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Ten geleide
Jaargang 37 alweer. Van Horen Zeggen in de bloei van
haar leven, in de frisse groene kleur van een nieuwe
lente. De lente, die al volop merkbaar is in de natuur
om ons heen. Van Horen Zeggen, net zo vernieuwend
als de lente. Bij wijze van spreken. Of bij wijze van
schrijven?

'Bij wijze van schrijven' is de titel van het tweede artikel
in dit eerste nummer. In 'Bij wijze van schrijven' schetst
Herman Veenker de relatie tussen spreektaal en schrijf-
taal. Een min of meer interaktief artikel, want belang-
stellenden worden uitgenodigd te reageren.
In de bijdrage van Anne Baker en Beppie v.d. Bogaerde
krijgt u informatie over de 5 dovenscholen. In meerdere
opzichten een informatief overzicht van het onderwijs
aan dove leerlingen in Nederland.

Maar het tijdschrift opent met het hoofdgerecht: een
interview in een reeks vraaggesprekken n.a.v. de
beleidsplannen van de staatssecretaris voor O.C. en W.,
mw. T. Netelenbos. Het interview is deze keer met ver-
tegenwoordigers van scholen voor SH/ESM, Beppie
Giesbers en Kees Joustra -u had hen al op de cover her-
kend-, geen onbekenden in de VeBOSS. Marjan Bruins
en Nini Hoiting praten met hen over kwaliteit, commu-
nicatie met ouders, onafhankelijke diagnostiek, thuisna-
bij onderwijs en zorg.
Curieus moment: mw. Netelenbos is op 20 maart gast
op het VEDON-congres in Groningen en licht daar
'haar Rugzak' toe. VHZ zal er bij zijn.

De werkgroep Muziek en Beweging bestaat 25 jaar en
bij Muziek en Beweging denk je al snel aan Ben Gerits.
Wie kent hem niet? Het overzichtsartikel is van zijn
hand. Maar.... blader zelf door het tijdschrift op zoek
naar wat u het meest boeit.

Met dit Ten Geleide sluit ik mijn VHZ-werk af: na 14000
kilometers voor 40 redactiebijeenkomsten, en veel gele-
zen en beschreven buitenlandse tijdschriften (enz. enz.)
verder, wordt het tijd een nieuw geluid een kans te
geven. Over lente gesproken. Bovendien, er gaat nog
steeds niets boven Groningen: de Dr. J. de Graafschool
wel te verstaan. Vaar wel, VHZ!

Joop Groothand

VHZ jaargang M nummer I .maan I W
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INTERVIEW

"EEN STEUN IN DE RUG ?"
vervolginterview

M. C. Bruins en N. Hoiting

Samenvatting

Zoals bekend heeft staatssecretaris T. Netelenbos het beleidsplan
'De Rugzak' met voornemens voor het onderwijs aan leerlingen met
een handicap, inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit is
een vervolg op het rapport 'Een steun in de rug' van de commissie
Rispens in oktober 1995.
De redactie van Van Horen Zeggen besteedt aandacht aan deze
beleidsplannen door middel van interviews in de hoop zicht te krijgen
op de visies van verschillende vertegenwoordigers binnen de zogehe-
ten 2/3 scholen.

1. De stand van zaken

In de samenvatting van het eerste
interview in Van Horen Zeggen (VHZ)
nummer 2 van 1996 gaven wij aan dat
de bedoeling van De Rugzak is om
voor gehandicapte leerlingen die
aangewezen zijn op speciale voorzie-
ningen, een leerlinggebonden finan-
ciering in te voeren: het 'rugzakje met
geld en adviezen'. Daarmee wordt
beoogd de positie van ouders te ver-
sterken, de integratie van gehandi-
capte leerlingen in het regulier onder-
wijs te stimuleren en het speciaal
onderwijs voor dit type leerlingen
doelmatig en bereikbaar, lees "thuis-
nabij ", te organiseren. In verband met
het laatste is dan ook voorgesteld om
te komen tot clustering van huidige
schoolsoorten in expertisecentra.

De beleidsnota van Netelenbos is het
stadium van de filosofie ontgroeid en
begint uitwerking te krijgen in de
praktijk. Dit wordt bijvoorbeeld heel
duidelijk in het hier volgende inter-
view, waar twee vertegenwoordigers
uit het SH/ESM onderwijs een beeld
schetsen van de veranderingen.
Op dat laatste is ook al ingespeeld
door de Onderwijsraad, die welis-
waar de grondslag van het beleids-
plan heeft onderschreven, maar die
erg veel kritiek heeft geuit op de
beleidsvoornemens op het gebied van

voorbereiding en uitvoering. In hun
conclusie stellen Leune en Hoefnagel
niet alleen dat aan 'haast' en financië-
le druk weerstand moet worden
geboden, maar stellen zij tevens:

"Een verantwoorde invoering van een
systeem van leerlinggebonden finan-
ciering vraagt dat eerst aan een aantal
voorwaarden, zowel in het regulier
onderwijs als ten aanzien van de in-
dicatiestelling, is voldaan." (Uitleg nr
1.37, 15 januari 1997, p. 37 - 42)

Beppie Giesbers, directeur van de
Mgr. Terwindtschool voor Meervou-
dige gehandicapte SH/ESM leerlin-
gen in Groesbeek en Kees Joustra,
directeur van de SH/ESM-school "De
Skelp" in Drachten, laten ons in dit
vervolginterview zien wat zich
inmiddels afspeelt in de onderwijs-
praktijk.

2. Onderwijs en kwaliteit

VHZ: Heeft de rugzak al aantoonbare
gevolgen binnen het SH/ESM onder-
wijs ? Is het hele SO wakker geschud,
zijn er mensen in beweging geko-
men? Kortom welke reacties zijn er
tot heden in de onderwijspraktijk te
bespeuren?

Joustra: Wat er werkelijk aan het ver-
anderen is, is het feit dat de positio-

nering van het onderwijs opschuift.
De no-nonsense politiek vraagt in
feite: Wat heb jij te bieden? Niet meer:
joh die Wylerberg is een warm insti-
tuut, daar kunnen die kinderen goed
terecht... nee, wat doen jullie precies,
waar liggen de einddoelen?

Giesbers: "De rugzak" doet wel dege-
lijk een beroep op kwaliteit. Je moet
duidelijk maken wat er nu zo anders
is aan jouw school, anders dan een
reguliere school, een LOM, een MLK
enzovoort. Ouders moeten al bij de
deurmat voelen: Hé, hier is het
anders. Bijvoorbeeld omdat iedereen
in de school spraakondersteunende
gebaren maakt. Dat "speciaal zijn"
moet naar voren komen, anders gaan
ouders inderdaad om de hoek van de
straat kijken naar andere onderwijs-
voorzieningen. En terecht want je
kind zit elke dag anderhalf uur in de
taxi, heeft geen vriendjes meer thuis,
want het is altijd te laat thuis of te
vroeg weg.

Joustra: Maar de aanname van
Netelenbos is wel dat kwaliteitsver-
betering gekoppeld moet worden aan
een opzet als "De Rugzak". Dat vind
ik jammer.
Binnen de VeBOSS hebben we jaar-in
jaar-uit achter onderwijsverbeterin-
gen aangezeten: Het werk aan de
SWP's, de conferenties rond de
modules in de leraren opleiding... de
aandacht voor het communicatieve in
ons onderwijs....
En nu moeten we net doen of "De
rugzak" ons warm maakt om kwali-
teit te bieden ??? Wij bieden die kwa-
liteit al jaren, alleen maatschappelijk
is er iets aan de hand!
Misschien moeten we ons veranderen
in die zin, dat we ons beter presente-
ren. Maar dat is wel wat anders dan
'kwaliteit veranderen'...

VHZ: Kwaliteitsbewaking en kwali-
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teitsverantwoording staan wel met
elkaar in verband...
Joustra : Ik heb die kwaliteit wel in
huis, maar ik heb jaren verzuimd om
het onder woorden te brengen.
Terwijl Giesbers stelt dat we er in
onze scholen ook naar moeten stre-
ven iets speciaals in huis te hebben.

Giesbers: Dat klopt, we hebben het
wel, maar het is een uitdaging om dat
nog veel meer te profileren en vooral
inzichtelijk te maken. Dat heeft "De
rugzak" wel bewerkstelligd, ja in die
zin doet die een beroep op de kwali-
teit van de school. Het is niet zo dat
we jaren hebben stil gezeten, maar
het geeft wel een nieuwe impuls en
dus een nieuw elan.

VHZ: Was dat dan ook gebeurd als
"De rugzak" over iets anders gegaan
was? Want tot dusver gaat het over
een infrastructuur, een manier van
bekostigen. Dat geeft aanleiding tot
praten over de inhoud. Als er nou bij
de ministeries was gezegd "Jullie
moeten gaan praten over de inhoud"
was er dan hetzelfde gebeurd?

Joustra: In de optie van Netelenbos
dus niet. Want haar uitgangspunt is
dat geld het middel zou zijn om inno-
vatie in het onderwijs sneller op gang
te brengen. Eigenlijk zit daar een
motie van wantrouwen in, nl. dat
onderwijsorganisaties zoals wij die
vertegenwoordigen, zeer behoudend
en conservatief zouden zijn. Die ver-
onderstelling onderschat niet alleen
dat het in deze processen gaat om
mensen veranderen, wat een heel
moeilijk en langdurig proces is.
Het onderschat ook dat het om een
onderwijssoort gaat, dat niet anders
dan dynamisch kan zijn. Er is altijd
een subtiel samenspel tussen maat-
schappelijke ontwikkelingen en on-
derwijsorganisaties dat zijn vertaling
in de scholen vindt. De onderwijsre-
acties op WSNS zijn daar goede voor-
beelden van.

Giesbers: Ik heb wel het idee dat het
hele SO nu is wakker geschud.
Ons soort scholen moet nu laten zien

wat er gebeurt en dat vind ik op zich
een goede zaak. Zeker voor ouders
was het een heel gesloten systeem. Nu
komen ouders vragen: "Wat is dat dan,
een SWP, wat biedt dat voor bijzon-
ders?" En er zijn ouders bij ons, die er
werk van maken om dat in de praktijk
te zien functioneren.

3. Communiceren met ouders

VHZ: Maar wat is dan de feitelijke ver-
andering? Is het de ouder die nu
vraagt- dus inderdaad zoals Netelen-
bos en Rispens dat beoogd hebben- of
is het de school die nu 'anders' luis-
tert?

Giesbers: Het zijn de ouders die
anders vragen. Zij komen met hun
gehandicapte kind bij een of meerdere
scholen. Zo'n school kon heel makke-
lijk zeggen: "Uw kind voldoet niet aan

Directeuren moeten evenzeer als leer-
krachten niet alleen inspraak dulden,
maar daarop gericht zijn. Luisteren,
erop ingaan en er ook daadwerkelijk
iets mee doen, dat was nog niet alge-
meen het geval.

Joustra: Als je vaststelt dat leerkrach-
ten naar ouders moeten leren luiste-
ren, dan geef je al een enorme kwali-
teitsverbetering aan.
En als schoolleiding zul je naar leer-
krachten toe een beleid moeten voe-
ren, waarin de kwaliteit die je van een
leerkracht vraagt ook werkelijk aan-
dacht krijgt en waarin je moet inves-
teren. Als je dat tot heden nog niet
eerder hebt gedaan, kom je wel in de
moeilijkheden. Ouders willen serieus
genomen worden. Een voorbeeld hoe
het niet moet: Een ouder komt bij mij
met een tympanogram van een KNO
arts, die waarschijnlijk ook heeft

de toelatingscriteria, ik adviseer U om
Uw kind daar of daar aan te melden"
en dan moest je als ouder je weg maar
vinden. Nu wordt er aktiever beleid
van scholen verwacht om ouders bij te
staan in die zoektocht naar een pas-
sende onderwijsvorm.
Dus, ik kan me voorstellen dat er met
meer openheid en inlevingsvermogen
naar ouders geluisterd wordt. De hele
nota gaat immers over meer zeggen-
schap van ouders en kinderen in het
onderwijsproces. En daar moet ieder-
een in het onderwijs alert op worden.

gedacht, ik moet die ouders maar
eens informeren. Maar als je - zoals
deze arts - niet uitlegt wat een tym-
panogram is, schiet je je doel vele
malen voorbij. Want dan moet ik als
schooldirecteur gaan uitleggen wat
een gehoorverlies betekent oftewel
het werk van zon arts doen. Kortom
als je kwaliteit wilt leveren in je orga-
nisatie moet je ouders serieus nemen.

4. Personeelsbeleid

VHZ: Maar dat zegt nog niets over je
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investeringen in de leerkrachten?
Waaruit moeten die bestaan?

Joustra: Luistergedrag moet be-
spreekbaar zijn binnen een school en
voor elk lid van de organisatie: direc-
tie, leerkrachten, iedereen. Dat bete-
kent dat ze ook voldoende op de
hoogte moeten zijn, niet alleen van de
inhoud van het onderwijs, maar ook
van de organisatiestructuur. Daar-
naast moet je eerlijk zijn over de
mogelijkheid tot differentiëren.
De hulpvraag van het kind moet
bepalend zijn voor de afstand die het
kind moet afleggen. Als je MG onder-
wijs biedt, dan betekent dat, dat je
hele team op de hoogte moet zijn van
wat je te bieden hebt. Onze leerkrach-
ten moeten dus niet alleen inzicht
hebben in mogelijke routes voor de
leerling, maar daarnaast moeten ze
ook in staat zijn dat aan ouders te
kunnen meedelen, uitleggen. Vooral
dat laatste is nieuw.

VHZ: Is het dan voldoende je team
daarover te informeren?

Giesbers: Informatie is niet voldoen-
de. Ik denk dat leerkrachten ook moe-
ten leren luisteren. Goed onderwijs
geven betekent ook afstemmen op de
hulpvraag van ouders. Dat kan bete-
kenen: inzien dat ouders van een MG
leerling niet op de juiste wijze met
hun kind omgaan. Dan is het een
kwaliteit van een leerkracht, als die

kan horen wat ouders daarover te
zeggen hebben en als die vervolgens
ook nog in staat is in samenspraak
met die ouders een handelingsplan
op te stellen.
Als school moet je wel heel duidelijk
zijn in waar je grenzen liggen: wij zijn
geen zorginstelling. Samenwerking
met ouders moet uitgaan van onder-
wijs als uitgangspunt. Voor nieuwe
vacatures stel ik tegenwoordig pro-
fielschetsen op, waarin duidelijk
wordt dat leerkrachten in staat moe-
ten zijn in goede samenwerking met
ouders tot een handelingsplan te
komen voor hun kind.
Joustra: Ja, als VeBOSS hebben we
dan ook die kwaliteit als gemeen-
schappelijk doel. Voor kinderen die in
reguliere groepen terecht komen, zijn
de kerndoelen aan de orde. Voor wie
dat niet kan halen, worden individu-
ele handelingsplannen opgesteld. Dat
kan niet op een reguliere school, want
je kunt niet voor ...tig kinderen een
IHP opstellen.

