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Ten geleide 

H. Op den Kamp 

Toen we voor het eerst hoorden over de plannen voor leerling-
gebonden financiering, al weer twee jaar geleden, ging de inte
resse vooral uit naar de invloed die ouders zouden kunnen ver
werven. Op veel scholen was de invloed van ouders beperkt, 
onder andere veroorzaakt door de brede regionale functie van 
de scholen. Nu het ontwikkelproces verder is gevorderd, lijkt het 
of de invloed van ouders bij het nieuwe beleid zeer beperkt zal 
zijn. Toch zijn steeds meer scholen en instanties geïnteresseerd in 
de rol van ouders bij het onderwijsproces. In dit tijdschrift komt 
dat tot uiting in drie verschillende bijdragen. J. van der Hoek 
beschrijft de opvoeding en onderwijsondersteuning in migran
tengezinnen. Het blijkt, dat oudere broers en zussen en overige 
familieleden meer invloed op het onderwijsgedrag van kinderen 
hebben dan de ouders. Daar zouden de scholen zeker meer 
gebruik van kunnen maken. De werkgroep ouder/gezinsbege
leiding van de VeBOSS beschrijft naar aanleiding van een lezing 
op het VeBOSS-congres hoe er op scholen aan ouders voorlich
ting gegeven wordt en hoe de ouders begeleid worden in de las
tige taak van het opvoeden van hun gehandicapte kind. Verder 
leest u bij de boekbespreking over "Het wonder van de taalver
werving", een boek dat bij de voorlichting aan ouders van nut 
zou kunnen zijn. 
Wat op dit moment binnen de leerlinggebonden financiering 
veel meer aandacht krijgt is de indicatiestelling. Het gaat erom 
vast te stellen welk kind tot het speciaal onderwijs toelaatbaar 
wordt geacht en welk kind niet. De overheid wil deze beslissing 
graag stoelen op objectieve gegevens. In het onderwijs aan kin
deren met een auditieve en/of communicatieve handicap zijn 
die objectieve maatstaven vaak niet aan te geven of ze geven 
geen betrouwbare voorspelling van de onderwijsbelemmering. 
In het artikel van G. Beek e.a. blijkt, dat uit een mate van gehoor-
verlies van bijvoorbeeld 80 dB niet direct is af te leiden, welke 
vorm van onderwijs het meest geschikt is. Bij die keuze voor de 
vorm van onderwijs moeten de ouders een belangrijke rol spe
len. Voorlichting aan de ouders geeft hen meer kijk op de facto
ren, die meespelen bij de keuze voor onderwijs op een doven-
school, op een slechthorendenschool of in het reguliere onder
wijs. 
Wellicht ook onder invloed van de Rugzak wordt er in de afge
lopen tijd steeds meer samengewerkt binnen het onderwijs aan 
auditief/communicatief gehandicapten. In het openingsartikel 
wordt een pleidooi gehouden voor een visuele benadering van 
het aanvankelijk leesproces bij kinderen met spraak- en/of taal-
moeilijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise die is 
opgebouwd in het dovenonderwijs. Hierbij aansluitend wil ik u 
aankondigen, dat op 24 april van het komend jaar de beide orga
nisaties VEDON en VeBOSS een gezamenlijke congresdag zullen 
organiseren in de Blije Werelt in Lunteren. Met zekerheid zult u 
hier binnenkort meer over horen. 

Marjan Bruins 
hoofdredacteur 
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ARTIKELEN 

Hoe veilig leren lezen? 

L.Vermeulen-van Werde 

Samenvatting 

Kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden (ES-kinderen) vormen 

een risicogroep met betrekking tot leesproblemen. Linguïstische aspec

ten zoals een zwakke fonologie, semantiek, syntaxis en morfologie 

spelen hierbij een rol. Anderzijds zijn zaken als een slechte auditieve 

discriminatie, een beperkt auditief geheugen en het niet op gang 

komen van auditieve analyse en synthese van invloed. De verwachting 

bestaat, dat kinderen, die een leerprofiel hebben waarbij het auditie

ve kanaal zwak is en het visuele kanaal sterk, bij het leren lezen eer

der zullen profiteren van een visuele leesmethode zoals bij doven 

gebruikt wordt, dan van een auditief georiënteerde methode. In deze 

bijdrage bieden wij geen pasklare antwoorden op leesproblemen bin

nen het onderwijs aan kinderen met spraak- en of taalmoeilijkheden. 

Evenmin willen wij het belang van auditieve processen en het verklan

ken bij het leren lezen van ES-kinderen negeren. Wi j willen wel bin

nen dit bestek een aanzet geven tot een werkwijze waarop sterke kan

ten binnen het leerprofiel van kinderen met spraak- en/of taalmoei

lijkheden uitgebuit zouden kunnen worden. 

1. Inleiding 

Het is algemeen bekend, dat lezen 
een zeer complex proces is. Dit proces 
wordt door veel mensen wel, maar 
door sommigen niet of slechts ten 
dele beheerst. Dit ondanks de nodige 
jaren onderwijs. Sommigen kunnen 
helemaal niet lezen of schrijven. We 
spreken van analfabeten. Sommigen 
kunnen datgene wat ze lezen onvol
doende begrijpen, de functioneel 
analfabeten. In onze informatiemaat
schappij betekent dit een enorm pro
bleem. De krant lezen, de handlei
ding van een nieuwe stereotoren, de 
bijsluiter van een medicijn; al deze 
informatie blijft onbekend of onbe
grepen zonder hulp van anderen. 
Daarom nu is leren lezen een van de 
belangrijkste doelen van ons onder
wijs, of dit nu regulier of speciaal 
onderwijs is. 

Bepaalde kinderen lopen gevaar het 
lezen onvoldoende goed onder de 
knie te krijgen. Dove kinderen beho

ren hiertoe. Een aanzienlijk aantal 
dove schoolverlaters is functioneel 
analfabeet (Broesterhuizen, 1994). 

Er zijn geen pasklare antwoorden 

op leesproblemen binnen het 

onderwijs aan kinderen met 

spraak- en of taalmoeilijkheden. 

Overigens is er in vergelijking met de 
leesresultaten van dove kinderen in 
de zeventiger jaren, toen slechts zo'n 
10% van de dove schoolverlaters een 
leesniveau had hoger dan groep 5, in 
de negentiger jaren wel van vooruit
gang sprake (Broesterhuizen, 1994). 
Steeds meer dove kinderen blijken bij 
het verlaten van school over een 
zogenaamde functionele leesvaardig
heid te beschikken. 
Naast dove kinderen behoren ook ES-
kinderen tot de groep, die gevaar 
loopt het lezen onvoldoende onder de 
knie te krijgen. Beide groepen kinde
ren leren overigens niet op dezelfde 
manier lezen. 

2. Enige kernverschillen met betrek
king tot het Ieren lezen door horen
de kinderen en het leren lezen door 
dove kinderen 

Horende kinderen leren lezen, meest
al rond het zesde levensjaar, nadat zij 
de moedertaal qua lexicon en struc
tuur al voor het grootste deel verwor
ven hebben. Het kind is in feite een 
voltaalbezitter. Het lezen wordt dus 
gebaseerd op een stevig fundament, 
de reeds bestaande kennis van de 
moedertaal. 
Bij dove kinderen ligt dat geheel 
anders. Het Nederlands is door hen 
slechts zeer gedeeltelijk verworven 
als ze gaan leren lezen. In de meeste 
gevallen is dit vanaf de leeftijd van 3 
jaar. Dit geldt zowel voor dove kinde
ren binnen een oraal-auditieve 
methode als dove kinderen binnen 
een opzet van totale communicatie. 
De verwachting bestaat overigens, 
dat de leesresultaten bij dove kinde
ren binnen een bilinguale aanpak zul
len verbeteren, wanneer de gebaren
taal als eerste taal wordt beschouwd 
en het Nederlands als tweede taal. 
Echter het ligt niet direct voor de 
hand hierin een vergelijking te trek
ken met kinderen met ernstige taai
en spraakproblemen. 
Tot nog toe echter zijn betekenisvel
den of betekenisnetwerken bij veel 
dove kinderen armer dan bij horende 
kinderen. In feite is hun algemene 
kennisniveau lager, waardoor gebrui
kelijke processen bij het lezen zoals 
top-down processen onvoldoende 
ingeschakeld kunnen worden. In feite 
staat bij het jonge dove kind het leren 
lezen ook ten dienste van het leren 
van de Nederlandse taal. 
Bij horende kinderen kan bij het leren 
lezen niet alleen gebruik gemaakt 
worden van de reeds aanwezige taal
kennis, maar ook van de auditieve en 
articulatorische vermogens van het 
kind. Al heel vroeg in het leesleerpro
ces leert het horende kind grafemen 
te verklanken (fonologisch decode-
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ren), leert het te segmenteren (analy
seren) en de fonemen vervolgens te 
clusteren tot grotere gehelen zoals 
woorden (synthese). Hierbij speelt 
het sequentieel geheugen een rol. 
Bij dove kinderen is het fonologisch 
ontwikkelingsnivo en het sequentieel 
geheugen veel zwakker op het 
moment waarop ze gaan leren lezen, 
waardoor doven veel minder gebruik 
kunnen maken van een strategie van 
fonologisch decoderen en van seg
mentatieprocessen. Bij het leren lezen 
van dove kinderen staat het begrijpen 
vanuit de beleving van datgene wat 
men leest voorop en niet het verklan
ken. Hierbij spelen geen auditieve 
vermogens, maar visuele processen 
een rol. Vanuit het globaal-intuïtief 
herkennen van woorden, waarbij 
vooral via visuele codering het men
tale lexicon bereikt wordt, komt men 
heel geleidelijk tot begrijpend lezen 
van onbekende teksten. 

Voor een uitgebreide beschrijving van 
het leren lezen van horende en dove 
kinderen en de processen die daarbij 
een rol spelen, verwijzen wij naar van 
der Lem en Fortgens (1996). 

3. Dove kinderen en kinderen met 
ernstige spraak/taalmoeilijkheden. 
Een globale vergelijking. 

In welke opzichten komen dove kin
deren en bepaalde kinderen met ern
stige spraak/taalmoeilijkheden over
een? 
1. Zowel dove als ES-kinderen verto
nen semantische tekorten. Het lexi
caal netwerk, de betekenisvelden van 
de taal zijn niet coherent opgebouwd. 

De betekenisvelden van de taal zijn 

niet coherent opgebouwd. 

Dit is een groot nadeel voor het lezen, 
zowel voor top-down lezen, dus van
uit de kennis van de wereld en de 
taalstructuur, als voor het bottom-up 
lezen, uitgaande van kleine eenhe
den: van klanken naar woorden, van 
woorden naar zinnen. 
Loncke (in van der Lem en Fortgens, 
1996) haalt Carpay aan, die in zijn 

proefschrift in 1975 schrijft, dat 
horende lezers moeite hebben met het 
begrijpen van een tekst in een vreem
de taal als het percentage onbekende 
woorden meer dan 35 bedraagt. 
Voor dove kinderen en ES-kinderen 
bedraagt het aantal onbekende woor
den al gauw meer dan 35%! 
2. Beide groepen kinderen (dove en 
ES) kenmerken zich door een onvol
doende beheersing van de morfologie 
en de syntaxis - de grammatica van 
de taal oftewel de taalvorm -, waar
door de top-down en de bottom-up 
processen eveneens niet goed genoeg 
werken. 

Een voorbeeld: 
"De politieman brengt de bakker 
limonade" (uit de Zinsbouwkeuzetest 
van de Taaltests voor Kinderen (TVK) 
van van Bon). Het kind krijgt deze zin 
aangeboden en moet uit twee plaatjes 
het bijbehorende juiste plaatje kiezen. 
Veel ES-kinderen en ook dove kinde
ren kiezen hierbij het plaatje waar de 
bakker de politieman limonade 
brengt. Dit omdat / l imonade/ in de 
zin dichter bij /bakker/ staat en ze 
deze volgorde interpreteren als bete
kenisgevend. 
Wat te zeggen van: 
"De kat wordt door de hond getrok
ken" (uit de Zinsbouwkeuzetest van 
de TVK van van Bon). 
Weliswaar een typische zin uit de 
geschreven taal, maar wie trekt wie? 
Dit is voor dove en ook ES-kinderen 
een raadsel. 
Hoe kun je een tekst begrijpen, als je 
te weinig kent van de taalvorm? En 
dan hebben we het nog alleen maar 
over syntaxis, dus zinsbouw. 
3. Verder zijn problemen op het 
gebied van de uitspraak van grote 
invloed op het leesproces. 
4. Ruw gesteld hebben beide groepen 
kinderen een beperkte geheugenspan 
voor sequentieel aangeboden infor
matie. Dit levert voor syntheseproces
sen problemen op evenals voor het 
begrijpen van zinnen en teksten. 
Als een kind slecht spreekt, veel aan
dacht nodig heeft voor de articulatie, 
daardoor traag spreekt en dus traag 
hardop leest, dan belast het zijn vaak 

zwakke sequentieel geheugen zoda
nig zwaar, dat het begrijpen van het 
gelezene niet meer lukt. Het kan de 
woorden van de zin onvoldoende 
inprenten om de zin en de tekst te 
kunnen begrijpen. Op woordniveau 
kan het de fonemen niet goed genoeg 
onthouden om ze tot een woord te 
synthetiseren. 

Hoe kun je een tekst begrijpen, als je 

te weinig kent van de taalvorm? 

5. Er is een groep ES-kinderen, die 
problemen heeft met het zo belangrij
ke segmenteren. Heel basaal, het 
ritme van een woord (de lettergre
pen), de accenten binnen een woord, 
worden niet goed waargenomen. 
Rijmen lukt niet. Ook kunnen er pro
blemen zijn met de auditieve discri
minatie. De centraal auditieve ver
werking van het spraaksignaal is dus 
niet in orde. 
Sommige ES-kinderen hebben echter 
een goede auditieve discriminatie, 
kunnen op een gegeven moment ook 
tot eenvoudige auditieve analyse 
komen en toch lukt het deze kinderen 
niet, ook niet na lang trainen, om tot 
auditieve synthese te komen. 
Dit geldt zeker niet voor alle ES-kin
deren, maar er is een subgroep, waar
voor dit wel het geval is. 
6. Het is in feite al aangegeven, maar 
een beperkt taaibegrip, een zwak 
sequentieel geheugen, problemen 
met de vormaspecten van de taal 
zoals syntaxis en morfologie en ook 
woordvindingsproblemen en een 
beperkte woordenschat spelen alle
maal een rol bij het begrijpend lezen, 
zowel bij dove kinderen als bij ES-
kinderen. 

