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Vanuit een andere positie krijgen we een ander beeld van 
de wereld of de dingen om ons heen. Wellicht een tip voor 
de fotografen onder de lezers, nu met de zomervakantie 
de 'kiekjestijd' weer aanbreekt. Maar het geldt ook voor 
meer abstracte manieren van verbeelden. Zo zijn binnen 
onze praktijk diverse vaktalen mogelijk om het verschijn
sel communicatie 'grijpbaar' te maken. Het eerste artikel 
analyseert de zogenaamde signaal-ruisverhouding in de 
communicatie met auditief gehandicapten. Nieuwe denk
beelden over de taak en rol van het onderwijs stellen nieu
we eisen aan 'de techniek'. Een verhaal over de middelen 
die ons thans ter beschikking staan om zo goed mogelijk 
onze kinderen te kunnen laten deelnemen aan nieuwe, en 
tevens verschillende didactische werkvormen. Ook voor 
wie naar 'de school om de hoek' wil biedt het artikel 
inzichten om een praktische bijdrage te kunnen leveren 
aan de meest optimale omstandigheden voor deelname 
aan het reguliere onderwijs. 
Het beeld van communicatie dat in het volgende artikel 
geboden wordt is van geheel andere aard. Niet alleen ver
keerde apparatuur kan de communicatie, en daarmee het 
'leren-op-school' vertroebelen. Kinderen met ernstige 
spraak-taalmoeilijkheden beschikken over minder van
zelfsprekende mogelijkheden om op een adequate manier 
contacten met de omgeving te onderhouden. Dat frus
treert met name als deze kinderen ouder worden. 
Hierdoor ontwikkelen zich gedragsproblemen. Het blijkt 
onder andere dat zulke problemen in bepaalde situaties 
wèl, in andere aanzienlijk minder optreden. Er zijn dus 
situaties te creëren die kunnen voorkomen dat de proble
men ontstaan. Dat stelt onder andere eisen aan de rol van 
de leraar. 
Het derde artikel analyseert de problemen die kunnen rij
zen wanneer communicatie door middel van schrift 
plaatsvindt. Wat kunnen we dyslectische kinderen bie
den? Ook op het vlak van leren lezen en spellen blijken 
voor onze kinderen de gangbare 'methodes' vaak minder 
geschikt. Ze zijn onvoldoende preventief en verergeren de 
problemen eerder, dan dat ze op de juiste wijze behandeld 
worden. De in 'Taal en blokjes' beschreven aanpak wérkt. 
Doordat er echte oplossingen geboden worden, draagt het 
project ook bij aan het inzicht in dyslexie in het algemeen, 
waarmee ook anderen gediend zijn. Een goed voorbeeld 
van het waarmaken van het bestaansrecht van deze vorm 
van speciaal onderwijs! 
Verder kunt u via dit nummer te weten komen welke 
zeven taakcategorieën het leraarschap SO definiëren, u 
kunt lezen over Sprong, over het afscheid als redacteur 
van Joop Groothand, en nog veel meer. 

A. Koele 
lid van de redactie 
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ARTIKELEN 

Is klassenapparatuur klasse apparatuur? 
Hoe klasse is klassenapparatuur? 

Rapport Klassenapparatuur van de werkgroep VeBOSS-FENAC. 
Marjan Ch. Bruins, Andries Clemens, Marcel J. Mare, 
Marian J. van Tol-Blijham 

Samenvatting 

Op verzoek van de VeBOSS en de FENAC is een werkgroep samen

gesteld om de mening, het gebruik en de wensen omtrent klassenap

paratuur in relatie tot de onderwijskundige ontwikkelingen te inventa

riseren. De werkgroep komt in dit artikel met een advies voor het 

gebruik van klassenapparatuur in verschillende onderwijskundige situ

aties en met een toekomstvisie op klassenapparatuur. 

1. Inleiding 

De vraag van de VeBOSS en de 
FENAC werd ingegeven door het feit, 
dat veel scholen in Nederland op het 
punt staan om klassenapparatuur te 
vervangen of nieuwe apparatuur aan 
te schaffen. Dat houdt in, dat er op 
verschillende plaatsen tegelijk onder
zoek wordt verricht naar de best 
bruikbare apparatuur. Om dubbel 
werk te voorkomen en doordat bij 
een combinatie van meerdere scholen 
grotere afname mogelijk is, waardoor 
mogelijk apparatuur goedkoper en 
effectiever kan worden, is door de 
werkgroep een onderzoek gestart. 
In het algemeen wordt er van uit 
gegaan dat de leerling het eigen hoor
toestel blijft gebruiken en dat klassen
apparatuur "over het toestel heen" 

De VeBOSS en de FENAC hebben 
een werkgroep samengesteld 

om de bruikbaarheid van 
klassenapparatuur te onderzoeken. 

moet worden gebruikt door middel 
van inductielus of audio-ingang. 
Het hoortoestel is "een deel van de 
leerling zelf". Hierdoor vervalt de 
noodzaak dat klassenapparatuur ook 
als hoortoestel moet kunnen worden 
gebruikt. Alleen bij grotere verliezen 
(rondzingen) of indien geen hoortoe
stel mag worden gedragen (looporen 
en dergelijke) wijkt men hiervan af. 

Dan wordt klassenapparatuur recht
streeks met oortelefoon of koptele
foon gedragen. 
In het verleden liet de kwaliteit van 
hoortoestellen te wensen over zodat 
men vaak de toevlucht nam tot klas
senapparatuur als hoortoestel van 
goede kwaliteit. De huidige hoortoe
stellen hebben echter zelf die kwali
teit. Door het wegvallen van de nood
zaak om klassenapparatuur als hoor
toestel in te zetten gebruiken sommi
ge scholen geen klassenapparatuur 
meer. De slechthorende kinderen dra
gen hun eigen hoortoestellen en de 
docent houdt rekening met het slech
te verstaan in rumoer. Doordat de 
docent tegenwoordig beweeglijk les 
geeft en naar de slechthorende toe
gaat als hij hem in de communicatie 
wil betrekken, ontstaat er een betere 
signaal-ruis verhouding. De docent 
streeft naar een optimale overdracht 
door rust en structuur in de groep te 
houden, visueel expressief les te 
geven voor een betere totale stimulus 
en naar de slechthorende toe te spre
ken. Dat alles is zonder klassenappa
ratuur haalbaar bij kleine klassen. 
Twintig jaren geleden sloot de keuze 
voor lijngebonden apparatuur goed 
aan op de onderwijsfilosofie die bie
den van structuur en het "leren" als 
belangrijkste streven had. In de huidi
ge onderwijspraktijk speelt het begrip 
"leren leren" een veel grotere rol. De 
ideale vorm van apparatuur, die hier

voor toepasbaar zou zijn: gunstige 
signaal-ruisverhouding, terugspraak 
naar elkaar, toepasbaarheid in één-
op-één-, groeps- en klassensetting en 
daarbij storingvrij zijn lijkt een uto
pie. Om inzicht te krijgen in het 
bovenstaande werd een enquête ont-
worden. 

2. De Enquête 

Werkwijze 
Naar alle Nederlandse scholen voor 
kinderen met hoor-, spraak- en/of 
taalproblemen en Doveninstituten is 
een enquête gestuurd. De vragen 
waren zodanig opgesteld dat per leef
tijdscategorie (2,5-6, 6-12, 12-20 jaren) 
inzicht in het gebruik van apparatuur 
kon worden verkregen (zie bijlage 
enquêteformulier). Iedere school 
kreeg evenveel formulieren als er 
leeftijdscategorieën op die school 
aanwezig waren. 
Het doel van de enquête was: 
- een indruk krijgen van de behoefte 

die momenteel nog aan klassenap
paratuur bestaat, nu klassenappara
tuur niet meer als hoortoestel wordt 
gebruikt, 

- een indruk krijgen van de relatie 
tussen de eisen van de moderne 
didactiek en het gebruik van klas 
senapparatuur; 

- een indruk krijgen van de wensen 
die aangaande klassenapparatuur 
bestaan. 

Resultaten van de enquête 
De enquêteformulieren werden door 
ongeveer de helft van de scholen 
ingevuld teruggestuurd. 
Als passieve reden voor het niet 
terugsturen kan worden genoemd dat 
momenteel de aandacht binnen het 
slechthorenden onderwijs niet pri
mair bij klassenapparatuur ligt. 
Als actieve reden kan worden aange
geven het feit dat de meeste scholen 
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(nog) niet toe zijn aan een keuze in 
het dilemma tussen het belang van 
flexibele didactische werkvormen en 
de mogelijkheden van klassenappara-
tuur. 

Het is opvallend dat er bijzonder 

weinig keuzemogelijkheden zijn 

wat betreft klassenapparatuur. 

Markant in de beantwoording is dat 
betrokkenen ervaren dat er schrij
nend weinig keuzemogelijkheden 
wat betreft klassenapparatuur zijn. 
Globaal is er slechts solo-apparatuur 
en lijnapparatuur. Degenen die voor 
solo-apparatuur kiezen zien het als 
een tekortkoming dat er geen terug-
spraakmogelijkheid is. Desondanks 
hebben ze toch hiervoor gekozen en 
zouden ze dat weer doen als ze 
opnieuw voor de keuze zouden 
staan. Vaak heeft dit duidelijk met de 
filosofie van de school te maken. 
Degenen die lijnsystemen kiezen 
spreken niet over het gemis van 
bewegingsvrijheid. Blijkbaar vindt 
men dat in het schoolsysteem onder
geschikt. De doveninstituten kiezen 
veelal voor apparatuur met terug-
spraakmogelijkheid. 

De respondenten gaven aan de vol
gende factoren belangrijk te vinden: 

* Fysieke factoren 
- bewegingsvrijheid van de gebruiker 
Hoe belangrijk men de bewegings
vrijheid vindt, wordt bepaald door de 
onderwijsfilosofie, die men op school 
heeft; 
- gewicht, robuustheid en gebruikszeker-
heid 
Er bestaat de wens naar kleinere 
draagbare apparatuur maar kleinere 
toestellen lijken kwetsbaarder. 
Robuust wordt de Simibavo appara
tuur gevonden. Hierbij wordt de 
wens geuit deze te verkleinen en te 
vereenvoudigen nu deze toestellen 
niet meer als hoortoestel worden 
gebruikt; 

- hanteerbaarheid 
Vooral bij de jongste kinderen vormt 
hanteerbaarheid een probleem. In de 
groep wordt vaak gekozen voor het 
hoortoestel in MT-stand in combina
tie met of ringleiding met leraarmi
crofoon of extra luidsprekers met 
leraarmicrofoon; 
- verbindingen (o.a. met het oor van de 
gebruiker) 
Snoertjes naar de hoortoestellen blij
ven een kwetsbaar onderdeel; 
- aansluiting op de gegeven (gebouiv)-
situatie 
Het aanleggen van goede ringleiding
systemen lukt eigenlijk alleen maar 
goed bij de bouw of renovatie van 
scholen en dan alleen nog maar in 

Deze drie leerlingen volgen gespannen de taalles. Te zien is de klassenappara

tuur met microfoons. 

niet compacte gebouwen; 

* Geluidskwaliteit 
- storingsgevoeligheid 
Lijnsystemen als Simibavo hebben 
hier het minste last van. 
De nieuwste generatie FM-toestellen 
geven door het snel kunnen verande
ren van frequentie en door de smalle 
bandbreedte doorgaans de mogelijk
heid om aan de storing te ontkomen; 
- verbetering van de signaal-ruis verhou
ding 
De stem van de leerkracht wordt bij 
alle systemen versterkt, de stem van 
de medeleerling alleen bij lijnsyste
men; 
- aansluiting op de eigen hoortoestellen 
van de gebruiker 
Ringleidingen in een gebouw en pc's 
storen halslus, alleen audio-ingangen 
bieden dan nog uitkomst; 

* Financiële kaders 
Deze worden bepaald door de 
LONDO-normering. Dit kan een 
beperking vormen in de keuzevrij
heid en in de vervangingstermijnen; 

* Relatie met de didactische werk
vormen 
Men wil dat de apparatuur flexibel 
inzetbaar is 
- in verschillende ruimtes te gebrui

ken, 
- individueel/collectief in te zetten, 
- binnen één ruimte in verschillende 

groepen in te zetten; 
Alle genoemde aspecten beschou
wend bleek uit de enquête, dat de 
didactische werkvormen een door
slaggevende factor vormen bij de 
keuze van apparatuur. 

3. Didactische werkvormen en 
advies 

Het gaat om vormen van lesgeven om 
bij leerlingen leerervaringen tot stand 
te brengen. Met andere woorden, de 
leerkracht moet (wil) de leerlingen 
iets leren. 
Globaal kunnen vier didactische 
werkvormen onderscheiden worden. 
In de eerste plaats is er de klassikale 
instructie. De leerkracht brengt de les-
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stof frontaal. De leerlingen luisteren 
en nemen de informatie in zich op. 
Dit kan oraal (verbaal) en met visuele 
en/of andere ondersteuning (Totale 
Communicatie = T.C.) 
Daarnaast wordt de gespreksvorm 
onderscheiden. Als groep zitten leer
lingen bij elkaar en communiceren. Er 
wordt in wisselwerking met elkaar 
gesproken, geluisterd en gereageerd, 
om bepaalde onderwijsdoelen te 
bereiken. In deze werkvorm zijn het 
onderwijsleergesprek en het klassenge-
sprek het meest bekend. In het onder
wijsleergesprek stuurt een leerkracht 
het verloop van een gesprek in de 
richting van een doel, vaak door mid
del van het stellen van vragen. Bij een 
klassengesprek is dat niet zo. De leer
kracht is, net als de leerling, gespreks
partner over een ingebracht onder
werp. De deelnemers praten met 
elkaar. Er is geen vooraf bepaalde 
richting. 

Als derde didactische werkvorm is er 
de opdrachtsvorm. Leerlingen dienen 
binnen een individueel gegeven 
opdracht zelf tot oplossingen te 
komen. Hierbij kunnen de zelfontdek
kingsmethode (binnen een nieuw leer
doel moeten de leerlingen zelf regels 
en oplossingsmogelijkheden ontdek
ken en ze moeten zich begrippen 

eigen maken) en het zelfstandig werken 
in de groep en het maken van huiswerk 
(het geleerde moet geoefend worden) 
onderscheiden worden. 
Tot slot is er als werkvorm het groeps
werk. Gezamenlijk moet een opdracht 
uitgewerkt en voltooid worden. Deze 
werkvorm doet een beroep op extra 
vaardigheden bij de leerlingen en 
vraagt een bepaalde houding van de 
leerlingen. Ze moeten willen en kun
nen samenwerken. Bovendien doet 
deze werkvorm een beroep op hun 
communicatievaardigheden. Bij 

groepswerk denken we aan het geza
menlijk maken van een werkstuk of 
het werken met drama (een muziek
stuk, toneel). Er wordt in dit verband 
niet ingegaan op computeronder
steund of computergestuurd onder
wijs. In de toekomst zullen ook deze 
werkvormen in verband moeten wor
den gebracht met het gebruik van 
klassenapparatuur. 

Interessant is nu de vraag of de vier 
onderscheiden werkvormen ( met de 
onderverde l ingen) verschi l lende 
klassenapparatuur vereisen. Daartoe 
is het volgende schema ontworpen. 
Verticaal staan de didactische werk
vormen weergegeven. Horizontaal 
staan de drie onderscheiden leeftijds-

Terwijl Marvin, Bryan en Guido han

den voor de ogen sluiten mag Kenny 

de 'zakdoek leggen'. 

categorieën. In de op die manier ont
stane vakjes is de meest ideale appa
ratuur ingevuld, waarbij een indeling 
in vieren is gemaakt: 

G = geen klassenapparatuur (dus 
alleen hoortoestellen van het kind 
zelf) 
S = soloapparatuur (FM). 
L = lijnsysteem (Simibavo, POGO) 
R = ringleiding. 
Tussen haakjes staat een andere 
mogelijkheid oplossing aangegeven, 
die echter minder ideaal is. 
Dit geeft het volgende schema: 

Didactische werkvorm 

Klassicale instructie 

Gespreksvorm 

Opdrachtsvorm 

Groepswerk 

Oraal 

T.C.W 

Onderwijs / leergesprek 

Klassengesprek 

Zelfontdekkende methode 

Zelfstandig werken 

Werkstuk 

Drama 

A 2 , 5 - 6 jaar 

R(G) 

R 

L (R, S)<2> 

L 

G 

G 

G 

G(R) 

B 6 - 1 2 jaar 

S, L (R) 

S,L (R) 

L (R, S)<2) 

L 

G 

G 

L0>, G 

S, G (R) 

C 1 2 - 2 0 jaar 

S, L (R) 

S,L(R) 

L (R, S)<2> 

L 

G 

G 

L<3>, G 

S, G (R) 

' ' ' T.C = Totale Communicatie (spraak, gebaren, visuele ondersteuning e.d) 
(•*' Met handmicrofoon doorqeven 
1J' Mits dit in groepjes gesplitst wordt 

(Prioriteiten gekozen op grond van signaal-ruis verhouding en (didactische) haalbaarheid) 
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Het schema geeft aan dat verschil
lende onderwijssituaties (lesvormen) 
verschillende klassenapparatuursys-
temen vereisen. Bij klassikale (en ook 
kleine groeps-) instructie maken solo-
apparatuur of een lijnsysteem niet 
zoveel verschil. Het is belangrijk dat 
de leerling de leerkracht zo goed 
mogelijk verstaat. Beide systemen 
kunnen in dat licht goede diensten 
doen. 
Bij de gespreksvormen is het een 
ander verhaal. De leerlingen moeten 
onderling informatie kunnen uitwis
selen en ze moeten op elkaar kunnen 
reageren. Een lijngebonden systeem 

In de onderwijssituatie vraagt 

iedere lesvorm zijn eigen soort 
klassenapparatuur 

is dan het meest geschikt. 
In het huidige onderwijs spelen de 
opdrachtsvormen en het groepswerk 
een steeds belangrijker rol. Denk 
maar aan drama lessen, werkstukken 
maken, hulp vragen aan een groeps-
genootje om een probleem op te los
sen, het stimuleren van probleem 
oplossend denken. 
Hiermee stuiten we wat betreft klas
senapparatuur op een probleem. De 
praktijk is dat hier vaak voor soloap-
paratuur wordt gekozen, waarbij de 
klacht van het ontbreken van terug-
spraak blijft bestaan. In de nabe
schouwing zal ingegaan worden op 
het feit of hierin in de toekomst ver
betering kan worden gebracht. 