5. Onafhankelijke diagnostiek?

VHZ: Hebben ouders zoveel inzicht
in diagnostische en onderwijsinhou-
delijke processen dat ouders dan straks
de noodzaak tot een SO-opname
bepalen? Formuleren zij ook de hulp-
vraag van een kind?

Joustra: Dat zou niet best zijn! Maar....
ja, ouders beslissen wel tot een SO

opname. Maar het tweede gedeelte,
die hulpvraag, nee! Ouders moeten
vraagstellers blijven naar kwalitatief
hoogwaardig onderwijs. De school
moet duidelijk maken, via een school-
gids, gesprek, wandeling in de school
- dat is je PR- welke middelen het
daarvoor in huis heeft.
Giesbers: Ik kan me voorstellen dat je
als ouder überhaupt eerst wilt weten
wat de hulpvraag is, voordat je aan
een oplossing gaat denken.

Joustra: Ja en dan zit je met een prin-
cipieel probleem, want de school is
geen diagnostisch centrum. Als de
intake diagnostiek onafhankelijk kan
plaatsvinden in het voortraject, dan
hebben ouders geen problemen.
Dit betekent een scheiding tussen
(intake-)diagnostiek en onderwijs en
dat is ook een van de voordelen van
die Rugzak.
Nee, waar wij als onderwijspoot sterk
in moeten zijn, dat is handelingsdiag-
nostiek en dat moet een aanvulling
zijn, stap twee. Het moet niet zo zijn
dat een diagnostisch centrum vertaalt
naar een onderwijsinstantie. Diag-
nostiek moet onafhankelijk plaats
kunnen vinden.

6. De schoolorganisatie verandert

VHZ: Maar wanneer kinderen de
kerndoelen niet halen, moet je zorgen
dat je een vertaalslag kunt maken in
het handelingsplan!

Joustra: Wat je daar zegt doet een
enorm appèl op de interne structuur
van onze organisatie. Voor een goed
handelingplan is nogal wat nodig:
kerndoelen, tussentijdse doelen met
een tijdpad erachter en een evaluatie.
Dat is bijna een onmogelijke situatie
om dat in tijd en organisatie voor
honderd leerlingen rond te krijgen.
Giesbers: Of je moet je school anders
organiseren.

VHZ: Vereist dat niet een enorme
administratieve en organisatorische
tijdsinvestering, die uitvoering van
onderwijstaken in tijd onhaalbaar
maken?

VHZ jaargang 37 nummer I maart I<W7
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Giesbers: In het begin kost dat veel
tijd, ja. Maar op een gegeven moment
werk je met standaardformulieren en
komt er routine in. Door zo'n hande-
lingsplan ben je wel heel gericht
bezig, want je moet aangeven wat je
wilt oefenen en waar je wilt zijn in
drie maanden.

Joustra: Dan moet je goed weten wat
je onder handelingsplan verstaat,
want bij ons op De Skelp is het SWP
het handelingsplan. Voor wie dat niet
kan halen, werken we volgens het
cyclisch model: dus met driemaande-
lijkse bewaking van doelen. Dat
fasenmodel geldt bij ons voor een
dozijn kinderen per jaar en de leer-
krachten die dat aan kunnen, hebben
kwalitatief iets te bieden. Maar... dan
moet er naast die leerkracht onder-
steuning zijn van een logopedist, een
orthopedagoog. Dan kun je waarma-
ken dat je planmatig werkt.
Wie zegt dat alle kinderen via een
1HP werken zal dat dus ook naar
ouders toe waar moeten maken. Dan
kan je niet volstaan met te zeggen: we
gaan met lezen van AVI 4 naar AVI 5,
want dat zegt ouders niets.

VHZ: Er zijn dus heel duidelijke ver-
schillen tussen jullie beide scholen,
want op de Terwindtscholen lijkt er
voor alle leerlingen een IHP noodza-
kelijk, terwijl dat op De Skelp slechts
voor een deel van de leerlingen geldt?

Als je ouders het recht geeft op
keuze, dan betekent dat dat je
onderwijskwaliteit perfect moet

zijn.

Giesbers: Ja, wij hebben groepjes van
7 a 8 leerlingen. Onze leerkrachten
laten weten dat ze soms moeite heb-
ben met het managen van een klas,
want rekenen in vier verschillende
niveau's, lezen in zes niveau's, het-
geen vraagt om een goede voorberei-
ding en klasse-organisatie. Bij ons
worden leerkrachten dus gedwongen
om individueel les te geven: zorg op
maat.

7. Onderwijs en zorg: waar ligt de
grens?

VHZ: Waar ligt bij dit type onderwijs
de scheiding tussen zorg en onder-
wijs?
Giesbers: Wij hebben meervoudig
gehandicapte SH/ESM- leerlingen,
die in elk geval allemaal leerproble-
men hebben en die in meerderheid
functioneren op MLK niveau, maar
hierbij geldt, leerniveaus van LOM
tot ZMLK. Daartussen zijn kinderen
met pervasieve ontwikkelingsstoor-
nissen, sociaal- emotionele stoornis-
sen kortom leer- en ontwikkelings
problemen op allerlei niveau's door
verschillende oorzaken. Dan moet je
individueel werken, met of zonder
Rugzak. Voorheen was de instelling
dat we deze kinderen vooral weer-
baar moesten maken, zorgen dat ze
konden communiceren en dat ze in

de maatschappij zo zelfstandig moge-
lijk konden functioneren. Nu zal er
meer gedifferentieerd (moeten) wor-
den, waarbij soms aan kerndoelen ge-
werkt kan worden, dus leren lezen en
rekenen. Dat is een verschil, maar ook
een verbetering ten opzichte van het
vroegere MG-onderwijs.
Joustra: Op de Skelp hebben we daar
ook ervaring mee: een therapeutische
groep en een MG- groep, die 'huiska-
mer-onderwijs' krijgt. Daar zijn geen
kerndoelen meer, dat is - in overleg
met de inspectie - kind volgend. En bij
zulke groepen is het de vraag of je op
bepaalde momenten wel onderwijs
kunt geven.

VHZ: Kan dat straks nog?

Giesbers: Nee, ouders willen dat hun
kind vooruit gaat en die willen voor-
uitgang zien. Dus moet je met behulp
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van korte en lange termijnplanning
doelen stellen en toetsen. Dat kan bij-
voorbeeld door middel van erva-
ringsgericht onderwijs, maar dat
betekent wel afspraken maken en een
goed leerlingvolgsysteem bijhouden.

VHZ: Had die verandering ook zon-
der Rugzak plaatsgevonden?

Giesbers: Ja, mede omdat ouders
steeds meer betrokken willen worden
bij het onderwijs aan hun kind.

Joustra : Bij mij ligt dat niet zo. Ik zie
De Rugzak als een structuurwijzi-
ging. In de eerste plaats als een vorm
van financiering en in de tweede
plaats als een explicitering van het
recht van ouders op een eigen
(school-)keuze. Maar... als je ouders

Kijk, de kwaliteit van onze scholen
moet liggen in een goede

taaldidaktiek. Als dat niet het
geval is, dan hebben wij geen

bestaansrecht meer. Wij moeten
leerkrachten opleiden die bewuste
keuzes kunnen maken in het traject

van de taalontwikkeling.

het recht geeft op keuze, dan betekent
dat dat je onderwijskwaliteit perfect
moet zijn. En daar zijn wij al jaren
mee bezig.

8. Thuisnabij onderwijs

VHZ: We praten nu steeds over het
onderwijs binnen de school zelf, maar
een ander belangrijk punt is natuur-
lijk het onderwijs op andere scholen.
Daar komt het thuisnabij onderwijs
naar voren, maar jullie hebben juist
gezegd dat thuisnabij alleen mogelijk
is afhankelijk van de zwaarte van de
handicap. Toch zijn er nog steeds
'witte plekken' in Nederland.

Giesbers: Ja, wij hebben kinderen uit
het hele land en uit een brede regio.
Joustra : Het is altijd een afschuwelijk
dilemma, een nederlaag als je ver-
weg onderwijs aan ouders moet advi-
seren. Dat betekent dat je soms een

kind uit de cultuur van Friesland
moet overzetten in de cultuur van
Nijmegen. Van de acht keer heb ik
daar tweemaal spijt van gehad, want
sommige kinderen zijn niet 'beter' te
krijgen. Zulke kinderen moeten thuis-
nabij onderwijs kunnen krijgen. In
dat opzicht is De Rugzak een pracht-
opdracht. Dan probeer je in je eigen
regio meer hulpvragen aan huidige
lokaties te koppelen. Dus alle SO-
instanties werken samen om in een
regio kinderen te helpen. Daar ligt
een opdracht die je met experimenten
en pilots moet voeden.
Hiertoe moeten nieuwe collega's
overgeplaatst worden, anderen moe-
ten ambulant worden en daar zitten
veel problemen aan: rechtspositio-
neel, vervoerstechnisch, noem maar
op. Dat vereist allemaal andere vor-
men van management met verschil-
lende financieringsstromen: een leer-
lingafhankelijke en -onafhankelijke.
De laatste moet zo zijn dat de huidige
kwaliteit beschermd wordt. Dus als
Netelenbos denkt op lange termijn
goedkoper uit te zijn, moet ze de stu-
dies uit het buitenland nog eens goed
doornemen.
Giesbers: De inzet van Netelenbos is
om de ouders meer rechten te geven.
Dat is geen bezuinigingsmaatregel.
Dat zou budgettair neutraal verlopen
en niet zijn om goedkoper af te zijn.

9. Filosofie of bezuinigingsmaatre-
gel?

VHZ: Als de leerlingbijdragen bud-
gettair neutraal worden ingevoerd, is
dan het uiteindelijke bedrag per leer-
ling niet te laag voor 'onderwijs op
maat'?

Giesbers: Ik zie die Rugzak wel gere-
aliseerd, maar zeker niet goedkoper
dan nu. Politiek uitgangspunt van
WSNS is dat tegen 2000 de LOM- en

De onderwijsmakelaar zegt:"Kees,
voor dit kind wil ik een aantal

keren logopedie per week,
ambulante begeleiding en een

diagnostisch onderzoek."

MLK- scholen in aantal zijn gehal-
veerd. Daar tegenover staan de te
vormen onderwijsplatforms, de indi-
catiecommissies en de expertisecen-
tra.

VHZ: Wat zou er gebeuren als vanuit
de ministeries gezegd werd: "Dat
stukje zorg op school, dat betalen we
niet meer. We betalen voor het geven
van onderwijs, die zorg haal je maar
ergens anders vandaan."

Giesbers: Dan zou ik die zorg probe-
ren te halen bij de Wylerberg en ik
zou proberen te regelen dat logope-
die, fysiotherapie en maatschappelijk
werk via die weg de school in komt.
Joustra: Wij hebben jaren gevochten
om logopedie als onderwijsvoorzie-
ning te behouden. Op het moment
dat je dat in het paramedisch circuit
gooit, heb je er geen grip meer op.
Dan komt het in AWBZ-handen en
dan moet je als directeur iedere keer
apart onderhandelen, ook op lande-
lijk niveau. En in je school krijg je een
zoemertje.... 20 min. eh, volgende... 20
min. eh volgende... eh 50 sessies
gehad? Einde voorstelling!

Giesbers: Als school moet je je beper-
ken tot onderwijs op maat. Ik denk
dat je daarbij in je school zeker onder-
steuning moet hebben van logopedie,
fysiotherapie en maatschappelijk
werk.
Joustra: Maar ik wil een keuze kun-
nen maken voor die kinderen die
individuele therapie nodig hebben.
Giesbers: Ik wil voor een goede uit-
voering van het handelingsplan niet
afhankelijk zijn van voorzieningen
waar ik geen zeggenschap over heb.
Het onderwijs aan MG leerlingen
vraagt samenwerking van diverse
disciplines, daarvoor zijn onderwijs
en ondersteuning van logopedie, fysi-
otherapie en maatschappelijk werk in
de school noodzakelijk.

VHZ: Maar dan is de verwijzer ver-
antwoordelijk en daar is de wet BIG
op gemaakt!

Joustra: Dat zijn de valkuilen! Dan
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zou mevrouw Netelenbos de eerste
zijn die lachend zegt: " Logopedie uit
het pakket? Prima, dat kan!"
Giesbers: OK, ik ben het met Kees
eens om logopedie in de school te
houden, maar dat moet dan in de lijn
van de school. Dus bijvoorbeeld via
het coachen van leerkrachten, zodat
logopedisten klassenondersteunend
kunnen werken, met name in indivi-
duele problematieken.

10. De kwaliteit van de leerkracht.

VHZ: Breng je daarmee niet weer een
taakwijziging van de leerkracht?

Joustra: Kijk, de kwaliteit van onze
scholen moet liggen in een goede
taaldidactiek. Als dat niet het geval is,
dan hebben wij geen bestaansrecht
meer. Wij moeten leerkrachten oplei-
den die bewuste keuzes kunnen
maken in het traject van de taalont-

wikkeling.
En op dat gebied hebben we geen
didactische richtlijnen. Bij leerling-
volgsystemen rekenen? ... vind je op
elke school! Volgsysteem lezen? Nou
die 92 stappen van het technisch
lezen heeft iedereen al lang uitgevon-
den, dus dat kun je zo koppelen aan
elke methode. Maar een leerlingvolg-
systeem TAAL ?????? toen werd

het even stil....
Dus, we moeten elke dag opnieuw
taalonderwijs creëren in een longitu-
dinale lijn.

VHZ: Ja, het is een veelgehoorde
klacht van SO-leerkrachten, dat er
geen taaldidactieken zijn. Maar wil jij
beweren dat die methodes eigenlijk
bijzaak zijn?

Joustra: Ik moet een onderwijzer(es)
voor de klas hebben, die ook over the-
rapeutische kwaliteiten beschikt en
die kan differentiëren en planmatig
werken, of die deze kwaliteiten bin-
nen inservice training kan ontwikke-
len. Dat moet dus iemand zijn die een
behoorlijke werkdruk aankan.
Giesbers: Ik denk dat een leerkracht
juist via een onderwijsmethode beter
kan leren differentiëren. Leerkrachten
op een basisschool hebben dikwijls
moeite om hun onderwijsaanbod te
differentiëren. Hun know-how van
leerstoornissen en -problemen is
meestal geringer en niet specifiek.
Meer kennis van zaken leidt dikwijls
tot vroege onderkenning en dus ade-
quate aanpak van leerstoornissen. Dit
gebied zal in veel basisscholen nog
verder ontwikkeld moeten worden
via bijvoorbeeld nascholing. Ik geloof
niet dat men het kan redden met
ambulante begeleiding of het inko-
pen van expertise uit de groep 2/3
scholen. Er zal in de basisscholen een
omslag gemaakt moeten worden.

Joustra: Je kunt wel de kwaliteit van
de leerkrachten in het basisonderwijs
versterken, zodat kinderen in het
overgangsgebied naar het regulier
onderwijs kunnen. Maar als we pra-
ten over taalgestoorde kinderen, dan
moet je beschikken over mensen met
therapeutische kwaliteiten, die de
vinger op de wonde kunnen leggen.
Op een basisschool kun je niet op die
manier werken, dan doe je veel kin-
deren tekort. Die denken dan: Wat zit
die juf door te zeuren...Zon kind is al
veel verder.
Maar, als wij kinderen tot zelfregule-
ring kunnen brengen, dan moet het
ook weer terug kunnen naar de basis-

school. Eigenlijk moet je, zoals De
Rugzak dat ook voorstelt, elk
moment bekijken of een kind 'terug'
kan. Die mogelijkheid is ook een van
de goede kanten van De Rugzak.

