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Ten geleide 

Jaargang 37 van Van Horen Zeggen, waarvan u nu het 
laatste nummer in handen heeft, heeft in het teken gestaan 
van de leerlinggebonden financiering. In een aantal arti
kelen werden diverse aspecten van "De Rugzak" belicht. 
Ook het laatste nummer van dit jaar besteedt hier aan
dacht aan. Ditmaal in de vorm van een artikel, geschreven 
door R. A. Boerman. In zijn artikel worden de consequen
ties van "De Rugzak" belicht vanuit het perspectief, de 
keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van de 
ouders. Boerman concludeert dat ouders van gehandicap
te kinderen een zware last te dragen krijgen 

In het openingsartikel komt autisme aan de orde. 
Op scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak- en/of taalproblemen worden de laatste tijd steeds 
vaker autistische kinderen geplaatst. De aanpak op deze 
scholen blijkt geschikt voor deze kinderen. Bovendien 
hebben autistische kinderen vaak een specifiek communi
catief onvermogen, waardoor zij gebaat zijn bij het onder
wijs op onze scholen. 
Het openingsartikel geeft een overzicht van de huidige 
hypotheses over de wijze waarop mensen met autisme 
denken. A. de Roeck geeft een heldere uiteenzetting van 
een aantal theorieën hierover. 

Dit artikel wordt gevolgd door een artikel "uit de prak
tijk". RH. Verschuren en M. Ch. Bruins geven aan waar op 
school rekening mee moet worden gehouden wanneer 
oen kind autistisch is. 

Het derde artikel is van de hand van J.F.J.F. Claassen. Hij 
beschrijft de aanpassing en werking van cochleaire 
implantaties. 

Namens de redactie van Van Horen Zeggen wens ik u een 
goed 1998 toe! 

Annelies Bron 

Coverfoto: K. de Graaf VI1/ • jaargang 37 nummer 4 • decembei 1997 



ARTIKELEN 

Over autisme en cognitie: 
De andere informatieverwerking van 
mensen met autisme 

A. de Roeck 

Samenvatting 

In dit artikel geven we een selectief overzicht van de huidige hypothe

ses over de wijze waarop mensen met autisme "denken". Het artikel 

start met een korte omschrijving van autisme. Dan bespreken we een 

aantal theorieën die op basis van bepaalde aspecten van het commu

nicatiegedrag hun interpretatie geven aan de andere betekenisverle

ning bij mensen met autisme. Vervolgens bekijken we de Theory of 

Mind hypothese die de sociale problemen centraal stelt en de centra

le coherentie theorie die vertrekt vanuit de splintervaardigheden van 

mensen met autisme. We eindigen het overzicht met het "executive 

functions" verhaal dat inpikt op de rigiditeit van deze mensen. Het arti

kel wordt afgesloten met enkele suggesties over het nut van deze theo

rieën voor onze dagdagelijkse omgang met mensen met autisme. 

1. Autisme: een triade van proble
men 

Autisme is een pervasieve (- "indrin
gende") ontwikkelingsstoornis die 
altijd een triade van problemen met 
zich meebrengt. Telkens zie je bij kin
deren met autisme: 
• een stoornis in de sociale interactie 

(dit kan variëren van totaal in zich 
zelf teruggetrokken, over-passief, 
tot actief maar heel bizar sociaal 
gedrag), 

• een stoornis in de communicatie 
(ook hier is heel wat variatie moge
lijk, gaande van niet pratende men
sen met autisme (50%) tot "taterwa-
ters" die nooit ophouden en wiens 
conversatie geen wederkerigheid 
bevat), 

• een beperking in het repertoire van 
activiteiten en interesses wat een 
sterke rigiditeit in handelen en den
ken met zich meebrengt. Deze rigi
diteit uit zich vaak in een vasthou
den aan routines en een enorme 
weerstand tegen veranderingen. 