4. Nabeschouwing. 

Afwegingen 
De keuze van klassenapparatuur is 
hierboven ruimschoots aan de orde 
geweest. De keuze wordt als moeilijk 
ervaren doordat men gedwongen 
wordt voor een compromis te kiezen. 
Om het zwart-wit te stellen:, öf men 
kiest voor optimale bewegingsvrij
heid of men kiest voor de terug-
spraak-mogelijkheid. In de praktijk 
betekent dit meestal solo-apparatuur 
of een draadgebonden systeem, 
respectievelijk. 
De vraag die zich opdringt is uiter

aard "kan dat met de techniek van 
tegenwoordig niet beter?" We formu
leren een verlanglijstje waar het nieu
we systeem aan moet voldoen: com
pact, draadloos, met terugspraakmo-
gelijkheid en een storingvrije koppe
ling aan het eigen hoortoestel. 
Alvorens na te gaan wat fabrikanten 
in technisch opzicht te bieden heb
ben, is het zinvol om het probleem 
nader te aanschouwen. Het probleem 
is natuurlijk dat van de signaal-ruis-
verhouding en het ligt voor de hand 
te zoeken naar (technische) oplossin
gen. Maar er zijn meer aspecten die 
de aandacht verdienen. 
Normaalhorenden leren vanaf hun 
jongste jaren informatie van ver
schillende zintuigen te integreren. 
Hierdoor is de normaalhorende in 
staat ook onder moeilijke omstandig
heden effectief te communiceren. 
Bijvoorbeeld, in een rumoerige situ
atie (feestje) zal de normaalhorende 

Ook Bryan en Collin doen goed mee 

de ruimte overzien en snel in de gaten 
hebben wie op elk moment aan het 
woord is, om zich vervolgens te con
centreren op die ene spreker. De 
slechthorende is door de slechte sig-
naal-ruisverhouding niet zo goed in 
staat "in te zoomen" op de spreker. 
Door spraakafzien kan de slechtho
rende dit deels compenseren, hetgeen 
echter ten koste gaat van het over
zicht. De slechthorende heeft daar

door veel minder snel in de gaten 
wanneer een andere spreker het 
woord neemt. Het valt eenvoudig in 
te zien dat, indien er al een apparaat 
zou bestaan dat de signaal-ruisver-
houding sterkt verbetert, dit nog geen 
volledige oplossing van het probleem 
zou zijn. De slechthorende zou onder 
ongunstige omstandigheden nog 
steeds niet "normaal" in een groep 
kunnen communiceren. Immers hoe 
beter de slechthorende de spreker 
verstaat, des te meer hij het overzicht 
verliest. 
Ook in de klassensituatie zal dit 
optreden: hoe beter de leerling de 
leerkracht hoort, des te minder hoort 
hij zijn medeleerlingen. Om te kun
nen schakelen van de ene naar de 
andere spreker dient er dus een per
soon of systeem te zijn die fungeert 
als "regisseur". Zo'n strak gereguleer
de situatie staat echter weer haaks op 
moderne didactische vormen die juist 
de sociale interactie willen stimule

ren. 

Het vinden van de ideale vorm 

van klassenapparatuur lijkt een 

droom. 

Concluderend moeten we stellen dat 
een alomvattende oplossing van het 
probleem een droom lijkt te zijn. 
Wanneer we op zoek gaan naar het 
ideale systeem moeten we ons dus 
realiseren dat dat niet bestaat. Wel 
kunnen we kijken in hoeverre prakti
sche nadelen van de huidige vormen 
van klassenapparatuur verholpen 
kunnen worden. 

Technische ontwikkelingen 
Op korte termijn zijn er geen specta
culaire ontwikkelingen te verwach
ten. Hiervoor bestaan diverse oorza
ken. De voornaamste is dat de kleine 
markt voor geen enkele fabrikant een 
groot budget voor onderzoek en ont
wikkeling kan rechtvaardigen. Dit 
wordt nog eens versterkt doordat de 
onderwijsmethoden in de diverse 
landen nogal kan verschillen; met 
name in Nederland wordt veel waar
de gehecht aan vrije meningsuitwis-
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Andy zingt een lied in een zelf gebouwde microfoon 

seling in de klas. Het ideale systeem 
voor de Nederlandse situatie is in een 
ander land wellicht onverkoopbaar. 
Een andere barrière op weg naar een 
beter systeem is van meer ambtelijke 
aard. Voor een compacte en storings-
ongevoelige draadloze overdracht 
zijn hogere zendfrequenties nodig 
dan de zendfrequenties die tot nu toe 
in gebruik zijn bij solo-apparatuur. 
Zendfrequenties zijn echter schaars 
en worden mondjesmaat toegewezen 
door het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Op dit moment zijn er 
nog geen hoge frequenties vrijgege
ven voor het gebruik in het slechtho
renden onderwijs. Een extra compli
catie hierbij is dat het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat toewijzingen 
opschort hangende Europese harmo
nisering van de verdeling van zend
frequenties over de verschillende toe
passingen. Op dit moment hanteert 
elk Europees land zijn eigen verde
ling. De verwachting is dat het nog 10 
jaar duurt voordat een aantal fre
quenties definitief wordt vrijgegeven 
voor solo-achtige toepassingen. Maar 
zelfs als het uiteindelijk gebeurt zul
len er waarschijnlijk te weinig kana
len beschikbaar zijn om een terug-
spraak mogelijkheid te creëren. 

Een definitieve oplossing van het fre
quentie-probleem is pas te verwach
ten van een techniek zoals die ook in 
GSM telefoons gerealiseerd is: spraak 
wordt opgedeeld in "pakketjes" die 
vervolgens overgestuurd worden en 
door de ontvanger weer ontcijferd 
worden. Met deze techniek kunnen 
op één frequentie meerdere zenders 
tegelijk werken. Indien men er in 
slaagt de benodigde electronica te 
miniaturiseren, bestaan er -technisch-
geen beletsels meer voor compacte 
twee-weg solo-apparatuur. 
Goed, weer met beide benen op de 
grond staande kan geconcludeerd 
worden dat het gewenste systeem 
niet op korte termijn te verwachten is. 
Maar wat staat er dan wel om de 
hoek? Toch zeker wel een paar inte
ressante ontwikkelingen. 
Siemens Nederland is van plan om bij 
voldoende belangstelling een opvol
ger te maken van het bekende 
Simibavo systeem. Omdat de 
Simibavo vaak in combinatie met de 
eigen hoortoestellen gebruikt wordt, 
overweegt men de dan overbodige 
eindversterker (en bijbehorende rege
laars) weg te laten. Hierdoor kan het 
kastje aanzienlijk kleiner en betrouw
baarder worden. 

Een grote stap voorwaarts wordt 
gemaakt door Phonak. Was de 
Microvox solo-ontvanger al compact, 
de op stapel staande Microlink slaat 
alles. De complete ontvanger is 
ondergebracht in een hoortoestel 
"schoentje", van grofweg 1 cm3. De 
Microlink ontvanger wordt gebruikt 
in combinatie met Microvox zender. 
Voordelen van het systeem zijn uiter
aard het onopvallende karakter en de 
goede koppeling met het eigen hoor
toestel. Helaas is het gebruik voorbe
houden aan dragers van Phonak 
hoortoestellen. Bovendien zal een 
binaurale aanpassing kostbaarder 
zijn dan een conventionele solo-ont
vanger. De Microlink werkt met de 
eerdergenoemde hoge zendfrequen
ties, hetgeen de introductie momen
teel vertraagt. Tenslotte dient elke 
solo-zender een zendvergunning te 
hebben, hetgeen nogal wat admini
stratieve rompslomp opleveren zal. 

De ontwikkelingen mogen dan niet 
zo snel gaan als wenselijk is, ze staan 
zeker niet stil. Klassenapparatuur zal 
profiteren van de trend naar miniatu
risering en draadloze apparatuur 
(denk aan draadloze telefoons). De 
geschiedenis leert dat het tempo van 
technologische ontwikkelingen altijd 
onderschat wordt. 
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Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden en 
gedragsproblemen 

S.M. Goorhuis-Brouwer, RW.Coster, H. Nakken 

Samenvatting 

Bij kinderen met ernstige spraak-en taalmoeilijkheden wordt vrij alge

meen aangenomen dat zij, naarmate zij ouder worden, gedragspro

blemen ontwikkelen op basis van ervaren sociaal-emotionele proble

matiek. De sociaal-emotionele problematiek zou ontstaan omdat de 

kinderen vanwege hun onvoldoende spraak-en taaiprestaties onvol

doende in staat zijn om op een adequate manier contacten met de 

omgeving te onderhouden. 

1. Inleiding 

Vanuit de afdeling KNO/CSK van 
het Academisch Ziekenhuis te 
Groningen, in samenwerking met de 
vakgroep Orthopedagogiek van de 
RUG wordt al vanaf 1988 onderzoek 
gedaan naar de relatie tussen ernstige 
spraak-en taalmoeilijkheden en 
ged ra gss toornissen. 

Theoretisch gesproken lopen we daar
bij tegen een aantal begrippen op, die 
moeilijk te operationaliseren zijn. 
Wanneer in de literatuur gesproken 
wordt over de ontwikkeling (in alge
mene zin) van kinderen met ernstige 
spraak-en taalmoeilijkheden komen 
we het volgende tegen: 
1 de kinderen ontwikkelen leerpro
blemen. (Aram e.a. 1984, Silva e.a. 
1987, Spreen 1987). De aard en de 
ernst van de leerproblemen wordt 
echter niet uitgelegd. 
2. De kinderen ontwikkelen gedrags
problemen (Rutter 1972, Cantwell & 
Baker 1980, Silva e.a. 1987, Cook e.a. 
1989, Rutter & Mawhood 1991). Hoe 
die gedragsproblemen eruit zien 
wordt eveneens niet uitgelegd. 
3. De kinderen ontwikkelen sociaal-
emotionele problemen (Bryan e.a. 
1983, Lerner 1984, Cantwell &Baker, 
Rutter & Mawhood 1992). 
Ook de sociaal-emotionele problema
tiek wordt niet nader toegelicht. 

Wanneer we bij punt 3 beginnen en 
ons verdiepen in het begrip "sociaal-
emotionele problematiek' willen we 
eerst weten hoe de sociaal-emotionele 
ontwikkeling bij 'normale' kinderen 
verloopt. Dan blijkt dat de sociaal-
emotionele ontwikkeling een proces 
is waarin kinderen leren hun emoties 
op een sociaal acceptabele manier te 
uiten (Magai & McFadden 1995). 
Emoties worden hierbij opgevat als 
ervaringen die zich bij iemand op een 
lichamelijk niveau voordoen: angst, 
woede, plezier, droefheid. De emotie 
wordt vervolgens d.m.v. gedrag 'ver
taald' naar de omgeving: huilen, 
schreeuwen, lachen. 
De mate waarin kinderen emoties 
ervaren is sterk afhankelijk van het 
temperament van het kind (Swets-
Gronert 1986). De mate waarin een 
kind zijn emoties kan vertalen naar 
gedrag is afhankelijk van de cognitie
ve ontwikkeling van het kind en de 
sociale omgeving (Collot d'Escury-
Koenings 1997). 
De taalontwikkeling als onderdeel 
van de cognitieve ontwikkeling 
speelt hierbij een belangrijke rol. 
Immers, met behulp van taal kan het 
kind uitdrukken hoe het zich voelt en 
in het gesprek met de ouders en/of 
verzorgers kan vervolgens op een 
pedagogische wijze met dit gevoel 
worden omgegaan. Het kind leert op 
deze manier hoe emoties op een soci

aal acceptabele manier geuit kunnen 
worden. 
Welk gedrag sociaal acceptabel is en 
welk gedrag niet, is afhankelijk van 
de omgeving waarin men opgroeit. 
Daarnaast is het goed zich te realise
ren dat opvattingen omtrent accepta
bel, dan wel niet-acceptabel gedrag 
ook onderhevig zijn aan culturele 
ontwikkeling: zo hoeven kinderen in 
de huidige tijd bijvoorbeeld minder 
vaak hun mond te houden als vol
wassenen spreken dan in de vorige 
eeuw. 

Wanneer we op de boven beschreven 
manier tegen de sociaal-emotionele 
ontwikkeling aankijken is gedrag het 
resultaat van de sociaal-emotionele 
ontwikkel ing. 
Sociaa l -emot ionele problematiek 
zou zich dus moeten uiten in afwij
kend, d.w.z. sociaal niet-geaccepteerd 
gedrag. 
Met dit uitgangspunt hebben wij een 
langlopend onderzoeksprotocol op
gezet. 
Voordat dit onderzoeksprotocol ge
formuleerd kon worden, zijn een 
drietal pilot-studies verricht, waar
van in de literatuur ook al verslag is 
gedaan (Goorhuis-Brouwer 1988; 
Eleveld, Nakken, Goorhuis-Brouwer 
1994; Goorhuis-Brouwer, Nakken, 
van den Berg 1996). 
Samengevat komen de bevindingen 
uit deze drie onderzoeken op het vol
gende neer:-Bij taalgestoorde kinde
ren tot vier jaar (overwegend twee
en driejarigen) zijn er nog geen opval
lende gedragingen aanwezig die 
doen vermoeden dat er bij de kinde
ren sociaal-emotionele problematiek 
aanwezig is. Wel geven de ouders al 
veelvuldig aan (33 %) aan dat zij de 
opvoeding van hun kind niet altijd 
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even gemakkelijk vinden. De pedago
gische omgang lijkt belast te worden 
van de kant van de ouders. 
- Bij taalgestoorde kinderen in de 

leeftijd van drie tot zes jaar ver
toont 14% van de kinderen pro
bleemgedrag. Een groter deel van 
de ouders (68%) geeft aan zich 
belast te weten in het opvoedings 
proces. 

- Bij taalgestoorde kinderen tussen 7 
en 15 jaar is duidelijk probleemge
drag aan te tonen dat duidt op 
sociaal-emotionele problematiek. 

De verschillende onderzoeksgege
vens hebben geleid tot het opzetten 
van een langlopend onderzoeksproto
col: Sociaal emotionele ontwikkeling 
bij ernstig taalgestoorde kinderen. 
Dit onderzoek wordt gesteund vanuit 
verschillende fondsen: STINAFO, 
Kinderpostzegels, Praeventiefonds, 
Stichting het Gehandicapte Kind en 
Stichting Algemeen Welzijnsfonds 
voor Geestelijk en Lichamelijk 
Misdeelden. 

Kinderen met ernstige 

spraaktaalmoeilijkheden ontwikkelen 

gedragsproblemen op basis van 

sociaal- emotionele problematiek. 

Uitgaande van de gedachten dat 
gedragsproblemen bij kinderen met 
ernstige spraak-en taalmoeilijkheden 
waarschijnlijk in de loop van de ont
wikkeling ontstaan en dat bij het ont
staan van die gedragsproblemen de 
interactie met de opvoeders (ouders 
en leerkrachten) ook een belangrijke 
rol speelt is een onderzoek opgezet, 
waarbij niet alleen de spraak- en taai-
problematiek van het kind een varia
bele is, maar ook de opvoedings- en 
hulpverleningskenmerken van be
trokken volwassenen. 
De effecten van een taalstoornis op 
het gedrag komen mogelijk niet 
rechtlijnig tot stand, maar via interac
tieve processen die op hun beurt ook 
weer beïnvloed worden door de taai-
problematiek zelf. 

Doel van het onderzoek is na te gaan 
op welke wijze er zich bij specifiek 
taalgestoorde kinderen gedragspro
blemen voordoen en hoe deze even
tueel samenhangen met opvoedings-
en hulpverleningskenmerken. Ook 
willen we graag weten in hoeverre de 
leeftijd van het kind een rol speelt bij 
de interactieprocessen tussen volwas
senen en kinderen. 

Theoretisch belang: 
Wanneer algemeen gesteld wordt dat 
kinderen met ernstige spraaktaal
moeilijkheden gedragsproblemen 
ontwikkelen op basis van sociaal-
emotionele problematiek, dan is het 
van groot belang dat er wordt uitge
gaan van een transactioneel model. 
Binnen een dergelijk model wordt 
verondersteld dat naarmate taalge
stoorde kinderen jonger zijn, de 
opvoeders zich aanpassen aan de 
problematiek van het kind. Naarmate 
de kinderen ouder worden verdwijnt 
de tolerantie van de opvoeder ten 
aanzien van sociaal-emotioneel func
tioneren en komt het kind in contact 
met meerdere omgevingen, die ook 
minder tolerant zijn. 