11. De makelaar in onderwijs

VHZ: Hoe reageer je dan straks als
directeur op een "onderwijsmake-
laar"? Bijvoorbeeld de basisschool in
Franeker heeft ouders van een taaige-
stoord kind op bezoek gehad en die
school is als onderwijsmakelaar op
zoek gegaan naar goede begeleiding.
Die komt bij jou aan en zegt: "Kees,
voor dit kind wil ik een aantal keren
logopedie per week, ambulante bege-
leiding en een diagnostisch onder-
zoek."

Joustra: Nou, dan zal ik tegen de
directeur van die basisschool precies
hetzelfde zeggen als ik nu tegen
ouders zeg: "Natuurlijk gaat het naar
de basisschool. Heeft u zich gereali-
seerd dat u die offerte van uw hand-
tekening voorziet en dat u daarmee
de verantwoordelijkheid draagt voor
het ontwikkelen van de potenties van
dit kind? Ik wil u wel waarschuwen
dat u in een paar valkuilen terecht
kunt komen."
Als die directeur zegt: "Dat is prima,
maar ik zie binnen mijn school daar-
voor de mogelijkheden.".... Dan:
" Alle medewerking!"

Zwolle, 9 december, 1996
VHZ redacteuren: M. Ch. Bruins en
N. Hoiting

Naschrift redactie:
Wij willen de directie van de
Enkschoo! in Zwolle hartelijk bedan-
ken voor hun gastvrij onderdak voor
dit interview. En tot slot kondigen wij
aan dat we in een volgend VHZ-num-
mer deze problematiek voorleggen
aan een volgende 'werkvloer'.
Overigens op het VEDON congres in
Haren op 22 maart a.s. ,is "De Rugzak
centraal" thema.
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ARTIKELEN

Bij Wijze van Schrijven

Herman Veenker
NAC Opleidingen Groningen

Samenvatting

In deze bijdrage wordt ingegaan op de relatie tussen spreektaal en
schrijftaal. Aan de hand van het werk van Olson (1 994) wordt de invloed
van het schrift op de menselijke cognitie geschetst. Olson heeft met name
belangwekkende ideeën op het gebied van de metalinguïstische ontwik-
keling. Schriftsystemen maken ons niet alleen bewust van hele specifieke
kenmerken van gesproken taal; ze maken ons ook "doof" voor andere,
niet in het schriftsysteem gemarkeerde verschijnselen, zoals intonatie en
zinsmelodie.

Olson maakt onderscheid tussen "echte" schriftsystemen die de gespro-
ken taal verbaal representeren (vrij vertaald: "men noteert de woorden
uit de spraak") en "onechte" schriftsystemen die dat niet doen (zoals met
bepaalde symbolen die betekenissen uitdrukken). De kennismaking met
"echte" schriftsystemen en het leren lezen ervan veroorzaakt een ontwik-
kelingsgang die er voor zorgt, dat geletterden onderscheid maken tussen
de verbale representatie van een uiting en de betekenis ervan. Kortom:
de taalontwikkeling kan (zoals in onze schriftcultuur) in belangrijke mate
beïnvloed worden door geletterdheid. In semantisch opzicht wordt men
dan bewust van het verschil tussen de letterlijke en de figuurlijke beteke-
nis van taal. Voor wat de grammaticale kennis betreft komt deze invloed
bijvoorbeeld tot uiting in zinsbenul (Van de Gein, 1991). Wat betekent
dit nu voor de didactiek aan secundaire taalverwervers? Het leren lezen
en schrijven stoelt op de aanname dat kinderen reeds fonologische intuï-
ties hebben op basis waarvan zij bijvoorbeeld de klank-teken koppeling
kunnen verwerven. Indien kinderen fonologische problemen hebben ver-
valt deze basis. Dit betekent niet alleen, dat het lezen en schrijven
bedreigd is maar ook dat de taalontwikkeling in het geding is. Uit deze
constatering kan worden geconcludeerd, dat het zinvol is de mogelijkhe-
den te onderzoeken om de fonologische ontwikkeling van secundaire
taalverwervers te stimuleren in het perspectief van geletterdheid. Een
belangrijke aanzet daartoe wordt gegeven door het project
"Luiletterland". Het doel van dit project is de ontwikkeling van een CD-
ROM voor luistervaardigheid. De CD-ROM is bedoeld voor het NT2 in
de volwasseneneducatie. De eerste versie van deze CD-ROM is nu klaar.
In navolging van het project "Luiletterland" is het de moeite waard de
mogelijkheden te onderzoeken om een speciale versie van "Luiletterland"
voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalproblemen te ontwikkelen.
Aan het slot van dit artikel wordt besproken op welke wijze dit kan wor-
den gerealiseerd.

1. De principes van David Olson
(1994)

De psycholoog David Olson heeft op
basis van bestudering van talloze
schriftsystemen over de gehele
wereld een aantal principes geformu-
leerd over de relatie tussen schrift en
cognitie waaronder de volgende vier
het meest opmerkelijk:

1. Het schrift leidt alleen tot de
bewustwording van die aspecten van
taal, die door een schriftsysteem gere-
presenteerd worden. Een orthogra-
fisch schrift zoals het westerse draagt
bijvoorbeeld bij aan de bewustwor-
ding van het fonologische systeem,
omdat het orthografische systeem een
fonologische basis kent. Het westerse
schrift maakt bovendien de zinsbouw
van een uiting zichtbaar omdat een
uiting woord voor woord wordt
genoteerd. Niet ieder schriftsysteem
beschikt noodzakelijkerwijs over
deze eigenschap: een picturaal sys-
teem bijvoorbeeld is weliswaar in
staat om een bepaalde inhoud vast te
leggen op een zodanige manier, dat
daar verschillende uitingen bij pas-
sen, echter de feitelijke vorm van de
uiting is niet gerepresenteerd. Men
kan hierbij ter illustratie denken aan
een verkeersbord. Zo'n bord kan een-
duidig een parkeerverbod inhouden
terwijl er toch verschillende uitingen
bij passen zoals: "het is verboden om
hier te parkeren", "geen auto's toege-
staan" tot "u mag uw auto hier niet
neerzetten".

2. Geen enkel schrift leidt tot de
bewustwording van alle aspecten van
gesproken taal. Een picturaal sym-
bool maakt bijvoorbeeld geen woor-
den expliciet, een logograaf geen let-
tergrepen en het alfabetische schrift
maakt de intentie van een uiting niet
expliciet.
En juist die informatie die niet gexpli-
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citeerd wordt veroorzaakt de meeste
problemen bij het leesproces.

3. Omdat het zo moeilijk is om achter
de tekortkomingen van een schrift-
systeem te kijken, beschouwen gelet-
terden het model dat ze van het
schriftsysteem hebben als het comple-
te model van wat er gezegd wordt.
Hier komen we dadelijk op terug.

4. Als iemand zich eenmaal een
schriftmodel heeft eigengemaakt, dan
is het bijzonder moeilijk om dat
model weg te denken en in te zien dat
iemand anders een ander model han-
teert. Een voorbeeld is de spelling van
woorden als "beer". Als kinderen
leren lezen menen ze een / i / te
horen; is men echter een ervaren lezer
geworden dan is men deze eerste
ervaring vergeten en "hoort" men een
/ee/ .

Het centrale thema van deze
principes is, dat een schrift (en dat

geldt voor alle schriftsystemen in de
hele wereld) mensen alleen bewust

maakt van die aspecten van de
gesproken taal die in dat schrift

worden gerepresenteerd.

Eén van de belangrijkste kenmerken
van een "echt" schrift is, dat het geba-
seerd is op een verbale representatie
van taal. Met deze uitspraak bena-
drukt Olson het verbale karakter van
het Westerse schrift. Dit betekent met
name, dat het schrift géén betekenis-
sen weergeeft: die moet de lezer(es)
er zelf in ontdekken. De context en
allerlei extra-linguïstische informatie
ontbreekt.
Het westerse schrift is niet slechts een
omzetting van spraakgeluid in een
andere, visuele modaliteit, maar
brengt een schriftgebonden bewust-
wordingsproces van taal teweeg.
Doordat ons schrift een verbale repre-
sentatie van gesproken taal is, stimu-
leert het bijvoorbeeld zinsbenul. Uit
onderzoek van Van de Gein (1991) is
gebleken, dat kinderen pas in de loop
van de basisschool zinsbenul ontwik-

kelen. Deze ontwikkeling manifes-
teert zich bijvoorbeeld in de manier
waarop kinderen met interpunctie
omgaan (Van de Gein, 1991:105):

la) Ze heeft een trui aan.
Met stippen.

1b) Ze dansten en zongen.
Totdat het licht werd.

lc) En de volgende dag.
Was het meisje jarig.

Opvallend aan de gebruikte segmen-
teringen is, dat er een "suprasegmen-
tele" organisatie aan ten grondslag
ligt (zie paragraaf 2). Zou men de zin-
nen uitspreken volgens de door het
kind gebruikte interpunctie (bijvoor-
beeld door gebruik te maken van
pauzes op de plaats van de punten)
dan ontstaan goed klinkende uitin-
gen. De voorbeeldzinnen uit (1) laten
zien, dat kinderen vertrekken vanuit
een intuïtieve, fonologisch gebaseer-
de taalvaardigheid die onder invloed
van het alfabetiseringsproces leidt tot
zinsbenul. Dit alfabetiseringsproces
stelt ons in staat om "naar zinnen te
kijken": dus om taal te objectiveren.
Dit vermogen maakt geletterden
bewust van het onderscheid tussen
de letterlijke en de figuurlijke beteke-
nis van taal. Iemand die zich bewust
is van dit onderscheid weet dat er een
verschil is tussen de verbale represen-
tatie van een uiting en de betekenis
ervan. Dit bewustzijn speelt bijvoor-
beeld een belangrijke rol bij het
begrip van een bepaald type logische
beweringen, syllogismen. Een voor-
beeld van een syllogisme is: "In het
Noorden zijn alle beren wit. Nova
Zembla ligt in het hoge noorden.
Welke kleuren hebben de beren daar".
Dit soort opdrachten legde de
Russische onderzoeker Luria voor
aan een groep analfabete boeren. Bij
dit syllogisme zagen de proefperso-
nen het verband tussen de "gegevens"
niet. Het bleek, dat er geantwoord
werd in termen van "ik ben daar nog
nooit geweest" of "wij praten alleen
over wat we gezien hebben". Op het
eerste gezicht zal men op grond van
dit soort observaties wellicht geneigd
zijn te twijfelen aan het zogenaamde

"abstracte denkvermogen" of aan het
vermogen tot "logisch redeneren" van
de proefpersonen (zoals Piaget deed).
Een dergelijke gedachte gaat echter
voorbij aan de invloed van het alfabe-
tiseringsproces: het syllogisme gaat er
onder andere van uit, dat de proef-
persoon moet weten dat het oordeel
over de zinnen uitsluitend beperkt
moet blijven tot de inhoud van de for-
meel geuite zinnen. Dit is in feite een
merkwaardige veronderstelling om-
dat dagelijkse, gesproken taal volle-
dig stoelt op gebruikmaking van de
context. In het geval van het syllogis-
me wordt echter van de proefpersoon
gevraagd een geheel andere context
in te schakelen, namelijk een context,
waarin men probeert te komen tot het
doen van "ware" en "geldige" uitspra-
ken. De samenhang tussen beide
onderzoekingen bij ongeletterden is
duidelijk: iemand die ongeletterd is,
isoleert niet taalvormen, maar inhou-
den om deze zo snel mogelijk te kop-
pelen aan de eigen ervaring en ken-
nis. Het gebruik van syllogismen is
een voorbeeld van de invloed van
geletterdheid. Een ander voorbeeld is
een luisteropdracht, ontleend aan de
lespraktijk:

2) Luister naar de tekst op de
band. Kruis het goede ant-
woord aan.
"Het Weerbericht". Morgen
wordt het een zonnige dag.
Het blijft droog en er is wei-
nig wind."

"Het waait morgen hard."
Is dit waar?

2a) O waar
O onwaar

De formulering van deze opdracht
maakt, dat de leerling(e) de uiting
"Het waait morgen hard" moet beoor-
delen. Er wordt dus op de (waarheid
van) de zin gereflecteerd. Men kan dit
voorkomen door alternatieven te for-
muleren als:

2b) O Ja, het waait morgen hard
O Nee, het waait morgen niet

VHZ jaarganp 37 nummer I • maart



H.VEENKER

hard
Het verschil is, dat het oplossen van
2a zinsbenul vereist terwijl voor 2b
kan worden volstaan met een goed
begrip van de uiting "Het waait mor-
gen hard".
Een laatste voorbeeld dat in dit ver-
band kan worden genoemd is de
opdracht: "kun je mij precies nazeg-
gen?". Bij deze opdracht is het de
bedoeling, dat de leerling(e) een
uiting letterlijk nazegt. Ongeletterden
hebben de neiging de uiting interpre-
terend te herhalen. Een zin als: "Ze
liepen samen naar de familie
Helderder" in de context van een
bekend verhaaltje van A.M.G.
Schmidt kan worden herhaald als:
"Pluk en Zaza gingen naar de familie
Helderder". Het letterlijk nazeggen
van een uiting vereist een bewustzijn
van de verbale vorm van de uiting.
Het woordje "ze" wordt ingevuld
door "Pluk en Zaza", de figuren die
het kind in het verhaaltje heeft her-
kend.
Samenvattend kan worden opge-
merkt, a) dat geletterdheid bij "echte
schriftsystemen" is gebaseerd op
intuïtieve, fonologische kennis, b) dat
geletterdheid bijdraagt aan de
bewustwording van verbale aspecten
van gesproken taal voor zover die
aspecten in een bepaald schriftsys-
teem gerepresenteerd worden en c)
dat ongeletterdheid gepaard kan
gaan met een gebrekkig zinsbenul en
met een onvoldoende metalinguï-
stisch besef om bepaalde vormen van
formeel taalgebruik te begrijpen.

Wat betekenen deze conclusies nu
voor de didactiek aan secundaire
taalverwervers? Het leren lezen en
schrijven stoelt op de aanname dat
kinderen reeds fonologische intuïties
hebben op basis waarvan zij bijvoor-
beeld de klank-teken koppeling kun-
nen verwerven. Indien kinderen
fonologische problemen hebben ver-
valt deze basis. Dit betekent niet
alleen, dat het lezen en schrijven
bedreigd is maar ook dat de taalont-
wikkeling in het geding is.
Het verdient daarom de moeite even
stil te staan bij het begrip "fonologi-

sche problemen". In eerdere studies in
dit tijdschrift (Van Geert, 1992 en
Veenker, 1992) is het belang van "sup-
rasegmentele informatie" voor de
taalverwerving bij horende en dove
kinderen beschreven en hoe men in
de didactiek met visuele middelen
segmenteervaardigheden bij leerlin-
gen kan stimuleren (zie bijvoorbeeld:
Kooij, 1993; Veenker en Dijkstra,
1994).