4. Het leren lezen en het leerprofiel 

In het bovenstaande zijn met name de 
zwakke punten in het leerprofiel van 
ES-kinderen aan de orde gekomen, 
die het leesleerproces negatief beïn
vloeden. Van belang is het te zoeken 
naar de sterke kanten binnen het leer
profiel, die mogelijk beter te benutten 
zijn bij het leesleer-, maar ook taal
leerproces. 
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L. VERMEULEN -VAIN IVERDE 

Ter illustratie beschrijven we aller
eerst een casus. 

Karin is vijf jaar. Ze heeft geen hoor-
problemen en verstandelijk functio
neert zij normaal. Haar taaibegrip ligt 
zowel op woord- als zinsniveau rond 
drieëneenhalf jaar. Het nivo van de 
taaluitingen ligt daar onder en is 
afwijkend qua vorm en inhoud. De 
taaluitingen zijn gebonden aan de 
werkelijkheid en associërend van 
aard. 

De algehele motorische ontwikkeling 
is goed. Dit houdt in dat er ook geen 
spraakmotorische problemen zijn. 
Wel spreekt het meisje nog slecht 
gezien haar leeftijd. De oorzaak daar
van wordt gezocht in auditieve ver
werkingsproblemen. 
De auditieve aandacht is zeer zwak. 
Karin heeft voortdurend weksignalen 
nodig, wil men de auditieve aandacht 
vasthouden. Ook de auditieve discri
minatie is zeer zwak ontwikkeld. 
Karin kan niet meer dan twee eenhe
den, die haar auditief worden aange
boden in volgorde onthouden. Echter 
ook het visueel sequentieel geheugen 
ligt beneden leeftijdsniveau. Het 
visueel simultaan geheugen daaren
tegen blijkt zeer sterk ontwikkeld en 
ligt ver boven dat van horende leef
tijdsgenootjes. Dit geldt eveneens 
voor de visuele discriminatie. 
Opvallend is dat het meisje gemoti
veerd is voor het uitvoeren van visu
ele taken en daarbij voldoende aan
dacht kan opbrengen. Verder valt op, 
dat het meisje niet verbaliseert als 
men haar een reeks gekleurde staafjes 
of een reeks plaatjes laat inprenten. 
Zij doet dit puur visueel. 
Het blijkt mogelijk te zijn, Karin in 
een paar minuten tijd vier verschil
lende geschreven woordbeelden en 
zelfs woordgroepjes te leren identifi
ceren: Karin, Marjo (leerkracht), 
Marjolein (vriendinnetje), Lianne. De 
woorden worden op kaartjes aange
boden en benoemd. Dit is enkele 
malen herhaald, waarna het meisje de 
woordbeelden meteen juist herkent 
en koppelt aan het aangeboden 
gesproken woord: de onderzoeker 
zegt "Marjo", het meisje pakt het 

kaartje met het woord Marjo erop. 
Ze kan de woordbeelden ook juist 
identificeren. 
Dit wil zeggen, dat ze bij aanbod van 
het kaartje met "Marjolein" erop, het 
woord Marjolein spreekt. 
Ook /Karin krijgt d rop / , /Karin is 
lief/, /Karin is stout/ worden per
fect geïdentificeerd. Het kind heeft 
overigens nog geen leesonderwijs 
gehad. 

Een tweede casus: 
Martin is eveneens vijf jaar. Ook hij 
heeft een normaal gehoor en normale 
verstandelijke vermogens. Ook zijn 
taaibegrip ligt anderhalf jaar beneden 
zijn leeftijdsnivo. Het nivo van de 
taaluitingen is zelfs lager. 
Zijn motoriek en ook spraakmotoriek 
zijn zeer slecht ontwikkeld. We spre
ken in zijn geval van een dyspraxie 
van de spraak: er komen inconse
quente vervangingen, reducties en 
omissies van klanken voor. De jongen 
is zeer slecht te verstaan. 
De auditieve aandacht is voldoende 
en de auditieve discriminatie is goed. 
Daarbij is wel het auditief geheugen 
matig ontwikkeld. 
Het visueel sequentieel geheugen is 
zwak, maar het visueel simultaan 
geheugen is ook bij dit kind goed ont
wikkeld. 
De visuele discriminatie is goed even
als het visueel-ruimtelijke vermogen. 
Opvallend is, dat de jongen vanuit 
het schrift het spreken kan sturen en 
dat hij gemakkelijk spraak aan plaat
jes kan koppelen. Vervolgens kan hij 
deze spraak gemakkelijker opslaan in 
het geheugen en ook gemakkelijker 
weer oproepen dan zonder deze visu
ele ondersteuning het geval is. 
Bovendien is de motivatie voor visu
ele taken veel groter dan voor audi
tieve taken. 

Beide kinderen zullen in onze optiek 
nooit of uiterst moeizaam leren lezen 
middels een auditieve methode, die 
een beroep doet op auditieve analyse 
en synthese en op verklanking, in 
feite hun zwakke kanten. De kinde
ren geven zelf aan wat hun sterke 
kant is: de visueel simultane verwer

king van informatie. Het verschil in 
motivatie voor auditieve en visuele 
taken is tekenend. Zowel taal als 
lezen zullen vanuit de beleving van 
de kinderen en middels het schrift 
ontwikkeld dienen te worden en wel 
zo snel mogelijk. Wachten tot de kin
deren 6 jaar zijn en volgens het 
schoolsysteem moeten gaan leren 
lezen is verloren tijd. Wij verwachten, 
dat men bij dergelijke kinderen het 
beste zodra ze op school komen taal, 
spraak en lezen kan integreren, wer
kend vanuit de beleving en uitgaande 
van het globaal-intuïtief herkennen 
van geschreven woorden. Men doet 
dan een beroep op de sterke visueel 
simultane vermogens van het kind. 

Dit is wat in feite ook binnen het 
dovenonderwijs gebeurt. Het lezen 
start hier met een globaal-intuïtief 
herkennen van bekende en beleefde 
geschreven informatie. Het kind leest, 
wat het al weet. Dit is ook voor ES-
kinderen met bovengenoemde pro
blemen uiterst belangrijk: het leespro
ces start met wat het kind al weet 
(Essers, pers.comm.). Men leert het 
kind geleidelijk allerlei geschreven 
woordbeelden globaal te herkennen. 

Men moet taal, spraak en lezen 

integreren vanuit de beleving zodra 

de kinderen op school komen. 

Dit betekent, dat het kind het woord
beeld visueel ingeprent heeft. 
Hiermee en met de kennis van het 
beleefde begrijpt het de tekst op het 
bord. Heel belangrijk is dat men alvo
rens men aan een tekst begint, het 
kennisveld, dus de context van het 
verhaal, de aanwezige kennis over 
het onderwerp bij de kinderen acti
veert (Essers, pers.comm.). Op die 
manier worden associaties veel snel
ler gelegd en worden geschreven 
woorden sneller begrepen. Daarom 
ook is thematisch onderwijs zo 
belangrijk in dit kader. 
Door visuele vergelijking kan visuele 
analyse plaatsvinden, waarna ook 
decodering van de grafemen in fone
men aan de orde kan komen. De leer
kracht en de logopediste dragen er 
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zorg voor dat het spreek- en het 
schriftbeeld en ook het hoorbeeld 
goed integreren. Zo ontstaat tech
nisch lezen. Aanvankelijk begrijpt het 
kind dus voornamelijk vanuit de 
woordkennis die het bezit. Daarna 
gaat ook de structuur van de taal een 
rol spelen bij het begrijpen. 

Voor de twee beschreven kinderen 
zou een vergelijkbare methode, waar
bij in plaats van nadruk op het zwak
ke auditieve kanaal de nadruk komt 
te liggen op het veel sterkere visuele 
kanaal, vruchten kunnen afwerpen. 
Wij willen daarbij wel opmerken, dat 
wij het belang van segmentatiepro
cessen en verklanking bij het leren 
lezen van ES-kinderen niet willen 
bagatelliseren. De keuze voor een 
werkwijze als boven omschreven ach
ten wij echter voor een beperkte 
groep ES-kinderen, met een uitge
sproken sterke visuele cognitie nood
zakelijk. 

5. Nog enkele overwegingen 

Er zijn meerdere wegen, die naar 
Rome leiden: er zijn meerdere lees
processen mogelijk, die tot begrijpen 
van een tekst leiden. 

Het mentale lexicon is in feite het 
interne woordenboek. 

Dumont (1990) beschrijft binnen de 
woordherkenningsfase van het lezen 
twee wegen, die van het visuele 
woordbeeld naar het mentale lexicon 
leiden. Het mentale lexicon is in feite 
het interne woordenboek, waarover 
een taalgebruiker beschikt. Dumont 
spreekt over de directe, visuele of 
adresserende weg en de indirecte, 
auditieve of assemblage weg. De eer
ste route is die van het direct doorsto
ten vanuit het geschreven of visuele 
woordbeeld naar de betekenis. De 
tweede route is die van auditieve ana
lyse en synthese. Men spreekt wel 
van 'reading through the eye' en van 
'reading through the ear'. Bij een erva
ren horende lezer komen tijdens het 
lezen van een tekst beide processen 
voor. Veel van de geschreven woor

den worden direkt visueel herkend 
en krijgen vanuit dit visuele woord
beeld betekenis. Andere woorden, die 
men minder vaak gezien heeft wor
den verklankt, waarna het woord 
betekenis krijgt. Dove kinderen, dat 
moge nu duidelijk zijn, volgen bij het 
leesleerproces vooralsnog de directe, 
visuele route. Het leren lezen gaat uit 
van het globaal visueel herkennen 
van woorden en woordgroepen bin
nen een tekst. Deze tekst is gebaseerd 
op een gesprek, een stuk communica
tie tussen de leerkracht en de leerlin
gen. Daarbij speelt de belevingswe
reld van het kind een grote rol. De 
belevingswereld is niet alleen wat het 

kind heeft beleefd. Het is alles wat 
qua nivo en interesse past bij het 
kind. Echter alleen met het globale 
woordbeeld halen we het niet. Het 
gevaar van te globaal en dus radend 
lezen ligt dan op de loer. Hoe leert 
men het kind beter kijken? Hoe wor
den decodeer- en segmenteervaardig-
heden ontwikkeld ook binnen de 
visuele modaliteit? Het belang hier
van is door van Bon duidelijk aange
geven binnen de auditieve modaliteit. 
Ook voor dove kinderen is spraak-
codering en segmentering uiterst 
belangrijk. Echter het omzetten van 
grafemen in fonemen heeft bij hen 
niet hetzelfde doel als bij horende 
kinderen. Deze horende kinderen 
analyseren, en synthetiseren vervol
gens op basis van wat ze gehoord en 
onthouden hebben. Op deze wijze 
herkennen ze woorden, die hun lexi
con reeds bevat. Bij dove kinderen 
heeft articulatorische codering tot 
doel het deglobaliseren. Ook vinger
spelling kan deze rol hebben. Het 

kind kijkt beter naar de orthografie of 
de lettersamenstelling van het woord 
en er volgt een betere inprenting van 
dit woord. In feite dient auditieve 
analyse bij horende kinderen naast 
het bovengenoemde ook dit doel van 
kennis van de lettersamenstelling van 
het woord. Een goede orthografische 
kennis is nodig om woorden op den 
duur vlot en nauwkeurig te herken
nen. Dit geldt voor dove en voor 
horende mensen. Dit vlot herkennen 
is weer nodig om tot begrijpend lezen 
te komen. Men heeft namelijk een 
bepaald woordherkennings tempo 
nodig om te begrijpen wat er staat. 
Wanneer het sprekend decoderen, op 
wat voor manier dan ook te traag 
gaat (bv. omdat het kind plannings
problemen heeft bij het spreken) dan 
wordt het korte termijngeheugen te 
zeer belast, waardoor men het geleze-
ne onvoldoende kan begrijpen. 
Met name de orthografie van het 
woord is voor bepaalde horende ES-
kinderen een belangrijke sleutel tot 
succes. Essers (pers.comm.) bena
drukt het belang van de kennis van 
de orthografie van het woord ook 
voor dove kinderen. 
ES-kinderen, die niet tot auditieve 
synthese komen, goede mogelijkhe
den hebben binnen het visuele kanaal 
en die een vrij goede spraak hebben, 
kan men op de gewone wijze grafe
men in fonemen laten omzetten. Op 
die wijze krijgen ze aandacht voor de 
lettersamenstelling van het woord. 
Maar ook puur visuele analyse, het 
vergelijken van woorden en woord
delen, verschillen en overeenkomsten 
zien zijn middelen, die hiertoe gehan
teerd kunnen worden, evenals het 
zelf schrijven of in een heel vroeg sta
dium tekenen van de letters van een 
woord. Ook het naleggen met de let
terdoos of met legoletters kan hierbij 
helpen; verder ook zeker het van bui
ten tekenen of schrijven van een 
woord of het van buiten leggen. Van 
Bon (1994) leert ons, dat segmenteren 
niet alleen op klanknivo dient plaats 
te vinden, maar zeker ook op klank-
clusternivo. Vandaar dat ook visuele 
patroonherkenning van grafeemclus-
ters onderdeel van het leren lezen 
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dient te zijn. Overigens is het beter bij 
grafeemclusters aan betekenisvolle 
clusters te denken en niet zoals van 
Bon aangeeft aan betekenisloze clus
ters zoals str-, -aan. Dit is een erva
ringsgegeven uit het dovenonderwijs. 
Het goed ingeprente schriftelijk 
woordbeeld, dat met de juiste beteke
nis is geassocieerd is een van de pei
lers van het begrijpend lezen, waar
aan veel tijd en aandacht besteed 
dient te worden. 

Wat te doen met het ES-kind dat niet 
kan synthetiseren, goede mogelijkhe
den heeft binnen het visuele kanaal 
en zeer slecht spreekt; het dyspracti-
sche ES-kind dus, dat een inconsis
tent spreekfoutenpatroon heeft? Uit 
onderzoek bij doven is bekend, dat 
spraakcodering voor het lezen van 
belang is (Conrad, 1979, Lichtenstein, 
1983). Verder, dat het niet nodig is, 
dat het dove kind of de dove volwas
sene correct spreekt, maar wel dat hij 
een vast spreekpatroon hanteert bij 
een bepaald woord, dus consistente 
spreekfouten maakt. Echter dit geldt 
niet voor het dyspractische ES-kind. 

Het leren lezen van dyspractische 

kinderen vereist speciale didaktiek en 

een grote creativiteit van de leerkracht. 