Praktisch belang. 
Het praktische belang blijkt uit de 
signalen die opgevangen worden 
vanuit de scholen voor kinderen met 
hoor - en ernstige spraak-en taalmoei
lijkheden (deels geobjectiveerd door 
onderzoek 2) waar de sociaal-emotio
nele ontwikkeling van oudere kinde
ren met ernstige spraak-en taalmoei
lijkheden tot grote zorg leidt. 
Er is grote behoefte aan interventie
strategieën. 
We zullen dan eerst moeten weten 
waar de interventie moet starten: bij 
het kind of bij de ouders c.q. leer
krachten. Bovendien moeten we 
weten op welk moment in de kinder
lijke ontwikkeling begonnen moet 
worden met die interventie. 

De proefpersonen. 
Alle kinderen die aan het onderzoek 
mee doen worden geselecteerd uit de 
ESM-groep van scholen voor kinde
ren met Hoor- en Spraaktaalmoeilijk

heden. De selectie wordt uitgevoerd 
op grond van analyse van de dossie
rgegevens die op de scholen aanwe
zig zijn. De criteria luiden als volgt: 

de leerling is op de school toege
laten op grond van ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden. 
de leerling heeft geen gehoorpro
bleem 

- bij het toelatingsonderzoek is de 
niet-verbale intelligentiescore ten 
minste 85 

- de leerling heeft geen aantoon
baar hersenletsel, geen motori
sche ontwikkelingsproblematiek, 
geen emotionele ontwikkelings 
problematiek en er is geen onder 
stimulatie door de opvoeders: 
kortom de spraaktaalproblemat-
iek is het hoofdprobleem. 
de kinderen zijn op het moment 
van selectie 8,10 of 12 jaar. Door 
deze leeftijdsgroepen met elkaar 
te vergelijken wordt duidelijk of 
er een ontwikkeling is aan te wij 
zen bij het ontstaan en voorko
men van sociaal-emotionele pro
blemen bij ESM-kinderen. 

Na een pilotstudy op de Tine 
Marcusschool in Groningen is ook als 
voorwaarde gesteld dat de moeder-
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taal van tenminste één van de ouders 
het Nederlands moet zijn. Tijdens 
deze pilot study is gebleken dat de 
vragenlijsten voor de ouders niet 
altijd betrouwbare gegevens opleve
ren als deze worden ingevuld door 
allochtone ouders, omdat niet alle 
vragen goed worden begrepen 

2. Gegevensverzameling. 

De volgende gegevens worden verza
meld: 
1. de aard van de taalstoornis (dos

siergegevens) 
2. het oordeel van de ouders over het 

gedrag van het kind (CBCL) 
3. het oordeel van de leerkracht over 

het gedrag van het kind (TRF) 
4. de mening van het kind over zich 

zelf (Competentie Belevingsschaal 
voor Kinderen) 

5. de mening van de ouders over de 
verstoring van de opvoeding 
(Vragenlijst Opvoedingsverstoring) 

6. de mening van het kind over de op
voedingsstijl van de moeder 
(Vragenlijst Opvoedingsstijlen). 

Ad 1. Om een taalstoornis te kunnen 
vaststellen is er besloten om gebruik 
te maken van de gegevens die al op 
school aanwezig zijn. De onderzoeks
groep bestaat uit kinderen van 8, 10 
en 12 jaar. Voor deze hele groep 
bestaat er geen genormeerde taaltest 
voor taalproduktie en taaibegrip 
(Goorhuis-Brouwer, Scharlaekens 
1994). De Taaltest voor Kinderen, die 
wordt vermeld in de eerste onder
zoeksopzet, is genormeerd tot 10 jaar. 
Om deze reden is ervoor gekozen 
deze test niet af te nemen, maar om 
gebruik te maken van de logopedi
sche gegevens uit het toelatingson
derzoek. De kinderen zijn bij toela
ting jonger dan 10 jaar. Tot deze leef
tijd kan het taalniveau met genor
meerde testen worden vastgesteld. 
Aan hand van deze gegevens worden 
de kinderen ingedeeld in één van de 
volgende drie typen spraak/taal
stoornissen: problemen met taalpro
duktie, problemen met taaibegrip en 
problemen met zowel taalproduktie 
als taaibegrip. Met behulp van deze 

indeling kan worden onderzocht of 
bepaalde problemen meer of minder 
voorkomen bij de verschillende typen 
taalstoornissen. 

Ad 2 en 3. Om vast te kunnen stellen 
of een kind gedragsproblemen heeft, 
worden de Child Behaviour Checklist 
(CBCL, Achenbach 1991) en de 
Teacher Report Form (TRF, Achen
bach 1991) gebruikt. De eerste is een 
vragenlijst die wordt ingevuld door 
de ouders. De tweede is een aange
paste versie van dezelfde vragenlijst 
en wordt ingevuld door de leer
kracht. De kinderen worden gescoord 
op 118 vragen. Aan de hand van deze 
scores kan worden vastgesteld of het 
kind gedragsproblemen heeft. Deze 
gedragsproblemen kunnen dan nog 
weer worden onderverdeeld in 
Internaliserend Probleemgedrag en 
Externaliserend Probleemgedrag. 
Hiermee wordt een onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds angstig, 
teruggetrokken en geremd gedrag en 
anderzijds agressief, antisociaal en 
impulsief gedrag. 

Enerzijds angstig, teruggetrokken. 

Anderzijds agressief, antisociaal 

Ad 4. De Competentie Beleving 
Schaal voor Kinderen (CBSK, Veer
man 1989) is een vragenlijst waarop 
de kinderen zelf aangeven hoe com
petent ze zichzelf voelen op een aan
tal verschillende terreinen, namelijk 
schoolvaardigheden, sociale accepta
tie, sportieve vaardigheden, fysieke 
verschijning, gedragshouding en glo
bale zelfwaardering. De CBSK wordt 
gebruikt om te onderzoeken of taai-
gestoorde kinderen met gedragspro
blemen anders over zichzelf denken 
dan taalgestoorde kinderen zonder 
gedragsproblemen. 

Ad 5. Met de Vragenlijst Opvoed
ingsverstoring (Suurmeijer 1980) 
wordt onderzocht of de ouders van 
mening zijn dat de omgang met een 
kind anders verloopt als het kind een 
taalstoornis heeft. Binnen het gehele 

onderzoek worden deze gegevens 
weer gebruikt om na te gaan of de 
omgang van de ouders met een taai
gestoord kind met gedragsproblemen 
afwijkt van de omgang met een taai
gestoord kind zonder gedragsproble
men. De oorspronkelijke vragenlijst is 
ontwikkeld voor een onderzoek naar 
de opvoedingsverstoring binnen 
gezinnen met een epileptisch kind. 
Vervolgonderzoek met dit instrument 
naar het functioneren van gezinnen 
met zwakzinnig kinderen (Gresnigt & 
Gresnigt, 1973), kinderen met hartaf
wijkingen (Bos, 1977),geestelijk 
gehandicapte kinderen (Janssen, 
1982), kinderen die een LOM school 
bezoeken (van Peer & lutje Spelberg 
1984) en kinderen met CARA (van 
Peer & de Vries 1986) laat zien dat er 
grote overeenkomsten bestaan in de 
problemen die ouders ervaren als een 
kind een aandoening heeft. Als de 
opvoeding niet vanzelfsprekend ver
loopt, zien veel ouders zich blijkbaar 
voor dezelfde soort vragen gesteld. 

Ad 6. De Vragenlijst Opvoedingsstij
len (van der Kooy & Neukater 1993) 
wordt ingevuld door de kinderen en 
levert gegevens op over de door de 
kinderen beleefde opvoedingsstijl 
van de moeder. De antwoorden van 
deze vragenlijst kunnen gescoord 
worden op vijf problematische 
opvoedingsstijlen. 
Onder een problematische opvoe
dingsstijl wordt een constante/ste
reotype opvoedings- benadering ver
staan, waardoor gedragsproblemen 
bij kinderen/jeugdigen geïnduceerd 
worden. De vijf problematisch opvoe
dingsstijlen die worden onderschei
den zijn affectieve verwaarlozing, 
overprotectie, een te sturende bena
dering, een inconsequente benade
ring en het te sterk appelleren aan 
normen en waarden. 

3. Voorlopige resultaten. 

Populatie 
Er zijn tot nu toe acht scholen 
bezocht. Van vijf scholen zijn de gege
vens inmiddels verwerkt, namelijk 
van de scholen uit Groningen, 
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Drachten, Zwolle, Amersfoort en 
Utrecht (het Rotsoord). 
Op de vijf scholen waren, door de 
schoolleiding, 117 kinderen met spe
cifieke spraaktaalmoeilijkheden gese
lecteerd. De ouders van al deze kin
deren werden aangeschreven met het 
verzoek om mee te werken aan het 
onderzoek, (zie tabel 1). Op deze 
vraag hebben 93 ouders positief gere
ageerd en 24 ouders negatief. De 
redenenen om niet mee te doen aan 
het onderzoek waren in acht gevallen 
onbekend en in 16 gevallen van per
soonlijke aard (kinderen krijgen al 
zoveel aandacht en extra onderzoek, 
kind heeft er zelf niet direct baat bij, 
kost veel tijd). 

Na analyse van de dossiers volgens 
onze eigen criteria (gehoor, intelligen
tie, andere problematiek) konden 61 
kinderen (66%) geselecteerd worden 
die op de school waren toegelaten 
met een specifiek spraaktaalprobleem 
en 32 kinderen (34%) met een com
municatieve handicap. Bij de kinde
ren met een communicatieve handi
cap was naast de spraaktaalproble-
matiek ook nog een andere problema
tiek aanwezig: medische c.q. ontwik-
ke- lings neurologische problemen (11 
maal); kinderpsychiatrische proble
men (9 maal); verminderd leerver
mogen (7 maal); ernstige onderstimu
latie in het gezin (5 maal). 

gemiddelde leeftijd bij toelating 5;2 
jaar, met een spreiding van 2;9 tot 10;4 
jaar; voor de kinderen met een com
municatieve handicap was de gemid
delde leeftijd bij toelating 5;8 maan
den met een spreiding van 2;11 tot 
9;11 jaar. Er zitten bij beide groepen 
kinderen meer achtjarigen in het 
onderzoek dan tienjarigen, maar de 
tienjarigen zijn weer beter vertegen
woordigd dan de twaalfjarigen. 
De meeste kinderen hebben zowel 
problemen met het taaibegrip als de 
taalproduktie. 

taalmoeilijkheden zijn zowel de 
CBCL afgenomen als de TRF. 
Bij de kinderen met een communica
tieve handicap is alleen de TRF afge
nomen. 
De CBCL en de TRF kunnen worden 
gescoord op drie brede bandschalen 
die 'moeilijk' of 'klinisch' gedrag 
beoordelen, namelijk: 

- internaliserend gedrag: de score op 
internaliserend gedrag wordt be
rekend over alle items die samen 
hangen met zich terugtrekken, 

jongens:meisjes 

gem. leeftijd toelating 
nu 8 jaar 
nu 10 jaar 
nu 12 jaar 

taalproduktie 
taaibegrip en 
taalproduktie 
communicatie 
onbekend 

Specifieke 
N=61 

33:28 

5;2 (2;9 -
32 
21 
8 

23 
38 

st moeilijkheden 
100% 

53%:47% 

10;4) 
53% 
34% 
13% 

38% 
62% 

Communicatieve Hand. 
N=32 100% . 

17:15 51%:49% 

5;8 (2;11-9;11) 
16 50% 
12 37% 
4 13% 

3 9% 
17 53% 

2 6% 
10 32% 

Tabel 2 Samenstelling populatie en aard van de taalproblematiek 

Totaal aantal kinderen 

toestemming van ouders 

specifieke spraak- en taalmoeilijkheden 

communicatieve handicap 

n = 117 

n = 93 

n = 61 

n=32 

100% 

80% (100%) 

66% 

34% 

Tabel 1 .Aantal kinderen en verdeling naar aard van de taalstoornis 

(psycho-)somatische klachten en 
angst/depressiviteit, 
externaliserend gedrag: de score 
over externaliserend gedrag wordt 
berekend over alle items die sa
menhangen met agressie en de
linquent gedrag, 
totaal gedrag: de score over het 
totaal gedrag wordt berekend over 
het totale aantal gedragsitems 
(118). 

De kinderen met specifieke spraak
taalmoeilijkheden betreffen 33 jon
gens en 28 meisjes. Bij de kinderen 
met een communicatieve handicap 
gaat het om 17 jongens en 15 meisjes 
(zie tabel 2). 
Voor de kinderen met specifieke 
spraaktaalmoeilijkheden was de 

Gedrag. 
Op dit moment hebben we de 
gedragsbeoordelingen van de kinde
ren al kunnen uitwerken. De andere 
onderzoeksgegevens, opvoedings-
kenmerken en zelfbeeld, zijn nog in 
bewerking. 
Bij de kinderen met specifieke spraak-

Een kind vertoont 'klinisch afwijkend 
gedrag' wanneer het op één van de 
drie brede band schalen, of op een 
combinatie, een t-score heeft >63. 
Dit komt overeen met het 90ste per
centiel, d.w.z. dat 10% van de kinde
ren van de normgroep ook dit afwij
kende gedrag vertoont. 
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a. Kinderen met specifieke spraak-
taalmoeilijkheden. 

Ouders. 
Er zijn door de ouders 57 CBCL lijsten 
ingevuld. 
Analyse van deze gegevens laat zien 
dat ouders in 23% van de gevallen 
aangeven dat er probleemgedrag aan
wezig is (zie tabel 3.) 
Dit probleemgedrag is als volgt opge
bouwd: Alle kinderen vertonen vol
gens de ouders 'totaal probleemge
drag'. Dat wil zeggen dat het totaal 
aan gedrag, waaronder ook sociale 
aanpassing, denken en aandacht, een 
klinische score vertoont. Dit kan bete
kenen dat naast internaliserend 
gedrag en externaliserend gedrag er 

n=13 23% 

percentages van het probleemgedrag 
kijken, dan ligt de verdeling als volgt: 
probleemscore totaal 
gedrag 
probleemscore inter
naliserend gedrag 
probleemscore exter
naliserend gedrag 

n=9 16% 

n=5 9% 

Op totaal gedrag en internaliserend 
gedrag vertonen kinderen met 
spraaktaalmoeilijkheden meer pro
blemen dan de kinderen uit de norm-
groep. In de normgroep heeft steeds 
10% van de kinderen een klinische 
score op de afzonderlijke brede band-
schalen. Op externaliserend gedrag 
zijn de kinderen niet verschillend van 
de normgroep. 

Aard van het probleem 

totaal gedrag 
totaal gedrag + internaliserend gedrag 
totaal gedrag + externaliserend gedrag 
totaal gedrag + externaliserend en internaliserend gedrag 

n=13 

n=2 
n=6 
n=2 
n=3 

Tabel 3.Analyse van probleemgedrag volgens de ouders (CBCL). 

ook problemen optreden met sociale 
aanpassing, denken en aandacht. Het 
kan ook betekenen dat op één van de 
brede band schalen de score al zo 
hoog is, dat alleen daardoor ook het 
totale gedrag al in de klinische range 
valt. 
Van de 13 kinderen vertonen 6 kin
deren overwegend internaliserend 
gedrag, 2 kinderen overwegend 
externaliserend gedrag en 3 kinderen 
zowel internaliserend als externalise
rend gedrag. Twee kinderen vertonen 
alleen een afwijkende totaalscore 
Het valt op dat bij deze kinderen, 
naast het totale gedrag , internalise
rend gedrag vaker voorkomt dan 
externaliserend gedrag. 
Wanneer we de totale groep bekijken, 
vertonen 9 kinderen internaliserend 
gedrag 
(6+3) en 5 kinderen externaliserend 
gedrag (2+3). Het internaliserend 
gedrag lijkt dus de overhand te heb
ben. 
Wanneer we op deze manier naar de 

Leerkrachten 
Door de leerkrachten zijn 60 TRF-vra-
genlijsten ingevuld. Volgens deze 
gegevens vertonen 19 leerlingen 
(32%i) gedrag dat een klinische score 
vertoont (zie tabel 4.). De leerkrach
ten geven anders dan de ouders min
der 'totaal' probleem gedrag aan (7 
kinderen, 12%). Internaliserend 
gedrag wordt bij 15 kinderen waarge

nomen (25%) en externaliserend 
gedrag bij 6 kinderen (10%). 
Net als bij de gegevens verkregen van 
de ouders komt ook bij de leerkrach 
ten het internaliserende gedrag vaker 
voor dan bij de normgroep. Het exter
naliserend gedrag komt even vaak 
voor als in de normgroep. Het totale 
gedrag lijkt iets vaker als probleem 
voor te komen, maar dit verschil is 
nog niet significant te noemen met dit 
aantal kinderen. 

Vergelijking CBCL EN TRF 
De leerkrachten zien bij kinderen met 
specifieke spraak- en taalproblemen 
meer probleemgedrag dan de ouders 
(32% vs 23%). 
De ouders zien vaker totaalprobleem-
gedrag dan de leerkrachten (23% vs 
12%), de leerkrachten zien vaker 
internaliserend gedrag (25% vs 16%). 
Externaliserend gedrag wordt even 
vaak gezien (9% vs 10%). 
De mate waarin het externaliserend 
gedrag optreedt wijkt zowel volgens 
de ouders als volgens de leerkracht 
niet af van de normgroep. De andere 
gedragingen, totaal gedrag en inter
naliserend gedrag, komen duidelijk 
vaker voor dan in de normgroep. 