Samengevat deden deze studies
verslag waaruit bleek dat
suprasegmentele informatie

(intonatie, ritme, klemtoon en rijm)
horende kinderen bij de primaire

taalverwerving in staat stelt de
moedertaal stukje bij beetje te

exploreren.

Suprasegmentele informatie heeft
betrekking op fonologische verschijn-
selen die het klankniveau overstijgen.
Het vermogen om bijvoorbeeld letter-
grepen te onderscheiden is gebaseerd
op suprasegmentele kennis: de letter-
greep is een klankoverstijgende een-
heid. "Fonologische problemen" die
betrekking hebben op de waarne-
ming van suprasegmentele informa-
tie kunnen dus van grote invloed zijn
op de taalverwerving, of, preciezer
gezegd, op het vermogen een taal
zelfstandig te exploreren.
Fonologische problemen op het
gebied van suprasegmentele informa-
tie blijken bij kinderen met ernstige
taal- en/of spraakproblemen samen
te hangen met het synthetiseerpro-
bleem bij het leren lezen (Veenker,
1994). Maar ook bij langzaam lerende
NT2-studenten bleek sprake te zijn
van een "suprasegmenteel probleem":
bij een studie naar de waarneming
van klemtoon bleek dat NT2-cursis-
ten in beperkte mate gebruik maken
van fonologische representaties en dit
compenseren door veel gebruik
maken van orthografische, dus
geschreven representaties om een
woord te onthouden (Veenker, 1996).
Met name de "langzame leerders" ble-
ken bij het gebruik van een fonologi-
sche strategie ernstig in verwarring te

worden gebracht (wellicht door de
betekenis van woorden), hetgeen liet
zien, dat ze geen profijt kunnen heb-
ben van suprasegmentele informatie.
Dit laatste is, juist vanwege het intuï-
tieve karakter van suprasegmentele
vaardigheden, een belangrijke over-
eenkomst met kinderen met ernstige
spraak- en/of taalproblemen. In para-
graaf 2 wordt de ontwikkeling van
een didactisch instrument voor het
NT2 beschreven, in paragraaf 3 wordt
ingegaan op de vraag wat deze ont-
wikkeling voor kinderen met ernstige
spraak- en/of taalproblemen kan
betekenen.

2. Naar een didactiek voor luister-
vaardigheid en geletterdheid

In het kader van het project
"Luiletterland" wordt aan de NT2-
afdeling van NAC-Opleidingen
gewerkt aan de ontwikkeling van een
curriculum op CD-ROM voor luister-
vaardigheid en geletterdheid. Op de
schijf staan instaptoetsen, tussentijdse
toetsen en niveau-afsluitende toetsen.
Mede dankzij het gebruik van de ver-
schillende soorten toetsen kunnen
leerlingen in grote mate zelfstandig
met de programmatuur werken.
Het programma is uitgewerkt voor
een drietal "CITO-niveaus" voor NT2

De twee algemene doelstellingen
van de leerstof zijn a) dat de

leerling(e) luisterstrategieën leert te
gebruiken waarmee de doeltaal in

communicatieve situaties beter
leerbaar wordt (woordgrenzen en

woordenschat; pragmatisch gebruik
van suprasegmentele informatie,

zinsstructuren) en b) dat de
leerling(e) taalvaardiger wordt in

het (functionele) gebruik van
spreektaal en geschreven taal.

(Janssen- van Dieten e.a., 1988). Op
ieder niveau zijn de vijf "aspecten"
fonologie, lexicon-semantiek, prag-
matiek, orthografie en zinsstructuur
uitgewerkt. Deze vijf aspecten ont-
wikkelen zich naar steeds abstracter
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wordende vaardigheden. Op "CITO
1- niveau" bijvoorbeeld zijn fonolo-
gie, lexicon en orthografie aparte
aspecten die op CITO 3- niveau zijn
samengevoegd om ruimte te maken
voor de aspecten "zinsbesef" en
"tekstsoorten en tekststructuur".
Vaste aspecten zijn semantiek en
pragmatiek. Het aspect "semantiek"
wordt onder andere ingevuld met
werkvormen waarbij het objectiveren
van taal een belangrijke rol speelt
(zoals het beoordelen van het waar-
heidsgehalte van bepaalde uitingen).
Voor het aspect "pragmatiek" worden
werkvormen ontwikkeld waarin
belangrijke verschillen tussen spreek-
taal en schrijftaal worden geoefend
("in welke context zeg/schrijf je
uiting x?").
De twee algemene doelstellingen van
de leerstof zijn a) dat de leerling(e)
luisterstrategieën leert te gebruiken
waarmee de doeltaal in communica-
tieve situaties beter leerbaar wordt
(woordgrenzen en woordenschat;
pragmatisch gebruik van supraseg-
mentele informatie, zinsstructuren)
en b) dat de leerling(e) taalvaardiger
wordt in het (functionele) gebruik
van spreektaal en geschreven taal.
Ter illustratie is in figuur 1 een
scherm afgebeeld van een les. Een
vast element op het scherm is de aan-
duiding voor de desbetreffende les
("LES 1") Ook voor oefeningen is er
een vaste plek voor zo'n aanduiding.
Vervolgens laat figuur 1 zien, dat er
ruimte is voor plaatjes, die gesyn-
chroniseerd zijn op de spraak. Dit
houdt in, dat in het geluidsbestand
op een specifieke -door de ontwikke-
laars bepaalde- positie markeringen
zitten die de aansturing van een
plaatje verzorgen. Wanneer bijvoor-
beeld in een gesproken tekst wordt
gezegd: "Mag ik drie kilo appels van
u?" er bij het woord "appels" een code
is, die er voor zorgt, dat er op dat
moment een plaatje van "appels" op
liet scherm komt te staan. Behalve
plaatjes voor inhoudswoorden kun-
nen er natuurlijk ook figuren worden
afgebeeld waarmee de aandacht op
fonologische verschijnselen kan wor-
den gevestigd. Onder het plaatje is

ruimte voor een schuifbalkje
gemaakt, dat in de tijd mee loopt met
de spraak. Ook dit schuifbalkje is
gesynchroniseerd op bepaalde door
de ontwikkelaars gemarkeerde posi-
ties. Het schuifbalkje kan door de
leerling(e) worden bediend, zodat
men heen en terug kan gaan. De knop
"STAP" zorgt ervoor, dat de leer-
ling^) via de gemarkeerde posities
door de tekst heen gaat. Dit zorgt dus
voor een stapsgewijze route: stel bij-
voorbeeld, dat de tekst uit 5 zinnen
bestaat. Wanneer de leerling(e) op
"stap" (herkenbaar aan een icoontje
van voetstappen) drukt springt het

programma van zinsbegin naar zins-
begin. Op deze wijze kan de leer-
ling(e) ontdekken waar de fonologi-
sche en lexicale scheidingen voor zin-
nen zitten. Deze synchronisatie-tech-
niek kan voor allerlei doelen worden
gebruikt: dus ook voor klanken, let-
tergrepen, alinea's etc.
Wanneer het schuifje aan het eind
staat (hetzij doordat de tekst is door-
lopen, hetzij doordat de leerling(e)
het schuifje daar naar toe heeft
gebracht) lichten de knoppen A t/m E
op (fonologie, lexicon-semantiek,
pragmatiek, orthografie en zinsstruc-
tuur). Nu kan de leerling(e) uit deze

"STAP"

schuifje (loopt mee in de tijd; volgt het gelui-
Indien schuifje aan eind,
worden picto's actief

— A B D toets wrd.
boek

EXIT

Fig.1: Scherm voor het aanbieden van een gesproken tekst. Alle oefenmodules

zijn direct bereikbaar (c) 1996

ruimte voor oefenschermen

(figuren, gatenteksten, multiple choice-vragen etc.

Indien schuifje aan eind, F^
worden picto's actief L

START 1
"STAP"

Les 1
Oef. 1

terug
naar
tekst A B C D E wrd.

boek
toets EXIT

Fig. 2: Scherm bij een oefenmodule. De leerling kan de vorderingen per deel-

vaardigheid zien. (c) 1996
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aspecten oefeningen doen. Daarbij
kan de leerling(e) "weddenschappen"
afsluiten met het programma over de
te verwachten resultaten. De gege-
vens uit de weddenschappen worden
gebruikt om de leerling(e) te helpen
met het sturen van het leerproces.

maar er kunnen ook bepaalde figuren
in worden geplaatst, zoals vierkantjes
waar woordgrenzen, lettergrepen,
zinsgrenzen enz. mee kunnen wor-
den aangeklikt.
Het programma doet na afloop van
een oefening suggesties voor verdere

ZOEKEN OP: VOCABULAIRE

ALFABET

RETROGRAAD

KLANKEN

LES/ THEMA

BETEKENIS

LETTERGREPEN

..ie...e..(vgl "fietsbel")

(in welke les;bij welk thema)

(omschrijving:via alfabetisch scrollen door begrippen)

EEN,TWEE,DRIE ENVIERLETTERGREPIG

OPMERKING:Al deze criteria

vullen elkaar aan!. Dus, je kan

alle criteria tegelijk gebruiken

om een woord te zoeken.

KLEMTOON a D D a a d H eet. KLEMTOONVERDEUNG (JAMBE.TROCHEE.DACTYLUS ETC).

PLAATJE NIEUW

WOORD

vorig
tekst, les,
oefen ing

EXIT

Fig. 3: De woordenlijst kent behalve de traditionele ingangen ook fonologische.
(c) 1996

Figuur 2 is nagenoeg gelijk aan het
scherm voor de presentatie van de
uitgangstekst. Ook hier zien we het
schuifje en de knoppen met de deel-
aspecten A t/m E. In de knoppen A
t/m E komen icoontjes, die het type
oefening aangeven (fonologie, etc).
Bovendien kan de leerling(e) er aan
zien, hoeveel oefeningen er al gedaan
zijn. De knoppen A-E kunnen zijn
ingekleurd met segmentjes. Aan het
aantal ingekleurde segmentjes kan je
zien hoeveel oefeningen er al van een
bepaald onderdeel zijn gedaan.
Met de overige knoppen kan de leer-
ling^) de uitgangstekst opnieuw
beluisteren; ook kan de leerling(e)
direct door naar een tussentijdse
toets. Belangrijk is ook, dat de leer-
ling^) kan schakelen naar het woor-
denboek.

De ruimte boven de knoppen beslaat
het grootste deel (in werkelijkheid
ruim drie-kwart) van het scherm. Dit
is de ruimte waar de oefening zelf
vorm krijgt. Dat kan variëren van
multiple-choicevragen over een
bepaald onderwerp of een gatentekst,

voortgang maar de leerling(e) is vrij
om (met de knoppen A t/m E) zelf te
bepalen hoe het vervolg zal zijn. Na
een aantal oefeningen volgt een toets-
gedeelte. Na afloop hiervan krijgt de
leerling(e) een overzichtsscherm te
zien van wat hij/zij al heeft gedaan
en wat er nog gedaan moet worden.
Bijzondere aandacht verdient nu nog
het woordenboek (eigenlijk "woor-
denlijst") omdat daar een fonologisch
systeem is ingebouwd). De fonologi-
sche woordenlijst is een lijst met
woorden, die zich onderscheidt van
andere woordenlijsten doordat ieder
lemma zeer uitgebreid is gecodeerd.
In figuur 2 is in het stippellijn-vak
omschreven wat de zoek-icoontjes
allemaal als zoek-code herkennen. De
leerling(e) kan via vele "ingangen"
een woord terugvinden. Belangrijk
zijn de "fonologische entrees": aantal
lettergrepen, klemtoon, en de retro-
grade zoekvorm voor rijmwoorden.
Verder bevat ieder lemma een code
voor de les waar het in voorkomt en
voor het thema. Daarnaast bevat het
een semantische zoekvorm, die woor-

den op grond van hun betekenis
groepeert.
De functie van de "fonologische zoek-
vorm" verdient wellicht enige toelich-
ting. Stel dat de leerling(e) naar een
tekst uit een bepaalde les luistert.
Tijdens het luisteren hoort de leer-
ling(e) wellicht klankvormen die
hij/zij niet herkent. Is dit een woord?
Of een deel van een woord? Vragen
die op kunnen komen. Traditioneel
zou de leerling(e) pas achteraf de
klanken kunnen identificeren door de
onbekende tekstgedeelten (of woor-
den) in geschreven vorm te verwer-
ken. Deze "orthografisch-lexicale stra-
tegie" leert de leerling(e) echter geen
gebruik te maken van een fonologi-
sche strategie. Echter, we willen de
leerling(e) ook een fonologische stra-
tegie aanleren zodat hij of zij ook zelf-
standig nieuwe taal in communicatie-
ve situaties kan verwerven. Met
behulp van het pakket "Luiletterland"
kan de leerling(e) leren een fonologi-
sche strategie te ontwikkelen.
Tijdens het luisteren kan de leer-
ling^) meteen het woordenboek
raadplegen om met behulp van
klankkenmerken het woord (of de
woorden) te identificeren. Hoe? De
leerling(e) raadpleegt terstond het
woordenboek en klikt op "klanken"
zodat een paar klanken kunnen wor-
den ingetypt. Bovendien kan de leer-
ling^) klikken op "aantal lettergre-
pen" en op "klemtoon". Om het hele-
maal makkelijk te maken mag de leer-
ling^) ook nog op les/thema klikken
zodat alleen de woorden uit één les
worden geselecteerd. Vervolgens
drukt de leerling(e) op "zoeken" en
het woord, dat het beste bij de opge-
geven specificaties past verschijnt op
het scherm.

Als meer woorden aan dezelfde spe-
cificatie voldoen, verschijnen er uiter-
aard meer woorden. Op deze wijze
draagt de klankvorm van een woord
bij aan de identificatie van een pas
gehoord woord.
Dit alles is echter alleen mogelijk
indien de constructeurs bij ieder
woord al de in het stippellijn-kader
opgegeven criteria beschrijven. Dat is
natuurlijk behoorlijk veel werk. Het is
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dan ook niet de bedoeling een echt
"woordenboek" te maken maar een
goed netwerk te maken van de crite-
ria bij een relatief gering aantal woor-
den, die in dit lesmateriaal worden
gebruikt. Het is tenslotte een didac-
tiek, geen woordenboek.

