicht in 
conditie, preventie van blessures 
en zelfzorg. 

Positieve feedback van de leerkracht 
is een belangrijk middel om de doel
stellingen te bereiken. 

De doelstellingen van de methode 
krijgen vorm in de thema's met als 

5. Leerlijn 

In de onderbouw richt de methode 
zich op het spelenderwijs ontdekken 
en ervaren van de eigen motorische 
mogelijkheden van het lichaam. In de 
middenbouw wordt het gebruiken 
van deze mogelijkheden toegevoegd, 
vooral bij het zitten en schrijven. 

onderbouw 

Ontdekken en ervaren 

van het eigen lichaam 

met zijn motorische 

mogelijkheden 

mi ddenb ouw 

Ervaren en gebruiken 

van motorische moge

lijkheden tijdens zitten 

en schijven, bij sport en 

spel 

Dovenbouw 

Gebruiken en toepas

sen van motorische 

mogelijkheden tijdens 

dagelijkse schoolacti

viteiten en bij sport en 

toekomstig werk 

De figuur laat zien dat de onderbouw begint met spelenderwijs de eigen motorische mogelijkheden 
van het eigen lichaam te ontdekken en te ervaren. In de middenbouw wordt het gebruiken van 
deze mogelijkheden toegevoegd, vooral bij het zitten en schrijven. Bij de bovenbouw tot slot ligt de 
nadruk op het gericht toepassen van de eigen mogelijkheden in de klas en daarbuiten. 

uitgangspunt de sensomotorische 
ontwikkeling van het kind. De the
ma's zijn opgebouwd rond begrippen 
uit de sensomotorische ontwikkeling, 
begrippen ter bevordering van een 
positief lichaamsbewustzijn en func
tionele Fysio-begrippen. 
Per kalendermaand staat er een ander 
thema centraal. Zo komen thema's 
aan bod als veelzijdig bewegen, stabi
liteit en evenwicht, uitdrukken van 
emoties of adem en geluid. In de 
methode staat plezier in bewegen 
centraal. 

En in de bovenbouw ligt de nadruk 
op het gericht toepassen van de eigen 
mogelijkheden in de klas en daarbui
ten. 
De methode kan gemakkelijk in het 
lesprogramma worden ingepast: er is 
een aansluiting met de kerndoelen 
van andere leervakken in het basison
derwijs zoals biologie 
(natuuronderwijs), zintuiglijke en 
lichamelijke oefening, beweging 
(dansexpressie), muziek, bevordering 
gezond gedrag en bevordering van 
sociale redzaamheid. 

De methode mag niet gezien worden 
als een vervanging van de gymnas
tiekles. Waar het gymnastiekonder-
wijs zich richt op fysieke inspanning, 
sportief gedrag, teamgeest, competi
tie, spelinzicht, en bewegen in een 
vrije ruimte: rennen, springen, rollen, 
enzovoort, daar legt De klas beweegt! 
het accent op toepassing en integratie 
van beweging in de dagelijkse werk
situaties in de klas en het verkrijgen 
van momenten van rust en ontspan
ning. De korte afwisseling tussen 
leren, bewegen en ontspannen staat 
hier centraal. De opdrachten worden 
zonder hulpmiddelen op en naast de 
stoel uitgevoerd: de opdrachten zijn 
speciaal ontworpen voor in de klas. 
Hier komt de bevordering van sfeer 
en concentratie ook het best tot zijn 
recht. 

De leerkracht kan de opdrachten van 
het kalenderblad op verschillende 
manieren voorzien van variaties. In 
de eerste plaats bieden de leerlingen 
zelf graag eigen varianten aan op de 
opdrachten. Daarnaast biedt de hand
leiding een arsenaal aan inhoudelijke 
varianten en een model om opdrach
ten tot in het oneindige te variëren-
door de wijze van uitvoering: bijvoor
beeld kwaad of blij, langzaam of snel, 
met links of rechts, met armen of 
benen, enzovoort. Opdrachten krij
gen bijvoorbeeld ook extra diepgang 
als ze met de ogen dicht worden uit
gevoerd. 

6. Conclusie 

In het onderwijsveld is jarenlang 
gezocht naar een leidraad om het les
programma snel en effectief af te wis
selen met een vorm van ontspanning. 
De druk op leerkracht en klas is er de 
afgelopen tijd alleen maar groter op 
geworden. Grotere klassen en een 
overladen lesprogramma, met een 
taakverzwaring voor de leerkracht als 
gevolg, zorgen ervoor dat er weinig 
speelruimte ontstaat voor klas en 
leerkracht. De klas beweegt! biedt een 
geïntegreerde aanpak waarmee de 
dagelijkse lespraktijk van de leer
kracht ondersteund. Uit de ervaring 
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van de testscholen blijkt dat de 
methode per saldo tijdwinst oplevert: 
de klas komt in korte tijd tot ontspan
ning, waardoor opnamecapaciteit, 
concentratie en werkklimaat worden 
bevorderd. 

Met meer dan duizend bewegings
tussendoortjes per groep biedt de 
methode De klas beweegt! de moge
lijkheid enkele ogenblikken per dag 
aangenaam en zinvol te ontsnappen 
aan de drukkende onderwijspraktijk. 
Aangenaam, omdat de opdrachten 
voor leerkracht en leerlingen gewoon 
veel plezier met zich meebrengen. En 
zinvol, gezien de duurzame effecten 
van de methode: de kinderen raken 
spelenderwijs vertrouwd met de 
mogelijkheden van hun eigen 
lichaam, waarbij het plezier in bewe
gen voorop staat. Hierdoor wordt op 
de lange termijn een daling verwacht 
van het totaal aantal ziekmeldingen 
in Nederland. Op dit moment heeft 
één van de vier ziekmeldingen in ons 
land nog betrekking op spier- en 
gewrichtsklachten. 

De klas beweegt! is in thematiek en 
werkvorm onderwijsvernieuwend. 
De werkwijze is anders dan het basis
onderwijs tot nu toe gekend heeft. De 
opzet is vooral praktisch: de kalen-
dervorm garandeert dat deze metho
de niet vanuit de bureaula in de klas 
hoeft te worden gebracht. De perma
nente kalender aan de muur maakt-
het eenvoudig de kinderen even uit te 
nodigen voor een tussendoortje. En 
omdat de kalender niet aan een 
bepaald jaar is gebonden, kan hij 
jaren achtereen worden gebruikt om 
vele kinderen te motiveren veelzijdig 

te bewegen, nu en later. 
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K. WAINNINGEN 

Spelbegeleiding in de groep 

K. Wanningen 

Samenvatting 

Dit artikel betreft een weergave van de workshop 'Spelbegeleiding in 

de groep', gegeven op de Conferentie van 25 en 26 april 1 996. De 

workshop, bedoeld voor klasse-assistenten, werd ook bezocht door 

leerkrachten en enkele schoolpsychologen. Bij deze brede belangstel

ling is in dit artikel aangesloten. Het belang en de praktische uitwer

king van spelbegeleiding in de groep wordt uiteengezet en door mid

del van groepsvoorbeelden ondersteund en verduidelijkt. De diverse 

taken voor leerkracht, klasse-assistent en schoolpsycholoog in het spel-

begeleidingsproces zijn duidelijk aangegeven. Om de spelbegelei

ding in de groep functioneel en bruikbaar te maken is het belangrijk 

dat niet alleen de uitvoerende leerkracht en klasse-assistent enthou

siast zijn, maar dat het ook door een breder kader gedragen wordt. 

Spelbegeleiding is een onderdeel van het sociaal-emotionele klimaat 

en van het aanbod binnen de school. Het zal op z'n best functione

ren als het daarvan een daadwerkelijk onderdeel is. 

1. Spelen 

Spelen is een woord dat beelden van 
vrijheid, plezier en een reeks van acti
viteiten oproept. Als volwassenen 
kunnen we dan ook met heimwee en 
vertedering kijken en genieten van 
spelende kinderen. 
Maar wat is spelen? Waar is het eigen
lijk goed voor? Waar doen zich pro
blemen voor? Spelen is voor opgroei
en de kinderen van groot belang. 
Het helpt hen zich optimaal te ont
wikkelen op gebieden als: motoriek, 
taal en denken, sociaal gedrag, emo
ties en persoonlijkheid. Dus: laat de 
kinderen spelen! 
Bovendien hebben de meeste kinde
ren weinig nodig om te kunnen spe
len; als ze ruimte, vrijheid en materia
len voorhanden hebben, ontstaat er 
spel, alleen of samen met anderen. 
Spelende kinderen hebben plezier, 
zijn actief, tonen betrokkenheid bij 
het spel en hebben vrijheid van han

delen, dat wil zeggen dat ze zelf het 
begin, het verloop, de duur en het 
einde van het spel bepalen. 
Daar komt bij dat kinderen een spel-
ontwikkeling doorlopen. 
Er zijn echter ook kinderen die het 
spel en de mogelijkheden die het 
schept niet optimaal benutten. 
Wie kent niet de kinderen die 
- voortdurend chaos veroorzaken 
- steeds in conflicten verzeild raken 
- veel te veel herhalend spelen 

vertonen 
- zich maar kortdurend ergens mee 

kunnen vermaken 
- niet tot spel komen en liever werk 

jes doen 
- telkens de invulling en steun van 

andere kinderen nodig hebben om 
te kunnen spelen. 

2. Spel van kinderen in het speciaal 
onderwijs 

Kinderen binnen het speciaal onder
wijs hebben bijna allemaal ontwikke
lingsproblemen. Door beperkingen 
voortkomend uit de intelligentie, een 
handicap, het gedrag, een stoornis in 
de prikkelverwerking, of een ver
stoorde persoonlijkheidsontwikke-
ling, komen ze niet tot een optimale 
ontwikkeling. 
De problemen doen zich in ernstige 
of in minder ernstige mate voor. Ook 
is de concentratie van problematiek 
groter omdat deze kinderen binnen 
het speciaal onderwijs bij elkaar zit
ten. Het bieden van alleen maar een 
kleinere groep en een aangepast 
schoolklimaat is onvoldoende om 
deze kinderen weer te laten spelen. 
Veel jonge kinderen in het speciaal 
onderwijs hebben problemen bij het 
spelen die niet vanzelfsprekend 
oplossen door de plaatsing in het 
speciaal onderwijs. 
Ze hebben extra hulp nodig in de 
vorm van begeleid spel. 

3. Wat is spelbegeleiding? 

Spelbegeleiding is een tijdelijk 

ingrijpen in de spelwereld van het 

kind door volwassenen. 

De doelstelling is de 

spelmogelijkheden van het kind 

te optimaliseren, waarna het kind 

in alle vrijheid het spel gebruikt om 

zich te ontwikkelen. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden 

van problemen die zich bij het 

spelen kunnen voordoen. 

Daarmee onderscheidt spelbegelei
ding zich van speltherapie. Bij 
speltherapie is spel een middel om 
kinderen met ernstige emotionele 
problemen te helpen. Bij spelbegelei
ding is verbetering van het spel het 
doel.Om de spelbegeleiding zo effec
tief mogelijk te laten zijn, worden er 
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systematisch vier fasen doorgewerkt: 
1. Observeren en achtergrondgege

vens verzamelen. 
2. Analyseren van de gegevens en 

het maken van een spelplan. 
3. Het uitvoeren van het spelplan. 
4. Evalueren. 

4. Spelbegeleidingfasen binnen het 
speciaal onderwijs 

Nu gaat het binnen de groepen van 
het speciaal onderwijs nooit om één 
kind, maar altijd om meerdere kinde
ren met spelproblemen. Met behulp 
van een uitgewerkt groepsvoorbeeld 
worden alle stappen van de spelbege-
leiding doorlopen. 