Er zijn 13 kinderen die door de 
ouders als problematisch worden 
gezien en 19 kinderen waarbij de leer
krachten probleemgedrag signaleert. 
Er zijn echter slechts 4 kinderen (7% 
van het totaal van de 57 kinderen die 
zowel door de ouders als de leer
kracht zijn beoordeeld) die zowel vol-

aard van het probleem 

totaal gedrag 
totaal gedrag + internaliserend gedrag 
totaal gedrag + externaliserend gedrag 
totaal gedrag+ internaliserend en externaliserend gedrag 
internaliserend gedrag 
externaliserend gedrag 
internaliserend + externaliserend gedrag 

n=19 

n=l 
n=3 
n=l 
n=2 
n=9 
n=2 
n=l 

Tabel 4. Analyse van het probleemgedrag door de leerkrachten (TRF) 
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gens de CBCL als de TRF gedragspro
blemen vertonen. Dit betekent dat 
47% van de totale groep van 57 kin
deren óf op school, óf thuis gedrags
problemen vertoont. 

b. Kinderen met een communicatie
ve handicap 

Voor de 32 kinderen met een commu
nicatieve handicap is door de leer
krachten een TRF ingevuld. 
Hieruit blijkt dat bij 9 kinderen (30%) 
gedragsproblemen worden geconsta
teerd, waarbij ook hier weer totaal 
gedrag en internaliserend gedrag 
opvallen (zie tabel 5) 

kelen naarmate ze ouder worden. 
Over het algemeen ervaren de ouders 
al gedragsproblemen, wanneer deze 
nog niet objectief vast te stellen zijn. 
Een verklaring zou kunnen liggen in 
de ongerustheid van de ouders over 
het onvoldoende spreken van hun 
kind. Ze stellen zich voor hoe het zou 
zijn om niet goed te kunnen spreken 
en kunnen zich vervolgens niet voor
stellen dat onvoldoende praten niet 
zou leiden tot frustraties. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat de 
ouders 'normale' kinderlijke gedra
gingen interpreteren vanuit de taai-
problematiek en daarom 'normaal' 
gedrag interpreteren als afwijkend. 

aard van het probleem 

totaal gedrag + internaliserend gedrag 
totaal gedrag + externaliserend gedrag 
internaliserend gedrag 

n = 9 

n=4 
n=2 
n=3 

Tabel 5.Analyse van het probleemgedrag van kinderen met een communicatieve 

handicap door de leerkrachten (TRF) 

Op de afzonderlijke schalen ligt de 
verdeling als volgt: 

totaal gedrag n=6 19% 
internaliserend gedrag n=7 22% 
externaliserend gedrag n=2 6% 

De kinderen met een communicatieve 
handicap hebben ongeveer even vaak 
gedragsproblemen als kinderen met 
een specifieke spraaktaalproblema-
tiek. Ook bij de kinderen met een 
communicatieve handicap komt het 
het internaliserend gedrag en totaal 
probleemgedrag vaker voor dan in de 
normgroep. Het externaliserend 
gedrag komt niet vaker voor dan in 
de normgroep. 

4. Discussie 

De onderzoeken die wij tot nu toe 
hebben uitgevoerd maken de aanna
me sterker dat spraak/taalproblemen 
kunnen leiden tot gedragsproblemen. 
De resultaten wijzen in de richting 
dat kinderen met spraak-en taalmoei-
lijkheden gedragsproblemen ontwik-

Opvallend weinig kinderen 

ontwikkelen en op school en 

thuis probleemgedrag 

Wanneer de kinderen de schoolleef-
tijd eenmaal hebben bereikt zijn er 
ook in objectieve zin gedragsproble
men aan te wijzen: 47% van de kinde
ren vertoont hetzij op school hetzij 
thuis gedrag dat in een klinische 
score valt. Opvallend is dat er maar 
weinig kinderen zijn ( 7%) die in 
beide situaties problematisch gedrag 
vertonen. Dit doet vermoeden dat de 
situatie waarin het kind zich bevindt 
van invloed is op het gedrag en dat 
gedragsproblemen niet zonder meer 
lijken te ontstaan vanuit de spraak-en 
taalproblematiek. Interactieve proces
sen spelen ook een rol. Op school gaat 
het kind om met leeftijdsgenootjes. 
Thuis is het kind samen met de 
ouders en eventueel broertjes en zus
jes. Deze twee situaties, waar het kind 
dagelijks mee te maken heeft, stellen 

verschillende eisen aan de interactie-
vaardigheden van het kind. 
Het feit dat kinderen met een com
municatieve handicap in de klas even 
vaak gedragsproblemen vertonen als 
kinderen met een specifieke spraak-
taalproblematiek doet wel vermoe
den dat de taal een belangrijke rol 
speelt bij de genese van gedragsstoor
nissen. 

De gedragingen waarin de kinderen 
anders zijn dan de normgroep zijn op 
school internaliserend gedrag en 
thuis internaliserend en totaal 
gedrag. 
Op externaliserend gedrag zijn de 
kinderen niet verschillend van de 
normgroep. Wanneer ook aan het 
eind van het onderzoek blijkt dat de 
kinderen voornamelijk internalise
rend gedrag vertonen (soms gecom
bineerd met totaal gedrag), zou het 
voor de schoolpraktijk kunnen bete
kenen dat meer aandacht besteed 
moeten worden aan expressieve vak
ken. 

.Bij de verdeling jongens-meisjes valt 
op dat op de scholen onder de oudere 
kinderen een vrij evenwichtige verde
ling wordt aangetroffen. Dit is opval
lend omdat in de klinische praktijk 
blijkt dat drie keer zoveel jongens als 
meisjes spraak-en taalproblemen ont
wikkelen. Zou hier een rol kunnen 
spelen dat, wanneer bij meisjes 
spraak-en taalproblematiek voor
komt dit meestal ernstiger van aard is 
dan bij jongens (Goorhuis-Brouwer 
1988) en dat jongens om die reden 
eerder de school verlaten dan meis
jes? 

De leeftijdsopbouw van de kinderen, 
meer achtjarigen dan tienjarigen en 
meer tienjarigen dan twaalfjarigen 
doet vermoeden dat de doorstroom 
in de scholen groot is. 
De scholen kunnen kennelijk zo'n 
didactisch klimaat scheppen dat toe
gesneden is op de spraak-en taalpro
blematiek van het kind, dat veel kin
deren gerevalideerd terug kunnen 
naar het regulier onderwijs. 
Ook is het mogelijk dat de communi-
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catieve hand icap in die zin is opgehe
ven da t het k ind functioneert over
eenkomst ig d e niet-verbale mogelijk
h e d e n en inmidde l s op ande r speciaal 
onderwijs meer o p zijn plaats - en 
terecht gekomen- is (LOM/MLK) . 
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Taal in blokjes 
Project Lezen/Spellen op de Professor van Gilseschool: de Fonologische en 
Leerpsychologische (F&L®) methode voor lees- en schrijfproblemen 

T. Boumans 
Met een inleiding van Julie van Lanschot 

Samenvatting 

Op de Professor van Gilseschool, school voor slechthorende kinderen 

en kinderen met (ernstige) spraak- en taalproblemen, wordt sinds 

begin 1995 gewerkt aan een aanpassing van de F&L methode. Het 

groeiend aantal kinderen met hardnekkige lees- en spellingproblemen 

dat werd aangemeld voor individuele begeleiding, vormde de directe 

aanleiding tot het zoeken naar een alternatief voor de reguliere lees-

en spellingmethodes. 

De F&L methode van Thalita Boumans is oorspronkelijk ontwikkeld 

voor de behandeling van dyslectische kinderen/volwassenen en biedt 

ook goede mogelijkheden voor preventie. Het is een auditief analyti

sche lees- en spellingmethode die de inprenting van woorden vrijwel 

overbodig maakt. Op dit moment wordt een experimentele schoolver-

sie ontwikkeld van de F&L methode. 

In het eerste gedeelte van dit artikel wordt inhoudelijk ingegaan op de 

F&L methode, in het tweede gedeelte wordt de invoering van de F&L 

methode op de Professor van Gilseschool besproken. 

Inleiding 

De presentatie 'Taal in blokjes' tijdens 
de VeBoss-conferentie van dit jaar 
was het resultaat van een gezamenlij
ke inspanning van Thalita Boumans 
van Stichting Taalhulp en de 
Werkgroep Lezen en Spellen van de 
Professor van Gilseschool, school 
voor kinderen met (ernstige) spraak-
en taalmoeilijkheden en slechthoren
de kinderen, in Haarlem. 
De Fonologische en Leerpsycholo
gische methode (F&L methode) van 
Thalita Boumans wordt gebruikt in 
alle groepen van de Professor van 
Gilseschool, behalve de peuter- en 
kleuter-groepen. 
Met deze methode voor technisch 
lezen en spellen/schrijven worden de 
leerlingen ook individueel of in klei
ne niveaugroepjes begeleid door de 
remedial teacher en de logopedisten. 

Dit samenwerkingsverband bestaat 

twee jaar en heeft tot doel het aan
passen van de F&L methode voor 
gebruik op de Professor van Gilse
school. 
De medewerkers van Stichting 
Taalhulp, een landelijke stichting 
gespecialiseerd in onderzoek en bege
leiding van kinderen en volwassenen 
met dyslexie, werken al ruim tien jaar 
met deze methode. Het gaat hier om 
individuele begeleiding van kinderen 
en volwassenen die zijn vastgelopen 
in het leerproces van lezen en/of 
spellen (Boumans en Karman, 1993). 
Enkele jaren geleden kwamen op de 
Professor van Gilseschool steeds 
meer kinderen in aanmerking voor 
remedial teaching vanwege hardnek
kige lees- en spellingproblemen. Dit 
gegeven komt overeen met de resul
taten van onderzoek naar de relatie 
tussen spraak-/taalontwikkelingpro
blemen en lees- en spellingmoeilijk-
heden (Visser e.a., 1993). De populatie 
van scholen voor kinderen met (ern

stige) spraak- en taalmoeilijkheden 
vormt dus een risicogroep voor lees-
en/of spellingproblemen. De leerlin
gen hebben vaak niet alleen extra aan
dacht nodig , maar vooral ook een 
andersoortige aanpak vanaf het vroeg
ste stadium in het proces van leren 
lezen en spellen. 
Met het in school halen van de F & L 
methode ter ondersteuning van de in 
de klas gebruikte taalmethodes, 
wordt de leerlingen nu een compleet 
pakket geboden voor technisch lezen 
en spellen/schrijven. 

Waarom kiest de Professor van 
Gilseschool voor het aanpassen van 
de F & L methode, terwijl er kant-en-
klare methodes te verkrijgen zijn? Het 
antwoord op deze vraag ligt voor de 
hand: de gangbare taalmethodes -en 
de remediërende aanpak die daar
op gebaseerd is- hebben een aantal 
bezwaren, waardoor ze minder ge
schikt zijn voor leerlingen met (ernsti
ge) lees- en schrijfproblemen. 
Er wordt over het algemeen te weinig 
aandacht besteed aan de versterking 
van het fonologisch bewustzijn. Dit is 
een ernstige tekortkoming, aangezien 
onderzoek (zie voor een overzicht o.a. 
van den Bosch en van Bon, 1994) en 
praktijk hebben uitgewezen dat kin
deren met lees- en schrijfproblemen 
juist op fonologisch niveau vaak uit
vallen. Door het verminderde fonolo
gisch bewustzijn is het voor deze kin
deren moeilijk om klanken en letters 
op de juiste wijze te associëren en te 
gebruiken. Een tweede bezwaar is dat 
de stappen in de aanvangsfase van 
het leren lezen en spellen bij gangba
re taalmethodes vaak te groot zijn 
voor kinderen met (ernstige) spraak-
en taalmoeilijkheden. 

De F&L methode is een fonologische 
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methode waarin technisch lezen en 
spellen (schrijven) in geintegreerd 
systeem aangeboden wordt. De 
methode kan aanvullend gebruikt 
worden naast de op school gebruikte 
taalmethodes. De F&L methode heeft 
de volgende kenmerken. 

- De visualisatie van klankkenmer-
ken in kleuren, blokken en gebaren 
ondersteunt de vorming en verster
king van het fonologisch bewustzijn. 
Door middel van het leren werken 
met klinkers, het opdelen van woor
den in klankgroepen en het herken 
nen van vaste voor- en achtervoeg
sels, verkrijgen de leerlingen inzicht 
in de structuur van woorden. 

- De basisvaardigheden voor het le
ren lezen en spellen kunnen in het 
voorbereidende traject en in de aan 
vangsfase uitgebreid en op speelse 
wijze geoefend worden. 
Met behulp van gekleurde blokken 
wordt de structuur van losse klan
ken en de structuur van klankgroe
pen in woorden visueel gemankt. 
Hiermee wordt een beroep gedaan 
op diverse auditieve vaardigheden 
zoals: analyse, geheugen, temporele 
ordening en klinkeridentificatie. 
Ook de synthese kan met de klank 
blokken geoefend worden. 

- De regels zijn helder en compact ge
formuleerd. De regels worden 
weergegeven door middel van een 
pictogram met een korte regeltekst. 

- De leerstappen de aanvangsfase 
van het leren lezen zijn veel kleiner 
dan in reguliere taalmethodes. Dit 
maakt de methode geschikt voor 
kinderen met (ernstige) spraak- en 
taalmoeilijkheden. De leerstappen 
zijn zeer consequent opgebouwd en 
binnen een niveau kan zeer uitge
breid geoefend worden. 

- Er worden verschillende kanalen 
van informatieverwerking gebruikt 
in de F&L methode. 
Het relatief zwak onwikkelde audi
tieve kanaal (of dit nu komt door 
onvoldoende waarneming zoals bij 

slechthorenden, of door gebrekkige 
auditieve verwerking zoals bij veel 
kinderen met spraak- en taalmoei
lijkheden) wordt intensief getraind 
en ondersteund door informatie via 
het visuele kanaal (kleuren,gekleur-
de blokjes en pictogrammen). Het 
auditieve kanaal wordt ook onder 
steund via het motorische en tactie
le kanaal, door het gebruik van on
dersteunende klinkergebaren, en 
door het opbouwen, afbreken en 
voelen van geblokte woordjes. 

- Het bouwen met blokjes en het wer
ken met kleuren maakt de methode 
ook geschikt voor slechthorende 
kinderen, met name voor het leren 
spellen. Ook deze kinderen kunnen 
door de visualisatie van de klank-
kenmerken en de daaraan gekop
pelde regels, inzicht krijgen in de 
woordstructuren en in de systema
tiek van de geschreven taal, waar 
door zij o.a. de spelling gemakkelij
ker onder de knie krijgen. 

Onder begeleiding van Thalita 
Boumans heeft de werkgroep Lezen 
en Spellen zich de afgelopen twee 
jaar beziggehouden met: 
- het aanpassen van de methode voor 

het werken in groepen door het ont
wikkelen van werkvormen (o.a. 
werkbladen, dictees en spelletjes) 
en het maken van een stappenplan 
voor leerkrachten, 

- het aanbrengen van differentiatie in 
de klas door een zeer zorgvuldige 
opbouw van woordstructuren in 
kleine leerstappen; hierdoor kan 
iedere leerling op zijn eigen niveau 
werken, 

- de samenstelling van een testbatte
rij ter bepaling van het niveau van 
leesvaardigheden, spellingvaardig-
heden en basisvoorwaarden. 

De positieve ervaringen met de F&L 
methode op de Professor van 
Gilseschool 
hebben ertoe geleid dat Thalita 
Boumans een experimentele school-
versie van de F&L methode voor 
Basis- en Speciaal-Onderwijs ontwik
kelt. Inmiddels is het eerste gedeelte 

'Aanvankelijk Lezen en Spellen' bijna 
gereed. 

De F&L® Methode 

De F&L methode is ontstaan vanuit 
het goed observeren van dyslectici 
(wat voor soort fouten maken ze, 
welke denkprocessen kunnen aan 
deze fouten ten grondslag liggen) en 
vanuit het bestuderen van de eigen
schappen van onze taal. 

1. Kenmerken van dyslexie 

Dyslexie kan gedefinieerd worden als 
een probleem met de fonologische 
structuur van een taal en de taalstruc
tuur in het algemeen. 