Dit kind zegt nu eens / toe t / , dan 
weer / roek/ , dan weet /koek/ voor 
/koek/ . Dit wil zeggen het spreek-
beeld ligt niet vast. De associatie 
schriftbeeld-motorisch spreekbeeld is 
dan ook niet consistent. Bovendien 
hoort dit kind zichzelf spreken en 
hoort het steeds een ander woord, 
waardoor ook de associatie van 
schr i f tbeeld-hoorbeeld-motor isch 
spreekbeeld als los zand aan elkaar 
hangt. Men zou kunnen overwegen 
deze kinderen ten behoeve van het 
lezen een puur visuele leesstrategie 
aan te leren, hen ook visueel te laten 
analyseren en synthetiseren, het 
schriftelijk woordbeeld nauwgezet in 
te prenten en te zorgen, dat zij de 
zogenaamde directe weg volgens 
Dumont bewandelen. Dit betekent 
dus rechtstreeks vanuit het visuele 
woordbeeld naar de betekenis door

stoten. Dit vereist een zeer speciale 
didaktiek en een grote creativiteit van 
de leerkracht. Immers men moet 
bepaalde werkwijzen hanteren om 
erachter te komen of het kind de gele
zen tekst begrepen heeft. Binnen de 
leesdidaktiek voor doven worden dit 
soort werkwijzen reeds gehanteerd. 

Men moet het starten van het leren 

lezen bij deze kinderen vervroegen. 

Verder kan men het geschreven 
woordbeeld gebruiken om het spre
ken te verbeteren en om het moto
risch spreekpatroon in te slijpen bij 
ES-kinderen. 

6. Conclusie 

Kinderen met spraak- en/of taal-
moeilijkheden vormen een risico
groep met betrekking tot leesproble
men. Enerzijds spelen linguïstische 
aspecten zoals een zwakke fonologie, 
semantiek, syntaxis en morfologie 
een rol bij het leren lezen en bij het 
begrijpend lezen. Anderzijds zijn een 
slechte auditieve discriminatie, een 
beperkt auditief geheugen en het niet 
op gang komen van auditieve analyse 
en synthese van invloed. We ver
wachten, dat ES-kinderen, die een 
leerprofiel hebben met een uitgespro

ken sterke visuele cognitie, bij het 
leren lezen eerder zullen profiteren 
van een visuele leesmethode zoals bij 
doven gebruikt wordt, dan van een 
auditief georiënteerde methode. 
Bovendien zou men het starten van 
het leren lezen bij deze kinderen bin
nen het ontwikkelingsproces sterk 
kunnen vervroegen en het geïnte
greerd met het taalontwikkelingspro
ces kunnen laten verlopen. Ook het 

leren spreken zou hiervan dan in een 
vroeg stadium kunnen profiteren. 
Mogelijk biedt deze in grove lijnen 
geschetste weg van leren lezen voor 
bepaalde ES-kinderen een meer veili
ge weg richting Rome, hoewel op dit 
moment niet te voorspellen valt of 
Rome ooit bereikt zal worden! 

Met dank aan prof.dr. J. van Dijk en 
mevrouw A. Essers voor hun kriti
sche opmerkingen. 
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De Nederlandse Gebarentaal in het 
onderwijs aan slechthorenden 

G. Beek, H. Knoors en T. van der Lem 

Samenvatting 

In dit artikel, dat een bewerking is van een aantal lezingen op de 

VEBOSS-conferentie van april 1997, gaan de auteurs in op de pro

blematiek van het plaatsen van tweetalig opgevoede dove kinderen op 

scholen voor slechthorenden. Voor deze kinderen is de Nederlandse 

Gebarentaal de primaire, de natieve taal. Na een bespreking over de 

kenmerken van deze taal in vergelijking met andere vormen van 

manuele communicatie, geven de auteurs een overzicht van argumen

ten ten faveure van tweetalige opvoeding voor dove kinderen. 

Vervolgens schetsen zij een beeld van gezinsbegeleiding voor dove 

kinderen, waarna zij ingrediënten voor passend onderwijs voor twee

talige dove kinderen noemen. Tot slot komen mogelijke NGT-voorzie-

ningen in het onderwijs aan slechthorende kinderen aan bod. 

1. Inleiding 

Het is in ons land al lang niet meer 
vanzelfsprekend dat dove en ernstig 
slechthorende kinderen en jongeren 
onderwijs volgen op een van de vier 
doveninstituten. Sommigen zijn vol
ledig geïntegreerd in het reguliere 
onderwijs, anderen volgen onderwijs 
op een van de scholen voor slechtho
rende kinderen. Het is de verwach
ting dat in de nabije toekomst op deze 
scholen voor slechthorende kinderen 
vaker dove en ernstig slechthorende 
kinderen aangemeld zullen worden. 
Dit is een gevolg van de wens van 
ouders om thuisnabij onderwijs gere
aliseerd te zien en van beleidsinitia
tieven die op deze wens inspelen. In 
dit verband kan het beleidsplan de 
Rugzak genoemd worden, evenals 
de deels reeds geëffectueerde plan
nen voor dovenunits verbonden aan 
scholen voor slechthorenden in het 
zuiden en oosten van het land. 
Tegelijkertijd zetten alle doveninstitu
ten, maar ook alle zeven instellingen 
voor gezinsbegeleiding in Nederland 
voor de meeste dove en ernstig 
slechthorende kinderen in op tweeta

lige opvoeding en op tweetalig 
onderwijs. Opvoeding en onderwijs 
waarin de taal van de Dovengemeen-
schap in Nederland, de Nederlandse 
Gebarentaal, een belangrijke rol 
speelt. De te verwachten erkenning 
van deze taal door de overheid zal 
deze ontwikkeling verder stimuleren. 
Het onontkoombare gevolg van beide 
ontwikkelingen zal zijn dat bij de 
scholen voor slechthorende kinderen 
dove kinderen zullen worden aange
meld die tweetalig opgevoed zijn, 
dove kinderen voor wie de Neder
landse Gebarentaal de natieve, de pri
maire taal is. Ook zullen er kinderen 
aangemeld worden van wie de 
ouders een aanbod van de Neder
landse Gebarentaal alsnog gereali
seerd willen zien. Dit roept de vraag 
op wat de scholen voor slechthorende 
kinderen met de NGT en dus met 
tweetalig onderwijs aan moeten? 
Zelf ook een tweetalige school wor
den, een afdeling voor tweetalig 
onderwijs aan dove kinderen oprich
ten, de kinderen niet opnemen maar 
doorverwijzen naar instituten voor 
doven of een keuze maken voor een 
middenweg? 

2. De Nederlandse Gebarentaal en 
andere vormen van manuele com
municatie 

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) 
is de taal van de Do vengemeenschap 
in Nederland. Naar schatting zo'n 
10.000 mensen gebruiken deze taal 
geregeld in hun dagelijkse contacten. 
Niet iedere dove in ons land rekent 
zich overigens tot de Dovengemeen-
schap en daarmee tot de gebarentaal
gebruikers, net zo min als dat ieder
een die zich wel tot deze gemeen
schap rekent strikt genomen doof is. 
De Nederlandse Gebarentaal is een 
taal met een eigenstandig lexicon, een 
gebarenschat, en met een grammati
ca, die niet aan die van het 
Nederlands ontleend is (Schermer, 
Fortgens, Harder & De Nobel, 1991). 
De grammaticale regels van de NGT 
verschillen aanmerkelijk van die van 
het gesproken Nederlands. Zo speelt 
het gebruik van de ruimte voor het 
lichaam, de zogenaamde gebaren-
ruimte, een belangrijke rol bij het aan
geven welk zinsdeel het onderwerp, 
het lijdend dan wel het meewerkend 
voorwerp is. Veel werkwoorden in 
deze gebarentaal kunnen dan ook 
ruimtelijk vervoegd worden. Ook de 
volgorde van de zinsdelen in uitingen 
in de NGT verschilt van de ordening 
in het Nederlands. Dit wil echter niet 
zeggen dat de Nederlandse Gebaren
taal niet beïnvloed is door het 
Nederlands. Onderlinge beïnvloe
ding van talen en dialecten komt 
overal voor waar sprake is van taal
contact, waar talen dus binnen een
zelfde regio of binnen eenzelfde per
soon gebruikt worden. Zo kennen 
veel gebaren in de NGT een gespro
ken component. 
Een geheel of gedeeltelijk, tegelijk 
met het gebaar uitgesproken woord 
specificeert de betekenis van een wat 
algemeen gebaar. Op deze wijze kan 
het gebaar FAMILIE omgevormd 
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worden tot het gebaar BROER. 
Sommige dove kinderen verwerven 
de Nederlandse Gebarentaal vanaf 
hun geboorte, omdat hun dove 
ouders deze taal gebruiken. De over
grote meerderheid van de dove kin
deren verwerft de NGT later in hun 
leven, vooral in contact met andere 
dove kinderen op de speelplaats of in 
het internaat, maar in toenemende 
mate ook in communicatie met dove 
medewerkers en met hun ouders die 
NGT als tweede taal leren. Voor vrij
wel alle dove kinderen is de NGT de 
natieve taal. Het is de taal waarin hun 
talige en cognitieve ontwikkeling het 
snelst en kwalitatief het best verloopt. 
Nederlands is voor deze kinderen de 
tweede taal (Meer dan een gebaar, 
1997). De Nederlandse Gebarentaal is 
niet hetzelfde als Nederlands met 

Voor vrijwel alle dove kinderen is de 

NGT de natieve taal. Nederlands is 

voor deze kinderen de tweede taal. 

Gebaren (NmG). NmG is een geba-
rensysteem. In dit systeem wordt het 
gesproken Nederlands met gebaren 
uit de NGT ondersteund. De gram
matica van NmG is die van het 
Nederlands. De gebaren in NmG 
ondersteunen vooral de inhoud van 
de uitingen. Als je de grammatica van 
het Nederlands via NmG volledig tot 
je wilt nemen, dan ben je afhankelijk 
van de waarneming van het gespro
ken deel. De gebaren reflecteren die 
grammatica zeer onvolledig. Dat 
betekent dat aanbod van NmG bij 
dove kinderen maar in beperkte mate 
het leren van het Nederlands bevor
dert. Wel vergemakkelijkt NmG de 
communicatie met dove kinderen 
aanzienlijk, zeker in vergelijking met 
situaties waarin ondersteuning met 
behulp van gebaren als niet wenselijk 
wordt beschouwd. 
Nederlands-met-Gebaren wordt in 
het dagelijks taalgebruik vaak ver
eenzelvigd met Totale Communicatie. 
Dit is onjuist. Zelden echter heeft een 
begrip tot meer misverstanden aan
leiding gegeven dan juist TC. TC is 
geen methode, het is geen manier van 
communiceren, althans zo is het nooit 

bedoeld. TC is een handelingsvisie, 
een visie op opvoeding van gehandi
capte, met name dove kinderen, en 
wel meer specifiek een visie op de rol 
van communicatie daarin. In de han
delingsvisie TC gaat men ervan uit 
dat vroege, vlotte en rijke communi
catie tussen ouders en doof kind van 
fundamenteel belang is voor een opti
male taal- en totaalontwikkeling en 
dat om een dergelijke vorm van com
municatie te bewerkstelligen geen 
enkel communicatiemiddel a priori 
uitgesloten mag worden. Hoe daad
werkelijk binnen een TC-raamwerk 
met dove kinderen gecommuniceerd 
wordt, dat is een zaak van methodi
sche uitwerking. Zowel een eentalige 
optie, dus via Nederlands-met-Ge
baren, als ook een tweetalige optie, de 
Nederlandse Gebarentaal en Neder
lands met meer of minder gebaren, 
vormen een illustratie van de hande
lingsvisie TC. Zuiver oraal onderwijs 
is dat niet, omdat daarin vooraf geba
ren en gebarentaal uitgesloten wor
den, hetgeen strijdig is met de 
genoemde handelingsvisie (Tervoort 
& Loncke, 1996). 

Daar waar men met dove kinderen 

jarenlang gebaren in 

spraakondersteunende vorm heeft 

gebruikt, wordt nu gekozen voor de 

Nederlandse Gebarentaal. 

Omdat dove kinderen in hun 

onderlinge communicatie zelf 

opteren voor grammaticale structuren 

van een gebarentaal. 

Tot slot noemen we Visi-C, ook wel 
Cued Speech geheten. Binnen Visi-C 
worden handvormen met plaatsen op 
het gezicht gecombineerd om het 
spraakafzien te vergemakkelijken. De 
handvormen moeten het voor het 
kind mogelijk maken om gesproken 
woorden met eenzelfde mondbeeld, 
bijvoorbeeld 'paard' en 'baard', toch 
visueel van elkaar te kunnen onder
scheiden. Bij Visi-C is dus geen spra
ke van een afzonderlijke taal, noch 
van een eigenstandig communicatie
systeem, het is uitsluitend een hulp
middel voor de visuele waarneming 
van gesproken taal. 