Observeren en achtergrondgegevens 
verzamelen 
Een onderbouwgroep heeft vaak tijd 
voor vrij spel ingeroosterd. Dit is het 
moment waarop de observaties 
plaatsvinden. De leerkracht voert, 
met hulp van de klasse-assistent, de 
observaties uit. Gedurende een perio
de van vier tot zes weken volgen zij 
de kinderen in verschillende spelhoe-
ken (het liefst ook met verschillende 
kinderen). 
Er kan gekozen worden voor vrij 
observeren of voor een observatie
formulier. Een observatie-formulier 
geeft steun en houvast, en voorkomt 
dat bepaalde spelaspecten vergeten 
of onderbelicht blijven. Op zo'n for
mulier komen globaal genomen vier 
hoofdcategorieën voor die weer 
gesplitst kunnen worden in kleinere 
onderdelen, te weten: 
-spelkwaliteit (met als deelaspecten 

zoals vorm, inhoud, variatie en 
gebruik van speelruimte) 

-spelgerichtheid (duur en betrokken 
heid op het spel) 

-sociaal-emotioneel spel (conflicten 
oplossen/hanteren en omgang met 
elkaar) 

-communicatie (initiatieven tot com
municatie en wijze van gesprek voe
ren). 
Naast het observeren van het spel is 
het belangrijk om de achtergrondge
gevens van de kinderen te doorgron
den. Via deze informatie kunnen ver

klaringen voor het spelgedrag van 
het kind naar voren komen. Ook kan 
de informatie begrip oproepen voor 
het spelgedrag van het kind. Zo zal 
voor een kind met een tekort aan spe-
lervaring vanwege zijn handicap, een 
langdurige ziekenhuisopname of een 
traag ontwikkelingsverloop, ener
zijds meer begrip ontstaan en ander
zijds een adequate doelstelling voor 
de spelbegeleiding geformuleerd 
worden dankzij de informatie. 

Het analyseren van de gegevens en 
het maken van een spelplan 
Bij het analyseren van de gegevens 
worden de conclusies van de obser
vaties naast de achtergrondgegevens 
gelegd. Dit gebeurt voor ieder kind in 
de groep en is dan ook een hele klus. 
Om tot een verantwoorde analyse te 
komen, heeft de leerkracht hulp 
nodig van een intern leerlingbegelei
der of schoolpsycholoog. 
Vanuit de analyse vallen er doelstel
lingen te formuleren. Door de hele 
groep te analyseren, komen er vaak 
kinderen naar voren met dezelfde of 
aansluitende of tegengestelde spel
problemen. Afhankelijk van de indi
viduele doelstellingen worden er 
voor de spelbegeleiding combinaties 
van kinderen gemaakt. 
De onder spelkwaliteit en spelge
richtheid geformuleerde doelstellin
gen hebben de hoogste prioriteit. 
Middels deze doelstellingen wordt 
gewerkt aan de verhoging van speel-
duur en de vormgeving, de inhoud 
en uitvoering van en de betrokken
heid op spel. Dit zijn basisvoorwaar
den om tot uitwisseling en samenspel 
te komen. Pas wanneer de spelkwali
teit en spelgerichtheid redelijk in orde 
zijn, kan er gewerkt worden aan het 
sociaal-emotionele spel (conflicthan
tering en omgang met elkaar). 
Hoewel problemen als ruzies, kapot 
maken, weglopen en verstoren, veel 
meer op de voorgrond treden en om 
een directe ingreep vragen, ligt een 
gebrek aan spelkwaliteit vaak aan die 
problemen ten grondslag. Derhalve 
dient de spelkwaliteit eerst aangepakt 
te worden. 
Voorbeeld 1: observatie van twee kin

deren uit een onderbouwgroep 
Kinderen: R. en M. 
(twee jongetjes van ± 6 jaar) 
Speelplek/materiaal: 
aan een tafel /kleine blokjes 
Duur van de observatie: ongeveer 
tien minuten 

Observatie 
R. en M. spelen ver uit elkaar. Ze heb
ben ter ondersteuning van ideeën en 
plaatsbepaling een ondergrond met 
daarop een wegenstelsel gekregen. 
R. bouwt midden op de straat, zonder 
een duidelijke vormgeving. Hij asso
cieert op de ideeën die hij van M. 
hoort. 
M. heeft duidelijke ideeën, maar de 
vormgeving blijft zwak en instabiel. 
Het helpt als de observator meer 
structuur biedt. Bij R. blijft het er, 
ondanks de steun, zwak uitzien. 
M. vernielt uiteindelijk zijn toren en 
ook die van R. Hij biedt verder geen 
weerstand, maar zegt wel dat hij het 
tegen zijn moeder zal zeggen. 
Er zijn geen fantasie-elementen te 
observeren. De kinderen bleven bezig 
met de blokjes. De ondergrond werd 
niet functioneel gebruikt. 

Analyse van de observatie 
Spelkwaliteit: beide kinderen verto
nen uit zichzelf een zwakke vormge
ving met de blokjes, maar M. kan het 
iets beter dan R. Met structurering 
lukt het M. om zelfstandig verder te 
gaan. M. heeft ook ideeën, terwijl R. 
meer drijft op de ideeën van een 
ander. 
De ruimte-kadering met behulp van 
een ondergrond blijkt nog niet te wer
ken. Uit zichzelf komen beide kinde
ren niet op het idee van huizen bou
wen langs een straat om daarmee fan
tasie-spel te spelen. 
Spelgerichtheid: beide kinderen zijn 
gericht op het materiaal en blijven er 
gedurende tien minuten mee bezig. 
De aanwezigheid van de observator 
lijkt stimulerend te werken. 
Sociaal-emotioneel /communicat ie : 
de kinderen zijn op elkaar gericht en 
luisteren ook naar elkaar. Hoewel ze 
verbaal een en ander uitwisselen, 
komt het niet tot samenspel en uit-
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wisseling van materiaal. Ze spelen 
naast elkaar. 
Tenslotte vernielt M. zijn eigen toren 
en die van R. Hij had er plezier in om 
dit te doen. R. was niet weerbaar 
tegenover M. 

Achtergrondinformatie van M. en R. 
Uit het dossier komt M. naar voren 
als een druk, lawaaierig jongetje. Hij 
reageert sterk primair. Het gezin 
komt naar voren als prestatiegericht. 
Thuis worden weinig speelmogelijk-
heden geboden. Op de basisschool 
zou M. nogal overvraagd zijn. Hij 
heeft veel bevestiging nodig. 
Uit het dossier komt R. naar voren als 
een kind met weinig drang tot initia
tief. Hij reageert op veel dingen nog 
peuterachtig. Hij is snel dwangmatig 
en geneigd om in herhalend gedrag te 
vervallen. 

Doelstellingen 
Op grond van bovenstaande gege
vens kunnen voor M. de volgende 
doelstellingen geformuleerd worden: 
- uitbreiden van spelrepertoire 
- ondersteuning bieden in vormge

ving 
- structuur bieden 
Door de nadruk te leggen op verbete
ring van spelkwaliteit en door een 
combinatie te maken met een redelijk 
goed spelend kind, wordt M. meer op 
leeftijdsniveau aangesproken en 
geprikkeld tot gevarieerd en inhou
delijk spel. 

Voor R. kan de volgende doelstelling 
geformuleerd worden: 
- op jong niveau aanbieden, waarbij 

de spelbegeleider zorgt voor een 
evenwicht tussen herhaling en varia
tie. 
N.B. Het moge duidelijk zijn dat M. 
en R. in een spelbegeleidingssituatie 
geen goede spelpartners zijn. 

Voorbeeld 2: overzicht van doelstel
lingen en van een spelplan in een 
onderbouwgroep 
( zie schema pagina 11 ) 
Kernbegrippen: gebrek aan spelre
pertoire, goed alleen spelen, samen
spel heel slecht. 

Uitvoeren van het spelplan 
Het uitvoeren van het opgestelde 
spelplan voor de groep begint met het 
inplannen in het weekrooster. 
Daarnaast is het belangrijk dat de 
hoeken zo zijn ingedeeld met materi
aal dat het aansluit op het spelniveau 
van de aanwezige kinderen. Dit kan 
betekenen dat materialen tijdelijk 
worden opgeborgen. 
De kinderen zullen hulpmiddelen 
nodig hebben bij het spel: pictogram
men om de verhaallijn in de poppen 

len mee, structureren, steunen, ver
woorden, lossen problemen op en rei
ken ideeën aan. Kortom ze begeleiden 
de kinderen in het uitvoeren van de 
spelopdracht. Daarnaast blijven ze 
observeren, zij het veel minder inten
sief. 

Omdat de kinderen drie weken ach
tereen in dezelfde hoek spelen gedu
rende de spelbegeleiding is het moge
lijk om er een opbouw in aan te bren
gen. Bijvoorbeeld door van zand een 
berg maken, daarna tunnels graven 

2.2. eten koken 

Figuur 1 Voorbeeld van twee pictogrammen (bron: PRAVOO-Lekkerkerk) 

PRAVOO-heruitgave van de werkboeken van speciale spelbegeleiding als eerste aanvulling bij het 
PRAVOO-leerlingvolg-en hulpsysteem voor groep 1, 2, (3) en I.O.B.K. 

hoek te volgen (zie figuur 1), uitver
grote voorbeelden bij het constructie
materiaal en grote kartonnen onder
gronden waarop binnen vaste kaders 
gebouwd wordt. 
Het is het handigste om deze materia
len vooraf te maken en te plastifice
ren, zodat ze klaar zijn voor gebruik. 
De kinderen worden in koppels ver
deeld over de diverse hoeken en krij
gen een spelopdracht die past bij de 
beoogde doelstelling van het duo. In 
het 'Werkboek voor speciale spelbe
geleiding' (Bosch e.a., 1984) zijn veel 
uitgewerkte spelopdrachten te vin
den evenals in het boek 'Leren 
samenspelen' (Bomhof & Trossèl, 
1989). 

De leerkracht en klasse-assistent ver
delen zich over de kinderen. Zij spe

en tenslotte wegen eromheen. 
Aanvankelijk zal de werkelijke speel
tijd van de kinderen niet meer dan 
ongeveer twintig minuten bedragen. 
In de loop van het schooljaar kan dit 
oplopen naar een half uur tot veertig 
minuten. De organisatie (de hoekver-
deling en de opdrachten regelen, het 
spelen zelf, het afronden en oprui
men) bedraagt ongeveer een uur. 
Geleidelijk aan zal er een verschui
ving in tijd optreden waarbij het 
accent meer op het spel zelf komt te 
liggen. 

Gedurende het spelen blijven de kin
deren in de toebedeelde hoek en krij
gen ze speciale aandacht van de leer
kracht of klasse-assistent. Het afron
den is een belangrijk onderdeel waar 
de kinderen veel van leren. De gehele 
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groep bekijkt het spel in elke hoek. De 
kinderen kunnen erover vertellen en 
vragen stellen. Op deze wijze krijgen 
de kinderen niet alleen ideeën van 
elkaar; tevens ontvangen ze eikaars 
respect en bewondering. Dit zijn 
belangrijke aspecten voor het ontwik
kelen van zelfvertrouwen en een 
positief zelfbeeld. Ook bevordert het 
de groepscohesie. 