Het bouwen met blokjes en het 

werken met kleuren maakt de 

methode ook geschikt voor 

slechthorende kinderen 

Kinderen en volwassenen met forse 
lees- en schrijfproblemen hebben een 
(zeer) gebrekkig fonologisch bewustzijn. 
Wat vooral opvalt is de gebrekkige 
informatieverwerking van klanken 
en de automatiseringsproblemen in 
het proces van decoderen (lezen) en 
coderen (schrijven/spelling). Het 
begrip 'schrijven' wordt hier gebruikt 
voor de schriftelijke formuleervaar
digheid in het algemeen: spelling 
(woorden), zinsbouw, interpunctie 
(punten en komma's) en verhaalin
houd. Het begrip 'spelling' is een te 
beperkte definitie voor de moeilijkhe
den en de problemen die ontstaan als 
dyslectici zich op papier willen uit
drukken. Naast opvallende proble
men met de spelling zijn er ook vaak 
problemen betreffende zinsbouw, 
(vaak erg eenvoudige en/of slechtlo
pende zinnen) , interpunctie (vaak 
niet of nauwelijks aanwezig) en ver
haalopbouw (te eenvoudig, te weinig 
verhaal). Helaas worden deze aspec
ten bij onderzoek vaak overgeslagen 
omdat er veel met (woord)dictees 
getest wordt. Ook het handschrift 
wordt nadelig beïnvloed door spel
lingproblemen. 
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2. Klanktalen en Beeldtalen 

Dyslectici hebben problemen met de 
klankstructuur van de taal en de wet
matigheden die daaruit voortvloeien. 
De structuur van de te leren taal 
bepaalt wat er geleerd moet worden. 
Bij de behandeling van dyslexie is het 
dan ook heel belangrijk om de eigen
schappen van de te leren taal te bestu
deren. Daarbij is het zinvol om het 
verschil tussen beeldtalen en klankta
len nader uit te werken. 

Talen kunnen ingedeeld worden in 
beeldtalen en klanktalen, elk met hun 
specifieke kwaliteiten. 
Beeldtalen berusten op visuele inpren
ting. Er is geen relatie tussen de klank 
en de schrijfwijze van het woord. 
Afbeeldingen van jachttaferelen in 
grotten van onze voorouders en Oud-
Egyptische wandschilderingen in 
piramides zijn voorbeelden van 
beeldtalen. 

De eerste beeldtalen waren vrij reali
teitsgetrouw. Boodschappen werden 
weergegeven door voorwerpen en 
gebeurtenissen af te beelden. In de 
loop van de tijd werden de afbeeldin
gen in de beeldtalen meer een soort 
pictogrammen waarbij een plaatje 
een symbool is voor een woord. 
Voorbeelden hiervan zijn hiërogliefen 
en het Chinese schrift. Moderne voor
beelden van beeldtalen zijn verkeers
borden en gebruiksaanwijzingen zon
der tekst, zoals bijvoorbeeld bij was-
voorschriften 

Talen kunnen ingedeeld worden in 

beeldtalen en klanktalen, elk met 

hun specifieke kwaliteiten. 

In de loop van de geschiedenis zijn, 
uit praktische overwegingen, klank
talen ontwikkeld zoals het alfabet. 
Het alfabet is een systeem dat wijd
verbreid is en waarmee men met 26 
tekens elk woord kan weergeven. 
Klanktalen berusten op klanken. 
Er is een directe relatie tussen de 
klank, de uitspraak van het woord en 
de schrijfwijze. Het voordeel van een 
klanktaal ten opzichte van een beeld

taal is dat er veel minder symbolen 
uit het hoofd geleerd hoeven te wor
den, zodat de geheugenbelasting 
afneemt. Bij een beeldschrift moet 
voor elk nieuw begrip (woord) een 
nieuw plaatje (symbool) worden 
geleerd. Bij een alfabetisch schrift kan 
men nieuwe woorden lezen, schrijven 
en uitspreken als men de principes 
van het alfabetisch schrift beheerst. 
Het alfabetisch schrift kent ook een 
paar nadelen: het vraagt een hogere 
abstractiegraad dan beeldtalen en een 
redelijk ontwikkeld fonologisch 
bewustzijn. 
Om te leren lezen en schrijven moet 
een taalleerder in staat zijn om een 
woord in klankgroepen te verdelen 
(segmentatie) en om de losse klanken 
in het woord te onderscheiden. 
Vooral dit laatste is niet vanzelfspre
kend: het verdelen van een woord in 
losse klanken, b.v. boot in b-oo-t, kat 
in k-a-t of worst in w-o-r-s-t- vraagt 
een abstractie van de klankwerkelijk-
heid. 
In de fysische werkelijkheid bestaat 
een uitgesproken woord uit een 
'samengesmolten klankstroom' waar
bij de klanken elkaar onderling ver
kleuren zodat de grenzen tussen de 
klanken (b.v. waar eindigt de 'k' en 
waar begint de 'a' in het woord kat) 
niet duidelijk zijn aan te geven. 
Mensen die een onbekende, buiten
landse taal horen zullen dit probleem 
herkennen omdat zij niet in staat zijn 
om de losse klanken in de woorden te 
onderscheiden. Het abstractievermo
gen om losse klanken in woorden te 
onderscheiden hangt samen met het 
leren werken met de klank-teken 
koppeling van een taal ( klank-teken 
koppeling, analyse en synthese). 

Elke alfabetische taal heeft eigen 
klankafspraken met het alfabet. De 
Nederlandse klank-teken koppeling 
is -vergeleken met buitenlandse talen 
zoals het Engels en het Frans- erg 
eenduidig. In de Nederlandse taal 
wordt het alfabet gebruikt om 43 
klanken weer te geven. Van de 5 klin
kers uit het alfabet zijn 23 klinkers 
gemaakt en drie klinker-medeklin
kercombinaties. Dit zijn korte klin

kers (a, e, i, o, u), lange klinkers (aa, 
ee, oo, uu), twee-teken klinkers (ei/ij, 
ou /au , ie, eu, oe, ui), drie -teken klin
kers (aai, ooi, oei), stomme klinkers 
(e, i / -ig), ij /-lijk)) en de klinker-
medeklinkercombinaties 'eeuw', 
'ieuw' en 'uw'. De medeklinkers val
len grotendeels samen met het alfabet 
met uitzondering van de sch, ch/g, 
ng, nk, -d/- t en -b/-p. De medeklin
kers c, q en x worden alleen in bui
tenlandse woorden (leenwoorden) 
toegepast. 

De Nederlandse klank-teken 

koppeling is, vergeleken met 

buitenlandse talen zoals het Engels 

en het Frans, erg eenduidig. 

Een klanktaal is geen beeldtaal en dus 
niet geschikt voor visuele inprenting. 
Vanuit dit standpunt is de didactiek 
van woorden overschrijven, woorden 
uit het hoofd leren, woorden flitsen, 
woordrijtjes lezen en dergelijke wei
nig zinvol. Het verklaart tevens waar
om dyslectici die op deze wijze 
behandeld worden vaak het stempel 
'didactisch resistent' krijgen. De resul
taten met deze wijze van behandeling 
zijn vaak teleurstellend, juist bij dys
lectici. Daarnaast kleven er nog meer 
bezwaren aan gebruikte behande
lingsmethoden (Boumans 1996). 

3. Klankbeeldtaal 

Mensen met ernstige lees- en schrijf
problemen hebben veel moeite met 
de klankstructuur van een taal. 
Omdat het Nederlands een klanktaal 
is moeten zij de Nederlandse klank
structuur en de gevolgen daarvan 
voor de regelgeving leren beheersen. 
De F&L methode beoogt de 
Nederlandse klanktaal meer toegan
kelijk te maken voor dyslectici. 

Dyslectici zijn in het algemeen sterk 
in het analyseren en structureren van 
visuele en ruimtelijke informatie. Een 
klanktaal kan alleen geleerd worden 
met klanken. 
Dyslectici zijn sterk in beelden. De 
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T A A L IN B L O K J E S 

K l i n k e r s 

korte klanken 

lange klanken 

o - a - i - e - u 

aa - ee - oo - uu 
aa1 - e0 - o0 - uyt 

2-teken klanken ij/ei - ou /au 
ie - oe - eu - ui 

3-teken klanken aai - ooi - oei 

stomme klanken e - i (ig) - ij (lijk) 

rest eeuw - ieuw - uw 

kkr 

lkr 

2tkr 

3tkr 

skr 

figuur 1 

F&L methode combineert de sterke 
en zwakke punten van dyslectici: in 
deze methode worden klanken aan 
beelden gekoppeld zodat er een 
klnukbeeldtaal ontstaat. Bij klankbeel
den gaat het niet om 'woordbeelden' 
en visuele inprenting maar om het 
visueel analyseren en onderscheiden 
van klankstructuren. 
De klanken worden gekoppeld aan 
een kleurcode waarbij de groepen 
klinkers en de medeklinkers elk een 
eigen kleur hebben (markers en blok
ken). Aan de klinkers worden vervol
gens klankregels gekoppeld. In 
figuur 1 worden de Nederlandse 
klanken met bijbehorende fonologi
sche regels weergegeven. 
De F&L methode behandelt het tech
nisch lezen en schrijven (spellen) als 

M e d e k l i n k i 

b - d - f - g - h - j -

k - 1 - m - n - p - r -

s - t - v - w - z 

ng /nk - ch - sch 

; r s 

— 

c h / g r 

f / v r 

s /z r 

buitenlandse klanken : c - q - x - y 

een geïntegreerd systeem. De basis
vaardigheden die nodig zijn voor 
technisch lezen en schrijven -zoals 
auditieve discriminatie, klank-teken 
koppeling, auditieve en visuele ana
lyse en synthese en auditief geheugen 
voor woorden en zinnen- worden zo 
snel mogelijk geïntegreerd aangebo
den in lees- en schrijftaken. In veel 
werkvormen van de F&L methode 
worden (de processen van) lezen en 
schrijven gecombineerd. 

4. Spelling/ het schrijven 

Spelling is coderen van klank naar 
teken(s). De F&L methode is een 
woordstructuurmethode waarbij de 
klinkers als ankerpunten binnen de 
woorden een essentiële plaats inne

men. De eigenschappen van de klin
kers bepalen de basisregels van de 
spelling. Voor de didactiek is het 
belangrijk om de naam van de spel
lingregel te laten aansluiten op de 
groep klinkers waar de regel betrek
king op heeft. De lange klankenregel 
(lkr) heeft dus betrekking op lange 
klanken, de korte klankenregel (kkr) 
heeft betrekking op korte klanken, de 
stomme klankenregel heeft betrek
king op stomme klanken enzovoort. 
Termen als 'letterdief', 'open letter
greep regel', 'jantje snoeper', 'dubbel
zetter' en 'gesloten lettergreep regel' 
zijn verhullend en verwarrend: zij 
wekken geen enkele associatie op met 
de klanken waarop de regels betrek
king hebben. 

Als voorbeeld van een klankregel 
noem ik de ch/g regel: 

begin woord: g 
einde woord: g 

uitzonderingen: lach, pech, kuch, 
toch, zich, ach, och, joch (Ach, och, 
wat een pech heeft dat joch. Hij stoot 
zich en ik lach toch). 

na een lange klank: g 
na een twee-teken klank: g 
na een stomme klank: g 
na een korte klank: ch 

uitzonderingen: liggen, leggen en 
zeggen. 

Alle regels hebben een maximaal 
generalisatievermogen doordat zij 
zowel op bestaande als niet bestaan
de woorden kunnen worden toege
past. Met de bovenstaande ch/g regel 
kunnen bijvoorbeeld de volgende 
pseudowoorden op juiste spelling 
beoordeeld worden: 'staggen', 'buch-
loos', 'meechel', 'kieguur', 'chaaste-
gelogeug' en 'kachegoguipieg'. Leer
lingen die met dit systeem werken 
leren om de spelling van woorden, op 
het moment dat het woord aangebo
den wordt, te (re)construeren vanuit 
de klankstructuur van de taal. Dit 
maakt hen onafhankelijk van eerder 
aangeboden woorden. 

Het klank- en klankregelsysteem van de 
F&L methode werkt op bestaande en niet 
bestaande woorden ('pseudowoorden'). 
In de F&L methode wordt dan ook 

VHZ • jaargang 37 nummer 2 • juni 1497 



met een zeer grote diversiteit aan 
echte en pseudowoorden ge-werkt 
die ingedeeld zijn op klinker-mede
klinker structuren en op de benodig
de regels. De schrijfwijze van een 
woord wordt daardoor losgekoppeld 
van de betekenis en van eerder aan
geboden woorden. Woorden worden 
in het algemeen slechts een- of twee
maal aangeboden zodat bepaalde 
woordstructuren met telkens nieuwe 
woorden geoefend kunnen worden. 
Het leren van een specifiek woord
pakket behoort uitdrukkelijk niet tot 
de doelstellingen van de F&L metho
de. 

Bij schrijftaken zijn werkvormen 
belangrijk die het schrijven (spellen) 
in een aantal leer- en denkstappen 
onderverdelen, zoals het classificeren 
van woorden in een bepaalde spel
lingcategorie (een inzichtgevende 
taak waarbij gelijk wordt gelezen), 
het luisteren naar woorden en zinnen 
(auditief dictee) en het spontaan of 
vrij schrijven waarbij de leerling zelf 
woorden bedenkt en opschrijft in 
samenhangende zinnen (de uiteinde
lijke doelstelling van het onderwijs). 

5. Lezen 

Lezen (en zeker aanvankelijk lezen) is 
decoderen van teken(s) naar klank. 
Het aantal klinkers bepaalt het aantal 
klankgroepen (lettergrepen). De her
kenning van de klinkers en het aantal 
klankgroepen geeft een belangrijke onder
steuning bij het technisch lezen. 
De structuur van korte en lange 
woorden is in wezen hetzelfde: een 
lang woord zoals 'gemeenteverorde
ning'... bestaat uit een aaneenschake
ling van eenvoudige klinker-mede
klinkerstructuren : ge-meen-te-ver-
or-de-ning. Deze zijn van het type 
mkm 'roos' en 'vis', mk / km 'nee', 'op' 
en 'de' (stomme klinker). Voor het 
ontsleutelen van meerlettergrepige 
woorden is het van groot belang dat 
de klinker waargenomen wordt als 
ankerpunt van de lettergreep en dat 
de segmentatie van de lettergrepen 
tussen de klinkers correct uitgevoerd 
wordt. Het waarnemen van het aantal 

klinkers in woorden geeft tevens 
informatie over de woordlengte 
zodat er beter geanticipeerd kan wor
den hoe een woord gelezen moet 
worden. Voor het woord 'hazenpad' 
zal dan bijvoorbeeld minder snel 
'hazen' of een ander woord gelezen 
worden. Het werken met klinkers als 
ankerpunten remt het radend lezen af 
en maakt het technisch lezen efficiën
ter. Bij de aanvang van het technisch 
lezen worden in de F&L methode 
twee fases onderscheiden: de eerste 
fase is het voorcoderen van de lees
tekst door de klinkers te kleuren en 
de tweede fase is het hardop lezen 
van de voorgecodeerde leestekst. 
Later wordt de kleurcodering wegge
laten. De leerlingen geven regelmatig 
aan tijdens het lezen toch de kleuren 
in hun hoofd te zien. Er heeft een con
ditionering tussen klanken en kleuren 
plaatsgevonden, die het fonologisch 
bewustzijn activeert en het technisch 
lezen ondersteunt. 

Nederlandse spelling 

klinkers klinker 
regels 

mede 
klinkers 

grammaticale 
spelling 

leenwoord 
spelling 

fig. 2 

6. Woordopbouw 

Bij de woordopbouw wordt de fono
logische spelling losgekoppeld van 

grammaticale spelling, leenwoord
spelling en visuele inprenting (fig. 2). 

6.1 fonologische spelling 
Een fonologische methode vraagt een 
nauwkeurige selectie en verdeling van 
klinker-medeklinkerstructuren binnen de 
aangeboden ivoorden. De F&L methode 
heeft een zeer fijnmazige opbouw van 
woordstructuren. Dit komt ook voort 
uit de leerpsychologische benadering 
(zie ook punt 8). 

In de F&L methode komen bijvoor
beeld in een dictee op mkm-niveau 
(medeklinker-klinker-medeklinker, 
zoals tak, gaan, buis) alle verschillen
de medeklinkers aan bod, waarbij 
ook nog gekeken is naar voor- of 
eindpositie van de medeklinkers. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld de letter 't' 
niet alleen aan het begin van woorden 
maar ook aan het einde van woorden 
wordt aangeboden. In elk mkm-dic-
tee zitten ongeveer evenveel korte, 
lange en twee-teken klanken en zijn 
alle klanken binnen die categorieën 
zo evenwichtig mogelijk vertegen
woordigd (alle lange klanken komen 
b.v. in principe tenminste eenmaal 
aan bod per dictee). Bovendien is er 
gezorgd voor een goede onderlinge 
spreiding van korte, lange en twee
teken klanken waardoor er geen 
'blokken' ontstaan met bijvoorbeeld 
alleen maar lange klanken. Verder 
komen niet alleen mkm-structuren 
aan bod maar ook mk (nee, jou) en 
km (op, aan). Dit om te voorkomen 
dat leerlingen gefixeerd raken op de 
mkm- structuur. De zinslengte bij de 
eerste mkm-dictees is kort en er wor
den niet meer dan twee inhoudelijke 
begrippen aan elkaar gekoppeld, bij
voorbeeld 'een kan met ijs', 'daan wil 
een boek'. 

Volgens het principe 'schrijf wat je 
hoort' komen in mkm dictees geen 
klankverkleuringen voor (pijl, deur), 
geen stomme klinkers (de), en geen d 
aan het einde van een woord (hoed, 
bad). 