En de problemen blijven: als deze 
kinderen opgroeien groeit het autis
me er bij manier van spreken niet uit, 
het zal zich vaak iets anders gaan 
uiten, maar zij worden adolescenten 

en volwassenen met autisme. 
Deze pervasieve ontwikkelingsstoor
nis kan voorkomen samen met een 
algemene ontwikkelingsvertraging of 
zwakzinnigheid, of gewoon "puur", 
zonder extra mentale handicap. 
Ongeveer 85% van de mensen met 
autisme zijn ook zwakzinnig, een 
kleine 15% is zwak- tot normaal- of 
hoger begaafd. 
Het feit dat je bij autisme telkens 
opnieuw dezelfde triade ziet opdui
ken heeft al heel wat mensen aan het 
denken gezet over het waarom van 
deze combinatie van problemen. 

Men veronderstelt dat het denken 

van mensen met autisme "anders" 

verloopt dan dat van niet-autistische 

mensen. 

Een constante in deze zoektocht is de 
veronderstelling dat het denken van 
mensen met autisme "anders" ver
loopt dan bij niet-autistische mensen. 
In de volgende secties beschrijven we 
welke hypotheses er reeds over dit 
"andere denken" ontwikkeld zijn, tel
kens vertrekken vanuit verschillende 
ged ragskenmerken. 

2. Taal- en communicatieproblemen 
als uitgangspunt om te denken over 
hun "denken" 

Extreme letterlijkheid 
Eén denkpiste over het "andere den
ken" vertrekt vanuit de observatie dat 
het taalleren, taalgebruik en taaibe
grip bij mensen met autisme gekarak
teriseerd is door een extreme letter
lijkheid. Het gaat hier om een letter
lijkheid die, in tegenstelling tot bij 
zich normaal ontwikkelende kinde
ren, niet van voorbijgaande aard is-
Mensen met autisme zullen bijvoor
beeld halsstarrig het woord "liond" 
enkel voor de hond met vlekjes uit 
figuur 1 gebruiken en niet voor de 
niet-gevlekte hond. 

Fig.l 

Dit doen ze omdat ze niet inzien dat 
er nog andere, niet identieke maar 
verwante, objecten bestaan die ook 
met hetzelfde woord kunnen 
benoemd worden. Mensen met autis
me kunnen volgens bepaalde onder
zoekers gewoonweg geen verwant
schap waarnemen tussen objecten. Ze 
kunnen geen abstractie maken van 
een aantal toevallige eigenschappen, 
in figuur 1 de vlekjes, en hun aan
dacht richten op de essentiële ken
merken, de kenmerken die de beteke
nis van het woord uitmaken. Ze slaan 
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binnenkomende perceptuele infor
matie dan waarschijnlijk ook gewoon 
"onverwerkt" op, zonder verdere 
interpretatie of betekenisverlening. 

Experimenteel onderzoek en theo
rievorming 
Nu hebben mensen die tot deze hypo
these kwamen zich niet alleen geba
seerd op de observatie van de extre
me letterlijkheid in autistisch taalge
bruik. Wetenschappelijke studies uit 
begin jaren zeventig leverden extra 
"bewijsmateriaal". 
In hun boek "Psychological Expe
riments with Autistic Children" 
beschreven de Britse onderzoekers 

van woorden. Tot die conclusie kwam 
ook Schmidt (1976) toen hij merkte 
dat autistische kinderen geen gebruik 
maakten van hoge associatiewaarden 
in het zich herinneren van paren van 
geassocieerde woorden (zoals b.v. de 
combinatie "pen en papier" die je nor
maal gezien makkelijker en sneller 
zal onthouden dan "pen en zak
doek"). Een latere studie door Tager-
Flusberg (1981) wees in dezelfde rich
ting. Zij gaf autistische en niet-autisti
sche kinderen (met een lichte ontwik
kelingsvertraging) een speelgoed
vrachtwagen en een klein poppetje en 
vroeg hun uit te beelden wat er in de 
volgende zinnen stond. 