Evaluatie 
De leerkracht en de klasse-assistent 
maken telkens na afloop van ieder 
kind korte aantekeningen over het 
spelverloop. Deze zijn toegespitst op 
de gestelde doelen en helpen bij het 
evalueren. 
Na elke drie a vier weken voert de 
leerkracht een tussenevaluatie uit. Er 
wordt dan besloten welke kinderen in 
een andere hoek gaan spelen en er 
worden nieuwe opdrachten vastge
steld. 
In de loop van het schooljaar valt er 
een spelontwikkeling bij vrijwel ieder 
kind te zien. De observaties en aante
keningen leiden eens in de drie maan
den tot het bijstellen of aanvullen van 
doelstellingen. De schoolpsycholoog 
ondersteunt de leerkracht hierbij. 

5. Conclusie 

Spelbegeleiding in de groep is een 
intensieve manier van werken met 
kinderen. Het vereist, zeker in het 
begin, veel inzet en motivatie van de 
leerkracht, klasse-assistent en school
psycholoog. Echter, het zichtbaar 
groeiende spelplezier en de snelle 
resultaten bij de kinderen zijn de 
inzet meer dan waard. 
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C H . V E E G E R E . A . 

Onderzoek met de Lexicontoets bij kinde
ren met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 

Ch. Veeger, K. van Zeist, I. van den Brakel, F. Krot, L. van den 
Dungen en HJ.E.J. Stumpel. 

Samenvatting 

In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd met de Lexicontoets 

bij kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden. De Lexicontoets 

is een instrument dat de ontwikkeling van de reorganisatie van de 

woordenschat kan meten bij kinderen van vier tot zeven jaar. Het 

hoofddoel van het huidige onderzoek was onderzoeken of kinderen 

van vijf tot acht jaar met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden (N=214) 

hun woordenschat gereorganiseerd hebben en hoever ze daarmee in 

hun ontwikkeling zijn. Uit een vergelijking van de resultaten op de 

Lexicontoets van kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden en 

de resultaten van kinderen uit het reguliere basisonderwijs blijkt dat 

de kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden op de 

Lexicontoets lager scoren dan de reguliere basisschoolkinderen: tus

sen 5 - 25 percentiel. Verder blijkt dat er bij de spraak- en taalge-

stoorde kinderen een ontwikkeling plaats vindt van de onderzochte 

vaardigheden die met acht jaar nog niet is afgerond. 

1. Woordenschat en Lexicontoets 

Ontwikkeling van de reorganisatie 
van de woordenschat. 
Volgens Eibers en Van Loon-Vervoorn 
(te verschijnen) staat woordenschat
verwerving centraal in de taalverwer
ving: kinderen spannen zich vooral in 
om nieuwe woorden te leren en 
ouders vinden het belangrijk om hun 
kinderen woorden te leren. 
De woordenschat die iemand bezit 
heeft een interne structuur, een eigen 
organisatie. Woorden zijn geen losse 
elementen in iemands hoofd. 
Woorden hangen samen op grond 
van de vormovereenkomsten die ze 
hebben én op grond van hun beteke
nisovereenkomsten: de semantische 
samenhang. Die semantische samen
hang is tweesoortig. Enerzijds is er 
een samenhang die vooral op erva
ring is gebaseerd, die meer perceptu
eel en sensomotorisch van aard is. 

Vooral vroeg geleerde woorden zijn 
op die manier door de ervaring met 
elkaar verbonden, bijvoorbeeld: een 
hond kan blaffen. De vroeg geleerde 
woorden vormen het zogenaamde 
basislexicon. Anderzijds kunnen kin
deren vanaf vier jaar woorden op een 
andere manier ordenen: meer hiërar
chisch. De kinderen leggen verband 
tussen reeds beheerste woorden door 
het gebruik van generaliserende, 
bovengeschikte categorienamen die 
de basiswoorden overkoepelen en ze 
verwerven ook ondergeschikte woor
den. Bovendien rangschikken ze 
nevengeschikte woorden, synonie
men en antoniemen (tegenstellingen). 
Op deze manier reorganiseren de kin
deren vanaf vier jaar hun basislexicon 
en ze voegen er nog nieuwe woorden 
aan toe. De later geleerde woorden 
zijn niet perceptueel verankerd, maar 
worden geleerd op basis van de bete
kenis van andere woorden. De woor

den zijn verbaal verbonden met 
elkaar op een meer abstracte manier, 
bijvoorbeeld: een hond en een poes 
zijn allebei dieren en een leeuw en 
een tijger zijn niet hetzelfde. 

De lexicontoets: toets voor de reor
ganisatie van de woordenschat 
De Lexicontoets is in eerste instantie 
ontwikkeld - naar aanleiding van een 
vraag uit het logopedisch werkveld -
voor kinderen met een visuele handi
cap waarbij (door de visuele handi
cap) de omvang van de woorden
schat niet betrouwbaar met plaatjes 
kan worden onderzocht. De bedoe
ling was een toets te maken waarmee 
men kan kijken of deze kinderen 
semantische samenhang tussen woor
den kunnen uitdrukken, als alterna
tief voor een conventionele woorden-
schattest. Uit pilot-onderzoeken van 
studenten van de Hogeschool van 
Utrecht is gebleken dat het mogelijk 
was de semantische reorganisatie van 
het lexicon van visueel gehandicapte 
kinderen van zes en zeven jaar op die 

semantische reorganisatie 
van het Lexicon 

manier te onderzoeken. 
Daarna is een validerings- en norme-
ringsonderzoek met de Lexicontoets 
uitgevoerd bij basisschoolkinderen 
door Backus, Blankenbijl, Daams en 
Rundberg. Hieruit is gebleken dat de 
Lexicontoets de ontwikkeling van de 
reorganisatie van het lexicon tussen 
het vierde en zevende levensjaar meet 
én dat hij bovendien een betrouwbare 
indicatie is voor de omvang van de 
actieve woordenschat 
(Backus e.a. 1993, Backus e.a. 1994). 
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Dit wordt hieronder nader toegelicht. 
Het huidige onderzoek is opgezet om 
uit te zoeken of bij kinderen met ern
stige spraak- en taalmoeilijkheden de 
organisatie van het lexicon een soort
gelijke ontwikkeling doormaakt als 
bij niet-taalgestoorde kinderen. 
In Nederland is nog niet veel 
onderzoek gedaan naar de woorden
schat van spraak- en taalgestoorde 
kinderen. 

Onderzoek naar de woordenschat 
van taalgestoorde kinderen 
In de Engelstalige literatuur over kin
deren met specifieke taaisstoornissen 
wordt o.a. vermeld dat deze kinderen 
meer moeite hebben met categorise
ren. Partijka en Kresheck (1983) heb
ben onderzoek gedaan naar het cate-
gorisatievermogen van 36 kinderen 
tussen 5;10 en 7;1 jaar. De onder
zoeksgroep was verdeeld in drie 
groepen: kinderen met een normale 
taalontwikkeling, met een lichte taai
vertraging en met een ernstige taai
vertraging. De groepen met een lichte 
en ernstige taaivertraging scoren 
onderling gelijk, maar afwijkend van 
de groep met een normale taalont
wikkeling. De licht en ernstig taalver-
traagde kinderen categoriseren zoals 
jongere kinderen dat doen, maar de 
onderlinge verschillen zijn erg groot. 
Rice, Buhr & Nemeth (1990) constate
ren dat kinderen met een specifieke 
taalstoornis een beperkte mogelijk
heid hebben tot het snel en inciden
teel leren van nieuwe woorden uit 
een context, waardoor ze een beperk
te woordenschat hebben. Rice e.a. 
(1994) hebben een vervolgonderzoek 
gedaan waaruit blijkt dat vijfjarige 
kinderen met een specifieke taalstoor
nis evenveel nieuwe woorden (zelf
standige naamwoorden en werk
woorden) receptief uit een context 
leren als hun leeftijdgenoten, wan
neer hen de woorden tienmaal binnen 
een context worden aangeboden. Bij 
een test naar het behoud van de pas
geleerde woorden, enkele dagen later, 
blijkt dat de taalgestoorde kinderen 
weer veel lager scoren, doordat ze de 
meeste nieuwe werkwoorden niet 
meer kennen. Wanneer ze de nieuwe 

woorden slechts driemaal binnen een 
context krijgen aangeboden, scoren 
de taalgestoorde kinderen veel lager 
dan hun leeftijdgenoten. Ze leren er 
dan vrijwel geen. Oetting, Rice & 
Swank (1995) hebben met 88 kinderen 
van zes, zeven en acht jaar, waaron
der 28 kinderen met een specifieke 
taalstoornis, ook een vervolgonder
zoek gedaan naar het snel en inciden
teel leren van woorden. Zij conclude
ren dat specifiek taalgestoorde kinde
ren evenals niet-taalgestoorde kinde
ren wel nieuwe woorden receptief 
kunnen leren uit de context, maar ze 
hebben er meer moeite mee, speciaal 
met het leren van nieuwe werkwoor
den uit de context. Bovengenoemde 
onderzoeken hebben zich vooral 
geconcentreerd op het verwerven van 
de passieve woordenschat door speci
fiek taalgestoorde kinderen. 
Weismer en Hesketh (1993) hebben 
het verwerven van woorden zowel 
receptief als produktief onderzocht 
bij acht kinderen met een specifieke 
taalstoornis en acht kinderen met een 
normale taalontwikkeling van rond 
de zes jaar. Ze onderzochten de 
invloed van spreektempo, extra 
nadruk en ondersteunende gebaren 
bij het leren van nieuwe woorden 
door in een experimentele situatie 
nonsenswoorden aan te leren. Uit dit 
onderzoek bleek dat er geen invloed 
op de woordproduktie aantoonbaar 
was. Wel was voor de taalgestoorde 
kinderen met een duidelijk receptief 
probleem, het verlagen van het 
spreektempo en het gebruik van 
ondersteunende gebaren faciliterend 
bij het receptief leren van nieuwe 
woorden. Watkins, Rice & Moltz 
(1993) hebben aangetoond dat veer
tien vijf- en zesjarige specifiek taalge
stoorde kinderen in hun taalproduk-
tie een overmatig gebruik maken van 
een beperkt aantal werkwoorden met 
een zeer algemene betekenis. Ze wij
ken in dit opzicht significant af van 
jongere kinderen met hetzelfde taal
niveau. 

Uit al deze onderzoeken - met een 
verschillende focus - blijkt dat kinde
ren met een specifieke taalstoornis in 

het algemeen een kleinere woorden
schat hebben dan hun leeftijdgeno
ten. Onderzoek naar de organisatie 
van hun lexicon is echter nog zeld
zaam. Dat was een van de redenen 
om dit onderzoek met de 
Lexicontoets te starten. Een andere 
reden om dit onderzoek te doen is dat 
het dan mogelijk wordt om bij een 
vervolgonderzoek van visueel gehan
dicapte kinderen enerzijds de resulta
ten van zich normaal ontwikkelende 
kinderen en anderzijds de resultaten 
van kinderen met ernstige spraak-
/ taalmoeilijkheden te gebruiken voor 
een vergelijking met de resultaten 
van kinderen met een visuele handi
cap. 

Opzet van de Lexicontoets 
De Lexicontoets wordt auditief aan
geboden en bevat toetstaken die iets 
zeggen over de semantische reorgani
satie van het lexicon, zoals die plaats
vindt vanaf een taalniveau van vier 
jaar (Van Loon-Vervoorn, 1989). 
Binnen de basiswoordenschat van 
een vierjarig kind treedt categorievor
ming op en vindt organisatie van 
deze categorieën plaats in taxono
mieën (hiërarchieën) en semantische 
velden (Eibers en Van Loon-
Vervoorn, 1990). 