De mkm-structuur wordt vervolgens 
uitgebouwd naar mkm-mkm (lees
boek, zondag), mkmm (een eindclus-
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ter is makkelijker dan een beginclus-
ter), mmkm, mmkmm, mkmmm, 
mmmkm en combinaties hiervan. De 
moeilijkheidsgraad van medeklinker-
clusters is afhankelijk van de onder
linge beïnvloeding van de klanken 
waaruit een medeklinkercluster is 
opgebouwd. Bij de clusters van twee 
medeklinkers wordt onderscheid 
gemaakt tussen makkelijk te analyse
ren en moeilijk te analyseren clusters. 
Dit is onder andere afhankelijk van 
het voorkomen van plofklanken 
(explosieven) op bepaalde posities in 
het woord (Karman, 1997). De mak
kelijk te analyseren clusters worden 
als eerste aangeboden omdat de 
onderlinge verkleuring daar het 
minst aanwezig is. Zo komen de clus
ters '-st' (kast), '-ns' (mens), 'vl-' 
(vlieg), 'sl-'(slee) eerder aan bod dan 
de clusters 'kl-' (kleef), 'tr-' (trap), 'dw-
' (dwaas), '-ts' (fiets), '-ps', (oeps). 
Voorbeelden van fouten in de moei
lijk te analyseren medeklinkerclusters 
zijn 'kap' (klap) en 'fies' (fiets). 

Een nauwkeurige klinker-medeklin
ker opbouw waarbij rekening is 
gehouden met klankverkleuringen, 
volgorde van medeklinkerclusters en 
woordlengte ontwikkelt het fonolo
gisch bewustzijn en maakt de kans op 
falen klein. Ook 'snelle' leerlingen 
doorlopen alle niveaus, maar zij heb
ben niet zoveel oefenstof nodig. 

6.2 grammaticale spelling 
Onder grammaticale spelling wordt 
in de F&L methode spelling verstaan 
die berust op morfologische princi
pes, zoals de woordverlenging, de 
spelling van de slot-n en de werk
woordspelling. Voorbeelden van 
woordverlenging zijn : paarden dus 
paard, staarten dus staart, pakte dus 
gepakt, zaagde dus gezaagd . De 
spelling van de d of t berust op niet 
op de hoorbare klank (een t) maar op 
het morfologisch principe van de 
woordverlenging. 

Het is jammer dat fonologische regels 
in bestaande taalmethodes vaak 
samen met de morfologische regel 
van de woord verlenging worden aan
geboden in analogierijtjes. Voor de 

lange klankenregel geeft dit loop
lopen, maak-maken, boot-boten en 
veeg-vegen. Dit bevordert niet het 
inzicht in ons taalsysteem: door de 
meervoudsuitgang '-en 'achter woor
den te plaatsen wordt loop-lopen, 
pot-potten, haas-hazen en beef-
beven. Door de toevoeging van het 
stukje '-en' gebeurt er dus een hele
boel. Een logische en foute conclusie 
kan dan zijn dat er dus niets gebeurt 
als er geen '-en' achter het woord (of 
direct na de lange klankenregel) 
geplaatst kan worden. De logische 
consequentie van deze gedachten-
gang geeft: 'wooning', 'jaaloers', 'mee-
ter', 'keegel', 'beezem', 'heelaas', 'naat
uur', 'booterham' , 'loogoopeedie', 
'raadijzen' en 'keegelen'. 

De spelling van de 'slot-n' vormt vaak 
een probleem. Wanneer schrijf je een 
'n' wel en wanneer niet? Is het 'de 
leuke boeke', 'de leuken boeke', 'de 
leuken boeken' of 'de leuke boeken'? 
Dit is afhankelijk van de woordsoort: 
zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk 
naamwoord of werkwoord. De werk
woordspelling is nog ingewikkelder, 
de hoorbare klank 't' wordt bijvoor
beeld geschreven als d / t / d t . Dit kan 
aanleiding geven tot fouten van het 
type 'hij speeld' (ten onrechte 
gebruikte regel van de woordverlen
ging) en 'hij heefdt' (overgeneralisatie 
van 'dt'). 

6.3 leenwoordspelling 
De leenwoordspelling heeft in de 
F&L methode een aparte plaats. Om 
inzicht te krijgen wat leenwoorden 
zijn moet de leerling eerst weten wat 
Nederlandse spelling is. Op zich is dit 
niet zo moeilijk omdat elk woord dat 
niet geschreven is volgens de princi
pes van de Nederlandse klank-teken 
koppeling tot de leenwoorden gere
kend kan worden. Voorbeelden hier
van zijn de 'ou' en 'ch' in 'douche' en 
de 'au' en 'ch' in 'chauffeur' (ou/au 
wordt uitgesproken als oe/oo en ch 
wordt uitgesproken als sj). Er zijn ook 
buitenlandse woorden die bijna het
zelfde klinken maar anders gespeld 
worden. Vergelijk bijvoorbeeld crèche 
(Franse klank-teken koppeling) met 

crash (Engelse klank-teken koppe
ling) en cheque met shag. Voor de 
herkenning van leenwoorden hoeft 
dit geen probleem te zijn omdat beide 
spellingen afwijken van de 
Nederlandse klank-teken koppeling. 
Wel is het zinvol om de leenwoorden 
van Franse en Engelse oorsprong 
apart in te delen. Langere leenwoor
den kunnen vaak ook herkend wor
den aan hun afwijkende woordstruc
tuur. Als de leerling leenwoorden kan 
herkennen, dan kan vervolgens de 
leenwoordspelling worden geleerd 
met behulp van leenwoord klank
teken koppeling en leenwoordregels. 

6.4 visuele inprenting 
Visuele inprenting is nodig bij spel
ling die niet op klank en/of regel cor
rect geleerd kan worden, zoals ij/ei, 
ou /au , f/v (begin woord), gedeeltes 
van leenwoorden en enkele 
Nederlandse uitzonderingen. Bij de 

Het is 

regels 

jammer dat fonologische 

n bestaande taalmethodes 

vaak samen met de morfologische 

regel van de woordverlenging 

worden aangeboden in 

analogierijtjes. 

F&L methode is dit een beperkte rest
categorie. 

7. Leerfases 

Voor de didactiek van deze methode 
is het heel belangrijk om de verschil
lende woordlagen van het woord sys
tematisch in verschillende fases aan 
te bieden (zie fig 3 ). 
De leerfases worden opgesplitst in op 
elkaar aansluitende en in moeilijk
heidsgraad toenemende leerstappen, 
waarbij elke nieuwe vaardigheid 
eerst afzonderlijk geoefend wordt en 
daarna gekoppeld wordt aan de reeds 
geleerde vaardigheden. 
Het gaat dus om een Mërarchisch-
cumulatief model waarbij elke voor
gaande fase telkens weer meegeno
men wordt in een nieuwe leerfase. 
De eerste fase is het klankzuiver 
schrijven: 'schrijf wat je hoort'. In de 
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klankzuiver 

bijna 
zuiver 

k lankzuiver 

fase 1 fase 2 

klinkregels 

bijna 
zuiver 

k lankzuiver 

grammaticale 
regels 

klinkregels 

bijna 
zuiver 

klankzuiver 

leenwoord 
k-t koppel ing 

regels 

grammatica le 
regels 

klinkregels 

bijna 
zuiver 

klankzuiver 

visuele 
inprent ing 

leenwoord 
k-t koppel ing 

regels 

grammatica le 
regels 

klinkregels 

bijna 
zuiver 

klankzuivei 

fase 3 fase 4 fase 5 fase 6 

fig. 3 

tweede fase wordt daar de bijna 
klankzuivere spelling aan toege
voegd: de stomme klinkers en de 
klankverkleuringen op r en 1, zoals 
b.v. de eer/oor/eur, de eel/ool/eul 
en de klankverkleuringen van het 
type 'berg' en 'help'. In de derde fase 
worden klankregels aangeboden. Na 
de klankregels volgen de grammati
cale regels en de leenwoord spelling. 
Wat overblijft is een beperkte restcate
gorie van woorden/woorddelen die 
visueel ingeprent moeten worden. 
In de fase van de klankzuivere spel
ling kunnen best woorden voorko
men die visuele inprenting vragen 
zoals b.v. woorden met ei/ij en 
ou/au . Het zou niet natuurlijk zijn 
om deze woorden uit het taalaanbod 
te schrappen, zodat ervoor gekozen is 
om fouten met betrekking tot de visu
ele inprenting te negeren. Dit soort 
fouten zijn in deze fase eenvoudig 
niet van belang en dat wordt de leer
ling ook verteld. 
Het feit dat de grammaticale regels in 
fase vier aan bod komen en leen

woorden in fase vijf, wil niet zeggen 
dat deze woorden in voorgaande 
fases helemaal niet in de leerstof 
voorkomen. In fase drie (klinkerre
gels) kan bijvoorbeeld wel de regel 
van de woordverlenging voor zelf
standige naamwoorden voorkomen 
(paard/paarden, staart/staarten), 
maar het zal duidelijk zijn dat het 
behandelen van de werkwoordspel
ling of de spelling van het bijvoeglijk 
naamwoord weinig zinvol is als de 
basisregels van de spelling niet wor
den beheerst. 
De verschillende leerfases worden 
momenteel uitgewerkt in een aanvul
lend computerprogramma met beeld, 
kleur, geluid en spraak. 
Dit computerprogramma volgt pre
cies de opbouw van de F&L metho-
de( P e k e l h a r i n g , B o e n d e r m a k e r , 
Boumans 1997). 

8. Leerpsychologische uitgangspun
ten: leerprocessen 

De F&L methode combineert een pro

cesgerichte aanpak met een inzichtge-
vende leerstijl. Een persoon kan 
beschouwd worden als een informatie
verwerkend systeem. Als er sprake is 
van een uitval in het lezen en/of 
schrijven dan kan gesteld worden dat 
er te weinig taalkennis aanwezig is, of 
dat er onvoldoende structurering is 
van de aanwezige of aangeboden 
taalkennis. Dit heeft een gebrekkige 
informatieverwerking tot gevolg met 
een gebrekkige output (lezen en 
schrijven). De informatieverwerking 
kan verbeteren door het aanbieden 
van vaste denkstappen in een logisch 
taalsysteem. De taalleerder wordt 
opgeleid tot 'taaldenker'. Hij leert om 
taal te begrijpen en te beredeneren als 
een logisch systeem van klanken en 
regels. De zorgvuldige opbouw in 
leerstappen geeft steun bij het leerpro
ces en vermindert de kans op falen. 

Bij de F&L methode wordt veel aan
dacht besteed aan de leerprocessen 
van discrimineren (wat is er aan de 
hand, waar gaat het over?), transfor-
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nieren (wat moet ik er aan doen, bij 
probleem x hoort oplossing y), genera
liseren of wendbaar maken (van 
gewone woorden naar pseudowoor-
den, van dictee naar opstel, van 
school naar thuis), automatiseren (het 
zoveel mogelijk tegelijkertijd kunnen 
toepassen van de verschillende vaar
digheden die bij het lees- en schrijf
proces betrokken zijn, het minimali
seren van interferentieproblemen, het 
opvoeren van het tempo) en controle
yen (hoe kan ik controleren of ik het 
goed gedaan heb en het controleren 
zelf). 

Invoering van de F&L Methode bin
nen de professor van Gilsesschool 

1- Beleid en organisatie 

De F&L methode is begin 1995 als 
proef in een aanvangsgroep van de 
spraak-taalafdeling ingevoerd. In het 
schooljaar 1995-1996 werd dit uitge
breid met drie groepen: nog een aan
vangsgroep, een meervraag- groep en 
een eindgroep. 
Naar aanleiding van de positieve 
ervaringen (resultaten van de leerlin
gen, mening van leerkrachten, reme
dial teacher, logopedist, directie en 
ouders) is besloten om de F&L 
methode per augustus 1996 in alle 
groepen van de Professor van 
Gilseschool in te voeren, inclusief de 
groepen slechthorenden. Om deze 
implementatie mogelijk te maken 
werd extra tijd ter beschikking 
gesteld aan de remedial teacher en 
aan een logopedist. De remedial 
teacher heeft zich helemaal op de 
F&L methode gespecialiseerd (vrij
stelling van andere taken). Zij heeft in 
het schooljaar 1996-1997 tot taak om 
de invoering van de F&L methode in 
de groepen te begeleiden (naast indi
viduele begeleiding). Dit betekent in 
de praktijk dat elke groep een instruc
tieles van een half uur per week 
krijgt. Ook is er een wekelijks spreek
uur voor leerkrachten ingesteld, dat 
verzorgd wordt door de linguïste en 
de remedial teacher. 
De F&L methode wordt aanvullend 
gebruikt naast de taalmethodes 

Calso/Loteb, Stap voor Stap en 
TaalActief. 

Het is gebleken dat voor een succes
volle invoering van de F&L methode 
een goede samenwerking en onder
linge afstemming van groepsleer
krachten, remedial teacher en logope
disten van groot belang is. 
De logopedisten gebruiken in toene
mende mate delen van de F&L 
methode voor het oefenen van de 
basisvaardigheden van lezen en 
schrijven/spellen. Hierdoor onder
steunen zij de begeleiding in de klas 
en de (eventuele) begeleiding door de 
remedial teacher. Leerkracht, logope
dist en remedial teacher bespreken 
regelmatig vorderingen, knelpunten 
(b.v. klank-teken koppeling, bepaalde 
woordstructuren) en de te nemen 
stappen voor de begeleiding. Er wor
den afspraken gemaakt over oefen
stof en over het aanpassen van mate
rialen. 

2. Materialen in de klas 

In de meeste klassen hangen de kaar
ten met alle klinkers en medeklinkers 
gegroepeerd op de kleurcode van de 
F&L methode boven het schoolbord. 
Op het tot nu toe gebruikte Calsobord 
zijn de klinkers vervangen door klin-
kerkaarten met de kleurcode van de 
F&L methode. 
Vooraan in elke klas hangt een speciaal 
prikbord met daarop materiaal van de 
F&L methode, met name de behan
delde regels. 

3. Materialen voor de leerling 

Elke leerling heeft op zijn tafel een 
basisset in een houten bakje bestaande 
uit: een ingekleurde klank-teken 
kaart, regelkaarten, voorbeelden bij 
de regelkaarten, kleurblokken en 
markers (fluorstiften). 
Het kaartenbaksysteem maakt het 
mogelijk om de stof per leerling aan 
te passen (er kunnen kaarten worden 
toegevoegd en weggelaten). 
Voor elke leerling kan een 'menu a la 
carte' worden samengesteld waarbij 
elke leerstap zichtbaar aan het bakje 

wordt toegevoegd. Dit is heel motive
rend voor de leerlingen, omdat de 
vorderingen zichtbaar en tastbaar 
zijn. 

De leerlingen krijgen het overzicht 
van de klinkers en medeklinkers op 
een ingekleurde klank-tekenkaart aange
boden. Het is heel belangrijk dat de 
leerlingen snel zien dat het aantal 
klinkers en medeklinkers eindig is. 
Hiermee wordt afgeweken van b.v. 
de methodes Calso en Veilig Leren 
Lezen waarbij er telkens een aantal 
klinkers en/of medeklinkers aan de 
leerstof toegevoegd wordt. 

De regelkaarten bestaan uit een picto
gram en een korte regeltekst. De tekst 
is eigenlijk overbodig, want het beeld 
spreekt voor zichzelf. Bij elke regel-
kaart hoort een voorbeeldkaart. 
Het is niet de bedoeling dat de kaar
ten in het bakje uit het hoofd geleerd 
worden. Daarom staan de voorbeel
den op een aparte kaart na de regel
kaarten. Het is een naslagwerk dat de 
leerling steeds kan raadplegen. 
De regelkaarten worden in een vaste 
volgorde aangeboden en uitgebreid 
naar gelang het niveau van de leer
ling. De aanvangsgroep heeft bijvoor
beeld alleen de ingekleurde klank
teken kaart, de blokken en de mar
kers. 
De regelkaarten volgen de opbouw 
van de F&L methode: klankzuivere 
spelling, stomme klanken, klankver
kleuringen, klankregels, familieregels 
(grammaticale regels) en leenwoord 
klank-teken koppeling en regels. 
Naast de basisset heeft elke leerling 
een ivcrkmap. Hierin komen o.a. de 
werkstukken die ingekleurd zijn 
('gemarkerd'). 
Daarnaast hebben de leerlingen van 
de hoogste groep ook huiswerkop
drachten. 

4. Werkvormen 

4.1 Werkvormen in de klas en bij de 
remedial teacher 
Auditieve analyse en synthese van 
klanken en klankgroepen, verklan-
kend schrijven (auditief dictee), 
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klankgroepoefeningen, blokken en 
markeren van woorden behoren tot 
de standaardactiviteiten. 

Hieronder volgen een paar voorbeel
den van werkvormen die zowel in 
groepen als individueel worden 
gebruikt. 
Als eerste wordt de klank-teken kop
peling met de F&L kleurcode aange
boden met flitskaartjes. Oefeningen 
van auditieve analyse en synthese 
worden met behulp van een 'hak- en 
plakmap' gedaan. 
Deze vaardigheden worden ook tege
lijk met het blokken van woorden 
geoefend. Bij het blokken worden de 
woorden (in opklimmende moeilijk
heidsgraad) auditief aangeboden 
waarna de woorden hardop verklan-
kend worden geblokt. Bij auditief dic
tee gaat het verklankend blokken 
over in verklankend schrijven. Met 
markers worden teksten gekleurd die 
vervolgens hardop worden gelezen. 
Voor het 'echte lezen' worden de tek
sten dus eerst geanalyseerd op klin
ker-medeklinker structuur. Het (aan
vankelijk) leesproces wordt daardoor 
in twee stappen verdeeld: de analyse 
van klanken in woorden en het lezen 
zelf. 