3. Argumenten voor een tweetalige 
opvoeding en scholing van dove 
kinderen 

Kijk naar dove kinderen als ze met 
elkaar in hun vrije tijd communiceren 
en tien tegen een dat in die communi
catie gebaren voorkomen. De meeste 
dove kinderen gebruiken die geba
ren, omdat dat voor hen met name op 
jonge leeftijd de enige mogelijkheid is 
om vlot te kunnen communiceren. De 
vraag is uiteraard wat te doen met dit 

fenomeen. In ons land is de overwe
gende reactie binnen de pedagogiek 
om ouders en leerkrachten te advise
ren in hun communicatie naast het 
gesproken en geschreven Nederlands 
ook gebaren te gebruiken. Het bevor
dert de interactie en de communicatie 
met dove kinderen en daarmee ook 
hun cognitieve, sociaal-emotionele en 
taalontwikkeling. Dit geldt eigenlijk 
al voor kinderen met een gehoorver-
lies van zo'n 80 dB. Natuurlijk is het 
zo dat kinderen met een gemiddeld 
gehoorverlies tussen 80 dB en zo'n 
100 dB erg verschillen in de mogelijk
heden om via het gehoor (door ade
quate versterking en hoortraining) en 
spraakafzien het gesproken Neder
lands te leren. En ook is het zo dat er 
nogal wat kinderen in deze groep zijn 
die uiteindelijk vele aspecten van het 
Nederlands, ook in gesproken vorm, 
redelijk onder de knie hebben. Waar 
het uiteindelijk om gaat, is dat een 

VHZ • jaargang 37 nummer 3 • oktober 1997 



NEDERLANDSE GEBARENTAAL IN HET ONDERWIJS AAN SLECHTHORENDEN 

dermate groot gehoorverlies altijd 
leidt tot een aanmerkelijk vertraagde 
spraak- en taalontwikkeling, een ver
traging die het kind en zijn ouders 
niet kunnen gebruiken, omdat er 
vanaf het allereerste moment taal 
nodig is voor contactname, voor 
informatie-overdracht, voor gedrags
regulering. 
Daar waar men met dove kinderen 
jarenlang gebaren in spraakonder-
steunende vorm heeft gebruikt, 
wordt nu gekozen voor de Neder
landse Gebarentaal. Een belangrijke 
reden is dat dove kinderen in hun 
onderlinge communicatie zelf opte
ren voor grammaticale structuren van 
een gebarentaal. Psycholinguïstisch is 
dat te verklaren door te wijzen op het 
feit dat een gebaar twee keer zo lang 
duurt als een gesproken woord. Toch 
hebben mensen, jong en oud, een 
bepaald, redelijk vastliggend commu
nicatietempo. Als gebaren opeenvol
gend geordend worden, en dat 
gebeurt in Nederlands-met-Gebaren, 
dan verloopt de communicatie aan
merkelijk trager dan in het gesproken 
Nederlands of in de Nederlandse 
Gebarentaal. De grammaticale struc
turering van deze laatste taal werkt 
namelijk tijdbesparend. Het econo-
my-principe dat voor alle gesproken 
talen geldt, geldt ook voor gebarenta
len. Dat principe is de reden dat dove 
kinderen, ook in situaties waarin ze 
nauwelijks aanbod van de NGT krij
gen, toch kiezen om zelf de gebaren 

op een vergelijkbare manier te orde
nen. Zonder aanbod blijft de kwaliteit 
van deze gebarentaal van dove 
schoolkinderen vrij pover (Knoors, 
1992). Dat moet helaas vaak ook 
gezegd worden van hun vaardigheid 
in het Nederlands. Omdat het niet 
gewenst is dat kinderen twee talen 
slecht beheersen en omdat het aanne
melijk is dat dove kinderen de 
Nederlandse Gebarentaal sneller en 
vollediger kunnen verwerven dan het 
gesproken Nederlands, ligt een keuze 
voor de gebruik van deze gebarentaal 
naast het Nederlands in opvoeding 
en onderwijs voor de hand. Niet uit
gesloten moet worden dat via deze 
NGT ook de vaardigheid in het 
Nederlands bevorderd kan worden. 
Dat gebeurt niet automatisch, daar
voor is onder meer gericht, goed en 
goed afgestemd onderwijs in zowel 
de NGT als in het Nederlands als 
tweede taal nodig (Knoors & Van 
Dijk, 1996). 

4. Gezinsbegeleiding voor dove kin
deren 

Als blijkt dat een kind een ernstig 
gehoorverlies heeft, kan het gezin 
terecht bij een van de zeven Instellin
gen voor Gezinsbegeleiding (IGB). 
Het kind moet dan wel een gehoor
verlies hebben van tenminste 80 dB. 
Een kind met een geringer hoorver-
lies kan alleen worden opgenomen in 
het programma als er sprake is van 

additionele problematiek. 
De IGB's bieden het gezin een op 
maat gesneden programma aan 
waarbij het hoofddoel is om de best 
mogelijke afstemming tussen ouder 
en kind (de 'goodness of fit') te bevor
deren, zodat voor het kind optimale 
ontwikkelingskansen ontstaan 
(Toekomstscenario, 1988; Strategisch 
beleids- en activiteitenplan, 1990). De 
afstemming tussen ouder en kind 
komt tot stand in een dynamisch 
interactioneel kader, dat wil zeggen 
dat er bij het voortgaan van de ont
wikkeling telkens een nieuwe afstem
ming nodig zal zijn. De vraag die aan 
ouders van een kind met een ernstig 
gehoorverlies wordt gesteld is zeer 
complex, omdat zij niet alleen de 
realiteit van het gehoorverlies van 
hun kind moeten verwerken en aan
vaarden, maar tegelijk hun communi
catieve vaardigheden verder moeten 
ontwikkelen en aanpassen en moeten 
gaan handelen vanuit een bewust 
besef van taalontwikkeling en ont
wikkelingsstimulering. Daarbovenop 
moeten zij een nieuwe taal gaan leren, 
de Nederlandse Gebarentaal, en die 
direct in de interactie met hun kind in 
de praktijk gaan brengen, terwijl zij 
ook nog moeten zien dat zij de 
geluidswereld bij hun kind brengen 
en het gesproken Nederlands voor 
het kind functioneel in de communi
catie opnemen. 

Wanneer het kind de twee jaar 

gepasseerd is, komt de schoolkeuze 

geleidelijk nadrukkelijker naar voren. 

De gezinsbegeleidingsinstellingen 
bieden de ouders hierbij ondersteu
ning. Via het gezinsbegeleidingspro
gramma krijgen de ouders hulp bij de 
verwerking en aanvaarding van het 
ernstige gehoorverlies van hun kind, 
informatie over doofheid en allerlei 
aspecten van de ontwikkeling van 
dove kinderen en leren zij vaardighe
den op het gebied van communicatie 
en opvoeding. Deels wordt dit pro
gramma in groepsgewijze cursussen 
aangeboden, deels vindt dit individu
eel plaats. Vooral in de indivi
duele momenten worden de ouders 
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gesteund in het vertalen van de alge
mene informatie naar praktisch han
delen, in hun situatie, met hun kind. 
Het dynamisch interactioneel kader 
dat het uitgangspunt voor gezin be
geleiding vormt, heeft ook conse
quentie voor het programma zelf. Er 
kan niet een standaardprogramma 
worden aangeboden, omdat telkens 
bekeken moet worden of het pro
gramma-aanbod voor dit gezin, nog 
wel past bij de behoeften van het 
moment. 
Binnen een enkele gezin begelei
dingsdienst bestaat voor ouder de 
mogelijkheid om voor hun kind een 
eentalig, op het ederlands gericht, 
traject te kiezen. Mee tal i het echter 
zo dat een tweetalige benadering 
gevolgd wordt, een benadering waar
in voor zowel de GT als het 

ederlands ruimte i . In de praktijk 
wil dat zeggen dat er veel aandacht i 
voor herhaalde audiologi che onder
zoeken, voor hoortoe telaanpa ing 
en voor, -om het breed te benoemen- , 
het bekend en beschikbaar maken 
van het ge proken ederland aan 
het kind. 

Uit onderzoek naar de situatie 
van allochtone kinderen of 

dialectsprekende kinderen is bekend 
dat het slechtste wat je in het 

onderwijs kunt doen, is helemaal 
geen aandacht schenken aan de 

sterkste, de natieve taal van kinderen . 

Tegelijkertijd leren de ouder in zoge
naamde communicatiecursussen de 
NGT. Vanzelfsprekend zijn er grote 
verschillen tussen ouder in de mate 
waarin ze in taat zijn om aan alle 
genoemde, complexe ei en op een 
harmonieuze wijze vorm te geven, zo 
goed al ook kinderen ver chillen in 
hun mogelijkheden om van het aan
bod te profiteren. 
Wanneer het kind de twee jaar gepas-
eerd i , komt de choolkeuze gelei

delijk nadrukkelijker naar voren en 
zal de gezin begeleidingsdien t a
men met de ouder gaan ond rzo -
ken welke school het be te aan de 
behoeften van dit kind zal voldo n. 

VHZ • j. rgang ï nummer . 0 to r 1 7 

Aangezien gezin begeleiding door
loopt tot het jaar waarin het kind vijf 
jaar wordt, blijft er 0 k na chool
plaat ing nog enige jaren contact tu -
en de ouder en de IGB. Zo lopen bij

voorbeeld de gebar ntaalcur u en in 
die jaren nog door. 

5. Pas end ondenvij voor tweetalig 
opgevoede dove kinderen 

Wat i nu pa end ondenvij voor in 
de gezin b geleiding periode tweeta
lig opgevoede dove en ern tig-slecht
horende kinderen? Al deze kinderen 
op de leeftijd van ongeveer drie jaar 
op een chool voor doven of vo r 
lechthorenden worden aangemeld, 

dan bevinden ze zich nog midden in 
het verwerving proce van zm,vel de 

'ederland e Gebar ntaal als het 

Men mag nooit vergeten, dat voor 
dove kinderen de toegang tot de 

primaire vorm van het Nederlands, 
de gesproken vorm, veelal uiterst 

beperkt is. 

ederland . Hun vaardigheid in de 
ederland e Gebarentaal overtreft 

dIe in het 1 T derlands. Bij . ommige 
kinderen Ze I de \'en\'en'ing van het 
ge proken Tederlands als tweede 
taal al een beetj op c.;trt: k zijn, bij 
anderen zal die na nauwelijkc.; 
begonn n zijn, 3nvoudigweg omdat 
ze nauwelijk re t ehoor hebb"n en 
niet gOt.'d k.-unnen prac1kc1fzi n. it 

onderzoek naar de ituatie van 
allochtone kinderen of dialectspre
kende kinderen is b kend dat het 
slechtste wat je in het onderwijs kunt 
doen, i helemaal geen aandacht 
chenken aan de sterkste, de nati ve 

taal van kinderen. Als die aandacht 
wel ge chonken wordt, welke moge
lijkheden zijn er dan? 
Het meest ideale onderwijsmodel 
voor tweetalige kinderen is er en, 
waarin gedurende de hele basis
schoolperiod beide talen, overigens 
niet altijd in dezelfde verhouding, 
aan bod komen. Ze worden gebruikt 
in de communicatie, ze staan beid 
al vak op het r ter en ze worden 
beide g bruikt voor h toverdragen 
van informatie in andere vakken. We 
noemen dit e n taalond rhoud mo
del. Een ander model kent een over
gangsp riode, waarin het ond rwijs 
aanvankelijk tweetalig van opzet is, 
om vervolgens, bijvoorbeeld na de 
onderbouw, het onderwijs in de 
maatschappelijk dominante tweede 
taal voort te zetten. Tot slot zijn er ook 
modellen denkbaar waarin d e 'rste 
taal veel beperkter aan bod komt, bij
voorbeeld alleen als \ ak op het roos
ter of alleen voor interventiedoeleJ1, 
dus voor remediering. Welke oP/ct 
men voor dov(' en ernstig sIc htho
rend' kinder 'n kiest, is mede afhan
keliJk van de thuissituatie en van de 
schoolorganisatie. Men mag hter 
nooit vergeten, en dat is e 'n ess 'n
tieel versdlÎl met andere and rstaligL' 
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kinder n, dat voor dove kinderen de 
toegang tot de primaire vorm van het 

ederlands, de ge proken vorm, 
veelal uiter t beperkt i . 

Ouders die voor de schoolkeuze van 

hun kind staan, moeten allerlei korte 

en lange termijn belangen tegen 

elkaar afwegen en de taalkeuze is 

daar slechts een van . 

Uit onderzoek (Young, 1995, mit, 
1996) i bekend dat ouder hopen dat 
hun kind later het gesproken 

ederlands zo goed zal gaan beh r-
en dat het zich er goed mee kan r d

den in de horende maatschappij. 
Ouders denken dan aan het geschre
ven ederland , maar zeker ook aan 
het derlands in haar ge proken 
vorm. Daarnaast m nen d mee te 
ouder ook dat hun kind uiteindelijk 
het gemakkelijk t en het be te zal 
kunnen communi eren in CT, zoal 
z ook r van uit gaan dat vo r de 
ontwikkeling van hun kind op alle 
gebieden gebarentaal noodzakelijk 

n cruciaal i . Evenzo vermo den 
ouder dat hun kind voor maat chap
pelijk u ce zal moeten oper ren in 
de horende maatschappij, terwijl zij 
tegelijk denk n dat hun kind zich 
later h t prettig t en h t be te thui 
zal vo 1 n in d dovengeme n chap. 
Dit to kom tperspectief i al bij 
ouders van z r jonge dove en ernstig 
slechthorende kinderen aanwezig; 
h t g tuigt van een beho rlijke r ali
t it zin bij d ouder. 0 ze ide "n 
weerpiegel n en gr te gevo ligheid 
vo r de p iti van de dove of rn tig 
lechth r nde volwa ene, die hun 

kind op n dag ook zal zijn. Teven, 
g ft het de dil mma's weer waar 
ouders in hun opvoeding keuzen, en 
de ch olkeuz i daar een zeer ingrij
p nde van, v r taan. Want ook het 
kind dat heel ve,l doet met zijn hoor
resten en veel mogelijkheden lijkt te 
h bb n in d ri hting van h 't g 'spro
k'n d rlamls zal vrienden wiJlen 
h bb n om gewoon ontspann '11 m ' 
t, bllbb 'Ien, zlll fe' tjes wiIl'n me'
mak n wallr hij mllkk 'lijk lllles klln 
volgen, zlll "n positief zelfb 'cid 
mo 'ten oJü\\-' ikke1en om naar "n 

gezonde identiteit te kunnen groeien 
(Beck & De Jong, 1990). 
Oud rs ontmo ten in d gezin bege
leiding periode, al het go di, ger -
geld dove vol was enen en leren hun 
verhalen kenn n. Evident in veel van 
die verhalen i ,het gevoel 'tegen zich
zelf' opgevoed te zijn. Voor de kind -
ren van toen heeft per definitie een 
orale opvoeding gegolden, waarbij 
het ge proken derlands, de zwak-
te kant, al ucc snorm gold. Het i 

een feit dat r dove men en zijn, voor 
wi dat geen probleem vormde en 
vormt. Er zijn echter veel meer dove 
men en voor wie deze u ce norm 
onhaalbaar bi ek te zijn Zij hebben 
problemen ondervonden bij het 
opbouwen van een bevr digend oei
aal leven, zij hebb n vaak moeten 
ontdekken dat d aan luiting met de 
horende wereld onvoldoende lukt. Zij 
hebben toenadering gezo ht tot de 
dovengem en chap. Dat blijkt nogal 
een e n moeilijk en pIjnlijke ·.veg, 
waarbij het alsnog volgen Vlln een of 
meer gebarencur u sen nog een van 
min t inspanningen i . 

uders die voor d s hoolkeuze van 
hun kind taan, mo ten 11l1erlel korte 
en lange termijn b Illngen tegen 
elkaar afw gen n de taalkeuze ie.; r 
daar slecht n van. Het mog dui
d lijk zijn g word n, dat ander 
afw ging n t n aanzi n an identi
teit vormin en to komstperspe tief 
evenze r en belangrijke rol p len. 

Wat voor sommige ouders een rol 

kan spelen is de als hoger ervaren 

status van de slechthorenden-school. 