De Lexicontoets bevat de volgende 
onderdelen: 

A.Aanvullen van een semantische 
categorie 
Het kind moet een nevenschikking 
produceren. 
Aanbieding: drie woorden uit één 
semantische categorie. 
Vraag: een ander woord uit deze cate-
gorie.De opdracht is de aangeboden 
reeks van drie woorden aan te vullen 
met een ander woord uit de gevraag
de categorie. Op deze manier wordt 
het vermogen tot het uitbreiden van 
een nevenschikking binnen een 
semantische categorie onderzocht. 
Voorbeeld: schaap, hond, koe ... 

B.Kenmerkspecificatie 
Het kind moet een passend kenmerk 
produceren. 
Aanbieding: één substantief. 
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Vraag: een passend adjectief. 
De opdracht is een kenmerk te noe
men van het aangeboden woord. Op 
deze manier wordt het vermogen tot 
het benoemen van een essentieel ken
merk van een woord onderzocht. 
Voorbeeld: krokodillen zijn .... 

C.Categoriseren 
Het kind moet een nevenschikking 
herkennen. 
Aanbieding: drie woorden waarvan 
twee uit dezelfde semantische catego
rie. 
Vraag: welk van de drie komt uit een 
andere semantische categorie. 
De opdracht is aan te geven welk 
woord van de drie aangeboden woor
den niet in de rij thuis hoort. Op deze 
manier wordt het vermogen om te 
selecteren wat nevenschikkende 
begrippen binnen een semantische 
categorie zijn, onderzocht. 
Voorbeeld: viool, cassetterecorder, 
orgel 

D.Generaliserende concepten 
Het kind moet een bovenschikking 
produceren. 
Aanbieding: drie woorden uit één 
semantische categorie. 
Vraag: de categorienaam. 
De opdracht is een generaliserend 
concept te geven bij drie aangeboden 
woorden van dezelfde categorie. Op 
deze manier wordt het vermogen om 
de bovenschikking bij een semanti
sche categorie te benoemen, onder
zocht. 
Voorbeeld: pudding, yoghurt, vla zijn 
allemaal... 
De Lexicontoets gaat uit van de 
Nieuwe Streeflijst Woordenschat 
(Kohnstamm,1981). Ieder onderdeel 
bestaat uit twintig items. Voor de 
items zijn woorden gekozen die op de 
Nieuwe Streeflijst Woordenschat een 
percentage halen > 64. Dat betekent 
dat de woorden in principe gekend 
worden door kinderen van zes jaar. 
Voorafgaand validerings- en norme-
ringsonderzoek 
De normering was gepland op 267 
kinderen van 4;0 tot en met 7;11 jaar 
uit het regulier basisonderwijs. De 
groep was ingedeeld volgens twee 

criteria: leeftijd en talige achtergrond, 
om normen voor verschillende jaar
groepen te krijgen en voor kinderen 
voor wie Nederlands respectievelijk 
de eerste taal of de tweede taal is. 
Omdat de groepen die Nederlands 
als eerste en tweede taal leren zo ver
schillend scoren op de conventionele 
testen én de Lexicontoets, heeft de 
normering van de Lexicontoets uit
sluitend plaats gevonden op 208 vier-
tot zevenjarige kinderen voor wie 
Nederlands de eerste taal is. 
De validering van de Lexicontoets 
heeft plaatsgevonden door enerzijds 
de scores op de Lexicontoets te verge
lijken met de scores op conventionele 
woordenschattesten: 

* Taaltests voor Kinderen, TvK: 
Woordenschat Produktietest 1, WS-P1 
(Van Bon, 1982) 
* Taaltoets Allochtone Kinderen, 
TAK: Aktieve Woordenschattaak 
(Verhoeven, Vermeer en Van der 
Guchte, 1986) 
en door anderzijds de scores op de 
verschillende onderdelen van de 
Lexicontoets onderling te vergelijken. 
Uit de resultaten van het validerings-
en normeringsonderzoek blijkt dat de 
Lexicontoets hoog correleert met de 
Woordenschat Produktietest van de 
TvK. De semantische reorganisatie 
van het interne lexicon, gemeten met 
de Lexicontoets, hangt dus nauw 
samen met de actieve woordenschat 
van een kind, gemeten met een sub-
test van de TvK. Voor visueel gehan
dicapten, waarbij niet gewerkt kan 
worden met plaatjestesten, kan de 
Lexicontoets een indicatie van de 
woordenschat geven. Uit de resulta
ten op de Lexicontoets van de 
Nederlandse basisschoolkinderen 
(N=208) blijkt dat de vijfjarigen op 
alle onderdelen significant beter sco
ren dan de vierjarigen en de zesjari
gen significant beter dan de vijfjari
gen. Voor zowel nevenschikking als 
kenmerkspecificatie wordt een pla
teau bereikt bij de zes- en zevenjari
gen. Bij het produceren van boven-
schikkingen (onderdeel D) tendeert 
het verschil tussen zeven- en zesjari
gen nog naar significantie. Ook bij de 
kinderen die Nederlands als tweede 

taal leren (N=59) is eenzelfde ontwik
keling waarneembaar, met dien ver
stande dat bij die groep tussen zes en 
zeven jaar de scores op alle onderde
len van de Lexicontoets nog stijgen. 
Geen van de onderzochte groepen 
heeft op zevenjarige leeftijd echter 
een plafond bereikt, het gemiddelde 
is nog ruim een standaarddeviatie 
van de maximale score van twintig 
verwijderd (zie tabel 4). 
De Lexicontoets meet de reorganisa
tie van de woordenschat tussen vier 
en zeven jaar zoals die door Van 
Loon- Vervoorn (1989) beschreven is. 

De Lexicontoets meet c/e reorgani

satie van de woordenschat tussen 

vier en zeven jaar 

De toets meet de ontwikkeling van de 
ordeningsprincipes nevenschikking, 
kenmerkspecificatie en bovenschik
king. 

2. Onderzoeksopzet 

Voor de beschrijving van kinderen 
met ernstige spraak-/taalmoeilijkhe-
den zijn wij uitgegaan van de defini
tie van Schutte en Goorhuis-Brouwer 
(1992): "Onder taalontwikkelings
stoornissen vallen al die stoornissen 
in de opbouw van het taalsysteem bij 
kinderen, ten gevolge waarvan het 
praten zich in vergelijking met leef
tijdsgenootjes langzamer of anders 
ontwikkelt dan normaal, of zich zelfs 
helemaal niet ontwikkelt". Met deze 
definitie konden we in ons onderzoek 
alle kinderen met spraak- én taal-
moeilijkheden opnemen en hoefden 
we ons niet te beperken tot kinderen 
met specifieke taalstoornissen. 
In Nederland zijn ongeveer 40 (afde
lingen van) scholen voor kinderen 
met ernstige spraak-/taalmoeilijkhe-
den. Hiervan hebben wij vijftien 
scholen aangeschreven met het ver
zoek om medewerking aan het onder
zoek. Uiteindelijk hebben acht scho
len hun medewerking verleend. In 
totaal hebben we 224 kinderen met 
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 
onderzocht. Bij de selectie van deze 
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ONDERZOEK MET DE LEXICONTOETS 

I 

kinderen hebben we de volgende 
criteria gesteld: 
- de leeftijden liggen tussen: 

* 5;3-5;8 jaar 
* 6;3-6;8 jaar 
* 7;3-7;8 jaar 
* 8;3-8;8 jaar 

- een gehoorverlies mag niet meer 
zijn dan 20 dB 

- het cognitief niveau mag niet lager 
zijn dan een score van 70 op het per-
formale gedeelte van een intelligen 
tietest. 

De leeftijd van de kinderen met ern
stige spraak-/taalmoeilijkheden uit 
onze onderzoeksgroep is een jaar 
hoger dan die van de kinderen uit het 
reguliere basisonderwijs omdat de 
kinderen met ernstige spraak-/taal-
moeilijkheden over het algemeen een 
minder snelle taalontwikkeling door
maken en ook minder snel woorden 
leren dan de kinderen uit het regulie
re basisonderwijs. 
Op ieder scoreformulier werden de 
volgende gegevens genoteerd: 
geboortedatum; testdatum; geslacht; 
moedertaal als dit geen Nederlands 
was; leesfase; naam van de school. 
De conventionele testen en de 
Lexicontoets werden op de scholen 
onder schooltijd afgenomen. 
De kinderen zijn in een aparte ruimte 
individueel onderzocht door één stu
dent. Om concentratieproblemen te 
voorkomen is gekozen voor twee 
onderzoeksmomenten per kind. 
Deze onderzoeksmomenten vielen 
nooit op één dag. 

De duur van het onderzoek was 
maximaal tweemaal drie kwartier. Er 
is begonnen met de afname van de 
conventionele woordenschattesten 
(TvK, TAK). Deze testen vragen in 
tegenstelling tot de Lexicontoets, om 
een verbale reactie naar aanleiding 
van plaatjes. Het visuele aspect werkt 
over het algemeen motiverend bij 
jonge kinderen. Door hiermee te 
beginnen konden de kinderen aan de 
testsituatie en aan de onderzoeker 
wennen. 

Gedurende het tweede onderzoeks
moment werd de Lexicontoets afge
nomen. Onze onderzoeksgroep bevat 
224 kinderen met ernstige spraak-/ 

taalmoeilijkheden, waaronder 10 
allochtone kinderen. 

3. Resultaten 

Conventionele woordenschattaken. 
De groep kinderen met ernstige 
spraak-/taalmoeilijkheden is eerst op 
de conventionele testen vergeleken 

Vergelijking met de normgroep van 
de TvK 
De gemiddelde scores van Neder
landse kinderen met ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden liggen voor kin
deren van vijf tot en met acht jaar 
lager dan de scores van de norm
groep van de TvK. Ze scoren gemid
deld rond het 25e centiel. 

vijfjarigen 

zesjarigen 

zevenjarigen 

achtjarigen 

tabel 1. Vergelijking v 

TvK-Ng 

cs 

44 

50 

50 

48 

an de centielsco 

Ned. esm 
N=214 
cs 

36 

29 

14 

26 

es (csj behorenc 

All. esm 
N=10 
cs 

2 

13 

0 

0 

Ned. rbo 
N=160 
cs 

76 

89 

50 

... 

bij de gemiddelde groepscores 

All. rbo 
N=50 
cs 

10 

7 

2 

— 

3p de 
Woordenschat Produktietest 1 , 2 en 3 van de TvK 

TvK-Ng: TvK Normgroep 

Ned. esm:Nederlandse kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 

All. esm: Allochtone kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 

Ned. rbo:Nederlandse reguliere basisschoolkinderen 

All. rbo: Allochtone reguliere basisschoolkinderen 

Nederlandse kinderen met ernstige 

spraak-/taalmoeili\kheden 

scoren veel lager dan de 

Nederlandse kinderen uit het 

reguliere basisonderwijs. 

met de normgroep van de TvK, de 
normgroep van de Lexicontoets en de 
allochtone basisschoolkinderen die 
deel uitmaakten van het validerings-
en normeringsonderzoek (Backus 
e.a., 1993). In tabel 1 is de vergelijking 
weergegeven van de scores op de 
Woordenschat Produktietests 1,2 en 3 
van de TvK. In tabel 2 de vergelijking 
van de scores op de Actieve 
Woordenschattaak van de TAK. 

vijfjarigen 

zesjarigen 

zevenjarigen 

achtjarigen 

Ned. esm 
N=214 

M 

24,29 

29,74 

34,00 

37,27 

All.rbo 
N=50 

M 

14,08 

15,89 

21,22 

tabel 2. Vergelijking van de gemiddelde som 
scores (M) 

op de Acrieve Woordenschattaak van de TAK 

Ned. esm: Nederlandse kinderen met ernstige 

spraak-/taalmoeilijkheden 

All. rbo: Allochtone reguliere basisschoolkinde

ren 
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Vergelijking met de normgroep van 
de Lexicontoets 
In tabel 1 is te zien dat de 
Nederlandse kinderen met ernstige-
spraak-/taalmoeilijkheden veel lager 
scoren dan de Nederlandse kinderen 
uit het reguliere basisonderwijs. 
De vijf- en zesjarige Nederlandse 
kinderen uit het reguliere basison
derwijs scoren boven de normgroep 

Lexicontoets 

TAK 

TvK 

.6592*** 

.6560*** 

TAK 

.6686*** 

—-

Tabel 3. Produkt-moment correlaties van 
de Lexicontoets, de TvK en de TAK 
*** = P<.001 

van de TvK, terwijl de Nederlandse 
kinderen met ernstige spraak-/taal-
moeilijkheden allemaal rond het 25e 
centiel scoren. De achtjarige kinderen 
met ernstige spraak-/taalmoeilijkhe-
den kunnen niet vergeleken worden 
met de normgroep van de Lexicon
toets, omdat in het onderzoek van 
Backus e.a.(1993) geen kinderen van 
acht jaar zijn opgenomen. 