Hermelin en O'Connor in 1970 onder 
andere het volgende experiment. Ze 
vroegen zwakzinnige autistische kin
deren en een controlegroep van niet-
autistische zwakzinnige kinderen te 
luisteren naar twee series woorden en 
deze nadien op te zeggen. Eén serie 
bevatte woorden die met elkaar ver
want zijn (b.v. jas, sjaal, muts en trui) 
en één serie woorden zonder seman
tische verwantschap (b.v. jas, weide, 
auto en nagel). In tegenstelling tot de 
niet-autistische kinderen, herinner
den de autistische kinderen zich bei
den reeksen even snel en goed, alsof 
de aanwezigheid van betekenisver
wantschap tussen woorden voor hun 
geen hulp was bij het zich herinneren 

(1) Het kind wordt omver gereden 
door de vrachtwagen 

(2) De vrachtwagen wordt omver
gereden door het kind 

Opvallend hierbij was dat autistische 
kinderen een heel andere strategie 
hanteerden dan de niet-autistische 
kinderen. Deze laatsten beeldden uit 
wat het meest waarschijnlijk was, de 
autistische kinderen niet: deze ver
trouwden alleen op de woordvolgor
de om uit te maken wie de agens was 
in de zin en maakten geen gebruik 
van "probable events" (verwachtings
patronen). 
Volgens Hermelin en O'Connor was 
het belangrijkste probleem bij autisti
sche kinderen dan ook een onvermo

gen om orde en betekenisvolle struc
tuur te vinden in de werkelijkheid. 
De suggestie ging dat mensen met 
autisme zich geen concepten (interne 
representaties) vormen maken van de 
wereld. Experimenten in de late 
zeventiger, begin tachtiger, jaren 
wezen er echter op dat autistische 
kinderen perceptuele informatie toch 
niet zomaar opsloegen maar dat er 
wel degelijk enige organisatie 
gebeurt, zij het waarschijnlijk een 
andere dan degene die niet- autisti
sche mensen maken. Schuier en 
Bormann (1978) en Fay en Schuier 
(1980) testten de categorisatiemoge-
lijkheden van ernstig autistische kin
deren (tijdens het klasseren van pren
ten die bij elkaar horen). Tot veler ver
bazing merkten zij dat deze kinderen 
de bekende objecten wel degelijk 
opdeelden in verschillende catego
rieën maar dat ze dit enkel deden op 
basis van perceptuele kenmerken. Ze 
gebruikten geen functionele criteria 
om conceptuele categorieën te vor
men. Bij de dieren uit figuur 1 zouden 
de niet-gevlekte hond en kat bij 
elkaar zijn gelegd en de gevlekte 
hond apart. Waterhouse en Fein 
(1982) vonden gelijkaardige resulta
ten: zij analyseerden de fouten die 
door autistische kinderen gemaakt 
werden bij het afleggen van de 
Peabody Picture Vocabulary Test (de 
test is een test om de passieve woor
denschat te meten maar werd in dit 
geval gebruikt als een plaatjesbenoe-
mingstest) en merkten dat telkens een 
autistisch kind het juiste woord voor 
het plaatje niet kende, het een naam 
noemde van een voorwerp dat er heel 
sterk op leek (b.v. dasspeld voor 
nagel), of dat het helemaal niets ant
woordde, niet-autistische kinderen 
daarentegen beschreven of toonden 
wat men kon doen met het voorwerp. 
Op basis van deze resultaten pastten 
Fay en Schuier (1980) de hypothese 
van Hermelin en O'Connor lichtjes 
aan: volgens hen is het voornaamste 
probleem van mensen met autisme 
ook dat ze geen regels of wetmatighe
den kunnen vinden in de realiteit, 
maar geldt dit in het bijzonder voor 
gevallen waarin het gaat over vluchti-
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ge, niet-permanente informatie. Met 
andere woorden: ze "kijken niet ver
der dan wat ze (letterlijk) zien" en 
daar zijn zelfs heel sterk in. 