AI deze afwegingen blijven ook n 
rol spelen als de choolk lIze nmaal 
g mallkt is. Het is niet zo dat 1111 en 
de s hooI gllat afweg 'n of h ,t 'rn tig 
Ie hthorend kind h ,t (nog) r 'dt bin

n 'n h ,t onderwijs ll<1n si hthoren
den, ook dl' ouders mo 'ten voortdu
rend afweg '11 of dit ond 'rwijs n) 
biedt \-vaar hun kind op dl' kort en 
de lang' termijn b 'hoeft) aan he 'ft. 

Voor nog, I wat kind r n di in '11 

gezinsbegeleidingspro 'r, mma zijn 
opg 'nomen i de af\\' ' '111 • tu 'n d ' 

doven ' hooi en de chool voor si cht
horenden llan de orde. Het gaat dan 
over de kinderen uit de gezinsbege
leiding groep met een gehoorverlies 
dat ergens tu en 0 en ongeveer 100 
dB ligt. oor kinderen met e 'n groter 
verlies is de afweging richting school 
voor lechthorenden eigenlijk niet 
aan de orde. De kinderen waar het 
hier over gaat zijn dus zeer ernstig 
lechthorend; ze laten meer dan inci

denteel op het gebied van het gespro
ken . ederlands een veelbelovende 
ontwikkeling zien. Het zijn kinderen 
die profijt hebben van hun r 'stge
hoor. p e'n leeftijd tu sen de twee 
en twe> en een half jaar beginnen ze 
enig zin het ge proken ederlands 
actief te gebruiken. Is deze kinderen 
zijn opgenomen in een tw 'talige 
peuter- of kleutergroep, dan zien we 
bij hen ook een levendige belllng tel
ling \'oor de ederland e kllnt van 
h t taalaanbod (Broekhof, 1996; 
Fortgens, ]ansma, Keppels & Knoor, 
1997) Daarnaast maken ze over het 
algemeen een voorspoedige gebaren
taalontwikkelin door, die dlln wel 
\'0 r loopt op hun ge proken tllalont
wlkk ling. e I \"an d 'ze kind 'r 'n 
h bben h t ge proken Neder\, nds 
leren zien al een ad quaat c mmuni 
ati middel en gebruik n h ,t ook al' 

zodanig, maar m te v rt II 11, grap
j s te maken etc, kortom m ht t 
communic r'n gebruiken zij gebaren
taal en hebben zij n g barentaaIaan
bod nodig, of p zijn minst een llan
b d met h I ve 'I gebaren. 

uder ... die dan v or de keuze st, lln 
f hun kind naar een s hooi voor 

dov of vo Jr lechthor 'ndl' kinder 'n 
zal gaan, mo 'ten een ingewikkt'ld' 
afw 'ging m, k 'n. In een aantal g '\'al
len is ,t ti1nu, -u' s ho)1 voor si '('ht-

Hl· 



nog in discussie. Veel ouders geven 
ten aanzien van het gesproken 
Nederlands een plus aan het onder
wijs voor slechthorenden, omdat zij 
vermoeden dat de mogelijkheden die 

De Nederlandse Gebarentaal als 

vak en dagelijkse communicatie 

met deze kinderen in Nederlands

met-Gebaren lijkt een veel 

realistischer model voor scholen 

voor slechthorende kinderen. 

hun kind heeft op het gebied van het 
gesproken Nederlands op de school 
voor doven onvoldoende uit de verf 
zullen komen. Daartegenover staan 
dan de plus voor het gemak waarmee 
hun kind op een school voor doven 
kan communiceren (al is er tegelijk 
het vermoeden dat op de school voor 
doven wat betreft inhoudelijk uitda
gende communicatie nog lang niet 
het onderste uit de kan gehaald 
wordt) en de wens om hun kind op 
de lange termijn toegang te geven tot 
zowel de horende- als de dovenwe-
reld. Een ander aspect, dat voor som
mige ouders een rol kan spelen is de 
als hoger ervaren status van de 
slechthorenden-school. In zon geval 
kan het dan ook als vreselijk jammer 
worden ervaren, als het kind het uit
eindelijk niet redt op de school voor 
slechthorenden. 

Een nieuwe groep vormen de kinde
ren die al op zeer jonge leeftijd een 
cochleair implantaat krijgen en daar
mee in aanmerking kunnen komen 
voor een plaatsing op de school voor 
slechthorenden. Juist voor deze kin
deren moet ook de dovenwereld 
bereikbaar blijven. 

6. Mogelijke NGT-voorzieningen in 
het onderwijs aan slechthorenden 

Hoe in het onderwijs aan slechthoren
de kinderen omgegaan wordt met 
dove kinderen voor wie de primaire 
taal de Nederlandse Gebarentaal is, is 
een zaak van aantallen én van bereid
heid. 
Allereerst is daar de optie van volle
dig tweetalig onderwijs voor deze 
kinderen, de optie waaraan de doven-

instituten hard werken. Deze optie 
vraagt om zeer grote financiële inves
teringen in de scholing van ouders en 
medewerkers, in de aanstelling van 
dove medewerkers, in een aangepas
te klassenorganisatie, in de ontwikke
ling van een adequate didactiek en 
van geëigende curricula, in de vereis
te diagnostiek, in de benodigde 
onderwijs- en internaatsbegeleiding 
en in het belangrijke ondersteunende 
wetenschappelijke onderzoek. Deze 
optie vraagt ook om de bereidheid bij 
iedere instelling om enerzijds voor 
goud te gaan en anderzijds pijn te 
willen leiden. De optie is namelijk 
niet realiseerbaar zonder moeilijke en 
pijnlijke keuzes te maken in bijvoor
beeld de personele sfeer. De optie zal 
zeer veel energie vragen van mede
werkers, daar waar het gaat om hun 
eigen scholing en om de verandering 
van de wijze waarop ze tot nu toe 
werkten. De optie vraagt bovendien 

Als het kind voor een kortere of 

langere periode volledig tweetalig 

onderwijs nodig heeft, dan is een 

doveninstituut veel meer geïndiceerd. 

om voldoende leerlingen, zeker als de 
instelling ook een eentalige optie wil 
aanbieden. Volledig tweetalig onder
wijs voor dove en ernstig slechtho
rende kinderen is een optie, die niet te 
realiseren is voor enkele kinderen. 
Het is een optie die gerealiseerd moet 
worden voor een hele basisschool, al 
was het alleen maar, omdat het 
anders een onbetaalbare optie wordt. 
Kan de school voor slechthorende 
kinderen dan niet uitsluitend kiezen 
voor een tweetalige onderbouw? 
Bedenk wel dat de school ook in dit 
geval jaarlijks een aardige onder-
bouwgroep aan tweetalige leerlingen 
aangemeld moet krijgen. Bedenk ook, 
en nogmaals, dat de ontwikkelings
kosten, zowel in tijd als in geld, groot 
zijn. En bedenk tot slot dat het dan 
om dove kinderen moet gaan, die na 
de onderbouw uit de voeten kunnen 
met alleen het Nederlands als instruc
tietaal. 
De Nederlandse Gebarentaal als vak 

en dagelijkse communicatie met deze 
kinderen in Nederlands-met-Ge-
baren? Dit lijkt een veel realistischer 
model voor scholen voor slechthoren
de kinderen. Wat nodig is, is een dove 
NGT-leerkracht, een groot aantal in 
NmG-vaardige leerkrachten, NGT-
cursussen voor ouders, en dove leer
lingen die in communicatie ook het 
gesproken deel van NmG kunnen 
benutten. Een optie die beslist haal
baar lijkt op sommige scholen voor 
slechthorende kinderen, zeker op de 

Gebaren moeten ontleend zijn 

aan de NGT. Nu worden op veel 

slechthorenden scholen nog 

gebaren verzonnen of om 

dubieuze redenen aangepast. 

scholen met een permanente dovenu-
nit. Gaat het echter om een school 
voor slechthorende kinderen die zo af 
en toe een doof kind aangemeld 
krijgt, dan lijkt ieder vorm van twee
talig onderwijs, hoe bescheiden ook, 
volstrekt onhaalbaar en ook niet wen
selijk. De vereiste kwaliteit kan dan 
namelijk nooit geboden worden. Als 
het om een doof kind gaat, dat rede
lijk vaardig is in het Nederlands, en 
dat zich in communicatieve situaties 
voldoende staande kan houden in 
Nederlands met meer of minder 
ondersteunende gebaren, dan is het 
denkbaar dat het kind op zijn plaats 
is op deze school voor slechthoren
den, mits de communicatie op zo'n 
school in Nederlands-met-Gebaren 
verloopt. Als het kind voor een korte
re of langere periode volledig tweeta
lig onderwijs nodig heeft, dan is een 
doveninstituut veel meer geïndi
ceerd. 

Wat vragen ouders van de slechtho
renden-school, die besluit hun kind 
toe te laten? Het eerste is dat deze 
school goed inspeelt op de mogelijk
heden van het kind. Het minste dat 
ouders mogen verwachten is dat de 
school aansluit bij het niveau van het 
kind. Scholen voor doven hebben de 
neiging om hun leerlingen op cogni
tief gebied te onderschatten. Voor 
scholen voor slechthorenden dreigt 

KB VHZ • jaargang 37 nummer 3 • oktober 1997 



N E D E R L A N D S E G E B A R E N T A A L IN HET O N D E R W I J S A A N S L E C H T H O R E N D E N 

de valkuil van het onderschatten van 
ernstig slechthorende kinderen even
zeer. Vandaar dat ouders verwachten 
dat er, in ieder geval tot het moment 
dat het kind zoveel beheersing heeft 
van het Nederlands dat het zonder 
kan, tenminste ook met heel veel 
gebaren gecommuniceerd wordt. En 
dan wel met gebaren die ontleend 
zijn aan de NGT. Nu worden op veel 
slechthorenden- scholen nog gebaren 
verzonnen of om dubieuze redenen 
aangepast. 

Het allerbelangrijkste voor ouders is 
echter duidelijkheid. Als de school 
voor slechthorenden in de onder
bouw wel gebaren gebruikt, maar 
daarna het gebruik gaat afbouwen, 
moeten ouders goed op de hoogte 
gehouden worden van het waarom 
en van de wijze waarop dat wordt 
gedaan. De school moet duidelijk 
maken waar de grens ligt qua aan
bod. Evenzo heeft de school voor 
slechthorende kinderen een taak 
waar het de identiteitsvorming van 
de leerling betreft. Wil en kan de 
school ten aanzien van het ontsluiten 
van de dovenwereld iets bieden of 
niet? Wat verwacht de school op dit 
terrein van de ouders zelf? Het is 
immers ook denkbaar dat een kind in 
buitenschoolse activiteiten in contact 
gebracht wordt met de dovenwereld. 

Daarmee lopen we dan wel het risico 
dat de last voor de identeitsvorming 
voor twee werelden uitsluitend bij de 
ouders gelegd wordt. Dat kan dan 
heel veel vragen van de draagkracht 
van de ouders. 
Wat het onderwijsveld in onze sector 

in de komende tijd te doen staat, is 
niet om krampachtig te trachten alle 
mogelijke opties thuisnabij te realise
ren. Dat is een volstrekt onhaalbare 
zaak. Wat gedaan moet worden is 
ouders goed, dus eerlijk, voor te lich
ten over mogelijke onderwijsopties 
voor hun tweetalige dove kinderen 
dichtbij huis en wat verder af, de 
daarbij behorende plussen en minnen 
in kaart brengen en op basis van ade
quate diagnostiek van het kind in zijn 
omgeving de ouders een advies voor 
schoolkeuze geven. Het zijn de 
ouders die uiteindelijk zelf moeten 
kiezen, het zijn de instellingen voor 
gezinsbegeleiding die het best geë
quipeerd zijn om ouders naar deze 
keuze toe te leiden. 
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J . VAN D E R H O E K 

Opvoeding en onderwijs in 
migrantengezinnen. 

J. van der Hoek 

Lezing VeBOSS op donderdag 23 april 1997. 

Openings statement. 

Er is in migrantengezinnen een goede basis voor onderwijsonder

steuning. Alleen herkennen we dit potentieel niet. 

Kinderen uit migrantengezinnen heb
ben in het algemeen minder goede 
schoolprestaties dan kinderen uit het 
gemiddelde Nederlandse gezin. Het 
Onderwijs Voorrangs Beleid heeft 
daarin blijkbaar weinig verandering 
kunnen brengen. Na jarenlang de 
lage schoolprestaties met het school-
gebeuren in verband te hebben 
gebracht, is er nu de tendens om de 
migrantengezinnen en de opvoeding 
daar voor verantwoordelijk te stellen. 
Men heeft de blik verlegd. Het is niet 
langer: "Wat doet de school aan extra 
ondersteuning van migrantenkinde
ren maar wat doen migrantenouders 
aan de onderwijsondersteuning van 
hun kinderen". Het migrantengezin 
staat in het middelpunt van de 
belangstelling, onder andere van 
onderzoekers. 
Hoe wordt er naar de gezinnen geke
ken? Dit gebeurt vanuit wat ons het 
beste lijkt, wat ons het vertrouwdst is. 
Dus vanuit het gezichtspunt van het 
gemiddelde Nederlandse gezin. Dit is 
de meetlat waarlangs migrantenge
zinnen gelegd worden. Het zal geen 
verbazing wekken dat de gezinnen 
dan te kort schieten, dat ze deficient 
blijken te zijn. Zo'n negatieve uit
komst maakt dat de gezinnen moei
lijk serieus genomen kunnen worden. 
Wat daar gebeurt aan opvoeding en 
in het bijzonder aan onderwijsonder
steuning is niet veel soeps, is in het 
algemeen de mening. 
De PEWA heeft vorig najaar twee rap
porten en een advies uitgebracht aan 
het ministerie van VWS over de 
onderwijsondersteuning in migran
tengezinnen. Het advies heet 
'Migrantengezinnen versterken'. We 
menen dat er een goede basis is voor 

onderwijsondersteuning in migran
tengezinnen waarop projecten die 
hierop gericht zijn kunnen voortbou
wen. 
Omdat het een literatuurstudie moest 
zijn en we niet zelf gezinnen konden 
bevragen, hebben we naar een neu
traal model gezocht waarin onder
wijsondersteuning gevangen kon 
worden. Het is een Amerikaans 
model geworden van een psychologe 
die ook onderzoek heeft gedaan in 
migrantenpopulaties aldaar en be
dacht was op mogelijke cultureel 
bepaalde valkuilen in het denken 
over onderwijsondersteuning. 
We hebben allerlei onderzoekingen 
uitgeplozen om een beeld te krijgen 
van de onderwijsondersteuning van 
adolescente kinderen in Turkse, 

Onze conclusie was uiteindelijk, dat 

er in migrantengezinnen een goede 

basis is voor onderwijsondersteuning. 