4-jarigen 

5-jarigen 

6-jarigen 

7-jarigen 

8-jarigen 

All.rbo 
N=9 

Ned. rbo 
N=48 

Ned.esm 
N=55 

All.rbo 
N=12 

Ned.rbo 
N=62 

Ned.esm 
N=57 

All.rbo 
N=18 

Ned.rbo 
N=57 

Ned.esm 
N-51 

All.rbo 
N=20 

Ned.rbo 
N=41 

Ned.esm 
N=51 

A 

M 

9,7 

11,2 

10 

10,5 

14,4 

12,4 

12 

16,5 

14,7 

15,1 

16,6 

15,8 

Sd 

4,2 

3,4 

3,9 

2,5 

2,9 

3,6 

3,4 

2,9 

3,3 

2,3 

2.5 

2,9 

perc 

— 

16,1 

— 

— 

8,8 

... 

26,8 

— 

— 

... 

B 

M 

5,8 

11,3 

9,2 

8,4 

14,2 

11,4 

11 

15,5 

13,1 

11,9 

15,5 

14,7 

Sd 

5,4 

3,8 

3,6 

3,7 

3,9 

3,6 

3,3 

3,1 

2,9 

3,5 

2,5 

2,7 

perc 

... 

... 

9,7 

... 

10,5 

... 

... 

22.0 

... 

... 

" 

c 

M 

7,2 

9,7 

9,6 

9,5 

12,5 

12 

11,9 

16,2 

13,9 

14,1 

16,1 

16,3 

Sd 

2,9 

3,2 

4,2 

2,9 

4.2 

4,0 

3,3 

3,1 

3,7 

3,4 

3,2 

3 

... 

41,9 

... 

8,8 

... 

... 

26,8 

... 

... 

D 

M 

4,3 

6,9 

5,9 

6,1 

10,6 

9 

8,3 

13,2 

11,1 

10,4 

14,3 

13,4 

Sd 

2,3 

2,9 

3,4 

2,6 

3,5 

3,9 

2,9 

3,8 

3,1 

2,2 

3,3 

3,7 

... 

11,3 

... 

... 

21,1 

... 

... 

9,8 

... 

... 

Tabel 4. Vergelijking van de gemiddelde somscores (M) op de vier onderdelen (A, B, C en D) van de Lexicontoets 

perc:percentielscore 
Sd: Standaarddeviatie 

Ned. esm: Nederlandse kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkhede 
All. rbo: Allochtone reguliere basisscholen 
Ned. rbo: Nederlandse reguliere basisscholen 
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20 

15 

10— 

neven rbo 
tcht earn 
i e s rbo 

v i e r rbo 
vijf *sm 

Vergelijking met de allochtone 
basisschoolkinderen 
De gemiddelde scores uit tabel 1 voor 
de Nederlandse kinderen met ernsti
ge spraak-/taalmoeilijkheden op de 
TvK liggen over het algemeen rond 
het 25e centiel. Voor de allochtone 
kinderen uit het reguliere basisonder
wijs geldt dat de scores op de TvK 
niet boven het 10e centiel komen. 
In tabel 2 is te zien dat ook op de 
Actieve Woordenschattaak van de 
TAK de Nederlandse kinderen met 
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 
beduidend hoger scoren dan de 
allochtone kinderen uit het reguliere 
basisonderwijs. Vergeleken met de 
normgroep Nederlandse kinderen, 
laag milieu, van de TAK worden de 
scores van de Nederlandse kinderen 
niet ernstige spraak-/taalmoeilijkhe-
den "laag" beoordeeld en die van de 
allochtone kinderen uit het reguliere 
basisonderwijs "zeer laag". 

Lexicontoets - Conventionele woor-
denschattaken 
Vervolgens is onderzocht in hoeverre 
de totaalscores van de Lexicontoets 
van de kinderen met ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden correleren met 
die van de woordenschatproductie-
testen van de TvK en de TAK. 
Zie tabel 3. De correlaties van de tes
ten onderling zijn redelijk hoog en 
significant. 

Lexicontoets 
De groep Nederlandse kinderen met 
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden is 
vergeleken met de Nederlandse en de 
allochtone reguliere basisschoolkin
deren wat de gemiddelde score 
betreft op de Lexicontoets. In tabel 4 
zijn de gemiddelde scores van de 
Nederlandse kinderen met ernstige 
spraak-/taalmoeilijkheden op ver
schillende leeftijden en toetsonderde-
len weergegeven in vergelijking met 
de Nederlandse kinderen uit het 
reguliere basisonderwijs en de 
allochtone kinderen uit het reguliere 
basisonderwijs. 

Vergelijking met de Nederlandse 
basisschoolkinderen 

Uit tabel 4 blijkt dat Nederlandse kin
deren met ernstige spraak-/taalmoei-
lijkheden op alle onderdelen gemid
deld een lagere somscore hebben dan 
Nederlandse kinderen uit het regulie
re basisonderwijs van dezelfde leef
tijd. Waar de gemiddelde scores bij de 
Nederlandse kinderen uit het regulie
re basisonderwijs nog nauwelijks toe
nemen na het zesde jaar, is er bij de 
Nederlandse kinderen met ernstige 
spraak-/taalmoeilijkheden over alle 
leeftijden een toename te zien. 
Zie figuur 1. 

Vergeleken met de percentielscores 
van de reguliere basisschoolkinderen 
scoren de kinderen met ernstige 
spraak-/taalmoeilijkheden tussen het 
5e en 25e percentiel, met uitzondering 
van onderdeel C voor de vijf-jarigen. 
Over het algemeen is de score van 
Nederlandse kinderen met ernstige 
spraak-/taalmoeilijkheden op de 
Lexicontoets laag. 

Waar de scores van de reguliere basis
schoolkinderen nog nauwelijks toe
nemen na het zesde jaar, is er bij de 
kinderen met ernstige spraak-/taal-
moeilijkheden over alle leeftijden een 
toename te zien. 
Door middel van T-toetsen is nage
gaan of er bij het toenemen van de 
leeftijd een significant verschil waar 
te nemen is op de gemiddelde som
scores van de vier onderdelen van de 
Lexicontoets (zie tabel 5). 
Uit tabel 5 blijkt dat de verschillen 

leeftijd 

Onderdeel A 

Onderdeel B 

Onderdeel C 

Onderdeel D 

5-6 jaar 

.002** 

.001** 

.004** 

,000*** 

6-7 jaar 

.000*** 

.002** 

.oor* 

.001** 

7-8 jaar 

.09 

.0004** 

.002** 

.001** 

tabel 5. P-waarden (T-Toets) per onderdeel van de Lexicontoets van de Nederlandse kin
deren met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden bij toename van de leeftijd. 

*** =P<.001 
** =P<.01 
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tussen de gemiddelde somscores 
voor de verschillende leeftijden over 
het algemeen significant zijn. De zes
jarigen scoren significant beter dan de 
vijfjarigen en de zevenjarigen scoren 
significant beter dan de zesjarigen op 
alle onderdelen. De achtjarigen sco
ren op onderdeel B, C en D ook signi
ficant beter dan de zevenjarigen. 
Alleen het verschil op onderdeel A 
tussen de zeven- en achtjarigen is niet 
significant. 

Vergelijking met de allochtone 
basisschoolkinderen 
Vergelijken we in tabel 4 de scores op 
de Lexicontoets van de Nederlandse 
kinderen met ernstige spraak-/taal
moeilijkheden met de scores van de 
allochtone reguliere basischoolkinde-
ren dan blijkt dat deze nagenoeg 
overeenkomen. 

4 Discussie 

Partijka en Kresheck (1983) conclude
ren dat kinderen met lichte en ernsti
ge taaivertraging moeite hebben met 
categoriseren. Uit de resultaten van 
de Lexicontoets in tabel 4 blijkt dat 
kinderen met ernstige spraak-/taal-
moeilijkheden inderdaad moeite heb
ben met het aanvullen van een 
semantische categorie met een neven
schikkend woord (onderdeel A), het 
selecteren van een niet nevengeschikt 
woord uit een drietal woorden 
(onderdeel C) en het noemen van een 
generaliserend concept (onderdeel 
D). De zes- en zevenjarige kinderen 
met ernstige spraak-/taalmoeilijkhe 
den scoren op alle drie de onderdelen 
tussen de 5 - 25 percentiel. De vijfjari
gen scoren op de onderdelen A en D 
ook tussen 5 - 2 5 percentiel; alleen op 
onderdeel C scoren zij gemiddeld (42 
percentiel). De scores van de vijf-, zes-
en zevenjarigen op de taak die ken-
merkspecificatie meet (onderdeel B) 
liggen ook tussen 5-25 percentiel. De 
categorievorming in het basislexicon 
die volgens Eibers en Van Loon-
Vervoorn (1990) bij een vierjarig kind 
begint, levert de kinderen met ernsti
ge spraak-/taaImoeilijkheden kenne
lijk problemen op. 
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Opmerkelijk is bovendien dat de sco
res op de Lexicontoets van de kinde
ren met ernstige spraak-/taalmoei-
lijkheden vrijwel overeen komen met 
de scores van de allochtone kinderen 
uit het reguliere basisonderwijs, ter
wijl uit de conventionele woorden-
schattesten blijkt dat de omvang van 
de aktieve woordenschat van de 
allochtone kinderen kleiner is dan die 
van de kinderen met ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden (zie tabel 1 en 2). 
Ook al beschikken de kinderen met 
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 
over meer woorden dan de allochtone 
kinderen in het reguliere basisonder
wijs - misschien dankzij het Speciale 
Onderwijs waarin nieuwe woorden 
heel vaak en nadrukkelijk herhaald 
worden - ze hebben die woorden niet 
beter gereorganiseerd. 
Voorzichtig concluderend, omdat dit 
slechts één onderzoek betreft, kunnen 
we stellen dat kinderen met ernstige 
spraak-/taalmoeilijkheden speciaal 
veel moeite hebben met het reorgani
seren van hun lexicon. 

Uit het onderzoek van Backus e.a. 
(1993) bij reguliere basischoolkinde-
ren blijkt dat door de zes- en zevenja
rigen op de Lexicontoets bij de onder
delen A en C (de ontwikkeling van 
nevenschikking) en onderdeel B (ken-
merkspecificatie) een plateau is 
bereikt. Alleen het produceren van 
bovenschikkingen is dan nog in ont
wikkeling. Uit tabel 4 en 5 blijkt ech
ter dat de achtjarige kinderen met 
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 
op alle taken, behalve op onderdeel 
A, nog een ontwikkeling doormaken. 
Hieruit blijkt dat bij de kinderen met 
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 
tot en met acht jaar een ontwikkeling 
van de gevraagde vaardigheden 
plaatsvindt. Voor onderdeel A is ech
ter een plateau gevonden bij de 
zeven- en achtjarigen. De scores van 
de achtjarigen zijn echter niet de 
maximum te behalen scores; er is dus 
nog ontwikkeling mogelijk op alle 
onderdelen. 