3. Sociale interactieproblemen als 
uitgangspunt: de Theory of Mind 
hypothese 

"Ze houden geen rekening met je" 
Eind jaren tachtig zette Tager-
Flusberg (1988 en 1989) de netvermel-
de hypotheses op de helling. Haar 
onderzoek naar categorisatiemoge-
lijkheden van begaafde autistische 
kinderen wees er immers op dat deze 
helemaal niet verschilden van nor
maal ontwikkelende kinderen. Wat 
haar, in haar studie van de taalont
wikkeling van die autistische kinde
ren, wél opviel was dat er een heel 
specifieke categorie van woorden 
ontbreekt of als niet dan toch heel laat 
ontwikkelt en zonder begrip. Het 
gaat over woorden zoals "denken, 
geloven, weten" en gelijkaardige ter
men die verwijzen naar "cognitieve 
toestanden en processen" ("mental 
states and processes"). Tager-Flusberg 
veronderstelt dat dit te wijten is aan 
het feit dat mensen met autisme zich 
niet bewust zijn dat er überhaupt iets 
bestaat zoals gedachten en ideeën, 
zowel bij zichzelf als bij anderen. Met 
andere woorden, ze veronderstelt dat 
mensen met autisme geen Theory of 
Mind hebben. 

Theory of mind verwijst naar het 

vermogen om na te denken over 

eigen en andermans gedachten. 

Het begrip Theory of Mind (verder 
ToM) verwijst naar het vermogen om 
na te denken over eigen en ander
mans gedachten (en andere "interne 
cognitieve toestanden"), en om op 
basis daarvan menselijk gedrag te 
kunnen voorspellen en verklaren. Zo 
een ToM stelt je bijvoorbeeld in staat 
om te zeggen "(ik denk dat) Jan denkt 
dat het gaat regenen" als je ziet dat hij 
bij het buitengaan zijn paraplu mee
neemt: je bent in staat om Jans gedrag 

te verklaren op basis van een inschat
ting van zijn gedachten. 
Het hebben van een ToM veronder
stelt altijd dat je kan "meta-denken" 
(meta-representeren), en de Londense 
onderzoekers Baron-Cohen, Leslie en 
Frith (1985) stellen dat het net dat 
vermogen tot "meta-denken" is dat 
zwaar gestoord is bij mensen met 
autisme. Dit betekent dat ze nooit een 
ToM kunnen ontwikkelen, hetgeen 
hun sociaal gedrag sterk zal beïnvloe
den. Ze zullen dan ook geen rekening 
kunnen houden met wat iemand 
anders denkt, weet of voelt, en ("moe
ten") mensen (wel) behandelen als 
objecten zonder "binnenkant", zonder 
"mind". Een beschrijving die het soci
aal gedrag van heel wat autistische 
mensen scherp karakteriseert. 

Experimenteel onderzoek en theo
rievorming 
Een ToM kan verschillende niveaus 
van complexiteit vertonen: het mak
kelijkste niveau is dat van een eerste 
orde ToM, dat tot de mogelijkheid 
behoort van vierjarige kinderen. Het 
houdt in dat je kan nadenken over 
wat iemand anders denkt, weet, voelt 
over de werkelijkheid. Dit soort van 
eenvoudige ToM heb je nodig om bij
voorbeeld een fout geloof aan 
iemand toe te schrijven, zoals onder 
andere in het volgende testje van 
Baron-Cohen en zijn collega's. In dit 
experiment krijgen kinderen de vol
gende scene te zien: er zijn twee pop
jes Sally en Anne, Sally heeft een 
mand en Anne heeft een doos. Sally 
stopt een speelgoedje in haar mand 
en gaat weg. Als Sally buiten is neemt 
Anne het speelgoedje uit de mand en 
stopt het in haar doos. Dan komt 
Sally terug binnen en wordt de test-
vraag gesteld: "waar zal Sally zoeken 
naar haar speelgoedje?", gevolgd 
door twee controlevragen "waar is 
het speelgoedje echt" en "waar was 
het in het begin?". Om een correct ant
woord te geven moeten de kinderen 
nadenken over wat Sally weet en zich 
realiseren dat hun eigen kennis en die 
van Sally verschillend kunnen zijn. 
Diverse studies wezen uit dat onge
veer 80% van de autistische kinderen 