3. Bruikbaarheid van de didactiek
voor kinderen met ernstige spraak-
en/of taalproblemen

De in de vorige paragraaf beschreven
programmatuur wordt speciaal ont-
wikkeld voor het NT2. Aan deze pro-
grammatuur ligt de bevinding ten
grondslag, dat een belangrijk deel
van de NT2-cursisten met taalverwer-
vingsproblemen in onvoldoende
mate gebruik kan maken van fonolo-
gische, op suprasegmentele gebaseer-
de kenmerken gebaseerde luisterstra-
tegieën. Op basis van de principes
van Olson (1994) omtrent de manier
waarop het schrift bijdraagt aan de
bewustmaking van de verbale vorm
van spraak is gekozen voor een
didactische opzet waarin geletterd-
heid en luistervaardigheid op elkaar
zijn betrokken. Het uitgangspunt van
liet fonologische aspect van de pro-
grammatuur betreft suprasegmentele

informatie: de doelen van de pro-
grammatuur richten zich voor een
belangrijk deel op de ontwikkeling
van auditieve segmenteervaardighe-
den.
In paragraaf 2 is verwezen naar
didactische instrumenten waarmee
men segmenteervaardigheden kan
stimuleren met behulp van visuele
middelen. De gevisualiseerde patro-
nen in instrumenten zoals bijvoor-
beeld Ortho en Matrix (Veenker e.a.)
zijn, net als de fonologische patronen
uit Luiletterland ontleend aan supra-
segmentele informatie. De visuele
instrumenten Ortho en Matrix zijn
speciaal bedoeld voor leerlingen met
auditieve problemen maar blijken in
de praktijk ook geschikt te zijn voor
anderstaligen. Ook anderstaligen blij-
ken inadequate luisterstrategieën te
gebruiken.
Omgekeerd kan men de vraag stellen
of didactische instrumenten voor
anderstaligen -of afgeleiden daarvan-
ook waardevol kunnen zijn voor kin-
deren met ernstige spraak- en/of taal-
problemen, met name wanneer het
gaat om instrumenten die zich richten
op het ontwikkelen van luisterstrate-
gieën.
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Informatie over de vijf dovenscholen in
Nederland

Anne Baker en Beppie v.d. Bogaerde
Karen Albertson en Tove Ravn2

Samenvatting

In dit artikel bespreken wij de resultaten van een enquête onder de vijf

dovenscholen in Nederland, die tevens uitgevoerd werd in nog 5

andere Europese landen. Het doel van de enquête was ten eerste

inzicht te verwerven in de plaatsing van de dove leerlingen op de

diverse scholen. Ten tweede wilden we een beeld krijgen hoe de toet-

sing van voornamelijk geschreven taalvaardigheid (maar ook gespro-

ken en gebarentaal) op scholen voor dove kinderen plaatsvindt. Ten

derde werd de manier van communicatie tussen leerkrachten en leer-

lingen en tussen leerlingen onderling bevraagd. Uit de enquête blijkt

dat er in Nederland geen eenduidig beleid is voor de plaatsing van

een doof kind op een school voor speciaal onderwijs, hoewel de 5

dovenscholen duidelijk omschreven aanname-procedures volgen. De

toetsing van diverse vormen van taalvaardigheid is niet gestandaar-

diseerd en behoeft nodig onderzoek om duidelijkheid en uniformiteit

te krijgen. Alle scholen geven aan te streven naar een tweetalig onder-

wijsbeleid in de nabije toekomst en de eerste stappen hiertoe zijn

reeds gezet. Dit komt mede tot uitdrukking in een grotere belangstel-

ling voor NGT, alsook het aanstellen van meer dove klasse-assistenten

en leerkrachten.

1. Inleiding

In dit artikel worden de gegevens
besproken die verzameld zijn via een
enquête onder de vijf scholen voor
dove kinderen in Nederland. In deze
enquête werd gevraagd naar infor-
matie over de personele bezetting en
het aantal dove leerlingen per 1 april
1995, de plaatsing van de leerlingen
binnen de school, de ta(a)Ken)
gebruikt door leerkrachten en leerlin-
gen en over de evaluatie of toetsing
van de leerlingen op diverse onderde-
len.
De enquête werd uitgevoerd in het
kader van een workshop van het net-
werk 'Inter-Sign ' van het 'Human
Capital and Mobility Programme'
(HC&M) van de Europese Unie. De
volgende instituten maakten deel uit

van dit netwerk: Center for Total
Communication, Kopenhagen,
Denemarken; Center for Deaf
Studies, Universiteit van Bristol,
Engeland; Deaf Studies Research
Unit, Universiteit van Durham,
Engeland; Istituto di Psicologia del
CNR, Rome, Italië; Vakgroep
Algemene Taalwetenschap, Univers-
iteit van Amsterdam, Nederland;
Casa Pia, Lissabon, Portugal en het
Centro Nacional de Recursos para la
Educacion Especial, Madrid, Spanje.
Het HC&M netwerk had tot doel van
mei 1993 tot december 1995 interna-
tionaal onderzoek te initiëren en uit te
voeren op de volgende gebieden: lexi-
con en grammatica van de diverse
gebarentalen, verschillende aspecten
van gebarentaalverwerving en de
doven-gemeenschap. Voor de diverse

onderzoeksgebieden werden enkele
workshops georganiseerd, o.a. door
het instituut in Kopenhagen dat in
mei 1995 een workshop verzorgde
om internationaal gezien inzicht te
krijgen in de mate van (invoering
van) tweetaligheid en gebruik van
taaivaardigheidstoetsen, en de parti-
cipatie van dove volwassenen/leer-
krachten. In totaal zouden vijf scho-
len voor dove kinderen per lidstaat
van de EU die deelnam aan Inter-Sign
benaderd worden. De gegevens die in
Nederland voor deze workshop ver-
zameld zijn zullen in dit artikel
besproken worden.

Ter voorbereiding van de workshop
stelden de organisatoren een enquête
op, die per land aan vijf scholen voor
dove kinderen voorgelegd zou wor-
den. Deze vragenlijst is door ons ver-
taald en aan medewerkers van de vijf
dovenscholen in Nederland ge-
stuurd, met het verzoek deze in te
vullen en te retourneren. Aangezien
een en ander vrij laat klaar was, wer-
den tijdens de workshop slechts de
resultaten van drie Nederlandse
scholen besproken. Daar bleek echter
al spoedig dat de deelnemers uit de
andere landen nog geen gegevens
konden presenteren. Tevens werd tij-
dens de workshop duidelijk dat,
naast de reeds gestelde vragen, nog
andere aspecten de aandacht verdien-
den. Besloten werd een nieuwe vra-
genlijst samen te stellen. Deze tweede
enquête is vervolgens in augustus en
september 1995 telefonisch aan enke-
le medewerkers van de vijf scholen in
Nederland voorgelegd en door hen
beantwoord.

De resultaten van het internationale
onderzoek zullen te zijner tijd gepu-
bliceerd worden door de Deense
onderzoekers. Wij vinden het echter
van belang dat de informatie tevens
voor belangstellenden in Nederland
beschikbaar komt. Dit vooral ook
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omdat met de installatie van een spe-
ciale commissie een eerste stap is
gezet te komen tot officiële erkenning
van de Nederlandse Gebarentaal.
Bovendien staat de invoering van
tweetaligheid op de dovenscholen
momenteel sterk in de belangstelling
(Terpstra, 1996).
In de volgende paragrafen zullen de
resultaten van de enquête besproken
worden, voorzover ze op de Neder-
landse scholen van toepassing zijn.

2. De enquête

Algemene informatie
Het eerste gedeelte van de vragenlijs-
ten betreft algemene achtergrondin-
formatie van de scholen. Verder zijn
er vragen over de aard van de school
en over (ongeveer) het aantal leerlin-
gen en leerkrachten per 1 april 1995.
Het tweede gedeelte bevraagt in meer
detail de diverse categorieën van leer-
lingen en de samenstelling van de
groepen op de vijf scholen. Bij deze
vragen zullen wij dieper ingaan op
het plaatsingsbeleid voor dove kinde-
ren op scholen in Nederland.

Het derde onderdeel bestaat uit vra-
gen over de manier en het tijdstip van
testen van de leerlingen, zowel op
intern niveau als op landelijk niveau.
De aandacht gaat vooral uit naar het
testen van taalvaardigheden, zowel
in het Nederlands als in de
Nederlandse Gebarentaal (NGT).
Tevens wordt informatie over het tes-
ten van de taalvaardigheid in de
Nederlandse Gebarentaal besproken.
Ten slotte zijn vragen gesteld over de
manier van communiceren tussen
leerkracht en leerlingen en tussen
leerlingen onderling en het aanbieden
van o.a. NGT- cursussen aan de
horende leerkrachten. Bij deze vragen
is ook aandacht besteed aan de parti-
cipatie van dove medewerkers op de
scholen.

3. Resultaten

Algemene Informatie
Voordat we de algemene informatie
bespreken willen wij hier opmerken,
dat wij alleen over gegevens van de
dovenscholen beschikken. Op deze
scholen zitten leerlingen die als doof

beschouwd worden. Wij hebben geen
gegevens over de hoeveelheid verge-
lijkbare kinderen die aan het reguliere
onderwijs deelnemen, of hoeveel van
deze kinderen geplaatst zijn op scho-
len voor slechthorenden. Er zijn enke-
le criteria bekend voor de plaatsing
van een ernstig slechthorend of doof
kind op een bepaald soort school. Het
Rudolf Mees Instituut (RM1) in
Rotterdam vermeldt bijvoorbeeld het
volgende:

De commissie van onderzoek/toela-
tingscommissie beoordeelt of een
kind toegelaten mag worden op
school ('toelaatbaar' is). De commissie
hanteert de criteria die de school
moet vermelden in het schoolwerk-
plan. Dit schoolwerkplan wordt
beoordeeld door de commissie.
De ouders beslissen bij welke school
zij hun kind aanmelden. Na aanmel-
ding beslist de commissie (zie hierbo-
ven) of het kind toegelaten kan wor-
den. Als ouders het oneens zijn met
de beslissing van de commissie kun-
nen zij in beroep gaan bij de inspectie.
Voor zover bekend is er nog geen
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onderzoek gedaan naar hoe de
besluitvorming van de ouders hier-
omtrent tot stand komt.

Alle scholen hebben klassen/groepen
voor kinderen met bijkomende han-
dicaps (MGK groepen). De aantallen
leerlingen die door de scholen zijn
opgegeven blijken meestal inclusief
de MGK groepen. Onze gegevens
behelsen dus dove kinderen, die inge-
schreven staan bij de vijf dovenscho-
len, vanaf de voorschool tot het eind
van de middelbare school. Aangezien
ten tijde van de enquête de fusie van
de Ammanschool en Guyot nog niet
gerealiseerd was, worden de scholen
in dit artikel apart vermeld.

Tabel 1 geeft een overzicht van de
algemene informatie van de vijf scho-
len voor dove kinderen in Nederland
per 1 april 1995.

Uit deze tabel blijkt, dat er drie open-
bare scholen voor onderwijs aan dove
kinderen zijn en twee bijzondere
scholen en dat drie van de vijf scholen
zowel dagschool als internaat zijn.
Op alle scholen kunnen de kinderen
terecht vanaf 2;6 a 3;0 tot 18 a 20 jaar.
Per 1 april 1995 bedroeg het totaal
aantal dove leerlingen van de vijf
scholen ongeveer 1180. Over het alge-
meen wordt het aantal prelinguaal
dove mensen in een land geschat op
0,1 % van de totale populatie. Dit

betekent dat er ongeveer 10.000 pre-
linguaal dove mensen in Nederland
zijn. Per jaar worden rond de 200
gevallen van kinderen met een ern-
stig (aangeboren of vroeg-verworven)
gehoorverlies gemeld (plusminus 1 of
1,5 per 1000 kinderen). Van deze kin-
deren hebben 80 tot 100 een gehoor-
verlies van 80 dB in het beste oor (Van
der Lem in Bos, 1994:12). Er bestaan
geen betrouwbare gegevens over het
percentage kinderen binnen deze
groep met een bijkomende handicap.
Verder komt er jaarlijks een onbekend
aantal buitenlandse dove kinderen
naar Nederland, dat mettertijd even-
tueel in de dovenscholen wordt opge-
nomen. Al met al kan men jaarlijks

bestuur

gezindte

gesticht in

dagschool
met/zonder
internaat

plm. leeftijd
leerlingen

plm. aantal
leerlingen

aantal leerkrachten
dove
horende

kl.-assist.
dove
horende

spreekleerkr.
NGT docenten

Amsterdam

J.C Amman
school a*

gemeente

openbaar

1911

dagschool

2;6-20;0 b )

125

1
30

5
6
9
1

Haren

H.D Guyot

part.

openbaar

1790

dagschool
met
internaat

3;0-20;0

174

2
60

6
6
3
0

Rotterdam

Rudolf Mees
Instituut

algemeen
bijzonder
openbaar

1853

dagschool

3;0-20;0

191

4
45

3
5
10
0

St.Michiels-
gestel
Instituut
voor Doven

part.

RK

1830

dagschool
met
internaat

3;0-20;0

354

0
192

(niet verder
uitgesplitst)

Voorburg

Effatha

part.

prot.chr.

1888

dagchool
met
internaat

2;6-18;0

335

3
85

2
6
8
0

Tabel 1. Algemene informatie over de scholen
a) Per 1 januari 1996 maakt de Ammanschool deel uit van het Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D.Guyot';

de gegevens zijn van voor de fusie

") 2;6 betekent: twee jaar en zes maanden
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ongeveer een evenredig aantal nieu-
we aanmeldingen op de scholen voor
dove kinderen verwachten (maar zie
ook de volgende paragraaf).
Het aantal leerkrachten werkzaam op
de scholen is 422, waarvan 2 % doof
is. Van de klasse-assistenten (n=39,
zie Tabel Dis 41% doof.

Plaatsing van leerlingen op scholen
In meerdere landen in Europa wor-
den dove kinderen op scholen voor
horende kinderen geplaatst ('main-
stream') op verschillende manieren.
Kinderen zitten soms als enig doof
kind in een groep horende leerlingen,
en worden begeleid door een tolk. Of
er is op een school voor horende kin-
deren een speciale 'unit' voor dove
kinderen, waarin de dove kinderen
soms apart en soms samen met de
horende kinderen les krijgen. De vra-
genlijsten gaan in op dit aspect, met
name door te vragen welke criteria er
gelden voor plaatsing in een bepaalde
(horende of dove) groep of klas bin-
nen het reguliere onderwijs. Aan-
gezien wij geen informatie hebben
verzameld over ernstige slechthoren-
de en dove kinderen die het reguliere
onderwijs volgen, zullen wij in de
volgende paragraaf de gegevens ver-
melden van de plaatsing van de kin-
deren binnen de scholen, voor zover
die bekend zijn.

Plaatsing van leerlingen binnen de
dovenscholen
Wij hebben de vragenlijst enigszins
aangepast aan de Nederlandse situ-
atie. Wij zullen de vragen hier niet
één voor één beantwoorden, maar
trachten een overzicht te geven hoe
de kinderen geplaatst worden in een
bepaalde groep en welke criteria door
de verschillende scholen gehanteerd
worden. Het plaatsingsbeleid op de
vijf dovenscholen wordt door de
scholen zelf bepaald onder toezicht
van de inspectie.