Misschien kan het Speciaal Onderwijs 
voor kinderen met ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden hierbij aan

sluiten door in de Middenbouw en 
Bovenbouw extra aandacht te beste
den aan het semantisch relateren van 
bekende en nieuwe woorden. Vooral 
de ontwikkeling van bovenschikkin
gen (onderdeel D) verdient extra aan
dacht. Voor het verbaal relateren van 
woorden aan elkaar is een categorie
naam heel adequaat. En een kind in 
de midden- en bovenbouw kan niet 
blijven steken bij: Een hond en een 
poes zijn allebei dieren; het kind moet 
ook kunnen vertellen: Een luipaard is 
een roofdier en Rodehond is een ziek-
te.Uit het onderzoek blijkt dat de 
Lexicontoets in ieder geval bruikbaar 
is voor kinderen met ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden. Ze worden er niet 
te veel door gefrustreerd en hij levert 
gegevens op over de reorganisatie van 
het lexicon van het kind die niet via 
andere testen te verkrijgen zijn. 
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R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e n van een a r t i k e l 
De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen 
in artikelen die worden aangeboden. Daarom moet 
kopij aan onderstaande criteria voldoen. 

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder de 
eventuele subtitel. Vervolgens de naam van de 
auteur. Het artikel wordt voorafgegaan door een 
samenvatting met een lengte van circa 150 tot 200 
woorden. Het moet onderverdeeld worden in niet te 
lange stukken tekst, elk met een genummerde 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 informatie kan krijgen. 

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

Wijze van aanleveren 
Wij ontvangen de tekst graag op diskette 
Wordperfect én in print. Zo min mogelijk tabs 

in 

gebruiken. Tabellen ook opgemaakt in WP 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) aan
brengen. Bij grote illustraties, die vanwege het for
maat van Van Horen Zeggen verkleind moeten wor
den, mag dit verkleinen geen onduidelijkheid, in bijv. 
de tekst, teweeg brengen. Wij zien de illustraties 
graag op diskette aangeleverd in EPS of TIFF formaat 
én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, 
zodat de inhoud op juiste wijze kan worden weerge
geven. Eenvoudige persoonlijke aantekeningen zijn 
onvoldoende. De spelling is die van de voorkeurs
spelling (Groene Boekje). In wetenschappelijke arti
kelen moet vaktaal zoveel mogelijk worden verme
den of zodanig omschreven, dat de tekst voor het 
merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 
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B O E K B E S P R E K I N G 

Troef reeks 

J. Wiskerke 

Haan zoekt kip zonder slurf 

Geschreven en geïllustreerd door: 
Wajira Meerveld 
Uitgever: Van Tricht, 1996 
(Troef Reeks) 
Doelgroep: kinderen van 2 tot 6 jaar 

^ 

sf \? 

Dit boek valt in eerste instantie op 
door de grappige titel en de prachti
ge, gekke illustraties. Het boek een
maal gelezen hebbend, lat het nog 
steeds een goede indruk achter. 
Waijra Meerveld heeft een bijzonder 
voorlees-prentenboek gemaakt voor 
jonge kinderen. 

De structuur van het verhaal is "pro-
beren-proberen-proberen-slagen". Er 
zijn veel kinderboeken te vinden met 
een dergelijke opbouw. Denk bijvoor
beeld aan "Wil jij mijn vriendje zijn?" 
van Eric Carle. Waarschijnlijk houden 
jonge kinderen van voorspelbare 
structuren, omdat het ze houvast 
geeft. Het leuke aan dit boek is, dat 
ondanks het voorspelbare karakter 
ervan, het einde verrassend is. 

Het boek gaat over een haan die een 
levensgezellin zoekt: een kip. Hij 
komt allerlei dieren tegen, maar 
steeds geen kip. Maar gelukkig op het 
eind komt alles goed, alhoewel... 

Opvallend aan het boek is de wijze 
waarop tekst en tekeningen door 
elkaar lopen. Veel woorden zijn ver
vangen door tekeningen. Bij het voor
lezen nodigt dit boek uit om met de 
vinger bij te wijzen en het kind tel

kens het getekende woord te laten 
zeggen. Met een doof kind zal dat 
echter wel moeilijker gaan, want het 
aanwijzen van de tekst en ook nog 
gebaren maken gaat niet gemakkelijk 
samen. Maar dove kinderen kunnen 
het boek wel zelf lezen, wanneer ze 
iets ouder zijn. En een creatieve voor
lezer vindt bovendien wel een oplos
sing, denk ik.Van dit boek zou ik wil
len dat er een grote uitgave bestond. 
Een "Haan zoekt kip zonder slurf" 
van 70 bij 50 centimeter. Dan zou het 
voor een klas dove of slechthorende 
kinderen voorgelezen kunnen wor
den, waarbij iemand anders de tekst 
gebaart en de kinderen gezamenlijk 
de getekende woorden invullen door 
middel van woord of gebaar. 

Thomas 
Een verhaal uit 1688 

Geschreven door: Nanne Bosman 
Geïllustreerd door: Gert-Jan de Kleer 
Uitgever: Van Tricht, 1996 (Troef 
Reeks) 
Doelgroep: kinderen vanaf 10 jaar 

Thomas is een jongen die niet zo dui
delijk kan spreken. Alleen zijn ouder 
begrijpen hem eigenlijk. Alhoewel hij 
met mensen dus niet zo goed kan 
communiceren, kan hij dat met dieren 
juist wel heel goed. En dat komt mooi 
uit, want zijn vader is smid. De smid 
moet vaak onrustige paarden beslaan 
en dan kan Thomas helpen om de 
paarden te kalmeren, door op zijn 
manier met ze te praten. 

Boeken uit de Troefreeks van Van 
Tricht zijn speciaal geschreven voor 
dove kinderen en voor kinderen met 
een andersoortige taalachterstand. 
Niet voor niets is daarom gekozen 
voor deze hoofdpersoon. Deze keuze 
zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat 
de lezers zich gemakkelijk kunnen 
identificeren met Thomas. En dat is 
goed, want herkenning bevordert het 
leesplezier. 

Het boek voert ons naar Engeland in 
1688, waar de Nederlandse Prins 
Willem van Oranje met zijn leger aan 
land komt om de Protestanten te hel
pen. In deze historische context speelt 
zich het verhaal af van Thomas en 
zijn Vader, die met het leger van de 
Prins mee mogen reizen, omdat de 
legersmid ziek geworden is. 
Het verhaal is zeer goed leesbaar. 
Het taalgebruik is duidelijk aange
past, maar Nanne Bosman is erin 
geslaagd om toch op een mooie wijze 
te formuleren. Wel doet het verhaal 
wat traag aan. Het lijkt alsof zo'n dui
delijke manier van vertellen meer tijd 
kost. 

Aan het einde van het verhaal ont
moet Thomas en zijn vader een 
vrouw. Van deze vrouw leert Thomas 
om een stuk beter te spreken. Dat had 
voor mij niet gehoeven. Thomas was 
juist een voorbeeld van een jongen 
die ondanks zijn gebrekkige manier 
van spreken snel wat bereikte. 

Kijkend naar de inhoud van het ver
haal en de wijze van vertellen, denk 
ik dat het boek Thomas een leuk 
jeugdboek is met leuke illustraties 
van Gert-Jan de Kleer. Bij ons op 
school is het in elk geval aangeschaft 
om te gebruiken wanneer we reisver
halen lezen met onze leerlingen. 

Troef-reeks 
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VAN DE BESTUREN 

Afscheid Jan van der Hoeven 
Th. Laceulle 

Op 20 juni jl. nam Jan van der Hoeven 
tijdens een bescheiden receptie 
afscheid als maatschappelijk werker 
van de Cor Emousschool te Den 
Haag.Gedurende 39 jaar was hij als 
zodanig werkzaam, aanvankelijk uit
sluitend op de school, de laatste jaren 
waren de werkzaamheden verscho
ven naar de GG & GD, als coordina
tor van het VTO-team. Hij bleef ech
ter lid van de C.v.O. van de school. 

In een met nostalgische dia's gelar
deerde toespraak schetste de adjunct
directeur van de school, Rik Engler, 
het belang van Jan van der Hoeven 
voor ons onderwijs en voor de rol van 
het maatschappelijk werk daarin. 
De VeBOSS herinnert zich Jan van der 

Hoeven als bestuurslid in de periode 
van 1972-1994. Hij was achtereenvol
gens waarnemend voorzitter 1974-
1975, voorzitter 1975-1986, secretaris 
1986-1987 - tot 1994 bleef hij nog aan, 
met zijn ervaring het maatschappelijk 
werk in het bestuur vertegenwoordi
gend. 
Tijdens zijn bestuursperiode werd de 
logopedienormering vastgesteld en 
ontstonden de FOSS en dus ook de 
contacten daarmee. 
Ook werden er diverse scholen voor 
slechthorende kinderen en kinderen 
met spraak en/of taalmoeilijkheden 
gesticht. Jan had daarin een actieve 
rol. Hij was een kleurrijk voorzitter, 
die zijn taak op een geheel eigen, non 
conformistische wijze vervulde. 

De VeBOSS is hem dankbaar voor 
zijn werk en wenst hem tezamen met 
zijn vrouw alle goeds voor de toe
komst. 

GEHOORD & GEZIEN 

Scholingsmogelijkheden Video Interactie 
Begeleiding op school 

T. Riddersma, intern- en ambulant begeleider op Rotsoord 

Samenvatting 

Video Interactie Begeleiding op School (VIB-S) is een nieuwe metho

de waarbij door middel van video-opnamen gewerkt wordt aan het 

optimaliseren van de interactie in de klas. 

Het is een vorm van begeleiding waarbij leerkrachten letterlijk en 

figuurlijk zicht krijgen op het functioneren van de groep, 

de (zorg)leerlingen en zichzelf. Behalve aan de interactie wordt er 

ook gewerkt aan het optimaliseren het klassemanagement en de 

didactiek. 

Op 25 april jl. kwam er op de VeBOSS 
conferentie tijdens de lezing VIB-S de 
vraag naar scholingsmogelijkheden 
voor directies, intern- en ambulant 
begeleiders en schoolteams die zich 
willen verdiepen in dit middel. We 
willen de verschillende mogelijkhe

den duidelijk voor u op een rijtje zet
ten: 
A. In de eerste plaats is het mogelijk 
om een VIB-S presentatie aan te vra
gen ten behoeve van directies of 
schoolteams. Afhankelijk van de 
schoolsoort en de vraag wordt aan de 

hand van gericht videomateriaal 
getoond wat VIB-S is en kan inhou
den voor deze specifieke school. Deze 
eerste kennismaking met VIB-S duurt 
ongeveer 1,5 tot 2 uur 

B. Er is een cursus van 6 bijeenkom
sten ontwikkeld waarin het denkka
der, van waaruit gewerkt binnen VIB-
S, wordt aangeboden. Aan de hand 
van videomateriaal, o.a. uit de eigen 
onderwijspraktijk, maakt de cursist 
een begin met het leren analyseren 
van videobeelden uit de onderwijs
praktijk. 