Alleen herkennen we dit potentieel niet. 

Marokkaanse, Surinaamse (te verde
len in Creolen en Hindoestanen) en in 
Antill iaanse/Arubaanse gezinnen. 
We hebben sterke punten en knelpun
ten gevonden in de onderwijsonder
steuning in deze gezinnen. We heb
ben ook verschillen tussen de popula
ties gevonden. Onze conclusie was 
uiteindelijk, dat er in migrantenge
zinnen een goede basis is voor onder
wijsondersteuning. Alleen herkennen 
we dit potentieel niet. 

Ouderparticipatie, ouderbetrokken-
heid, onderwijsondersteuning. Het 
zijn alledrie begrippen die gebruikt 
worden om de relatie tussen gezin en 

school, tussen ouders en leerkrachten 
aan te duiden. Vooral het begrip 
'ouderparticipatie' is populair. 
Hieronder wordt vaak verstaan: 'Het 
gaan naar ouderavonden om over de 
voortgang van je kind te praten'. Ook 
vallen hier de activiteiten onder die 
ouders in de school plegen en die niet 
altijd betrekking hoeven te hebben op 
het eigen kind zoals leesmoeders, 
deelname aan activiteitencommissies, 
zitting in een bestuursorgaan van de 
school, etc. Deze, meer op de school 
gerichte aktiviteiten, lopen ook ge
makkelijk in het oog. 

De meer op het kind gerichte onder
wijsbetrokkenheid van ouders con
centreert zich vooral thuis en onttrekt 
zich aan de waarneming. Ouders die 
aktief zijn in die op de school gerich
te activiteiten zullen sneller onder-
wijsbetrokken worden genoemd dan 
ouders die dat niet zijn. 
Migrantenouders scoren tamelijk laag 
op de genoemde activiteiten. 
Betekent dit ook dat zij hun kinderen 
niet goed kunnen ondersteunen bij 
het schoolgaan? In het algemeen ech
ter wordt 'actief zijn in de school' toch 
wel als een kernpunt van onderwijs
ondersteuning aangemerkt. Is het ook 
zo? 
Een voorbeeld. In een grote gemeente 
in Nederland is een instelling actief 
om de ouderparticipatie van Suri
naamse ouders te bevorderen. Ze 
hebben een project ontwikkeld om 
ouders in de school te krijgen onder 
het motto dat ouderparticipatie goed 
is voor de leerprestaties van je kind. 
Je toont immers interesse in de 
school. Eén van de ouders, die mee
doet aan het project, is Maureen. Zij is 
een Creoolse en al langere tijd in 
Nederland. Ze heeft een zoon van 12 
jaar, Darryn. Hij zit in groep 8. 
Maureen profiteert volop van het pro
ject en ze wordt heel actief in de 
school. Aan het eind van het school
jaar blijft ze plotseling weg van de 
school en komt ze ook niet meer op 
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de projectbijeenkomsten van het 
buurthuis. De coördinator van het 
project besluit haar thuis op te zoeken 
om te kijken wat er aan de hand is. Ze 
treft een ontzette Maureen aan. Eerst 
wil ze er niet over praten en opeens 
barst ze uit! "Ik heb alles gedaan wat 
jullie me hebben gezegd; ik ga naar 
de school, ik help in de klas, ik ben 
voorleesmoeder geworden en nu 
moet Darryn toch naar het VBO". 
Onderwijsondersteuning speelt zich 
vooral in het gezin af en er zitten ver
schillende kanten aan. Het model van 
de Amerikaanse psychologe dat we 
gebruikt hebben in de literatuurstu
die, onderscheidt drie categorieën. 
1. De waardering voor onderwijs die 
ouders aan hun kinderen overdragen. 
Hieronder vallen de opleidings- en 
beroepsaspiraties, communicatie tus
sen ouders en kinderen hierover, 
wensen voor sociale mobiliteit, de 
waardering van de school die de kin
deren bezoeken. 
2. De regels die de ouders stellen wat 
betreft huiswerk maken, televisie kij
ken, vrijetijdsbesteding, omgang met 
de vrienden en de controle die ze uit
oefenen op naleving van die regels. 
3. Het gebruik dat ouders maken van 
hulpbronnen om de leerprestaties 
van hun kinderen te verbeteren of 
hun eigen scholingsniveau te verho
gen. 
We zullen kort ingaan op de belang
rijkste uitkomsten van de literatuur
studie. Omdat de informatie over 
Surinaamse en Antilliaanse en 
Arubaanse gezinnen relatief beperkt 
was, hebben de gegevens die ik zal 
noemen vooral betrekking op Turkse 
en Marokkaanse gezinnen. 
Ad 1. De studie laat zien dat de mees
te Turkse en Marokkaanse ouders 
waardering hebben voor onderwijs in 
de vorm van hoge aspiraties en 
beroepswensen voor hun kinderen. 
Dit is in principe een sterk punt. 
Echter, vooral Turkse en Marok
kaanse ouders hebben weinig kennis 
van de relatie tussen opleiding en 
beroep. 
Een ander knelpunt is, dat geldt voor
al voor Marokkaanse gezinnen, dat 
de ouders wel praten met familie, 

kennissen en met andere mensen van 
hun eigen generatie. Ze praten niet 
met de kinderen zelf over hun aspira
ties. In Turkse gezinnen komt het 
voor dat de vader optreedt als loop
baanadviseur. In de overgang van 
basis- naar voortgezet onderwijs 
laten Turkse en Marokkaanse ouders 
vaak de beslissing over aan het kind 
zelf. Ze weten immers niet genoeg 
van het onderwijs, vinden ze zelf. 

Ook het contact tussen gezin en 
school laat te wensen over. Turkse 
ouders worden geleidelijk aan actie
ver naar de school toe. Marokkaanse 
ouders zijn nog steeds moeilijk te 
bereiken. Contact met de school kan 
belangrijk zijn als het gezin geïnfor
meerd moet worden over bijvoor
beeld het onderwijssysteem. 
Ad 2. Over de regelgeving en de con
trole daarop in Turkse en Marok
kaanse gezinnen is weinig uit onder
zoek bekend. Er is wel iets bekend 
over de vrijetijdsbesteding van kinde
ren en de omgang met vrienden. Het 
laatste geldt vooral voor kinderen in 
de adolescentie. In Turkse gezinnen 
lijkt meer controle over de vrijetijds
besteding van de kinderen te worden 
uitgeoefend. Maar het kan ook zijn 
dat de regelgeving en controle daar 
meer effectief is. In de Turkse 
gemeenschap is ook een effectieve 
sociale controle op eikaars kinderen. 
Deze schijnt onder Marokkanen in 

Nederland niet zo sterk te zijn. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd 
hebben een tamelijk grote bewegings
vrijheid en actieradius. Jongens in de 
puberteit ook, maar meisjes beslist 
niet. Dit uit zich onder andere in het 
feit dat meisjes minder dan jongens 
deelnemen aan huiswerkklassen die 
buiten de school zijn georganiseerd. 
De ouders ervaren de adolescentie als 
een moeilijke periode. Dit punt komt 
niet zozeer uit onderzoek naar voren. 
Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten 
van het grote gezinsstimuleringpro-
ject Opstap en Opstapje blijken 
ouders eigenlijk te willen praten over 
hun puberkinderen. Met hen hebben 
ze meer problemen. Het is geen toe
val dat onder Turken in Nederland de 
huwelijksleeftijd lager is dan in 
Turkije, maar ook lager dan onder 
Marokkanen in Nederland. Turkse 
ouders menen dat hun adolescente 
kinderen door een huwelijk meer ver
antwoordelijk worden en minder 
gemakkelijk het slechte pad op zullen 
gaan. Marokkaanse ouders wensen 
wel controle te hebben over het 
gedrag van hun adolescente kinderen 
buitenshuis, maar ze kunnen dit 
moeilijk realiseren. Dit geldt vooral 
ten aanzien van jongens. 
Ad 3. De derde categorie in het model 
betreft hulpbronnen. Een uitgespro
ken sterk punt in de onderwijsonder
steuning in Turkse en Marokkaanse 
gezinnen is dat de vaak zeer noodza
kelijke huiswerkhulp gegeven wordt 
door een oudere broer of zus die al 
wat verder is in de opleiding of die al 
ervaring heeft in het Nederlandse 
onderwijssysteem. In het onderzoek 
onder Marokkaanse tienermeisjes 
kwam ook naar voren dat een tante of 
een nicht huiswerkhulp gaf. De hele 
familie, maar ook anderen werden 
ingeschakeld als het ging om advie
zen voor de schoolloopbaan, keuzes 
maken over een vakkenpakket, ver
volgopleiding of beroep. In het ver
lengde van de hulp door oudere 
broers en zussen liggen de huiswerk
klassen die in toenemende mate in de 
eigen populaties worden georgani
seerd. Deze worden gerund door 
oudere jongeren met een academisch 
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opleidingsniveau. 
De onderzoeker Maurice Crul heeft 
het fenomeen van de hulp door oud
ste broer of zus recent uitgebreid 
beschreven en het grote belang ervan 
aangeduid. Hij heeft interviews 
gehouden met Turkse en Marok
kaanse kinderen van de tweede gene
ratie. Ze waren 16 jaar en ouder, ze 
volgden onderwijs op verschillende 
niveaus, van vbo tot universiteit. Hij 
heeft de interviews vergeleken op 
begeleiding en stimulering. Hij heeft 
een indeling kunnen maken van 
ouders die oploopt van weinig tot 
heel veel onderwijsondersteuning. 
De kinderen die heel veel gestimu
leerd werden door hun ouders weken 
echter in schoolprestaties nauwelijks 
af van andere leerlingen, behalve een 
kleine groep jongeren die weer heel 
weinig ondersteuning kreeg. Hier lag 
dus geen sterke relatie. Hij vond wel 
dat succesvolle jongeren opvallend 
vaak hulp bleken te hebben gehad 
van oudere broers en zussen, van 
ooms, tantens, neven en nchten die in 
Nederland een opleiding volgden. 
Hij beschreef hoe veelomvattend de 
hulp kon zijn. Zij varieerde van ken
nisoverdracht en advies bij keuzen tot 
practische hulp bij huiswerk tot con
tact met de school en controle op 
huiswerk. De ouders laten dat hele
maal aan de kinderen zelf over om 
dat onder elkaar te regelen. Ze dele
geren dat ook naar de oudste kinde
ren. Hij concludeert, dat ondersteu
ning door ouders, hoe groot die ook is 
nooit hetzelfde effect kan hebben. 
We zien hier, dat op de drie onderde
len (waardering, regelgeving en con
trole en het gebruik maken van hulp
bronnen) van het model van Scott-
Jones eigenlijk niet zozeer de ouders, 
maar de oudere broers en zussen en 
belangrijke anderen in de sociale 
omgeving van de jongere een grote 
invloed kunnen hebben. Zij stimule
ren de kinderen, zij praten met hen 
over de school, zij verzorgen het con
tact met de school, zij letten erop dat 
het huiswerk wordt gemaakt, zij 
geven huiswerkhulp. Waar we menen 
dat alleen ouders actief kunnen zijn, 
zijn het vooral oudere broers en zus

sen die deze opvoedingstaken over
nemen. 
Ik heb het fenomeen van de oudere 
kinderen in migrantengezinnen als 
mede-opvoeders beschreven in een 
artikel voor Jeugd en Samenleving in 
1995. Oudere broers en zussen heb
ben een speciale verantwoordelijke 
positie tegenover de jongere kinderen 
in het gezin. Ze kunnen daarom van 
de jongere kinderen respect verlan
gen. Ze mogen ook disciplineren. Het 
is echter geen vrijblijvende positie. Ze 
kunnen zich moeilijk zomaar onttrek
ken aan deze positie. Want niet alleen 
de ouders maar de hele sociale omge
ving van familie en buurtgenoten uit 
hetzelfde herkomstland zullen steeds 
aan die opvoedersrol appelleren. Dit 
erkend mede-opvoederschap uit zich 
onder andere in speciale benamingen 
in de Turkse en Marokkaanse taal. De 
oudste broer en zus worden Abi, Abla 
en Eaziza en Eaziz genoemd. 
Gedeelde opvoedingsverantwoorde
lijkheid komt voor in de meeste 
samenlevingen buiten West Europa. 

We zien hier, dat op de drie 

onderdelen (waardering, 

regelgeving en controle en het 

gebruik maken van hulpbronnen) 

van het model van Scott-Jones 

eigenlijk niet zozeer de ouders, 

maar de oudere broers en zussen 

en belangrijke anderen in de sociale 

omgeving van de jongere een grote 

invloed kunnen hebben 

Het is de vraag waarom dit gebeurt. 
In de literatuur zijn hierover verschil
lende uitspraken gedaan. De ene 
onderzoeker verklaart het uit structu
rele zaken zoals families die bij elkaar 
wonen en moeders die op het land 
werken en alleen de baby kunnen 
meenemen. De andere onderzoeker 
verklaart het uit cultuurspecifieke 
idealen van wederzijdse afhankelijk
heid en verantwoordelijkheid die in 
deze samenlevingen belangrijk wor
den gevonden. In deze samenlevin
gen worden sociale vaardigheden 
of sociale intelligentie belangrijker 
gevonden dan de individuele intelli

gentie. Dit 'developmental script'of-
tewel ontwikkelingsvoorschrift zou 
gangbaar zijn in zeventig procent van 
de samenlevingen in de wereld. Het 
'script' dat voor Europa en de VS 
geldt, gaat erover om het kind op te 
voeden tot een onafhankelijk indivi
du. Overigens zijn dit ideaaltypen. In 
de werkelijkheid zijn er allerlei tus
senvormen. Interdependentie lijkt op 
dit moment een sleutelwoord te wor
den om de opvoeding in migranten
gezinnen en andere samenlevingen te 
begrijpen. 

De hulp van een oudste broer of zus. 
Dat is een heel sterk punt in het 
potentieel aan onderwijsondersteu
ning waarop we in het begin doelden. 
Hoe komt het dat in onderwijssocio-
logisch onderzoek naar migrantenge
zinnen er zo weinig aandacht aan 
wordt gegeven. Het is een kwestie 
van onderzoek doen, van kijken. Bij 
het bestuderen van onderwijsonder
steuning kijken onderzoekers naar de 
relatie tussen ouders en kind. Zo 
heeft men eigenlijk geen oog voor 
andere pedagogische relaties in het 
gezin en de familie. Deze vallen bui
ten ons denkraam omdat ze in onze 
cultuur niet (meer) voorkomen, zelfs 
afgewezen zouden worden omdat ze 
te belastend zijn voor de kinderen. In 
een gemiddeld Nederlands gezin zou 
het ook niet werken. Dat het wel 
werkt in een Turks of Marokkaans 
gezin, zelfs vanzelfsprekend wordt 
gevonden, komt omdat het in dat 
specifieke denkraam past. 
Zo wordt een traditioneel overgele
verd opvoedingselement ingezet om 
in een nieuwe leefsituatie, die van het 
migrantengezin. Aanpassingen van 
dit opvoedingselement zijn nodig om 
te kunnen overleven. 