Bij alle vijf scholen worden de kinde-
ren na aanmelding audiometrisch
getest om te zien welke hoortoestel-
aanpassingen voor het individuele
kind noodzakelijk zijn. Soms worden

kinderen ook al voor aanmelding
getest. Hiernaast worden de kinderen
vaak nog op andere gebieden getest.
Zo doet een commissie van onder-
zoek op het RMI een uitgebreid toela-
tingsonderzoek, en op de Amman-
school worden de kinderen bij toela-
ting psychologisch en pedagogisch
getest; ook op Guyot vindt niveau-
onderzoek plaats middels intelligen-
tietesten. Op de meeste scholen volgt
veelal na het eerste schooljaar een
evaluatie om te bekijken in welke
groep het kind zich qua cognitief,
sociaal en emotioneel niveau het best
kan ontwikkelen. Bij deze evaluatie
wordt geen gebruik gemaakt van een
voor Nederland gestandaardiseerde
test.
In vier van de scholen worden groe-
pen aanvankelijk zo homogeen
mogelijk samengesteld, dat wil zeg-
gen dat men poogt kinderen bij elkaar
te plaatsen die min of meer hetzelfde
gehoorverlies hebben of die dezelfde
leeftijd hebben; dit geldt in het bijzon-
der voor de jonge kinderen als ze net
op school komen. In het Instituut
voor Doven te St.Michielsgestel wor-
den de groepen aanvankelijk hete-
rogeen samengesteld, zodat de kinde-
ren zowel verschillend gehoorverlies
kunnen hebben als een verschillend
ontwikkelingsniveau. Later worden
de kinderen ingedeeld volgens ont-
wikkelingsniveau, ook o.a. volgens
de inschatting van de methode die de
kinderen het beste kunnen volgen om
het Nederlands te leren. Op alle scho-
len geldt dat naarmate de kinderen
ouder worden meer gekeken wordt
naar communicatieve, sociale en cog-
nitieve vaardigheden bij de samen-
stelling van de groepen. Meestal
wordt ervoor gekozen om kinderen
met hetzelfde ontwikkelingsniveau
bij elkaar te plaatsen.

Curriculum en examens
In de vijf speciale scholen wordt een
totaal-pakket van onderwijs aan de
dove kinderen aangeboden, dat wil
zeggen dat in de basisschool (in de
kernafdeling) in minimaal 8 jaar
dezelfde basis-educatie wordt aange-
boden als aan horende kinderen.

Soms doen de dove kinderen echter
langer over de basisschool, en ten
aanzien van taal (Nederlands) wordt
vaak niet hetzelfde niveau gehaald.
Na de basisschool kunnen de kinde-
ren als vervolgopleiding kiezen voor
VSO (voortgezet speciaal onderwijs),
VBO (voorbereidend beroeps onder-
wijs), of voor het (eventueel reguliere)
MAVO, HAVO of VWO. In de laatste
groep van de bassischool (rond 12
jaar) vindt meestal een eindevaluatie
plaats om de meest geschikte ver-
volgopleiding voor elk kind te bepa-
len. Op individuele basis kan ook
later toetsing plaatsvinden.
Op het RMI en de Ammanschool
wordt de kinderen geen eind CITO-
toets afgenomen. In bepaalde geval-
len wordt op Guyot wel de standaard
CITO- toets afgenomen. Bij sommige
scholen kan het MAVO of HAVO bin-
nen de school gevolgd worden.
Anders kunnen de kinderen ook naar
een reguliere MAVO- of HAVO-
school gaan. Dove kinderen die het
reguliere onderwijs volgen kunnen
vanuit St.Michielsgestel of de
Ammanschool ambulante begelei-
ding van de school krijgen in ver-
schillende vormen. Precieze informa-
tie over deze vormen is niet beschik-
baar.

Het VSO of het VBO kan afgesloten
worden met een eindexamen. In de
oorspronkelijke vragenlijst uit
Kopenhagen vroeg men specifiek
naar het percentage leerlingen dat op
vergelijkbare leeftijd als horende kin-
deren eindexamen doet, en naar het
slagingspercentage. Helaas kan geen
van de scholen hierover informatie
verschaffen, omdat deze individueel
opgeslagen ligt en het uitzoeken
ervan ver buiten de tijdsraming van
dit onderzoek(je) zou komen te lig-
gen. We kunnen derhalve ook geen
informatie verschaffen over het aan-
tal dove kinderen dat uiteindelijk
met een officieel diploma van de mid-
delbare school komt.

Toetsing van diverse aspecten van
taalvaardigheid
De vragenlijst vroeg gedetailleerd
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naar de toetsing van lees- en schrijf-
vaardigheden in het Nederlands en
eventuele testen voor gebarentaal-
vaardigheid. Wij hebben de scholen
verzocht informatie te verschaffen
over de testen die momenteel
gebruikt worden, maar ook over tes-
ten die nog in ontwikkeling zijn. Een
overzicht van deze testen van vier
van de vijf scholen is op te vragen bij
de auteurs (zie einde artikel).
Uit de gegevens blijkt duidelijk dat er
nog maar heel weinig lees- en schrijf-
vaardigheidstoetsen gebruikt worden
die ook genormeerd zijn voor dove
kinderen. Verder zijn er op dit
moment in Nederland (voorjaar 1996)
nog geen genormeerde toetsen die de
gebaren-taalvaardigheid van de kin-
deren evalueren, op welke leeftijd
dan ook. Op het RMI worden
momenteel wel verschillende geba-
rentaal-testen ontwikkeld voor diver-
se leeftijdsgroepen (Jansma, te ver-
schijnen). Effatha is bezig, in samen-
werking met de Universteit van
Utrecht en de Wetenschapswinkel,
lesbrieven NGT te ontwikkelen voor
kinderen in de laatste groep van het
basisonderwijs.

Tijdens het VEDON-congres van 22
maart 1996 werd benadrukt dat er
tussen de scholen overleg is om te
onderzoeken hoe een tweetalig beleid
(Nederlandse Gebarentaal en
Nederlands) op de scholen het beste
ingevoerd kan worden. Hierbij zal
natuurlijk ook veel aandacht besteed
worden aan het evalueren van de
algehele taalontwikkeling van de kin-
deren, met name de ontwikkeling van
speciale testen die genormeerd zijn
voor dove kinderen voor zowel het
Nederlands als de NGT.

Gebruik van talen en participatie
dove leerkrachten
In het algemeen worden alle scholen
omschreven als TC (Totale Communi-
catie) scholen, behalve St.Michiels-
gestel dat op dit moment nog een
oraal beleid voert in de kernafdeling.
Voor dit onderzoek is aan de scholen
gevraagd een globale indruk te geven
van de communicatie en interactie in

de groepen in de praktijk. Het is
bekend dat alle scholen veranderin-
gen willen in de te gebruiken com-
municatiemiddelen met de kinderen.
Wij hebben daarom gevraagd, welke
ta(a)Hen) gebruikt werden (in april
1995) binnen het curriculum. Zowel
het taalgebruik van de leerkrachten
naar de kinderen toe en van de kinde-
ren naar de leerkrachten alsook tus-
sen de kinderen onderling werd
bevraagd. Door vier scholen is hier-
over informatie verschaft, nl. door de
Ammanschool, Guyot, het RMI en
Effatha. Alle vier de scholen geven
aan, dat door de leerkrachten voorna-
melijk Nederlands met Gebaren
(NmG) wordt gebruikt met de leerlin-
gen, met meer of minder gebruikma-
king van elementen uit de
Nederlandse Gebarentaal. Door de
leerlingen op deze scholen wordt
NGT en NmG gebruikt (zie ook
Knoors 1992), alsook Nederlands,
afhankelijk van factoren zoals taal-
vaardigheid, situatie en gesprekspart-
ner. Zowel door de leerlingen als
door de leerkrachten wordt tevens
vingerspelling gebruikt.
Het is bekend dat elke school in
Nederland verplicht een Schoolwerk-
plan heeft waarvan het taalbeleid een
onderdeel vormt. Er werden geen
gedetailleerde vragen gesteld over
het beleid. Guyot vermeldt dat zij
over een apart Deelwerkplan Taal (nr.
I, II, II en IV, 1989) beschikken.
Aan de aangestelde dove leerkrach-

ten worden dezelfde opleidingseisen
gesteld als aan de horende leerkrach-

Op dit moment zijn er dove
leerkrachten of klasse-assistenten

werkzaam op vier van de vijf scholen
voor doven (zie ook Tabel 1).

ten (PABO). Verder moeten ze de
NGT goed beheersen. De dove klasse-
assistenten moeten alleen aan de laat-
ste eis voldoen en krijgen soms bin-
nen de school bijscholing. De dove
leerkrachten werken voornamelijk in
de jongere groepen, maar bij Effatha
ook in het VSO. De dove klasse-assis-
tenten op Effatha werken alleen in de
onderbouw van het SO. In de peuter-

groep van Effatha is sinds kort een
dove medewerker werkzaam. Op het
RMI werken de dove assistenten met
leerlingen tot in groep 8.
Op het RMI en bij Effatha zijn experi-
mentele tweetalige kleutergroepen
waarin de kinderen zowel les krijgen
van een horende leerkracht in het
Nederlands (met gebaren) als van een
dove leerkracht in de NGT. De dove
en horende leerkrachten staan dan
samen voor de klas (teamteaching) en
gebruiken ieder consequent één taal
(one person - one language principe).
Op Effatha staat de dove leerkracht
ook wel alleen voor de klas. Op de
Ammanschool heeft men gekozen
voor teamteaching, waarbij een een
dove leerkracht samenwerkt met een
horende klasse-assistent. Er is ook
een dove leerkracht die alleen voor de
groep staat. Guyot heeft een tweetali-
ge peuterspeelzaal 'Stampertje' (sinds
1993), met een dove peuterspeelzaal-
leidster die NGT gebruikt en een
horende leidster die NmG met de kin-
deren gebruikt.
De horende leerkrachten kunnen op
alle scholen cursussen Nederlands
met Gebaren (NmG) of NGT volgen.
Op Effatha bijvoorbeeld wordt sinds
februari 1996 de cursus NGT, module
1 van het Nederlandse Gebaren
Centrum gegeven. De Ammanschool
vermeldt, dat de mogelijkheden tot
het volgen van een NGT-cursus thans
nog beperkt zijn als gevolg van het
gebrek aan docenten NGT; de mede-
werkers zouden zelf graag frequenter
cursussen willen volgen. Op geen van
de scholen wordt de NGT als vak
onderwezen, noch aan de leerlingen,
noch aan de docenten.

In dit kader is het interessant om de
tweetalige peuterspeelzaal 'Wip-Wap'
te vermelden van de Nederlandse
Stichting voor het Dove en
Slechthorende Kind (NSDSK). In
deze peuterspeelzaal komen dove
kinderen maar ook enkele horende
kinderen, meestal zusjes of broertjes
van een doof kind, in de leeftijd van
1;6 tot 3;0. De kinderen kunnen één
ochtend per week komen spelen en
krijgen Nederlands, NmG en NGT
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ciesmethooWsteden

aangeboden door verschillende per-
sonen (one person - one language)
(Beek, Van der Lem, Ridder en
Schermer 1995). Op bepaalde
momenten wordt geëvalueerd hoe
het taalaanbod er precies uitziet en
hoe de taalproduktie van de kinderen
zich ontwikkelt. Dit onderzoek zal
hopelijk bijdragen tot meer inzicht in
hoe de verschillende talen het best
aangeboden kunnen worden.

4. Tenslotte

In dit korte overzicht hebben wij
getracht de gegevens die verzameld
zijn voor de workshop in Kopen-
hagen op een overzichtelijke manier
te presenteren. Bij de bespreking
komt duidelijk naar voren, dat er in
Nederland geen eenduidige of
gestandaardiseerde landelijke aanpak
bestaat voor de plaatsing van dove
kinderen, noch bij de aanvang noch
gedurende de schooltijd. Per school
wordt wel een gemotiveerd opname-
beleid gevolgd. Samenwerking tus-
sen de verschillende scholen op dit
gebied zou kunnen leiden tot een dui-
delijker plaatsingsbeleid. Het dient
ook aanbeveling om onderzoek te
doen naar het aantal ernstig slechtho-
rende en dove kinderen dat speciale

scholen voor doven bezoekt, het aan-
tal ernstig slechthorende en dove kin-
deren dat naar speciale scholen voor
slechthorenden gaat, en het aantal
ernstig slechthorende en dove kinde-
ren dat het reguliere onderwijs volgt.
Tevens is duidelijk geworden hoe
nodig het is dat er voor dove kinde-
ren genormeerde taaivaardigheids-
toetsen beschikbaar komen, zowel
voor de toetsing van het Nederlands
als van de NGT.
Eind 1996 wordt het rapport uit
Kopenhagen verwacht. Het zal dan
mogelijk zijn om de gegevens van
meerdere scholen uit de zes deelne-
mende landen te vergelijken.
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Nederlands als tweede Taal in het basisonderwijs
Werkgroep NT2

onder redactie van René Appel,
Folkert Kuiken en Anne Vermeer.
Uitgave: Meulenhoff Educatief,
Amsterdam
ISBN: 9028017828

Wij, de VeBOSS werkgroep NT2, wil-
len graag op deze manier aandacht
vragen voor het boek : Nederlands als
tweede taal in het basisonderwijs. Wij
zijn erg enthousiast over dit boek en
bevelen het ieder die in zijn of haar
werk met anderstaligen te maken
heeft of krijgt van harte aan.
Het boek bestaat uit een tiental
hoofdstukken. Hieronder volgt een
selectie van titels van de hoofdstuk-
ken en de hierin opgenomen sleutel-
woorden:
-Taalaanbod en interactie:
interactie, spreeksnelheid, context,
kwaliteit taalaanbod.

-Woordenschat:
woordkennis, woordleersituaties,
woordselectie, woordenschatonder-
wijs.

-Schoolse taalvaardigheden:
niet-taalvakken, cognitieve inspan-
ning, leergesprek.

-Taaldoelen, leerstof en toetsing:
toetsing, evaluatie, doelen, inhoud.

Dit boek is een prima handboek voor
leerkrachten in het primair onderwijs,
die te maken hebben met kinderen
die het Nederlands niet als moeder-
taal hebben.
Het geeft inzicht in het proces van
tweede-taalverwerving, in het bijzon-
der van het Nederlands.
De auteurs geven praktische handrei-
kingen om middels werk-en oefen-
vormen de verwerving van het
Nederlands te stimuleren. De lezer
krijgt enerzijds inzicht in het proces
van tweede-taalverwerving en ander-
zijds slaat het een brug russen het
overdragen van kennis en inzichten
naar het bijbrengen van vaardighe-
den.
Elk hoofdstuk begint met een intro-
ductie. Vervolgens wordt in de eerste
paragraaf een situatie vanuit de prak-
tijk beschreven. Vanuit deze situatie
wordt het betreffende onderwerp in
de volgende paragrafen uitgewerkt.
Verspreid over de tekst zijn vragen en
opdrachten opgenomen. Tot slot
bevat elk hoofdstuk een zelftoets, die
uit louter kennisvragen bestaat. Naar
aanleiding hiervan kan de lezer voor
zichzelf bepalen of de belangrijkste
informatie overgekomen is. Op deze

manier biedt dit boek een uitstekend
middel tot zelfstudie en bieden de
praktische handreikingen mogelijk-
heden om op een verantwoorde
manier de tweede-taalverwerving te
begeleiden. Tevens zijn er in het boek
verwijzingen naar literatuur opgeno-
men, waardoor de lezer meer over
een bepaald onderwerp te weten kan
komen.
Wij vinden dit handboek een prima
uitgangspunt om op een verantwoor-
de manier bezig te zijn met tweede-
taalverwerving.
Recent is voor de basiseducatie een
dergelijk handboek verschenen; hier-
in staan voor het VSO bruikbare ken-
nis, handreikingen en verwijzingen.
Wij hopen op deze manier een goede
en praktische tip te hebben gegeven
en maken van deze gelegenheid
gebruik om collega's uit te nodigen
eventuele vragen met betrekking tot
NT2 te richten tot onze werkgroep.