C. Daarnaast bestaat er de mogelijk 
heid om zich te laten opleiden tot 
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G E H O O R D & GEZIEN 

gecertificeerd Video Interactie 
Begeleider op School. In deze oplei
ding van ongeveer 1,5 jaar leert de 
cursist zelfstandig videobeelden te 
analyseren. Daarnaast wordt veel 
aandacht besteed aan het nabespre
ken van de geanalyseerde videobeel
den door de cursist met de te begelei
den leerkracht. Bij deze nabespreking 
worden de contactprincipes als lei
draad gehanteerd. De cursist leert om 
zelfstandig een begeleiding middels 
VIB-S te realiseren. Na de opleiding 
bestaat er de mogelijkheid om als 

gecertificeerde Video Interactie 
Begeleider opgenomen te worden in 
de supervisie-ladder van SPIN VIB-S. 

Om zo goed mogelijk in te kunnen 
gaan op de specifieke vraagstelling 
vanuit de verschillende vormen van 
speciaal onderwijs, bestaat er de 
mogelijkheid dat de presentatie en de 
opleiding wordt verzorgd door oplei
ders met ervaring binnen verschillen
de vormen van (speciaal) onderwijs. 
Dit is ook mogelijk binnen het onder
wijs voor slechthorende kinderen en 

kinderen met spraak- en/of taalmoei-
lijkheden. 

Voor inlichtingen over de scholings-
mogelijkheden VIB-S kunt u zich 

richten tot: 
Het projectbureau VIB-S van Spin, 

A. Kerkhof 43 b, 
9712 BC Groningen 
tel: 050-3111135. 

UIT BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Minke van den Eijnden, lid van de redactie 
Annelies Bron, lid van de redactie 

In deze rubriek wordt verslag gedaan van artikelen die zich bewegen 

op het gebied van de orthodidactiek, de orthopedagogiek en de 

logopedie. De tijdschriften die aan bod komen zijn: 

Logopedie en Foniatrie, Tijdschrift voor Orthopedagogiek en Speciaal 

Onderwijs. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 
Jaargang 35, nr. 6,1996, blz. 294-301. 

Rekenproblemen: de andere kant 
van de medaille 

Uit de bespreking van drie rekenon-
derzoeken valt af te leiden dat aller
lei onderzoekers waardevolle infor
matie hebben verzameld over de 
betekenis van verschillende elemen
ten van behandeling. 
Toch dragen deze drie onderzoeken 
maar zeer beperkt bij aan het bewust 
kunnen kiezen voor de ene of voor de 
andere aanpak tijdens een behande
ling. Gegevens over de omgang tus
sen behandelaar en kind ontbreken. 
Het HOE van de best passende aan
pak is immers onontbeerlijk. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 
Jaargang 35, nr. 7/8, 1996, blz. 352-
360. 

De relatie tussen specifieke taal
stoornissen, gedrag van het kind en 
beleving van de ouders. 

De onderzoeksvraag: 'Vertonen speci
fieke taalgestoorde kinderen tussen 
drie en zes jaar, die zijn toegelaten tot 
een SH/ESM-school sociaal- emotio
nele problemen' kan niet eenduidig 
met ja of nee worden beantwoord. 
Deze kinderen worden -op basis van 
onderzoek met de Child Behavior 
Checklist- in hun gedrag door hun 
ouders als niet opvallend beschreven. 
Toch menen de ouders dat de kinde
ren wel degelijk problemen ervaren 
zo blijkt uit de Beleving- en beoorde
lingslijst. 

Twee verklaringen voor dit tegenstrij
dig antwoord worden gegeven. 
Mogelijk projecteren ouders hun 
eigen teleurstelling op het kind of de 
ouders redeneren vanuit zichzelf wat 
betreft 'het vermogen tot spreken' en 
kunnen ze zich niet voorstellen dat 
het onvoldoende spreken van hun 
kind geen effect heeft op het gedrag. 

Logopedie en foniatrie, Jaargang 68, 
nr.7/8, juli/augustus 1996 

H. Ebben, M. Peek: Video-
Interactiebegeleiding 
In dit artikel wordt ingegaan op 
de bruikbaarheid van Videointer-
actiebegeleiding in de logopedie bij 
kinderen met spraak- en/of taalpro
blemen. 
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UIT BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Joop Groothand, lid van de redaktie 

Zoals gebruikelijk worden in deze rubriek een aantal interessante 

artikelen in engelstalige tijdschriften, 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, maart 1996 

A. Inclusion is an attitude not a 
place: part 1 
Termen als 'integration' en 'mainstre-
aming' zijn voor vrijwel ieder van ons 
intussen gemeengoed, maar geldt dat 
ook voor 'inclusion' (of 'inclusive 
education')? In het eerste deel van het 
artikel van Powers wordt getracht 
'inclusion' nader te definiëren. 
Uitgaande van de Standard Rules 
voor gelijke onderwijskansen voor 
gehandicapte mensen van de VN 
(aangenomen in 1994) en de 
'Salamanca Statement on Special 
Needs Education' (van eveneens 
1994) zou je, zegt hij, 'inclusion' kun
nen zien resp.als a) een uitbreiding op 
wat in een gewone school en een 
scholengemeenschap mogelijk is; b) 
als een opstapje naar een betere maat
schappij; c) als een radicale hervor
ming van het schoolsysteem; d) maar 
ook als een morele verplichting, (zie 
voor het tweede deel van dit artikel: 2 
A) 

B. Sound localisation in profoundly 
deaf children 
De goedhorende mens is in staat met 
zijn gehoor een geluid te lokaliseren. 
Een vermogen dat in allerlei omstan
digheden heel goed van pas komt, 
soms zelfs van levensbelang is (denk 
aan het geluid van naderend gevaar). 
Preciese plaatsbepaling van geluid 
lukt het best als men de beschikking 
heeft over twee goed functionerende 
oren. Hoe zit dit dan bij de dove 
mens? Een artikel van Cosgrove en 
Hickson met (wellicht) voor de hand 
liggende antwoorden, die het echter 

meer dan waard zijn om af en toe 
even bij stil te staan. 

C. Survey 1994: Wales 
Een overzicht van de namen van 
scholen en instituten, aantallen perso
neelsleden, uitgeselecteerd naar func
tie en aantallen leerlingen met hun 
mate van hoorverlies. 
NB. Een soortgelijk overzicht 
betreffende Noord-Ierland en 
Schotland vindt u in het maart- en 
mei-nummer van 1995 van dit tijd
schrift. 

2. The Journal of the British 

Association of Teachers of the 

Deaf, november 1995 

A. Inclusion is an attitude not a 
place: part 2 
In het eerste deel van dit artikel werd 
'inclusion' bekeken vanuit de ver
schillende opvattingen die er bestaan 
ten aanzien van de term. In het ver
volgdeel wordt de link gelegd naar 
de praktijk: moet 'inclusion' leiden 
tot het laten verdwijnen van veel 
scholen voor speciaal onderwijs 
(zoals bijv.in Leeds, Engeland)? Is 
'inclusion' ook mogelijk bij het onder
wijs aan doven (zoals in Burnaby, 
Canada)? Of moet je laatstgenoemde 
onderwijsvorm zelfs uitzonderen (het 
zgn. Zweeds model)? 

B. Parental perceptions of the servi
ces available for pre-school hearing-
impaired children 
De auteur (Skelton) onderzocht wat 
ouders vonden van de diensten die 
doveninstituten beschikbaar stellen 
voor hun nog zeer jeugdige kind. Wie 
gaf informatie en op welke wijze? 

Hoe toegankelijk waren de onder
steunende diensten? Hoe was het 
gesteld met de coördinatie tussen de 
verschillende diensten? En hoe was 
het contact met andere ouders en 
oudergroepen? 
Het artikel geeft de antwoorden, 
inclusief tabellen, grafieken en de 
vragenlijst 

C. Hearing childen's attitudes 
towards deafness 
Hoe beoordeelt een goedhorend kind 
de problemen van een zwaar slecht
horend/ doof kind? Dertig kinderen 
van het zesde leerjaar, verdeeld over 
drie scholen, kregen vragen voorge
legd als: Stel dat je doof was, hoe zou 
dat zijn, denk je? Wat kunnen dove 
kinderen wel wat jij niet kunt (en 
omgekeerd)? Hoe zijn dove mensen 
doof geworden? Heb je wel eens 
iemand ontmoet die doof was? enz. 
Er bleek verschil te bestaan tussen 
enerzijds school A en anderzijds 
school B en C voor wat betreft de 
kennis en beleving van wat een audi
tieve handicap met zich meebrengt. 

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 nummer of de 

code van het artikel. 
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NIEUWSMARKT 

Doof en dan...' 

Voorlichtingsmateriaal ten behoeve 
van allochtone gezinnen met een doof 
kind 

De Nederlandse Federatie van 
Organisaties van Ouders van Dove 
Kinderen (FODOK) heeft een infor
matieboekje en een audiocassette 
'Doof en dan...' uitgegeven in ver
schillende talen voor allochtone 
ouders van jonge dove kinderen. De 
uitgaven vormen een aanvulling op 
de eerder verschenen videobanden 
met dezelfde titel. 
Het nieuwe materiaal bevat, naast 
tips van ouders voor ouders, algeme
ne informatie over doofheid en voor
zieningen voor dove kinderen. Op de 
audiocassette wordt bovendien 
extra aandacht besteed aan de ver

werking van het hebben van een 
doof kind. De tekst, die een gerichte 
aanpak stimuleert, is in de vorm 
gegoten van een aantal gesprekken 
tussen de moeder en de grootmoeder 
van een doof kind en tussen deze 
moeder en haar vriendin. 
Deze speciale uitgaven blijken in een 
grote behoefte te voldoen, onder 
andere in de gezinsbegeleiding. 
Hulpverleners spreken van 'een door
braak' voor de doelgroep. 
De banden, die ook voor 
Nederlandse ouders geschikt zijn, 
zijn als beste educatieve video 
bekroond door het Nationaal Forum 
Gezinsondersteuning. 

FODOK, Koningslaan 101, 3583 GS 
Utrecht 

DOOF EN DAN . . . 
voor Marokkaanse ouders met een doof kind 

FODOK 

Bijbelweekend *L 

Het Dovenprojekt/Agapè houdt van v^MP ^§ÉS^H 
15 tot 17 november 1996 het vijftiende ^ B ^ 
bijbelweekend in Woerden. Het thema • +-f-t- fi£§9 
is: "Ingaan tot zijn rust en het gehei- • f ; » ^ ^ H R Ï S 

mems daarvan ;i=i ^VTV v \ Ê È E 
Voor informatie: TT/Fax: 020 6132829 | § P *W W 

' 

Spraak-taalsymposium 

Instituut Sint Marie organiseert op 
vrijdag 1 november 1996 het spraak-
taalsymposium "Alle taal centraal" in 
Eindhoven. 
Het symposium staat volledig in het 
teken van de diagnostiek en behan
deling van kinderen en jongeren met 
ernstige spraak-taalproblemen: een 
bijdrage van dr. L.Verhoeven (KUN), 
nieuwe ontwikkelingen zoals de 
inzet van multimedia technieken, 
lezingen, casuïstiek en posterpresen
taties. 
Voor verdere informatie: 
tel. (040) 2413515 

Oprichting nieuwe werkgroep 

VeBOSS: Ouder/gezinsbegeleiding 

Op de VeBOSS-conferentie van april 

1996 is een werkgroep Ouder/gezins

begeleiding opgericht. 