Wie de literatuurreferenties wil heb
ben kan contact opnemen met Jannet 
van der Hoek, PEWA/ICP, R.U. 
Leiden, 071 - 527 34 39) 
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BOEKBESPREKING 

Het wonder van de taalverwerving. 

A. Bron, logopediste, lid van de redactie 
S.M Goorhuis-Brouwer Het wonder van de taalverwerving. Basisboek voor opvoeders van jonge kinderen. 
De Tijdstroom, Utrecht, 1997,141 pag., f 29,75, ISBN 90 352 1813 2 

Wanneer de taalontwikkeling van een 
kind normaal verloopt, sta je vaak 
niet bij stil bij het precieze verloop 
van dit proces. Je kunt als ouder vaak 
niet afwachten tot het kind zijn eerste 
woordjes gaat zeggen. Als het een
maal zover is dan neemt het proces 
zo'n vaart dat het moeite kost er nog 
afzonderlijke stapjes in te ontdekken. 
In het hierboven genoemde boek 
worden die afzonderlijke stappen in 
het proces van de spraak-
en taalontwikkeling be
sproken. De auteur van 
het boek, Dr. S.M. Goor
huis-Brouwer, is als ortho
pedagoog en spraak-taal-
patholoog verbonden aan 
de KNO-kliniek van het 
Academisch Ziekenhuis te 
Groningen. Zij houdt zich 
bezig met klinische re
search en diagnostiek en 
behandeling van kinder
en met communicatieve 
stoornissen. Daarnaast is 
/ij Universitair Hoofd
docent aan de Faculteit 
der Geneeskunde. 
"Het wonder van de taal
verwerving" is bedoeld 
voor al die mensen die 
met kinderen omgaan, 
aldus de auteur. Het boek 
laat zien hoe de taalont
wikkeling verloopt. 
Daarnaast geeft het hand
reikingen hoe je kinderen 
kunt stimuleren in hun 
taalontwikkeling. 
De eerste drie hoofdstuk
ken geven een uitgebreide 
beschrijving van het ver
loop van de taalontwikkeling van 
baby tot peuter. 
Hoofdstuk 1 gaat in op het "spreken" 
van de zuigeling. Er wordt uitvoerig 
stil gestaan bij de interactie tussen 
zuigeling en zijn omgeving en het 
belang hiervan in het kader van de 

taalontwikkeling. Het hoofdstuk ein
digt met wenken voor de taalstimula-
tie. 
In hoofdstuk 2 staat de taalontwikke
ling bij de peuter centraal. Er wordt 
aangegeven wat de verschillende 
typen eenwoordzin kunnen zijn en 
hoe via twee- en meerwoordzin de 
grammaticale ontwikkeling verloopt. 
Bij de taalontwikkeling van de kleu
ter (hoofdstuk 3) wordt het proces 

verder uitgediept. Daarnaast wordt 
in deze hoofdstukken aandacht be
steed aan de sociale ontwikkeling en 
aan de ontwikkeling van het denken 
in relatie tot de taalontwikkeling. Ook 
deze hoofdstukken besluiten weer 
met wenken voor de taaistimulatie. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de relatie 
tusen taalontwikkeling en dyslexie. 
Hierin wordt tevens het belang van 
(voor)lezen aangegeven. Er worden 
suggesties gegeven voor boeken voor 
baby's, peuters en kleuters. 
Hoofdstuk 5 gaat in op het verschijn
sel tweetaligheid. 
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 tenslotte 
wordt ingegaan op het niet goed ver
lopen van de taalontwikkeling. 

Achtereenvolgens komen 
problemen, diagnostiek 
en therapie aan de orde. 
Het is een goed leesbaar 
boek, voorzien van vele 
voorbeelddialogen met 
kinderen. In ieder hoofd
stuk staan teksten in 
kaders die belangrijke 
punten nog een keer her
halen. Inhoudelijk bevat 
het boek weinig nieuws. 
Een sterk punt van het 
boek vind ik de beschrij
ving van de taalontwik
keling. Met name voor 
mensen die nog niet inge
wijd zijn in het proces 
van de taalontwikkeling 
is dit een zeer leesbaar en 
aantrekkelijk verhaal. 
Het is jammer dat het 
hoofdstuk over tweeta
ligheid slechts wat tipt 
aan deze problematiek. 
Hier had ik graag wat 
meer over gelezen. 
Het hoofdstuk over the
rapie is door de auteur in 
eerder werk al uitgebreid 
aan de orde geweest. 
Voor onze onderwijssitu

atie denk ik dat het boek geschikt is 
voor nieuwelingen die nog weinig 
inzicht hebben in de taalontwikke
ling. Daarnaast kan het gebruikt wor
den in de voorlichting aan ouders. 
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WERKGROEPEN 

Werkgroep Ouder\Gezinsbegeleiding 
"Werken met groepen ouders" 

Verslag bijeenkomst donderdag 24 april 1997 tijdens de VEBO conferentie 
D. Raymakers-Hulsenbek 

De middag wordt geopend door 
Tinka Kriens die namens de werk
groep iedereen van harte welkom 
heet. 
De middag zal gevuld worden door 
vier sprekers. Ze gaan alle vier vertel
len over de manier waarop er op hun 
school iets wordt gedaan om de 
ouders meer te betrekken bij de 
school en/ of ze te helpen bij de pro
blemen die ze ondervinden bij de 
opvoeding van hun kinderen. 

De eerste spreker is Jan Odolphi. 
Hij is werkzaam als intern begeleider 
op de Burgemeester de Wildeschool 
in Schagen. 
De school heeft de afgelopen tijd een 
korte oudercur us georgani eerd 
voor ouders van kinderen met een 
pervasieve ontwikkeling toorni . 

a een vóóronderzoek waaruit blijkt 
dat er veel behoefte bestaat bij de 
ouders aan meer begel iding bij deze 
stoornis, wordt de cur u georgani-
eerd voor ouders van kinderen in de 

leeftijd van 5 t/m 9 jaar. 
Het programma van de vier avonden 
ziet er als volgt uit: 
Avond 1. Kennismaking. Video. 
Avond 2. Tijd voor het beantwoorden 
van vragen. Handeling adviezen, 
omschrijving van moeilijk gedrag. 
Hoe ervaren ouder dat? 
Avond 3. Eigen ervaringen. Evaluatie. 
Avond 4. Met behulp van de incident
methode proberen ouder erachter te 
komen tegen welke problemen ze 
aanlopen en hoe ze er mee omgaan. 

Ouders zijn alle avonden zeer gemo
tiveerd en hebben veel teun aan 
elkaars ervaringen. De herkenning en 
het met elkaar praten i b lan rijk. 
De ouder ervaren de av nden al 
zinvol. 
De chool heeft ervaren dat er thui 
toch vaak nog veel problemen zijn 
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met de kinderen, al men op chool 
vindt dat het goed met ze gaat. Ook 
de diver iteit van de problemen is 
opvallend. 
Conclu ie \'oor de chool i : Zeker 
doorgaan met dit cursusaanb d. 

De tweede preker i Marije van 
Hoeckel. Zij is werkzaam al ouder
begeleider op De Beemden. 
Op De Beemden i· men in 1996 
gestart met het geven van een ouder
cursu voor de ouder van nieuwe 
leerlingen. 
Het programma bevat o.a. 
- info over type kind van De Beemden 
- praak-taal ontwikkeling 
- beïnvloeding mogelijkheden van de 

opvoeder naar kind 
- organi atie/werkwijze chool. 
Deze ochtenden geven zoveel po itie-

ve reactie dat m n b luit ook voor 
ouders van "niet-nieuv·:e" kind ren 
een aantal ochtenden te or ani eren. 
Tijden deze htend n omen de 
volgende onderwerp n o.a. aan bod: 

iale contacten 

- vrije tijd besteding 
- toekomstverwachting 
- eigen onzekerheid en machteloos-

heid van d ouders. 

De opkomst bij deze 0 htenden blijkt 
voornamelijk te bestaan uit oudere; 
van jonge kinderen. Het voldoet aan 
een behoefte, men vind t bij elkaar 
erkenning, herkenning en steun. 
Inmiddels is men zo tevreden over 
deze opzet dat er ook al een tweede 
oudercursus heeft gedraaid. 

De derde spreker is Hanke van de 
Putte. 
Zij i hoofd van de afdeling Ze r 
Jeugdigen van de Bertha Muller 

chool. De school heeft een beleids
groep 0 tot 4-jarigen. Er ie; e n gro p 
ouders, van kinder n die nog geen 

chool b z ken, di ve 1 beho >fte 
he ft aan teun en begeleiding omdat 
ze e n jong kind h bb n met en om
municati 'probl em. Waar kunn'n 
deze ouder· t r cht m t hun zorgen 
en hun vragen? 



---

Om een deel van deze nood te ledi
gen is men gestart met de cursus 
"Praten met je kind". 
Ouders zijn via het consultatie
bureau attent gemaakt op het bestaan 
van deze cursus. 
De cursus beslaat 10 lessen, 8 ochten
den en twee avonden. Het kost de 
ouders f.60,-. De cursus wordt gege
ven door een orthopedagoog en een 
logopediste. 
Er wordt gewerkt volgens het VAT
principe, wat betekent "volgen-aan
passen-toevoegen" . 
De ouders komen met hun kind op 
een ochtend naar school waar ze wor
den ontvangen in een leegstaand peu
terlokaal (veel speelgoed aanwezig!). 
Omdat ouders mèt hun kinderen 
komen, kan er heel concreet worden 
gewerkt. Alles wat er aan theorie 
Wordt verteld, kan meteen in de prak
tijk worden gebracht. Er worden op 
de ochtenden ook video-opnames 
gemaakt van de inter-acties tussen 
ouder en kind, die worden op de 
avonden bekeken als de kinderen er 
niet bij zijn. 
Tot nu toe is de ervaring dat er veel 
wordt geleerd op de cursus. Dat is te 
zien aan het verschil tussen de eerste 
en de laatste cursusochtend. Tijdens 
de laatste ochtend mogen de kinde
ren al veel meer zelf hun spel bepalen 
en volgen de ouders. Er wordt door 
de meeste ouders veel thuis doorge
praat over wat er allemaal ter tafel 
komt tijdens de cursus. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling 
van de school leerlingen te werven. 
De cursus is ook vooruitlopend op 
wat er gaat veranderen op scholen 
i.v.m. de leerling gebonden financie
ring. 
Een laatste punt is dat men de aan
melding zo laagdrempelig mogelijk 
probeert te houden. Er worden geen 
intakegesprekken gehouden en ou
ders hoeven geen eindeloze formulie
r n in te vullen als ze zich aanm lden. 
De school gaat zeker door met deze 
cursus. 

De vierde en laatste spreker is Koosje 
Kuperus. 
Zij is al p ycholog verbonden aan 

WERKGROEP OUDER\ GEZINSBEGELEIDING 

de Mgr. Herrnusschool en de Prof. 
Burgerschool in Amsterdam. 
Vol enthousiasme vertelt ze over de 
cursus "Opvoeden zó" die ze op deze 
scholen aan de ouders aanbieden. 
De cursus komt uit Amerika en is 
gebaseerd op de sociale leertheorie. 
Uitgangspunt is dat gedrag i aange
leerd en dat het te veranderen is. 

De cursus wordt gegeven op vijf 
avonden die elk ongeveer anderhalf 
uur duren, de doelgroep i ouders 
van kinderen in de leeftijd van 3 tlm 
12 jaar. 
Er wordt gebruik gemaakt van 2 
videofilms, foldermateriaal, er wor
den rollenspelen gedaan en er zijn 
opdrachten die de ouders thuis moe
ten doen met hun kinderen. 

Op de erste avond heeft men het, na 
het kenni makingsrondje, over aan
dacht geven en prijzen. 
Er worden vragen ge teld als "wat 
vind je leuk aan j kind en wat vind j 
niet leuk aan je kind?" De antwoor
den worden opg chreven en het valt 
dan op dat de lijst bij de laatste vraag 
altijd het langst is! 
D tweede avond gaat verder m th t 
huiswerk dat op d eer te avond is 
meegegeven b.v. beste 'd aandacht 
aan po itieve ding n. 

Daarna is het onderwerp verbieden, 
regels stellen, grenzen aangeven. 
De derde bijeenkomst gaat over straf
fen. 
De vierde en de vijfde bijeenkomst 
worden gebruikt om zaken te herha
len en onderwerpen die ouders zelf 
inbrengen te bespreken. 
De ervaring leert dat vooral de twee-

de en de derde avond heel intensief 
zijn omdat ouders vaak worden 
geconfronteerd met emoties uit hun 
eigen jeugd. 

Doordat we tijden het verhaal van 
Koosje Kupem zelf e n aantal oefe
ningen mogen doen, krijgt het i t 
heel levendigs en kunnen we ons 
goed voorstellen wat ouders ervaren 
tijdens de cursus. 
De cholen zijn zelf ook tevreden over 
d cur us "opvo den zó" en gaan er 
zeker mee dor. 

Al met al is de middag goed gevuld 
en hebb 'n we van verschillende kan
ten veel intere ante informatie 
gekregen. 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

In deze rubriek wordt verslag gedaan van artikelen die zich bewegen op het gebied van de 
orthopedagogiek, orthodidactiek en logopedie. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 69, 
nummer 7/8, juli/augustus 1997 

D. Lembrechts, E. Manders, 
Afwijkende mondgewoonten II 
In dit artikel wordt ingegaan op habi-
tueel mondademen. Er wordt verslag 
gedaan van een literatuuronderzoek. 
Een van de conclusies van dit onder
zoek is, is dat er nog weinig gegevens 
zijn. Er wordt daarom gepleit voor 
meer en betere onderzoeken naar 
habitueel mondademen. 

S. Scholten, A. Snelder, 
Taalstimuleringsproject voor alloch
tone peuters 
In dit artikel wordt het gebruik van 
een Woordenschatprogramma in peu
terspeelzalen beschreven. 
Doelstelling van dit Taalstimule
ringsproject is het verbeteren van de 

ontwikkelingskansen van allochtone 
peuters. 