VeBOSS Werkgroep NT2:
Contactpersoon: Floor Schaap,
Zadelmakerstraat 49,
6921 JB Duiven

VAN DE WERKGROEPEN

Muziek en beweging voor kinderen met hoor-,
spraak- en taalproblemen: 1971 -1996
B. Gerits

Samenvatting

Op 11 december 1971 werd te Sint Michielsgestel de werkgroep Muziek
en Beweging voor kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen opge-
richt. Een van de initiatiefnemers geeft nu ter gelegenheid van het 25-
jarig jubileum een overzicht van het ontstaan, de doelstellingen en de
werkwijze van dit werkverband. Op veel scholen wordt uitgebreid aan-
dacht besteed aan de ontwikkelings- en vormingsaspecten muziek en
beweging. Tijdens hun tweejaarlijkse bijeenkomsten vergelijken de leden
van de werkgroep eikaars methodieken en wisselt men ervaringen uit.

1 Het ontstaan

Het 25-jarig bestaan van de werk-
groep Muziek en Beweging voor kin-
deren met hoor-, spraak- en taalpro-
blemen is een feit om even bij stil te
staan. Voor de hand liggend is de
vraag: 'Waar en hoe is de werkgroep
ontstaan?'
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Eigenlijk lag de bron bij de sector
muziektherapie. Eind zestiger jaren
was de bekende harpiste Phia
Berkhout stimulator van uiteenlopen-
de activiteiten. Als directrice van
Queekhoven (in Breukelen) trad zij
bijvoorbeeld op als gastvrouw voor
een groep mensen, die werkzaam was
als muziektherapeut of als belangstel-
lend toehoorder. Onder-getekende
was toen al een tiental jaren werk-
zaam als vakleerkracht 'Muziek en
Beweging' . Ik gaf mij op als deelne-
mer met de verwachting dat er best
iets voor mijn praktijk te leren zou
zijn.
Phia Berkhout gaf te kennen dat het
belang van muziektherapie in ruime-
re kring bekendheid moest krijgen.
Ze adviseerde een stichting in het
leven te roepen, krachten te bundelen
en ervaringen uit te wisselen op geor-
ganiseerde studiedagen. Dit was mijn
eerste kennismaking met de sector
muziektherapie. Kort daarna vroeg
men mij zitting te nemen in het
bestuur van de nieuw op te richten
Stichting voor Muziektherapie. Op 30
maart 1969 ging ik met wat gemeng-
de gevoelens naar Zeist voor de
bestuursvergadering. Muziekthera-
pie in de psychiatrie en geriatrie was
bepaald wat anders dan muziek en

beweging bij kinderen met hoor-,
spraak- en taalproblemen. Toch bleek
het bijzonder zinvol kennis te nemen
van eikaars werk.
Tijdens de studiedagen die het
bestuur organiseerde bleek spoedig
dat de behoefte van collega's uit mijn
eigen sector bestond uit meer dóór en
vóór het eigen werkveld. Mij werd
gevraagd te peilen of er belangstel-
ling zou zijn voor bijeenkomsten van
een eigen werkgroep. De eerste bij-
eenkomst vond plaats op 11 decem-

ber 1971 te Sint Michielsgestel. De
veronderstelde behoefte bleek inder-
daad te bestaan en nu, na vijfentwin-
tig jaar, is dat nog steeds zo.

2 Werkwijze

Twee keer per jaar wordt er een bij-
eenkomst gehouden, telkens op een
andere school. In de ochtend worden
de lessen van de collega('s) gevolgd.
In de middag volgt dan een gedach-
tenwisseling over de bijgewoonde
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lessen. Verder komen praktische pro-
blemen ter sprake, worden ervarin-
gen uitgewisseld en worden tips
doorgegeven over literatuur of
bepaalde cursussen. In de loop van
de jaren is er ook een vaste band
gegroeid met onze Vlaamse collega's
in Hasselt, Antwerpen, Gent en
Brugge.
De ervaring heeft geleerd dat ieder-
een er van tijd tot tijd behoefte aan
heeft zich wat op te laden. Als men in
school als enige deze lessen verzorgt,
kan men zich eenzaam gaan voelen.
Dat geldt zeker als men weinig of
zelfs geen belangstelling of steun
ervaart van de schoolleiding of van
sommige collega's. Kennisnemen van
de werkwijze die collega's hanteren
geeft nieuwe impulsen. Een metho-
diek voor deze lessen is niet zomaar
te vinden. Een specifieke opleiding
daarvoor ook niet. Bovendien hebben
we te maken met kinderen die uiteen-
lopende problemen hebben. Dikwijls
hebben ze een meervoudige handi-
cap. Ook kan de scholing van de
betrokken vakdocent van invloed zijn
op de methodiek. Men kan door lite-
ratuur de waarde van muziek en
beweging beter bewust maken. Ook

kan men veel suggesties voor de
praktijk krijgen, maar de meer speci-
fieke manier van werken kan toch het
best duidelijk worden gemaakt door
observatie tijdens deze lessen en het
uitwisselen van praktijkervaringen.

3 Muziek en beweging: een 'must'

De afgelopen 15 jaar heeft heel wat
veranderingen op het gebied van
communicatie met kinderen die hoor-
problemen hebben laten zien. Op ver-
schillende scholen voor doven is men
van de overdadige aandacht voor het
orale, via het principe van totale com-
municatie als tussenstap, terecht
gekomen bij een overdadige aandacht
voor gebarentaal. Het is hier niet de
plaats om daar verder op in te gaan.
Wel is duidelijk dat op de scholen die
in onze werkgroep zijn vertegen-
woordigd nog steeds waarde wordt
gehecht aan het aspect 'Muziek en
Beweging'. En terecht!
Geluid, beweging en ritme als een-
heid laten functioneren is van belang
voor kinderen met hoor-, spraak- en
taalproblemen. Er ontstaat een ruimer
scala in het geheel aan zintuiglijke
informatie en daardoor een ruimere

mogelijkheid tot het opdoen van ken-
nis. Ook de emotionele ontwikkeling
kansen geven door gebruik te maken
van expressieve beweging is een

aspect dat binnen deze lessen ook aan
bod dient te komen.
Zo kunnen deze lessen een aanvul-
lende functie hebben bij de lessen in
de klas, maar ook omgekeerd. Een
goede samenwerking tussen groeps-
leerkracht en muziekleerkracht kan
die mogelijkheid tot aanvulling nog
vergroten. Ook voor dove kinderen?
Er zijn meer resultaten mogelijk dan
men zou vermoeden. Meer dan eens
kreeg ik van collega's te horen: "Maar
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die zijn niet doof..."
Bij een soms gehoorde uitspraak "Je kunt
van een doof kind geen horend kind
maken" verwijs ik naar onkunde en een
zeer eenzijdige benadering. Rekening
houdend met de mogelijkheden en de
grenzen van elk individu kan men toch
nog veel bereiken. Dit is een uitdaging
waar ik nog warm voor kan lopen als ik
lessen bijwoon.
Tijdens mijn VUT-periode ben ik in de
gelegenheid geweest op een aantal scho-
len in Zuid-Duitsland, in Boedapest en
in Antananarivo (op Madagascar) les-
sen te geven, gekoppeld aan het doorge-
ven van informatie aan leerkrachten. De
manier waarop de kinderen daar
reageerden heeft op mij veel indruk
gemaakt.

Terug naar Nederland. Helaas moet
worden geconstateerd dat een aantal
scholen niet in onze werkgroep is
vertegenwoordigd. Dan rijzen er vra-
gen: Ziet de leiding van deze scholen
dan niet de waarde van dit aspect? Is
men op de hoogte van het bestaan
van deze werkgroep en van onze
halfjaarlijkse bijeenkomsten? Hoe
komt het dat de besturen van
VEDON en VeBOSS dit zo zelden op
het programma hebben gezet van
hun jaarlijkse congres/conferentie?
Daarom is mijn wens bij het 25-jarig
jubileum van de werkgroep, dat in de
komende jaren op nog meer scholen
lessen in muziek en beweging een
bijdrage zullen leveren aan het totaal
van de begeleiding naar volwassen-

heid van de kinderen waar we
medeverantwoordelijkheid voor
dragen.

Informatie over de werkgroep
Muziek en Beweging:
Joost Klopper, Mgr.
Terwindtschool, Nijmeegsebaan
21a, 6561 KE Groesbeek.
Tel.: 024-6841790

Literatuur:

Gerits, B: Muziek bij dove kinde-
ren. In Methoden van muziek-
therapie; R. Adriaansz e.a.;
INTRO, Nijkerk, 1986, 1994 (2e
druk) blz. 124-136

Richtlijnen voor het indienen van een artikel
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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Reactie van de VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten op 'De Rugzak':

1. Uitgangspunten van de beleids-
voornemens
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten staan achter
de uitgangspunten van positiever-
sterking en keuzevrijheid van de
ouders.

2. Positie van de ouders
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten zijn van
mening dat de ouders recht hebben
op een toegankelijke, volledige en
deskundige informatievoorziening.
Ouderorganisaties dienen betrokken
te worden bij de kwaliteitsborging
van het onderwijs.

3. Bevordering van de integratie van
gehandicapte leerlingen

3.1 Diagnostiek en indicatiestelling
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten zijn van
mening dat er eerst duidelijkheid
moet zijn over de indicatiestelling en
de criteria die daarbij gehanteerd
worden alvorens tot besluitvorming
over invoering van het systeem van
leerlinggebonden financiering, inclu-
sief staffeling, wordt overgegaan.
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten zien het als
hun taak om samen met het veld een
diagnostisch instrumentarium te ont-
wikkelen ten dienste van de indicatie-
stelling.

3.2 Het systeem van leerlinggebon-
den financiering
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten pleiten voor
een verkenning naar verbreding van
het huidige model van ambulante
begeleiding. Daarbij moet in ieder
geval aandacht besteed worden aan
de wijze van indiceren, de vertaalslag
van de indicatie in handelingsplan-
nen en aan de positie van ouders als
de verantwoordelijke (accorderende)
partij.

3.3 Toerusting regulier onderwijs
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten zijn van
mening dat aanpassingen in de voor-
waardelijke sfeer in het regulier
onderwijs geregeld dienen te zijn.
Indien zou blijken dat aan belangrijke
voorwaarden in het reguliere onder-
wijs niet zou kunnen worden vol-
daan, dan dienen de voorgestelde
beleidsmaatregelen heroverwogen te
worden.

3.4 De Rugzak voor kinderen jonger
dan 4 jaar
Gezien het feit dat vroegtijdige
onderkenning van een auditieve-
/communicatieve handicap en het
vroegtijdig starten met de noodzake-
lijke begeleiding essentieel is, dient
de opvang van kinderen jonger dan 4
jarigen in de beleidsplannen geregeld
te worden.

3.5 De Rugzak voor jongeren
De problematiek van auditief/com-
municatief gehandicapte jongeren in
het voortgezet speciaal onderwijs en
hun mogelijkheden hierna dienen in
de beleidsbepaling te worden meege-
nomen.

3.6 Meervoudig gehandicapte kinde-
ren in internaten
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten zijn van
mening dat over de realisering en de
bekostiging van de combinatie van
onderwijs- en zorgvoorzieningen nog
nader overleg dient plaats te vinden.

4. Onderwijsondersteunende
disciplines
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten zijn van
mening dat de onderwijsondersteu-
nende disciplines integraal onderdeel
dienen uit te maken van het (voortge-
zeOspeciaal onderwijs.

5. Regionaal Expertisecentrum voor
auditief en communicatief gehandi-
capten
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten zijn van
mening dat, voor een daadwerkelijk
keuzevrijheid, het voortbestaan van
de huidige expertise binnen het
onderwijs aan auditief en communi-
catief gehandicapten essentieel is.
De VeBOSS en het Directeurenoverleg
van de Doveninstituten zijn van
mening dat de nota "De Rugzak"
onvoldoende expliciet is over de posi-
tie van het voortgezet speciaal onder-
wijs binnen het expertisecentrum.
Voor een kwalitatief goed en vol-
waardig onderwijsaanbod voor kin-
deren die zijn aangewezen op het
(voortgezet)speciaal onderwijs en
voor kinderen die ondersteuning in
het reguliere onderwijs behoeven is
een toereikende basisfinanciering van
het expertisecentrum een noodzake-
lijke voorwaarde. De VeBOSS en het
Directeurenoverleg van de Doven-
instituten zijn van mening dat een
toereikende basisfinanciering van de
expertisecentra in de beleidsnota niet
gewaarborgd is.
De onderwijsondersteunende disci-
plines dienen tevens onderdeel uit te
maken van de vaste financiering van
het expertisecentrum.

6. Een geleidelijk ontwikkelings-
traject
Indien besloten zou worden tot
invoering van het systeem van leer-
linggebonden financiering dan plei-
ten de VeBOSS en het Directeuren-
overleg van de Doveninstituten voor
een geleidelijk ontwikkelingstraject,
ondersteund door een landelijk pro-
cesmanagement.
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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 orthopeda-
gogiek, orthodidactiek en de logopedie. Deze artikel komen uit de tijdschriften: Logopedie en Foniatrie;
Horen; Stem, spraak en taalpathologie; De wereld van het jonge kind; Tijdschrift voor Orthopedagogiek
en Speciaal Onderwijs.

Speciaal Onderwijs, Jaargang 70
1997, Nr. 1, blz. 11-15.

Coöperatief leren. Drs. j.M.C.G. van
Vugt. Deze didactische werkvorm
kan ingezet worden om het leren van
kinderen te bevorderen. Het is de
bedoeling dat de goede leerling de
minder goede leerling helpt. Deze
methode van werken heeft veel posi-
tieve punten.
1. Meer mogelijkheden om te diffe-

rentiëren in de klas.
2. Meer mogelijkheden om te indivi-

dualiseren in de klas.
3. Het hoogste niveau van actieve

leertijd wordt gerealiseerd.
4. Kinderen leren samen te werken.
5. Kinderen leren verantwoordelijk

heid dragen.
6. Kinderen ontwikkelen meer zelf

vertrouwen.
7. Betrokkenheid bij het leren is gro-

ter.
8. Stimuleert de taalontwikkeling.
Wil coöperatief leren tot een succes
worden dan dient er sprake te zijn
van een goede organisatie in de klas
en zal er systematisch aandacht gege-
ven moeten worden aan de vaardig-
heid van het leren coöperatief te
leren.

Speciaal Onderwijs, Jaargang 69e
1996, Nr. 9, blz. 286-290.

Hermeneutiek en pedagogisch han-
delen in de school, Drs. H.O. den
Duik.
In de hermeneutiek staat het verhel-
deren van het zicht op de aard van de
verstoorde dialoog tussen de opvoe-
ders centraal. De 'hermeneut' helpt de
cliënt de eigen ervaringen begrijpelijk
te maken. De problemen worden
bekeken vanuit het standpunt van de
betrokkenen maar dan wel met de
distantie van de deskundige.
Deze therapeut bekijkt samen met de

cliënt de historische achtergrond; 'hoe
is het zo gegroeid'. Ook kan deze
opvoeddeskundige de cliënt helpen
om het probleem te herdefiniëren. Zij
gaan dan samen op zoek naar de wer-
kelijke betekenis van het gedrag.