In de groep zowel als individueel bij 
de remedial teacher en de logopedist 
worden taalspelletjes en auditieve 
oefenspelletjes gespeeld. In de klas 
spelen groepjes kinderen verschillen
de spellen (geen zoethoudertjes, maar 
echte zinvolle training!) terwijl de 
leerkracht een specifieke groep of een 
bepaalde leerling helpt. 

4.2 Werkvormen bij Logopedie 
De F&L werkvormen van F&L 
methode worden door logopedisten 
gebruikt voor het oefenen van de vol
gende (basis)vaardigheden: 
- klank-teken koppeling met onder 

steuning van gebaren, 
- klankanalyse van woorden waarbij 

de kleur van de klinker genoemd 
wordt, 

- segmentatie van woorden in klank 
groepen, eveneens met klinkerbe
noeming, 

- depositie van klanken in woorden, 
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door het neerleggen van blokken en 
kaartjes, 

- vergelijken en zoeken van gelijke 
woordstructuren, b.v. de kleurcode 
van 'hek' is gelijk aan 'mus', 'kast' is 
gelijk aan 'ramp' en 'vogel' is gelijk 
aan ' benen', 

- fonologische articulatie problemen, 
door de leerling eerst woordstruc
turen te laten blokken en vervol
gens te laten uitspreken; de leerling 
ziet dan snel het verschil tussen het 
uitgesproken woord (klap wordt 
b.v. kap) en het blokwoord. 
De leerling heeft veel steun aan het 
zien en voelen van de 'missende 
klank'. Dit is vooral een uitkomst 
voor de plofklanken (explosieven) 
die moeilijk in clusters te horen zijn 
en dus ook moeilijk na te zeggen 
zijn. 

4.3 Huiswerk: automatiseren van de 
klank-teken koppeling 
Ieder kind met problemen met de 
klank-teken koppeling oefent thuis 
met gekleurde flitskaarten. Daarvoor 
hebben zij een blikje met kaarten en 
een handleiding op een ingesproken 
cassettebandje. Het doel is automati
seren van de klanktekenkoppeling. 
Het is de bedoeling dat er ongeveer 
driemaal vijf minuten per dag geoe
fend wordt. In de klas wordt per kind 
het tempo van de benoeming bijge
houden op een aantrekkelijk scorefor
mulier. Het is niet voldoende dat de 
leerling de letters bij de kaartjes kan 
benoemen. Het tempo is heel belang
rijk omdat het proces van aanvanke
lijk lezen en schrijven stagneert bij 
een moeizame of te langzame herken
ning van de klank-teken koppeling. 
Voor het automatiseren is het heel 
belangrijk als het oefenen met de 
klank-teken koppeling langere tijd 
wordt voortgezet, ook als er al een 
redelijk tempo bereikt is. Dit om 
'wegzakken' -hetgeen zich uit in 
tegenvallende lees- en schrijfpresta-
ties- te voorkomen 

5. Evaluatie van het project 

Op dit moment worden de leerlingen 
tweemaal per jaar getest (lx bij aan

vang van het schooljaar en lx bij het 
einde van het schooljaar) met de test
batterij voor lezen, spellen en basis
vaardigheden die specifiek voor dit 
project is ontwikkeld. 
Hierdoor ontstaat er een overzicht 
van de vorderingen in de tijd per leer
ling en per groep. De Professor van 
Gilseschool heeft dit jaar voor het 
eerst de F&L methode in al haar groe
pen ingevoerd (m.u.v. de kleutergroe
pen). Er zijn nog geen vergelijkende 
testresultaten van grote groepen leer
lingen bekend omdat de tests voor 
het einde van het schooljaar nog afge
nomen moeten worden. Daarom zijn 
de resultaten op dit moment vooral af 
te meten aan de tot nu toe gerappor
teerde resultaten en ervaringen van 
twee groepsleerkrachten, de remedial 
teacher en de logopedist die het 
meest bij dit project betrokken was. 

6. Voorlopige bevindingen 

De leerkracht van de aanvangsgroep 
meldt dat de kinderen met de F&L 
methode 'omhoogschieten met lezen 
en schrijven'. De dagelijkse oefening 
met de klank-teken koppeling is zeer 
effectief. Door het blokken van woor
den durven de kinderen langere woor
den te lezen en te schrijven. Het besef 
dat elke klankgroep een klinker heeft 
is voor hen een hele stap vooruit. Het 
markeren van klanken kan goed 
gecombineerd worden werkvormen 
van Calso, Loteb en Stap voor Stap. 
De leerlingen werken met (veel) ple
zier aan de F&L opdrachten, de F&L 
methode blijkt kindvriendelijk en sti
muleert het samenwerken. Kinderen 
kunnen bijvoorbeeld woorden blok
ken, deze met elkaar vergelijken en 
bespreken waarom een bepaald 
woord goed of fout is geblokt. Ook 
kan een kind woorden bedenken 
waarbij de andere kinderen de klin
ker moeten benoemen. De werkvor
men maken het mogelijk om efficiënt 
in groepjes in de klas te werken. Er 
wordt doorgewerkt als de leerkracht 
naar een ander groepje gaat. Door het 
interactieve en speelse karakter gaan 
de kinderen door met de opdracht. 
Het werken op deze manier heeft een 



positief effect op de concentratie en 
werkhouding. 

De leerkracht van de eindgroep consta
teert dat een aantal kinderen (3) in 
een korte periode ( augustus 1996-
januari 1997) een forse sprong hebben 
gemaakt met het technisch lezen: van 
AVI 7 naar AVI 9. Eén leerling is zelfs 
van AVI 3 naar AVI 7 gegaan. 

Door het interactieve en speelse 

karakter van de werkvorm gaan de 

kinderen door met de opdracht. 

Bijna alle leerlingen zitten nu op het 
niveau van AVI 9. Dit is veel voor de 
eindgroep. Voorheen werden in de 
eindgroep geen of nauwelijks vorde
ringen geconstateerd met technisch 
lezen vergeleken met het voorgaande 
jaar. Ook worden de opstellen beter 
en bevatten de dictees minder fouten. 

De remedial teacher geeft aan dat de 
F&L methode hulp kan bieden bij 
zeer hardnekkige lees- en schrijfpro
blemen. Kinderen die zonder veel 
succes enige jaren 'gewone' remedial 
teaching van haar hadden gehad boe
ken met deze methode wel vooruit
gang. Met behulp van deze methode 
is het ook gelukt om een nieuwe leer
ling waarbij het aanvankelijk lezen en 
spellen al geruime tijd niet op gang 
was gekomen -ondanks intensieve 
begeleiding op zijn vorige school-
binnen 13 weken tot aanvankelijk 
lezen en schrijven te brengen. De leer
ling heeft nu een redelijke kennis van 
de klankteken koppeling en kan nu 
zinnen op mkm niveau lezen zoals 
'jan eet soep uit een kom'. 

De logopedist meldt dat er een positief 
effect is op de articulatie en op het 
inzicht in woorden. De zeer fijnmazi
ge opbouw van woordstructuren die 
in moeilijkheidsgraad opklimmen is 
een goede basis voor het leren van de 
klankpositie van woorden. De audi
tieve benadering van de F&L metho
de heeft een positieve invloed op het 
omgaan met klinkers en medeklin-
kerclusters. De integratie van het 

werk van de logopedist met de werk
vormen in de klas en (eventueel) bij 
de remedial teacher wordt als zeer 
waardevol ervaren. 

Alhoewel de bovenvermelde resulta
ten met enige voorzichtigheid geïn
terpreteerd moeten worden totdat 
alle testgegevens verwerkt zijn, lijkt 
toch geconcludeerd te kunnen wor
den dat de behaalde resultaten en 
gemelde bevindingen aansluiten bij 
de positieve ervaringen van Stichting 
Taaihulp bij het begeleiden van leer
lingen met (ernstige) lees- en schrijf
problemen . Er lijkt meer dan vol
doende reden te zijn om deze metho
de verder aan te passen aan de speci
fieke doelgroep van de Professor van 
Gilseschool en om verder te gaan met 
het ontwikkelen van een schoolversie 
van de F&L methode. 

Met medewerking van Conny 
Boendermaker en Titi des Bouvrie 
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VAIN DE BESTUREN 

Afscheid van Joop Groothand, lid van de redactie. 
Met ingang van de nieuwe, zevenendertigste jaargang van Van Horen Zeggen nam Joop Groothand 
afscheid van de redactie. Als redactielid (sinds 1985) kwam hij vele jaren trouw uit Groningen, van 
de dr.J.de Graafschool voor de redactievergaderingen naar het centrum van het land gereisd. Trouw 
ook deed hij zijn werkzaamheden voor het tijdschrift. Het meest in het oog springend waren zijn 
bijdragen in de rubriek Uit Buitenlandse Tijdschriften. Daartoe las hij jarenlang vele tientallen arti
kelen in tijdschriften waar VHZ een uitwisseling mee of een abonnement op had. Die artikelen vatte hij dan kort samen en hij 
stelde geïnteresseerden in de gelegenheid een kopie van een gewenst artikel bij hem tegen kostprijs te bestellen, een heel goed 
initiatief waarvan misschien te weinig gebruik is gemaakt door de lezers van VHZ. Zoals gezegd, Joop was een trouw en mee
denkend lid van de redactie, een harde werker, een begaafd schrijver met een goed inzicht en een groot plichtsbesef- voor hem 
was het vanzelfsprekend om een dergelijke taak op zich te nemen. Nu kan hij zich weer volledig wijden aan zijn werkzaamhe
den op zijn school in Groningen, waar hij voorlopig nog niet gemist kan worden! Namens alle lezers van VHZ dank ik hem har
telijk en wens ik hem alle goeds. Theo H.Laceulle, voorzitter VeBOSS. 

BOEKBESPREKING 

Horen in een wereld van geluid 
A n n e l i e s Bron, logopediste, lid van de redactie 
LH. Slis Coutinho, Bussum, 1996, 336 pag. f 49,50 ISBN 90 6283 035 9 

mm 

Enige tijd geleden kreeg ik dit boek 
onder ogen. In mijn opleidingstijd 
moesten we het voor het vak 
Audiologie doen met losse stencils en 
hoofdstukken uit verschillende boe
ken. Het deed me dus genoegen te 
zien dat er nu een boek is waarin 
ingegaan wordt op diverse aspecten 
van het gehoor. 
De auteur is werkzaam als docent op 
de opleiding logopedie (Hogeschool 
Nijmegen) en bij de studie spraak- en 
taalpathologie (Katholieke Univer
siteit Nijmegen). Een groot deel van 
dit boek werd bij deze opleidingen als 
syllabus gebruikt. 
Het boek is in eerste instantie bedoeld 
als leerboek, maar kan ook zeker als 
naslagwerk gebruikt worden. 
Als doelgroep wordt genoemd: 
logopedisten, fonetici, audiologen en 
spraak- en taalpathologen. 
Het boek bestaat uit 14 hoofdstukken. 
In de hoofdstukken 1 en 2 wordt 
ingegaan op het verschijnsel geluid. 
In hoofdstuk 2 wordt daarbij de fysi
sche theorie niet geschuwd. De 
auteur geeft formules weer die stap 
voor stap worden uitgelegd, waar
door ook voor de wat minder fysisch 
geschoolden onder ons toch een en 
ander duidelijk wordt. Bovendien 
worden sommige verschijnselen in 
eenvoudige tekeningen weergege
ven. 
In de hoofdstukken 3 en 4 wordt de 
werking van ons gehoor uitgelegd. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de werking 
van het uitwendig- en middenoor. In 
hoofdstuk 4 komt de werking van het 
inwendig oor en het zenuwstelsel aan 
de orde. In beide hoofdstukken is ook 
aandacht voor pathologie. 
Vanaf dit hoofdstuk wordt steeds die
per ingegaan op de specifieke eigen
schappen van ons gehoororgaan. Hoe 
verstaan wij en welke problemen 
kunnen hierbij optreden. 
Er volgt een hoofdstuk over psycho-
fysica, ofwel hoe vindt waarneming 
in de hersenen plaats. 
Hoofdstuk 6 is gewijd aan drempel 
en luidheid. Er wordt ingegaan op de 
luidheid die minimaal nodig is om te 
kunnen horen en op de kleinste luid-
heidsverschillen die voor een mens 
waarneembaar zijn. Van hieruit 
wordt beschreven hoe een audiogram 
er uit ziet. Tot slot wordt in dit hoofd
stuk aandacht geschonken aan een 
defect gehoororgaan. 
Hoofdstuk 7 gaat in op het verschijn
sel kritieke band, hoe goed zijn we in 
staat geluiden te herkennen en te 
onderscheiden. 
Verder wordt in het boek aandacht 
geschonken aan de rol van duur en 
tijd in het horen, het richtinghoren. 
Hoofdstuk 10 behandelt het oor als 
geluidsproducent. Zogenaamde oto-
akoestische emissies worden moge
lijk op termijn gebruikt voor het stel
len van diagnoses aan het gehooror
gaan. 

Vervolgens wordt aandacht geschon
ken aan het toonhoogtehoren in 
samengestelde geluiden, aan timbre 
van geluid en aan auditieve patroon
herkenning. 
Het boek besluit met een hoofdstuk 
waarin spraakgeluid beschreven 
wordt. Door de auteur wordt dit aan
gegeven als het voor de mens belang
rijkste geluid. Op basis van voorgaan
de hoofdstukken wordt duidelijk dat 
met een defect gehoor het niet goed 
mogelijk zal zijn spraak waar te 
nemen. Hiermee belanden we dan bij 
de dagelijkse praktijk van ons onder
wijs. 

Wie het boek doorbladert zal opmer
ken dat het goed voorzien is van illu
straties in de vorm van tekeningen en 
grafieken. Deze vormen een duidelij
ke toelichting bij de tekst. 
De vele, uitgelegde, natuurkundige 
formules zullen voor de niet natuur
kundig onderlegde lezer wellicht een 
drempel vormen dit boek te lezen. De 
tekst is over het algemeen helder en 
maakt het boek daarom tot een goed 
leesbaar boek. 
Het werken met slechthorende kinde
ren vraagt een basiskennis van de 
werking van ons gehoor. In dat 
opzicht zal dit boek zeker ook in een 
behoefte kunnen voorzien op scholen 
voor dove- en slechthorende kinde
ren. 

VHZ • jaargang 37 nummer 2 • juni 1997 



BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Minke van den Eijnden, Annelies Bron, leden van de redactie. 

In deze rubriek wordt verslag gedaan van artikelen die zich bewegen op het gebied van de orthopeda

gogiek, orthodidactiek en logopedie. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 
Jaargang 36, nr. 4, blz. 160-169. 
Y.J. Pijl: De rol van het basisonderwijs 
in de groei van lom en mik. De groei 
van het (V)SO is al sinds de jaren 
tachtig een bron van zorg voor de 
overheid. Het WSNS-beleid heeft 
nauwelijks effect gehad. Welke ken
merken van de uitstroom uit het BaO 
naar het (V)SO spelen een rol? Pijl sig
naleert dat o.a. grotere scholen pro
centueel meer verwijzingen hebben 
naar het (V)SO dan kleinere scholen; 
het BaO heeft geen kwantitatief refe
rentiekader (hoeveel leerlingen zou ik 
moeten of kunnen verwijzen); het 
BaO heeft geen kwalitatief referentie
kader (de problemen van de leerlin
gen worden betrekkelijk slecht gede
finieerd). RVC's kunnen en positieve 
rol spelen in de daling van de groei in 
het (V)SO. 

Speciaal Onderwijs, Jaargang 70, nr. 
2, blz. 40-45. 
D. Oudenhoven: De leraar speciaal 
onderwijs als specialist. In haar pro
motie-onderzoek onderscheidt de 
schrijfster zeven taakcategorieen van 

het leraarschap SO. 
1. Diagnostische taak. 
2. Orthopedagogische taak. 
3. Orthodidactische taak. 
4. Managementtaak 
5. Professioneel kunnen functioneren 
en kennis op peil houden. 
6. Kunnen overleggen met ouders en 
externe instanties. 
7. Actief betrokken zijn op school 

Speciaal Onderwijs, Jaargang 70, nr. 
3, blz. 83-84. 
J. van Balkom: Hoe kan lezen leuk 
gemaakt worden. 
In dit artikel maakt u kennis met de 
leesserie 'Klipper'. Deze serie heeft 
ook CD's en ringbanden waar sugges
ties voor begeleiding in staan. 

Speciaal Onderwijs, Jaargang 70, nr. 
3, blz. 83-84. 
W. Claessens en J. de Maa: De opvang 
van anderstalige zorgleerlingen in het 
voortgezet onderwijs. De schrijfsters 
concluderen dat de anderstalige leer
lingen met nog andere beperkingen 
in het VO tussen het wal en het schip 
vallen. Leermiddelen zijn niet voor 

hen ontwikkeld; de verschillende 
activiteiten die gedaan worden zijn 
niet afgestemd op deze categorie leer
lingen en structurele aanpak i.p.v. 
alleen maar extra hulp ontbreekt. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 69, 
nr 4, april 1997. 
R.A.W. Verpoorten, J.G.M.P. Emmen: 
Touch-methode. Een tactiel-auditieve 
conditioneringsmethode voor subjec
tieve responsaudiometrie bij mensen 
met autisme en een verstandelijke 
handicap 
In dit artikel wordt een bijzondere 
vorm van audiometrie beschreven. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 69, 
nr 5 , mei 1997. 
T. Nortier, T. Van Dillen: Oor voor 
allochtone ouders. Ouderparticipatie 
van allochtone ouders met een audi
tief/communicatief gehandicapt 
kind.De Koninklijke Ammanstichting 
voert een onderzoek uit naar ouder
participatie van allochtone ouders op 
scholen voor dove en slechthorende 
kinderen en kinderen met spraak- en 
taalmoeilijkheden. 