Horen, 25e Jaargang, september 
1997, nummer 5 

Ineke Kester, Commissie pleit voor 
erkenning gebarentaal als natuurlijke 
taal. In dit artikel wordt verslag 
gedaan van het rapport 'Meer dan 
een gebaar' van de commissie 
Nederlandse Gebarentaal. De com
missie doet in haar rapport aanbeve
lingen over de wijze waarop optimaal 
uitvoering gegeven kan worden aan 
de officiële erkenning van de 
Nederlandse Gebarentaal. 

De Vriend, jaargang 88, nummer 3, 
juli 1997 

Josée Verstappen/Dr. Harry Knoors 

Op 1 januari 1997 is Dr. Harry Knoors 
in dienst getreden van het Instituut 
voor Doven. 'De Vriend' besteedt hier 
door middel van een interview aan
dacht aan. 

Foss-Taal, 5e jaargang, nummer 2, 
juni 1997 

S. Goorhuis-Brouwer, Spraak- en taai-
problematiek bij jongeren tussen 12 
en 18 jaar. 
Wanneer kinderen tegenzin tegen een 
taaitherapie gaan ontwikkelen, zou 
men na moeten denken om er mee te 
stoppen. Zolang het goed gaat is het 
zeker van belang met de therapie 
door te gaan. 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Paul Willemen, lid van de redactie 

In deze rubriek wordt uw aandacht gericht op een aantal artikelen in Engelstalige tijdschriften, zoals 

American Annals of the Deaf, The Volta Review en The Journal of the British Association of the Deaf. 

American Annals of the Deaf, maart 
1997 

A. Reforming Deaf Education: A 
Paradigm Shift From How to Teach to 
What to Teach. 
In de opleiding van dovenleerkrach-
ten ligt het zwaartepunt (terecht) op 
taal en communicatievaardigheid. 
Maar hoe staat het met de kwaliteit 
van het lesrooster en de vakkennis op 
het gebied van de andere schoolvak
ken? Dit lijkt achter te blijven bij het 
onderwijs aan horende kinderen. Een 
vergelijkend onderzoek met daaraan 

verbonden doelstellingen en aanbe
velingen. 

B.Teachers of the Deaf as Compared 
with Other Groups of Teachers: 
Attitudes Towards People with 
Disabilities and Inclusion. Hoe staan 
leerkrachten uit verschillende settin-
gen (doven, ander SO, regulier onder
wijs) tegenover gehandicapten en 
integratie? Wat blijkt: dovenleer-
krachten hebben de meest gunstige 
houding tegenover gehandicapten in 
het algemeen maar "scoren" het 
slechtst als het over integratie gaat. 

American Annals of the Deaf, april 
1997 

Na o.a. een korte beschouwing over 
de eventuele voordelen van het 
World Wide Web en andere telecom
municatietechnologieën in het doven-
onderwijs volgt een uitputtend over
zicht van alle dovenscholen in heel 
Noord-Amerika mét hun respectieve
lijke programma's. 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

American Annals of the Deaf, juni 
1997 

De jubileumuitgave van een 150 jaar 
oud fenomeen. De lezer wordt mee
gevoerd door de historie van het tijd
schrift en is zo nog eens getuige van 
de highlights in de ontwikkeling van 
het onderwijs aan doven: de waarde 
van een natuurlijke gebarentaal en 
van de orale methode, de voorschool
se ontwikkeling, de opleiding van 
dove leerkrachten, psycholinguïstiek 
en doofheid en ten slotte hét thema 
van de laatste jaren: een bilinguale-
biculturele (bi-bi) opvoeding. 

The Journal of the British Associa
tion of Teachers of the Deaf, juni 
1997 

Symbolic play and language develop
ment in young deaf children. 
Bij een groep van 39 zwaar slechtho
rende en dove kinderen tussen 1 en 5 
jaar werd het "doen alsof spel" in 
twaalf niveaus ingedeeld: van een
voudig (b.v. een lege beker aan de 
mond brengen) tot zeer complex (b.v. 
een pop aan tafel zetten, eten klaar
maken, de pop eten en drinken 
geven, de pop wassen, in bed stoppen 
en 'welterusten' zeggen). Het gevon

den gedrag werd gerelateerd aan 
geobserveerde expressieve taal. Het 
symbolische spel bleek zich te ont
wikkelen naar de verwachte niveaus, 
óók bij afwezigheid van expressieve 
taal, maar andersom scoorde geen 
enkel kind met 'laag' symbolische 
spel hoger dan het laagste niveau van 
expressieve taal. 

Belangstellenden komen in het bezit 
van een artikel door het storten van 
vijf gulden per artikel op giro 1962233 
van P.Willemen Rosmalen. Vermeld 
de naam van het tijdschrift en het 
betreffende artikel. 

R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e n van een a r t i k e l 
De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen 
in artikelen die worden aangeboden. Daarom moet 
kopij aan onderstaande criteria voldoen. 

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

Lengte 
Het artikel mag een maximale lengte hebben van 5000 
woorden. Bij langere artikelen zal de redaktie zich 
beraden over mogelijke plaatsing, of zal het 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 gebrui

ken. Tabellen ook opgemaakt in WP met een print erbij, 
of alleen als print. 

Illustraties en foto's 
Illustraties dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. 
Foto's mogen ook in kleur worden aangeleverd. Ze 
worden wel altijd in één kleur afgedrukt. Een (pas)foto 
van de auteur wordt zeer op prijs gesteld. 
Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd zijn en 
op de juiste wijze ingedeeld en genummerd. 
Geschreven tekst nooit in een schema (figuur) aanbren
gen. Bij grote illustraties, die vanwege 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 dis
kette aangeleverd in EPS of TIFF formaat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, 
zodat de inhoud op juiste wijze kan worden weergege
ven. Eenvoudige persoonlijke aantekeningen zijn 
onvoldoende. De spelling is die van de voorkeursspel
ling (Groene Boekje). In wetenschappelijke artikelen 
moet vaktaal zoveel mogelijk worden vermeden of 
zodanig omschreven, dat de tekst voor het merendeel 
van de lezers begrijpelijk blijft. 
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NIEUWSMARKT 

Stichti ng AGAPE 

Werken in 
ontwikkelingslanden 

VSO (Voluntar) Service Overseas) is een 
intemationale organisatie die instellingen 

onder teunt in lO'n 50 ontwil\l\elingslanden. 
met name in Atië en Afrika. Op \er/oek ,an 
lokale organi\alies in dele landen bemiddelt 
\' 0 bij uillending \an specialisten in onder-

Bijbelweekend in Woerden van 28 tot en met 30 november 

1997. Dove christenen komen bijeen om zich te verdiepen 

in het woord van God. Br.R.van Beugen, Br.H.Snoek en 

Br.P.Westorp zullen de bijbelstudies leiden, met als thema: 

meer ge/ondheidsl.Org. techniek. landbouw en 
het onderwijs. 

Onlangs organiseerde VSO een \oorlkhtings
middag \001' mensen werbaam in de gelOnd
heid lorg en het speciaal onderwijs. met name 
docenten dm en- en blindenonderwijs. dO\ en-

Het kindschap Gods. 

Bijbelse namen in NGT, op video vastgelegd door een 

werkgroep van dove christenen, afkomstig uit heel 

Nederland. De ruim honderd persoons- en plaatsnamen 

(Abraham, Farao, Jeruzalem etc.) worden al in verschillen

de delen van het land gebruikt in gezinnen, kerkdiensten, 

communicatiecursussen en bijbellessen. 

tolken en mensen die werken met moeilijk 
lerende I\inderen. Voor een Hijblijvend infor

lI1atiepal\ket: 030-:!76923I 

Voor informatie: 020-6132829 

SAMENWERKING IvD, CURIUM, ROBERT-FLEURY 
EN REINIER VAN ARKEL 

Instituut voor Doven te Sint
Michielsgestel, Academisch Centrum 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium 
te Oegstgeest, Psychiatrisch 
Ziekenhuis Robert-Fleury te 
Leidschendam en Psychiatrisch zie
kenhuis Reinier van Arkel te Vught 
gaan hecht samenwerken. Het IvO 
constateert een toenemende com
plexiteit in de problematiek van zi;n 
populatie en kriigt vaker te maken 
met ernstige gedragsprablemen. 
Voor adequate hulpverlening zi;n 
behandelgroepen nodig, vanwege 
een geïntegreerde aanpak. Hierdoor 
is de behoefte aan psychiatrische 
ondersteuning gegroeid. 
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Curium (afdeling De Vlier) en Robert 
Fleury (Visuele Interactie Afdeling) 
hebben een landeliik specialistische 
functie voor psychiatrische en psy
chische hulpverlening aan doven en 

ernstig slechthorenden en Reinier 
van Arkel heeft een woonvoorzie
ning ontwikkeld voor deze doel
groep (Zilverlinden). 
De activiteiten van de vier genoem
de instellingen vullen elkaar aan Dit 
heeft geleid tot de huidige samen
werking. 
De samenwerking richt zich in prin
cipe op alle mogeli;ke hulpvragen 
die het gevolg ziin van verstoord 
psychisch welziin en streeft verbefe-

ring van hulpverlening/zorg na op 
het gebied van preventie, begelei
ding en behandeling. 
Het structureel gebruik maken van 
elkaars deskundigheid en integratie 
van functies en activiteiten zal de 
kwaliteit van de hulpverlening verho
gen en de toegankeli;kheid en doel
matigheid vergraten. 
Voor informatie: 
073-5588358/5588111 



Introductie Versta
Computer in Nederland 

In N derland leven ongeveer 1.000.000 men
sen die slechthorend zijn. Het grote probie m 
voor dez groep is dat men over het algemeen 

niet in staat is om gewen te en ongewen te 
geluiden van elkaar te onder cheiden, 

waardoor rumoerige ruimte' in een kakofonie 
veranderen en een ge 'prek voor hen 

onmogelijk wordt. Onder de naam DigiFocus 
heeft fabrikant Oticon een minu cule 

hoorcomputer (hoorto "tel) op de markt 
gebracht, waardoor de gebruiker zich volledig 

op de gewenste geluiden kan concentreren. 
De DigiFocu~ weegt 4 gram en heeft de ver

werking capaciteit van een Pc. 
Voor informatie: 020-6438866 

stichting 

NIEUWSMARKT 

Studiedag Vereniging 
"0 en A" 

Datum: 22 november 191.)7 
PI al : d Rcehor t Ie hl\.: 

liJd' \an 10.00 lOl 16.15 uur 
Th ma: tooml en en handicaps in 

orlhopedagogl eh per pCdicl 
Op \en: \Ia aanmeldmg kaart lIll de 

n,ljaar fokt r, <I.m te \ r .. gen biJ 
1 d OIJ Jan on, 0 rburgk,lde .:IX, 

2275 olburg. 

Instituut voor doven opent 
homepage op internet 

Instituut voor Doven (IvO) in Sint-Michielsgestel heeft 
een eigen homepoge op het World Wide Web (www). 
De homepoge bevat onder meer gegevens over: 
- onderwijs en begeleiding 
- diagnostiek 
- facts and figures 
- research & development/transfer 
- IvO International 
De opmaak van de homepoge is voorlopig in eigen 
beheer opgezet. IvO streeft ernaar in het najaar ook 
een Engelstalige versie gereed te hebben. 
De IvO-homepoge is t vind nop http://www.ivd.nl. 
Voor informatie: 073-5588359 

• Dienstverleners Gehandicapten 

BRO HURE 'OOR VOOR LE tITER tiOREN en THEMADAG 'ONTWIKKELt GE I 11 LPMIDDELEN VOOR 
AUDITIEF GEHANDICAPTEN' 
D tichting Dien tv rlen r G handicapten ( DG) h fl n publi ati uilg 9 
I chter horen', handr iking 'n voor en go d ommunicati luss n hor n<1 n 

d bro hur wordl b chr v n w 11, probl m n kunn 
r nd n n wat men raan k n do n, Ko t n f 8,50, x n 
T b st 11 n bij: DG, Po tbu 222, 3500 AE lr ht 
Informali : 030-2769970, leksll 'I foon 030·2730459 
o l Ifd slichling organise rl op 20 nov mb r 1997 (Effalha, Voorburg) n th me d. g. \\a rop onlwil,· 
kling n op h t g bi d van hulpmidd len voor m nsen mln audili v h< ndi p < dn <1 orel 
komen. Er wordl ond rand r informati gcg v n ov r t hni h onl\\ ikk lin n op h t bi d dil 

hulpmidd I n, maar ook ov r wijziging n in d r g I ving van d v r lr kking \( n hulpmidd I n. 
Aanm Idingsrormuli r n t v'rkrijg tl via 9 no md tlumlll r . 
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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 

POSTC. 
3814 TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5628 WE 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3523 HB 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
8012 VA 

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

SCHOOL 
Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
De Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jr.) 
School de Beemden (3-8 jr.) 
Ekkersbeek - V.S.O. 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Het Maatman - V.S.O. 
De Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- internaat 
Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
Martinus van Beek - V.S.O. 
De Open Cirkel -internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
Bertha Muller school 
De Taaikring 
Alfonso Corti school - V.S.O. 
Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

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

Vriendelijk 

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg. 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

verzoek: 

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

Geef wijzigingen van adressen 
door aan de eindredactie 

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 

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 

telefoon- en faxnummers 

spraak- en/of taalmoeilijkheden 

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

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 

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 

020-6178637 
020-4110428 

050-5348487 

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

van scholen en instituten direct 



MICROVOX 
De nieuwe dimensie in solo-apparatuur 

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

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

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

de communicatie-specialist 

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

Meer informatie? 
Veenhuis Medical Audio BV 

0182-570178 

KPC Onderwijs Adviseurs 

Specifieke begeleiding 

KPC Onderwijs Adviseurs 

levert scholen producten en 

diensten voor ontwikkeling 

van onderwijs, organisatie 

en management. 

KPC Onderwijs Adviseurs maakt 

deel uit van KPC Groep. 

Teamondersteuning 

ambulante begeleiders 

interne coördinatoren 

informatietechnologie-deskundigen 

mentoren en vakdocenten 

sociaal-emotionele begeleiding 

kwaliteit van de arbeid 

kwaliteitszorg 

knelpuntenbegeleiding 

Informatie 

KPC Onderwijs Adviseurs 

Arda Huybers-van Dijk 

Postbus 482 

5201 AL 's-Hertogenbosch 

Telefoon 073 6247 247 

Internet http://www.kpcgroep.nl 

Managementondersteuning 
begeleiding onderwijsexperimenten 
pilotprojecten 

monitoring vernieuwingsvraagstukken 

bovenschoolse samenwerking 

expertisecentra speciaal onderwijs 

http://www.kpcgroep.nl