Tijdschrift voor Orthopedagogiek,
Jaargang 36, Nr. 1, Blz. 3-14.

Spelstimulering in het Speciaal
Onderwijs, P.H.M, van Eijk & A. van
der Leij.
Spel is een middel om de cognitieve,
emotionele en sociale ontwikkeling te
bevorderen. Binnen spel neemt het
verbeeldend spel een bijzondere posi-
tie in omdat de basis vooral gelegen is
in de fantasie; 'het doen alsof'.
De effecten van een programma om
het verbeeldende spel te stimuleren
worden in dit artikel besproken. Aan
het onderzoek namen 126 kinderen
deel in de leeftijd van 6;4 tot en met
9;9 jaar, geplaatst in de onderbouw-
groepen van een school voor leer- en
opvoedingsmoeilijkheden en een
school voor speciaal onderwijs aan
moeilijk lerende kinderen.
Het spelprogramma bestaat uit 8 ses-
sies. In de eerste sessie werd gewerkt
met materiaal en thema's. De spellei-
ding (groepsleerkrachten) was eerst
leidend, directief en stimulerend.
Geleidelijk boden deze mensen min-
der structuur en initiatief aan de kin-
deren.
Tijdens de 8 sessies gebruikte de lei-
ding een aantal technieken om de
spelontwikkeling te bevorderen.
Deze waren:
* verwoorden (ordenen, anticiperen,

onder woorden brengen van
gevoelens)

* stimuleren (uitbreiden van materi-
aal, inhoudelijke spelsuggesties)

* afremmen en ingrijpen (bij gren-
zen, teveel ha k-op-d e-tak)

* tegenspel (ombuigen, steunen)

De conclusie is dat het gerechtvaar-
digd is te veronderstellen dat spelsti-
mulering met behulp van een
gestructureerd programma binnen
het Speciaal Onderwijs leidt tot een
hoger niveau van verbeeldend spel.

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 69,
Nr. 1, Januari 1997.

NVLF Jaarcongres, Taalstoornissen.
Een uitgebreid verslag van het jaar-
congres gewijd aan taalstoornissen.
Hierin is ondermeer aandacht voor
tweetaligheid bij jonge kinderen en
dyslexie.

De Peuter Adaptieve Spraakdrem-
pelbepaling (PAS), Spraakverstaan
meten bij peuters. J.T.M. Weersink-
Braks, Th.A.M. Crul, A.F.M. Snik.
In dit artikel wordt een nieuwe diag-
nostische gehoortest beschreven die
ontwikkeld is op het Kinderaudiolo-
gisch Centrum in Nijmegen. De test
meet het spraakverstaan bij kinderen
vanaf twee jaar.

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 69,
Nr. 2, Februari 1997.

Ik zeg maar zo... ik zeg maar niets!
Electief mutisme in de logopedische
praktijk. H.E. Hovenga, C.S. de Jong.
In dit artikel wordt ingegaan op elec-
tief mutisme, beschreven wordt wat
het inhoudt en wat er in de logopedi-
sche praktijk aan gedaan kan worden.
Electief mutisme wil zeggen dat een
kind wel tot spreken in staat is maar
dit door een emotionele blokkade niet
doet.

Horen, Jaargang 25, Nr 1, Januari
1997.

Landelijke bijeenkomst over de Coch-
leaire Implantatie.
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Studiedag Vereniging
"O en A"

De Vereniging ter bevorde-
ring van ortho-agogische
activiteiten organiseert op

19 april 1997 een studiedag
met als thema: De toekomst
van het speciaal onderwijs.
De studiedag wordt gehou-

den in "De Reehorst" te Ede,
aanvang 10.00 uur, sluiting

ló.OOuur.

Voor nadere informatie:
M. de Mooij-Janson,
Overbrugkade 38,
2275 XV Voorburg.

Op vrijdag 26 september a.s. organiseert Very Special

Arts Nederland (VSAN) voor de dertiende keer het natio-

naal festival "Kreatief Aktief" in het Turfschip te Breda. Het

festival is een platform voor velerlei kunstuitingen door

mensen met een handicap. Naast workshops en exposities

van beeldende kunst biedt "Kreatief Aktief '97" aan artie-

sten en acteurs met een handicap een podium voor uitvoe-

ringen op het gebied van dans, muziek en toneel.

Festivaldeelnemers kunnen zich tot uiterlijk 1 april 1997

aanmelden bij:

Very Special Arts Nederland,

Postbus 1 25, 3940 AC Doorn.

Voor nadere informatie: tel. (0343) 420444

VERY
SPECIAL

ARTS
NEDERLAND

Twee CVS-publicaties
'Hulpmiddel bij gesprek tussen

ouders en leerkrachten.

Ouders zijn belangrijk voor de
opvoeding van hun kinderen, maar
ook voorhet onderwijs aan hun kin-
deren. Steeds meer raken ouders en
leerkrachten ervan overtuigd dat zij
het samen doen. Ouders leveren
een bijdrage aan het schoolsucces
van hun kind, en leerkrachten voe-
den mede op. Scholen die werk wil-
len maken van 'kwaliteit' zorgen
dan ook voor effectieve contacten
tussen ouders en leerkrachten.
Hiervoor heeft CPS voor leerkrach-
ten van de onderbouw een simpel

hulpmiddel beschikbaar: de Kijk-
lijst. Met deze lijst is het mogelijk
het leerkracht-oudergesprek te
structureren en meer inhoud te
geven.(Kosten f.30,- inclusief hand-
leiding en verslagformulieren)

'Handboek over remediërende
mogelijkheden van software-pak-
ketten.
Dit bronnenboek beschrijft van 66
educatieve computerpakketten de
remediërende mogelijkheden. De
publicatie is bedoeld voor leer-
krachten van de bovenbouw basis-
onderwijs en onderbouw voortge-

zet (speciaal) onderwijs. Dit boek
helpt hen bij het gericht uitzoeken
van educatieve software voor de
individuele hulp aan leerlingen met
leerproblemen. De software richt
zich op de vakken Neder-
lands/taal, reken/wiskunde en de
moderne talen.
(Kosten f.29,95) Beide publicaties
kunnen besteld worden bij het
informatiecentrum van CPS, tel.
(033) 4533344.

cps
onderwijsontwikkeling en advies

VHZ jaargang 37 nummer 1 . maart 1997



NIEUWSMARKT

Nederlandse Gebarentaal Speler
Dit programma is bedoeld voor iedereen die de Nederlandse
Gebarentaal (NGT) kent of een cursus Nederlandse
Gebarentaal gevolgd heeft en snel een gebaar wil opzoeken.
Het programma is ontwikkeld door het Instituut voor Doven
in samenwerking met medewerkers van het Nederlands
Gebarencentrum.

(NGc). Het programma omvat een deelverzameling van
2600 gebaren uit het lexicon van de Nederlandse
Gebarentaal. Deze gebaren zijn uitgegeven op 4 CD-ROM's.
Elk gebaar is vastgelegd in een videoclip zodat men kan zien
hoe een gebaar uitgevoerd moet worden. De afspeelkwaliteit
is vergelijkbaar met de kwaliteit van een video-opname. Alle
gebaren zijn ondergebracht in een aantal categorieën (zoals:
dieren, eten, beroepen, omgangsvormen etc.) Een gebaar kan

zowel alfabetisch als categorisch worden opgezocht. Men
kan het gebaar vertraagd laten afspelen of op elk moment
stop zetten, zodat specifieke fragmenten bekeken kunnen
worden. NGT-docenten van de verschillende scholen hebben
aangegeven welke gebaren in de meeste regio's voorkomen
de voorkeur genieten boven andere. Bij het vaststellen van de
gebaren, zoals die op de CD-ROM staan, is gekozen voor
deze voorkeursgebaren. Het streven is om elk jaar een aan-
vulling uit te geven op deze verzameling van gebaren.

Verkoopsprijzen:
4 CD-ROM's (incl. handleiding en gebarenlexicon) fl. 335.-
8 videobanden (incl. gebarenlexicon) fl. 400,-
Voor verdere informatie: (073) 5588255

Een tweedaagse {VeBOSS conferentie

Met sprekers, gezamenlijke activiteiten in werkgroepen en veel, heel veel informatie. Ben je bereid
om samen met je collega's uit heel Nederland te praten, te luisteren, te discussiëren en samen te wer-
ken, kom dan op:

24 en 25 april naar Lunteren in "De Blije Werelt".
Iedere dag wordt geopend met een centrale lezing waar sprekers van naam het woord voeren. Zoals Mevr.
A. Baker over een taalkundig onderwerp, zij stelt o.a. de betekenis van
de pragmatiek voor ons werk aan de orde. Vrijdag spreekt dhr.
Ruijssenaars over de (ortho)didactiek en hoe wij kunnen anticiperen op
de komende ontwikkelingen. Op vrijdagmiddag sluiten we af met spre-
kers over autisme in het SO en VSO, een actueel onderwerp op onze
scholen. Maar er is veel meer. Logopedie, audiologie, het gebruiken
van gebaren in onze scholen, verwerven van woordenschat, ambu
lante begeleiding, computers en internet, acceptatieproblematiek, spel
begeleiding, ouder- en gezinsbegeleiding, muziek, klassenmanage-
ment, lichamelijke oefening, communicatie mogelijkheden en -beper-
kingen en drama. Wij denken dat we voor deze conferentie, mede door de suggesties van de vertegenwoor-
digers van de scholen, jullie zelf dus, een interessant programma hebben mogen samenstellen. Op jullie
school heeft de vertegenwoordiger van de VeBOSS een uitgebreid programma met een aanmeldingsformulier
en de routebeschrijving.

Heb je nog meer vragen bel dan met J.P.v. Bruchem, 0252 215138 [thuis] of 071 5765149 [ op school].

Tot ziens in Lunteren.
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COLOFON

HofTSTZeggen is een uitgave van de vereniging ter
efing van het onderwijs aan doven in Nederland

en Njederlandse vereniging tot bevordering van het
onde^Jvijs 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. J.J. Groothand, 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 von het lopende jaar uw abonnement niet

hebt opgezegd, wordt dit 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. PLAATS SCHOOL
3814 TL Amersfoort Prof. Groenschool
1062 CZ Amsterdam Prof. H. Burgerschool
1063 EX Amsterdam Alex. G. Bellschool - V.S.O.
1062 BK Amsterdam Alex. Roozendaalschool
1062 BK Amsterdam Mgr. Hermusschool
6814 CR Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool
6821 LK Arnhem De Stijgbeugel - V.S.O.
4812 GE Breda De Spreekhoorn
9207 BK Drachten De Skelp
5629 CH Eindhoven Instituut Sint Marie
5629 CC Eindhoven School de Horst
5629 CC Eindhoven School de Beemden (8-20 jr.)
5628 WE Eindhoven School de Beemden (3-8 jr.)
5629 CC Eindhoven Ekkersbeek - V.S.O.
7522 AN Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool
7522 AN Enschede Het Maatman - V.S.O.
4461 DS Goes De Kring
2531 PW 's-Gravenh. Cor Emousschool
6561 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool
6561 KE Groesbeek de Wylerberg
9721 XB Groningen Dr. J. de Graafschool - V.S.O.
9737 HK Groningen Tine Marcusschool
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool
6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool
2332 KV Leiden De Weerklank
2324 VN Leiden De Weerklank - V.S.O.
6531 PL Nijmegen Martinus van Beekschool
6531 RR Nijmegen Martinus van Beek - V.S.O.
6531 MV Nijmegen De Open Cirkel -internaat
3011CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool
3067 PW Rotterdam PJ. Evertseschool - V.S.O.
3076 EB Rotterdam S. Jonkerenschool
2287 EE Rijswijk De Voorde
1740 AK Schagen Burg. de Wildeschool
1741 MC Schagen O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O.
3523 CL Utrecht Het Rotsoord
3523 HB Utrecht Het Rotsoord - V.S.O.
3563 VJ Utrecht Bertha Muller school
3563 EN Utrecht De Taaikring
3563 EP Utrecht Alfonso Cortischool - V.S.O.
8012 VA Zwolle 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
Maatmanweg 17
Tiendendreef 5 - 7
Twickelstraat 5
Nijmeegsebaan 21a
Nijmeegsebaan 21
Ina Boudierplants. 9
Jaltadaheerd 163
Daslookweg 2
Zandbergsweg 115
Robijnstraat 100
Obrechtstraat 4
IJsbeerstraat 31
Nijlpaardstraat 4
Slotem. de Bruïnew. 248
Pierre Baylestraat 2
Kraayeveldstraat 2
Malmöpad 60
Guido Gezelleweg 12
Bazuinlaan 2a
Meerkoet 25 - P.B.430
Hoep 28
Rotsoord 36
Slotlaan 37
Santa Cruzdreef 30
Agavedreef 92
Boadreef 2
Enkstraat 69

TELEFOON
033-4720938
020-6158547
020-6131133
020-6153340
020-6179696
026-4423293
026-4454497
076-5212352
0512-514974
040-2413515
040-2429402
040-2424255
040-2425728
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

FAX
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

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.- VSO.
Katholiek Inst. voor Doven
Eikenheuvel - afd. I.V.D.
Mariëlla - afd. I.V.D.
Effatha, Chr. Inst. voor Doven
Chr. Instituten voor Doven
Effatha, V.S.O en V.B.O

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. Sluyterstraat 9
Herman de Manstr. 1

Rijksstraatweg 63

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

020-6178617
020-6132801

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

020-6178637
020-4110428

050-5348487

010-4149483
010-4569957
073-5512157
073-5588516
073-5588651

070-3250900

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



te
KPC Onderwijs Adviseurs

levert scholen producten en

diensten voor ontwikkeling

van onderwijs, organisatie

en management.

KPC Onderwijs Adviseurs maakt

deel uit van KPC Groep.

Informatie

KPC Onderwijs Adviseurs

Arda Huybers-van Dijk

Postbus 482

5201 AL 's-Hertogenbosch

Telefoon 073 6247 247

Internet http://www.kpcgroep.nl

KPC Onderwijs Adviseurs

Specifieke begeleiding

Teamondersteuning

Managementondersteuning

ambulante begeleiders
interne coördinatoren

informatietechnologie-deskundigen

mentoren en vakdocenten

sociaal-emotionele begeleiding

kwaliteit van de arbeid

kwaliteitszorg

knelpuntenbegeleiding

begeleiding onderwijsexperimenten

pilotprojecten

monitoring vernieuwingsvraagstukken

bovenschoolse samenwerking

expertisecentra speciaal onderwijs

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.

M/CROVOX- technisch superieur, modem en aantrekkelijk van vormgeving. Met A/WCROVOX
hoor je niet alleen de verbetering, maar zie je die ook.

van

de communicatie-specialist

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

NHUÖ

MEDICAL
AUDIO

Aleer informatie?
Veenhuis Medical Audio BV

0/82-570/78