R i c h t l i j n e n v o o r h e t i n d i e n e n v a n e e n a r t i k e l 
De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in artike
len die worden aangeboden. Daarom moet kopij aan onder
staande 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 
15Ü tot 201) woorden. Het moet onderverdeeld worden in niet 
te lange stukken tekst, elk met een genummerde kop en even
tuele 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 informatie over de auteur en een litera
tuurlijst 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 woor
den. Bij langere artikelen zal de redaktie zich beraden over 
mogelijke plaatsing, of zal het artikel, in overleg met de auteur, 
inkorten. 

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

print. Zo min mogelijk tabs 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 /eer 
op prijs gesteld. 
Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd zijn en op de 
juiste wijze ingedeeld en genummerd. Geschreven tekst nooit in 
een schema (figuur) aanbrengen. Bij grote illustraties, die van
wege het formaat van Van Horen Zeggen verkleind moeten 
worden, 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 weergegeven. Eenvoudige 
persoonlijke aantekeningen zijn onvoldoende. De spelling is die 
van de voorkeursspelling (Groene Boekje). In wetenschappelij
ke artikelen moet vaktaal zoveel mogelijk worden vermeden of 
zodanig omschreven, dat de tekst voor het merendeel van de 
lezers begrijpelijk blijft. 

VHZ • jaargang 37 nummer 2 • juni 1497 



GEHOORD EN GEZIEN 

ICT-Cursus voor Directies 
Directeuren zien dat op terrein van Informatie- en 

Communicatie Technologie allerlei ontwikkelingen 

elkaar in rap tempo opvolgen. Welke ontwikkelingen 

van belang zijn, waar men wel of niet in moet meegaan, 

ziin vragen waar men niet direct een antwoord op weet. 

Op verzoek van vragen uit het veld organiseert de LPC-

IT Groep een korte cursus van twee dagen voor direc

teuren van scholen uit de SO 2 /3 - sector. In de cursus 

wordt ingegaan op strategische beleidsontwikkeling, het 

overheidsbeleid, een overzicht gegeven van recente ont

wikkelingen op het gebied van ICT, gewerkt aan de 

hand van een casus en is er ruimte om ervaringen uit te 

wisselen. De cursus wordt waarschijnlijk aangeboden in 

drie regio's: 

Noord (24 september en 5 november 

Midden (1 oktober en 12 november) 

Zuiden (8 oktober en 19 november) 

Mede door subsidiëring vanuit het PRINT-project kunnen de 

deelnemerskosten beperkt blijven tot FL. 400,- voor beide 

dagen, inclusief lunch en werkmateriaal. Voor meer informa 

tie kunt u terecht bij: 

Marco Bosch 

KPC Groep 

Postbus 482 

5201 AL '.s- Hertogenbosch 

Telefoon: 073 624 72 47 

Fax: 073 624 72 94 

E-mail: mbl@kpcgroep.n 

Van taaltheorie naar taaitherapie 
Op 14 maart jl is aan de Universiteit van Twente Marijke Braam-Voeten gepromoveerd op het proef
schrift "Van Taaltheorie naar Taaitherapie": evaluatie en analyse van een congruentie-en een capaci

teitentherapie bij kinderen met taalstoornissen. 
Na een beschrijving van enkele meetinstrumenten voor taaiproductie komt zij tot een beschrijving 

van twee interventieprogramma's: een congruentietherapie ter remediering van congruentiefouten bij 
onderwerp-werkwoord, en een capaciteitentherapie 

ter voorkoming van woordomissies. De eerste therapie bleek niet, de tweede wél succesvol. 
Aan het onderzoek deden zeven taalgestoorde en zeven normaal sprekende kinderen mee. 

Marijke Braam-Voeten is verbonden aan de Prof. dr. Huizing school voor slechthorende en spraak-
taalgestoorde kinderen in Enschede. 

Twee nieuwe FODOK-uitgaven 
Begin dit jaar hebben twee boekjes, uitgegeven door de Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van 

Dove Kinderen (FODOK) het licht gezien. 
Oog voor het andere dove kind: informatie van ouders voor ouders van dove kinderen met een ontwikkelings
stoornis: een verstandelijke handicap, erg moeilijk in gedrag, autistisch. Het boekje gaat over vragen en proble
men die de combinatie van handicaps met zich meebrengt. Geen kant-en-klare oplossingen maar een verzame

ling van ervaringen en ideeën. Aan de orde komen: informatie over de handicaps, begeleiding, contact met hulp
verleners, gevolgen voor het gezin, het dagelijks leven, langetermijnvragen en adressen van di'verse organisaties 
Wij durven met dood te gaan is de titel van het tweede boekje. Het behandelt de positie van en de zorg om ver
standelijk gehandicapte doven. In de vorm van acht interviews met ouders van verstandelijk gehandicapte dove 
mensen als een verslag van hun eigen zoektocht naar een goede plek voor hun zoon of dochter. Het doel van de 

uitgave is: medici, gezinsbegeleidingsdiensten, hulpverleningsinstellingen, onderwijsinstituten, alsmede de over
heid en ander beleidsmakers te confronteren met de feiten, en hen te motiveren om dove mensen met een ver

standelijke handicap en hun ouders de hulp te geven die zo dringend noodzakelijk is. 
FODOK, Koningslaan 101, 3583 GS Utrecht, (tekst)telefoon: 030-

2523154 
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Sprong 
SPRONG 

SamenwerkingsPRoject Onderwijs in 
Nederlands en Nederlandse Gebarentaal 

Chr. Instituut voor Doven "Htlatha", Voorburg 
Koninklijke Ammanstichting, Rotterdam 

Samen werken aan tweetalig dovenonderwijs 

tekening van het gebaar voor SPRONG 
(Gert Jan de Kleer) 

De Koninklijke Ammanstichting en 
Effatha bundelen sinds april 1996 hun 
krachten op het gebied van tweetalig 
onderwijs in de vorm van een gemeen
schappelijk project. Het project draagt 
de naam SPRONG. 
SPRONG staat voor Samenwerkings
PRoject Onderwijs in Nederlands en 
Nederlandse Gebarentaal. Het project 
betreft op beide lokaties één groep dove 
kinderen. De groep in Rotter-dam, die 
sinds 1994 tweetalig onderwijs ont
vangt, omvat 10 kinderen. Bij de start 
van het tweetalig onderwijs waren de 
kinderen 4 jaar en zaten ze in groep 1. 
De groep in Voorburg bestaat uit 9 kin
deren. Deze groep 
krijgt al vanaf de peutergroep in de 
gezinsbegeleiding tweetalig onderwijs. 
Concreet is dat vanaf 1994, de kinderen 
waren toen 2 jaar. De leerlingen in 
Rotterdam zitten nu in groep 3, die uit 
Voorburg in groep 1. 
Het opzetten en organiseren van een 
goede en werkbare vorm van tweetalig 
onderwijs voor dove kinderen is geen 
sinecure. SPRONG is dan ook opgericht 
om kennis, ervaring en menskracht te 
bundelen. Twee weten meer dan één, 
het 'samenwerkingsgezegde' bij uitstek, 
slaat niet alleen op personen, maar ook 
op instellingen, zo was de gedachte. 

De doelen van SPRONG staan hieron
der in het kort beschreven. 
1- Dove kinderen enerzijds brengen 
tot vaardigheid in de voor hen meest 
toegankelijke taal, de Nederlandse 

Gebarentaal, en anderzijds het 
Nederlands te ontwikkelen tot het 
niveau dat maximaal haalbaar is gezien 
het effectieve gehoorverlies per indivi
du. 
2. Bevordering van de algemene ont
wikkeling van dove kinderen, zowel 
wat betreft het communicatief vermo
gen, het sociaal-emotioneel welbevin
den als wat betreft de kennisontwikke
ling. 
3. Bevordering van effectief communi
catief gedrag tussen ouders en kind en 
leerkrachten en leerlingen. 
4. Het ontwikkelen van didactische 
technieken en van materialen om de 
onder (1) tot en met (3) gestelde doelen 
te realiseren. 
5. Het uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek. 

In de praktijk leiden deze doelen tot een 
scala aan activiteiten waarvan hieron
der de belangrijkste genoemd worden. 
"Het inzetten op beide lokaties van een 
dove en een horende leerkracht. 
"Het invoeren van een methode die 
onderwijs in de NGT en in het 
Nederlands (als tweede taal) mogelijk 
maakt. De methode die hiervoor geko
zen is, Taalplan Kleuters, is een metho
de voor reguliere scholen met een groot 
percentage allochtone leerlingen. 
Gedurende het project wordt nagegaan 
in hoeverre de bij de methode behoren
de toetsen al dan niet aangepast 
gebruikt kunnen worden. 
"Het opnemen van de bij de methode 
behorende verhalen (60 stuks) in de 
NGT. Bij de methode Taalplan horen 
cassettebandjes die worden ingezet in 
een zogenaamde luisterhoek. 
Kinderen kunnen nadat een verhaal 
klassikaal is verteld individueel met 
een koptelefoon op het verhaal nog een 
keer beluisteren. Binnen SPRONG wor
den de verhalen opgenomen in de NGT. 
Ze zijn bedoeld voor een zogenaamde 
kijkhoek. Kinderen kunnen, nadat een 
verhaal klassikaal is verteld, individu
eel het verhaal nog een keer bekijken. 
"Het ontwikkelen van een visie op het 
gebied van logopedie/spreekonderwijs 
in een tweetalige situatie. 
"Het ontwikkelen van een visie op een 
leerplan voor de NGT en het ontwikke
len van een dergelijke leerlijn. Het is de 

bedoeling dat deze leerlijn aansluit bij 
de thema's en het lexicon van Taalplan 
Kleuters. 
"Het werken met grotere stamgroepen 
waarbinnen makkelijker gedifferen
tieerd kan worden. Daarnaast lenen 
grotere groepen zich ook beter voor een 
werkwijze die ontleend is aan die van 
reguliere kleuterscholen. Bij een werk
les hoeven niet alle kinderen dezelfde 
opdracht te maken of dezelfde techniek 
te gebruiken. De kinderen krijgen bij
voorbeeld drie verschillende werkjes te 
zien en mogen daaruit kiezen, in de 
wetenschap dat ze in die week aan alle 
werkjes toe zullen komen. 
"Het aanbieden van NGT-cursussen 
aan ouders en leerkrachten. 
*Uitwisseling van expertise op het 
gebied van leesonderwijs. 

Wetenschappelijk onderzoek. 
"Vaardigheid in Nederlandse 
Gebarentaal 
Sonja Jansma (lopend onderzoek) 
Taalkeuze van dove kinderen die 
tweetalig onderwijs 
ontvangen 
Connie Fortgens (lopend onderzoek) 
Taalaanbod van de onderwijsmede-
werkers: 
vraag en antwoordsequenties 
Inge Keppels (afgerond in 1996) 
"Ouders over tweetalig dovenonder
wijs 
Cootje Smit (afgerond in 1996) 
"Betrokkenheid van leerlingen in de 
klasse-situatie 
Bertien Renting (afgerond in 1996) 
"Vaardigheid in het Nederlands 
Rena te A. de Vries (wordt opgezet) 
Informatie kunt u opvragen bij één van 
de projectleiders: 

Drs. Connie Forgens 
linguïst 
Koninklijke Ammanstichting 
Ammanplein 6 
3031 BA Rotterdam tel: 010 - 4132280 
fax: 010 - 4149483 e-mail 
amman@xs4all.nl 
Drs. Renate A. de Vries 
linguïst 
Effatha 
Effathalaan 31 
2275 TH Voorburg 
tel: 070 - 3073520 fax: 070 - 3073606 
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COLOFON 

Van Horen Zeggen is een uitgave van de Vereniging ter 
Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding en 
Begeleiding van Doven in Nederland en Nederlandse 
vereniging tot bevordering van het onderwijs aan slecht
horende kinderen en kinderen met spraak- en / of taal-
moeilijkheden. 

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. F.C.M. Mollee, Schagen 

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

FOTOGRAFIE: 
H. Op Den Kamp 

OPMAAK/VORMGEVING 
De l e Etage 
Den Haag 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

DAGELIJKS BESTUUR 
Vereniging ter Bevordering van Onderwijs aan en 
Opvoeding en Begeleiding van Doven in Nederland 
(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 Onderwijs aan en Opvoeding en 
Begeleiding van Doven in Nederland 

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

Th. H. Laceulle, voorzitter 
A.J. Braun, secretaris 
ambtelijk secretariaat: 
VeBOSS 
Mevr. drs. G.Y. Egtberts-van der Woude 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht 
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892 
M.J. van Lee, penningmeester en ledenadmini
stratie, p / a Burgemeester de Wildeschool 
Postbus 430,1740 AK Schagen 
tel.: 0224 - 214 896 

giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te 
Schagen 

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

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

hebt opgezegd, wordt 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 
3011 CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
3067 PW Rotterdam P.J. 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 
Maatman weg 17 
Tiendendreef 5 - 7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

T E L E F O O N 
033-4720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
076-5212352 
0512-514974 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2425728 
040-2423355 
053-4333767 
053-4335382 
0113-213407 
070-3948994 
024-6841790 
024-6848555 
050-5255190 
050-5418476 
023-5246150 
045-5219850 
071-5765149 
071-5761990 
024-3559584 
024-3567765 
024-3591919 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
0224-214896 
0224-214071 
030-2510041 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
038-4212959 

FAX 
033-4700305 
020-6176021 
020-6149273 

020-6151156 
026-4423293 
026-4450661 
076-5142352 
0512-515340 
040-2412285 
040-2483479 
040-2422365 
040-2416538 
040-2483884 
053-4338522 
053-4338745 
0113-228717 
070-3962000 

024-6842154 
050-5261265 

023-5246797 
045-5212957 
071-5720330 

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

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

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

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Internaten Groningen 
Rudolf Meesinstituut 
Dependance R.M.I.- 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 VB.O 

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 336 

020-6178617 
020-6132801 

050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
050-5270840 
010-4132280 
010-4552417 
073-5588111 
073-5588111 
073-5588111 
070-3073500 
070-3073514 

020-6178637 
020-4110428 

050-5348487 

010-4149483 
010-4569957 
073-5512157 
073-5588516 
073-5588651 
070-3073600 
070-3073601 

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



Seminarium voor Orthopedagogiek 

OPLEIDINGEN SPECIAAL ONDERWIJS 

In het cursusjaar 1996-1997 organiseert het Seminarium voor Orthopedagogiek weer in een groot aantal plaatsen in het land de tweejarige parttime oplei
ding Speciaal Onderwijs. 

De opleidingen kunnen worden gevolgd door mensen, die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid en zijn gericht op verdere scholing van leraren, 
die te maken hebben of zullen krijgen met kinderen met problemen: kinderen met een speciale hulpvraat; 

De opleidingen Speciaal Onderwijs worden gevolgd door leraren met uiteenlopende praktijksituaties. Daarom heeft het Seminarium voor Orthopedagogiek 
naast een algemene leerroute een aantal verschillende specifieke leerroutes ontwikkeld. Voor alle leraren, die werken met auditief gehandicapten: 

LEERROUTE AUDITIEF GEHANDICAPTEN 
EN LEERLINGEN MET ERNSTIGE SPRAAK- EN TAALMOEILIJKHEDEN 

I' volgt 5 algemene modulen samen met leraren van andere typen scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en leraren uit het basisonderwijs In een CUT-
susplaats nabij uw woonplaats: Amsterdam, Arnhem. Doetinchem. Enschede. Groningen, Den Haag. Maastricht. Middelburg. Rotterdam, Utrecht, Zwolle. 

Daarnaast volgt u " gespecialiseerde modulen die helemaal op het onderwijs aan auditief gehandicapten zijn toegespitst, in Utrecht 
Deze specifieke modulen zijn: 

- Taaiverwen ing 
- Akoupedie en medische informatie 
- Persoonlijkheidsontwikkeling 
- Gedragsproblemen 
- Logopedie en spreekonderw ijs 
- Gebarentaal in onderwijs 
- Lezen/spellen 

Enkele specifieke modulen voor leraren die werken met leerlingen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden zijn in ontwikkeling en worden het komend 
studiejaar op experimentele basis aangeboden. 

Voor meer informatie over de cursussen Speciaal Onderwijs: Seminarium voor Orthopedagogiek. Postbus 14007, 3508 SB Utrecht, tel. 03O>2547378 

'De 

Congrescentrum 

Blije Werelt' 

Confereren in het groen, in het hart van Nederland en tegen betaalbare prijzen. 

'De Blije Werelt' beschikt over 10 zalen van 20-350 personen. 

Er zijn 128 kamers, waarvan meerdere aangepast voor gehandicapten. 

congressen 

kadercursussen 

jaarvergaderingen 

studieconferenties 

personeelstrainingen enz. 

Lid V.N.C. 

Vraagvrijblijvend offerte! 

& o ^ s c 6 „ x 

/ ^ f | f \ Postbus 6,6740 AA Lunteren 

I Aék | | | j | | k ) Telefoon 0318-484641 

V I V J ' r j ' l t / Telefax 0318-482924 

\ ' < / Internet: http://www.blijewerelt.nl 

^TEL. (03^* E-mail: info@blijewerelt.nl 
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