Voor informatie over of opgave voor 

de werkgroep kunt u zich richten tot het 

voorlopig secretariaatsadres: 

Marije van Hoeckel 

p.a. De Beemden 

5628 WE Eindhoven 

fax: 040-2416538 

tel: 040-2425728 
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NIEUWSMARKT 

Nederlands gebarencentrum gaat opnieuw van start 

in Het N e d e r l a n d s G e b a r e n c e n t r u m (NGc) 
Ams te rdam houd t zich bezig met de ontwikkel ing 
van cu r sus sen in d e N e d e r l a n d s e Gebaren taa l 
(NGT), d e taal van de d o v e n g e m e e n s c h a p in 
Neder land . O m d a t veel belang word t gehecht aan 
een verdere voortzet t ing van leerplanontwikkel ing 
en d o c e n t e n o p l e i d i n g o p het gebied van d e 
Neder landse Gebarentaal , hebben het Koninklijk 
Ins t i tuu t voor Doven 'H.D.Guyot ' te Haren , 
de Koninkli jke Amman- s t i ch t i ng te Rot te rdam, 
Het Inst i tuut voor Doven te Sint-Michielsgestel en 
het protestants-chris tel i jk Ins t i tuut voor Doven 
'Effatha' te Voorburg het initiatief genomen om het 
NGc verder te financieren. De werkzaamheden zul
len de komende jaren vooral liggen in het ontwikke
l en /bevorde ren van mogeli jkheden voor de toepas

sing van tweetaligheid in het onderwijs aan auditief 
gehandicapten en de ontwikkel ing van gebarentaal
cursussen en materiaal voor opvoeders en leer
krachten van dove kinderen. Bovendien zullen de 
aan de instituten voor doven verbonden gebaren-
taaldocenten verder worden (bij)geschoold. 
Voor nadere informatie: tel. (050) 5343941 

N EPERLAND: 
G E B A R E N C E N T R U M 

I n s t i t u u t v o o r 
L e e r p l a n o n t w i k k e l i n g e n D o c e n t e n o p l e i d i n g 

Effatha introduceert 
nieuwe leesmethode 

Op Effatha, christelijk instituut voor 
doven, is afgelopen jaar leesmateri
aal ontwikkeld dat in oktober 1996 
verschijnt. De methode Leespad is 
bedoeld voor zowel dove als slecht
horende kinderen die bekend zijn 
met gebaren. 

Dove kinderen leren moeilijker lezen 
dan horende kinderen. Dit komt 
omdat horende kinderen beschikken 
over mondelinge taalvaardigheden 
wanneer ze beginnen met leesonder
wijs. Leren lezen betekent voor hen 
het leren van verklankingsregels. 
Daarmee zetten ze geschreven taal 
om in de voor hen reeds bekende 
mondelinge versie van taal (tech
nisch leren lezen). 
Dove kinderen beschikken echter 
nog nauwelijks over enige spreek
taalvaardigheid wanneer ze leren 
lezen. Om de betekenis van geschre
ven woordjes te ontsleutelen kunnen 
zij niet, zoals horende kinderen, 
gebruik maken van een strategie van 

verklanken. Hoewel veel dove kinde
ren goed in staat zijn hardop te leren 
lezen, is het effect daarvan te vergelij
ken met het hardop lezen van een taal 
die men niet kent. 
De oor Effatha geïntroduceerde lees
methode is ontwikkeld door dr. Maike 
W. Schaper, als onderwijskundige ver
bonden aan het instituut. Zij baseerde 
de methode onder andere op haar pro
motieonderzoek naar het leren lezen 
van dove kinderen (Schaper 1991). 
De eerste twee delen van LEESPAD 
verschijnen medio oktober 1996. Ze 
zijn bedoeld voor de groepen 1 en 2. 
Deel 3 en 4 komen eind 1997 uit. 
Leespad 1 en 2 richten zich op: 
1. Het ontwikkelen van een multimo-

daliteitsbewustzijn, dat wil zeggen 
dat leerlingen weten dat wat met 
gebaren kan worden gezegd ook in 
een geschreven en gesproken ver
sie kan worden aangegeven. 

2. Het globaal-visueel herkennen van 
dertig kernwoorden. 

3. Het onderscheiden en kennen van 
de distinctieve kenmerken van de 
verschillende letters. 

4. Het ontwikkelen van een link-rechts 
oriëntatie in het lezen. 

5. Het ontwikkelen van een orthogra

fisch bewustzijn, dat wil zeggen 
dat leerlingen weten dat elk woord 
is samengesteld uit een woord spe
cifieke configuratie van letters. 

Leespad 1 en 2 bestaan ieder uit een 
map. De inhoud van deze mappen 
bestaan uit algemene uitgangspunten 
van de methode en een specifieke 
didactische uitwerking per leerjaar. 
Daarnaast bevat de map gekleurde 
multi-modale platen (zie illustratie), 
alsmede werkbladen op woord- en 
letterniveau. 
Aan de methode is een cursus van een 
dag verbonden, verzorgd door docen
ten van Effatha die ruime ervaring 
hebben met de methode. 
Voor nadere informatie: 
C.Smit, sectorleider SO Effatha, 
070-3073530 
A. van Eek, leerkracht en intern bege
leider, 070-3073535 

Leespad 1 en 2 (135 pagina's per deel) 
kosten f200,- per stuk (excl. verzend
kosten). Ze zijn te bestellen bij: 
Effatha, christelijk instituut voor 
doven, Postbus 997, 2270 AZ 
Voorburg, t.a.v. mw. J.Smit. 
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COLOFON 

' HofWT Zeggen is een uitgave van de vereniging ter 
bè^prde/ing van het onderwijs aan doven in Nederland 
en^^dprlandse vereniging tot bevordering van het 
ondSÉwijs 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 
1740 AK Schagen 
tel.0224- 214896 
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. JJ. Groothandel, Groningen 
Dhr. F.C.M. Mollee, 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) 
• F. Saan, voorzitter 

Joshof 25, 4813 EZ Breda 
tel.: 076 - 5211993 

• D. Smeenk, secretaris 
Rubensstraat 81, 9718 MG Groningen 
tel.:050-318 10 91 

• G.C. Versluis, penningmeester 
Helenahove 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 
A.J. Braun, secretaris 
ambtelijk secretariaat: 
VeBOSS 
Mevr. drs. G.Y. Egtberts-van der Woude 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht 
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892 
M.J. van Lee, penningmeester en ledenadmini
stratie, p / a Burgemeester de Wildeschool 
Postbus 430,1740 AK Schagen 
tel.: 0224 - 214 896 
giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te 
Schagen 

Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar 
Abonnementsprijs: fl. 30,- per jaar 
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 

Losse nummers: fl. 7,50 
Indien u vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement niet 

hebt opgezegd, wordt deze automatisch met een jaar verlengd. 

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

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 Sint 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 Muller school 
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 
Maatmanweg 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 

T E L E F O O N 
033-4720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
076-5212352 
0512-514974 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2425728 
040-2423355 
053-4333767 
053-4335382 
0113-213407 
070-3948994 
024-6841790 
024-6848555 
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 

F A X 
033-4700305 
020-6176021 
020-6149273 

026-4423293 
026-4450661 
076-5142352 
0512-515340 
040-2412285 
040-2483479 
040-2422365 
040-2416538 
040-2483884 
053-4338522 
053-4338745 
0113-228717 
070-3962000 

024-6842154 
050-5261265 

023-5246797 
045-5212957 
071-5720330 

024-3540043 
024-3552365 
010-4110113 
010-4821885 
010-4558407 
010-4196717 
070-3944629 
0224-298945 
0224-296079 
030-2520786 
030-2888747 
030-2662024 
030-2613419 
030-2618385 
038-4218088 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

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

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

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. 
Mariëlla - afd. I.V.D. 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

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

Effatha, Chr. Inst. voor Doven Effathalaan 31 
Chr. Instituten voor Doven 
Effatha, V.S.O en V.B.O 

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 
020-4110428 

050-5348487 

010-4149483 
010-4569967 

079-3250900 

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



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 BV. 
Postbus 108 MEDICAL 
2800 AC GOUDA AUDIO 

Meer informatie? 
Veenhuis Medical Audio BV 

0182-570178 

N u leverbaar de eerste 
drie (voor)leesboeken in de 
Troef-reeks 

Boeken voor dove kinderen en andere kinderen 
met een taalachterstand 
Uitgaven in samenwerking met de FODOK 

Aantrekkelijk uitgegeven met omslag in kleur, mooi vorm
gegeven, spannend geschreven en rijk geïllustreerd. 

Wajira Meerveld 

Haan zoekt kip zonder slurf 
Voorlees-prentenboek voor kinderen van 2 tot 6 jaar Met op 
elke pagina illustraties in kleur van de auteur 
f 24,50, 32 pagina's, gebonden. ISBN 90 73460 39 5 
Haan is op zoek naar een vriendin. Onderweg komt hij allerlei dieren 
tegen. Het ene dier heeft een slurf, het andere een snor en weer een 
ander een lang nek. Dat is toch niets voor haan. Hij zoekt een kip 
zonder slurf, zonder snor, zonder lange nek. 

Nanne Bosma 

Thomas - een verhaal uit 1688 
Met zwart-wit illustraties van Gert-Jan de Kleer. Een boek 
voor kinderen vanaf 10 jaar, afhankelijk van het taalniveau 
Toekenning door het NBLC van het makkelijk-lezenvignet 
f 19,50, 68 pagina's, gebonden. ISBN 90 73460 38 7 
In Nederland woonde driehonderd jaar geleden een prins, Prins 
Willem de Derde. In Engeland hadden ze een koning. Dat was geen 

goede koning. De mensen klaagden over hem. Ze vroegen aan de 
Prins van Oranje of die de koning van Engeland weg wilde jagen. 
Dat heeft de prins gedaan. Hij is met een heleboel schepen naar 
Engeland gevaren, naar de haven bij het dorp van Thomas. In die 
schepen zaten duizenden soldaten en heel veel paarden. Al die solda
ten kwamen door het dorp van Thomas. Met hun paarden, hun 
karren, met kanonnen en geweren, een heel leger. Dat was een 
gebeurtenis! Thomas vond het prachtig. 

René van Harten 

Ik wil een zoen 
Met zwart-wit illustraties van Juliette de Wit. Een boek voor 
kinderen vanaf 12 jaar, afhankelijk van het taalniveau. 
Toekenning door het NBLC van het makkelijk-lezenvignet 
f 22,50, 70 pagina's, gebonden. ISBN 90 73460 40 9 
Frans slaat zijn armen om Jorine. 'En ik vind jou erg aardig,' zegt ze. 
Ze kijkt Frans recht in zijn gezicht. Hij krijgt er een kleur van. 
Dan staan ze opeens te zoenen. Frans zijn gezicht gloeit. 
Hij is stapelverliefd! 

Een redactiecommissie van deskundigen op het gebied van 
leesbevordering bij kinderen met taalproblemen is bij de 
uitgaven betrokken. Het streven is ieder jaar een aantal 
nieuwe titels in de Troef-reeks uit te brengen. 

De boeken zijn te koop in elke boekhandel maar ook rechtstreeks te verkrijgen 
bij de uitgeverij. Bij aankoop van 10 t/m 29 exemplaren van dezelfde titel 
geldt een korting van 5% op de verkoopprijs. Bij 30 exemplaren en meer is de 
korting 10%. De prijzen zijn incl. btw en excl. verzendkosten. 
Aan de uitgaven in de Troef-reeks is ondersteuning verleend door de Stich
ting Kinderpostzegels Nederland, de Stichting VSB Fonds en de Stichting 
Mien van 't Sant Fonds. 

Van Tricht uitgeverij, Rijksstraatweg 28, 7391 MR Twello 
Tel. 0571-274909, fax 0571-275348 