die deelnamen aan dit soort experi
menten geen rekening hielden met de 
kennis van Sally terwijl controlekin
deren met een mentale handicap en 
kinderen met taalstoornissen dit wel 
deden. Na aanpassing van de test-
vraag, namelijk door ze even expliciet 
te maken als de controlevragen "waar 
zal Sally eerst gaan zoeken", in plaats 
van "waar zal Sally gaan zoeken", 
waren heel wat meer autistische kin
deren in staat het correcte antwoord 
te geven, alhoewel er een 40% over
bleef die geen blijk gaven van een eer
ste orde ToM (Prior et al. 1990). 
Toen men de "eerste orde ToM" autis
tische kinderen testten op een meer 
complexe test vielen ze echter door de 
mand. Deze test vereistte het vermo
gen om te denken over wat iemand 
anders denkt dat iemand anders 
denkt over de werkelijkheid (Baron-
Cohen 1989). Maar latere experimen
ten door Bowler en Happé wezen uit 
dat er toch autistische mensen zijn die 
goed scoren op tweede orde ToM tes
ten, zij het dat ze duidelijk goedbe-
gaafd moeten zijn, verbaal sterk en 
wat ouder, en Tager-Flusberg toonde 
aan dat als je het verhaal linguïstisch 
minder complex maakt dat dan de 
meeste "eerste orde ToM autisten" 
ook wel tweede orde aankunnen. 

De meeste mensen met autisme heeft 

waarschijnlijk geen theory of mind. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat 
de meeste mensen met autisme (50 tot 
60%) waarschijnlijk geen ToM heb
ben, 40 tot 30% haalt het niveau van 
een eerste orde ToM, en een kleine 
minderheid scoort goed op tweede 
orde ToM testen. Het feit dat er toch 
mensen met autisme zijn die tweede 
orde ToM testen aankunnen, is op 
twee manieren geïnterpreteerd: 
• Leslie beweert dat deze mensen nog 

steeds geen ToM ontwikkeld heb 
ben, maar tot de juiste oplossing 
komen via alternatieve strategieën -
getuige hun steeds nog gebrekkige 
sociale vaardigheden 

• Baron-Cohen beweert dat sommige 
mensen met autisme uiteindelijk 
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toch een ToM ontwikkelen, zij het 
vertraagd en anders. 
Omdat deze ToM zo abberant ont
wikkelt vindt er ook geen integratie 
plaats met andere functiegebieden, 
vandaar nog steeds de problemen 
op vlak van sociale interactie. 

Enkele bedenkingen 
Alhoewel ToM aantrekkelijk is als 
theorie, leidt het geen twijfel dat er 
nog heel wat methodologische pro
blemen zijn bij het testen van zon 
ToM (zie De Roeck 1995). 
Steeds meer onderzoek wijst trou
wens uit dat goedbegaafde mensen 
met autisme geen problemen hebben 
met het meta-denken en wel degelijk 
een ToM ontwikkelen (of ze hem ook 
gebruiken is een andere kwestie). 
Anderzijds blijken er ondertussen 
ook andere klinische groepen te zijn 
die slecht scoren op ToM testen (b.v. 
jonge dove kinderen), zodat een ToM-
gebrek niet als dé enige verklaring 
voor autisme kan gelden. 
Bovendien heeft de theorie één groot 
nadeel: ze veronderstelt dat het ver
schil tussen autistische en niet-autisti-
sche mensen te wijten is aan de af- of 
aanwezigheid van ToM-vorming en 
gebruik, een vermogen dat een men
tale leeftijd van vier jaar vereist. Voor 
personen met een mentale leeftijd 
onder de vier jaar is de theorie dan 
ook niet echt bruikbaar. Je kan een 
verschil in gedrag immers niet toe
schrijven aan een cognitieve functie 
die op die mentale leeftijd nog niet 
kan voorkomen... 

De theory of mind theorie biedt een 

duidelijk kader voor de interpretatie 

van sociale en communicatieve 

problemen. 

Een laatste vraag is ook of de ToM 
theorie alle facetten van autisme kan 
verklaren: ze biedt in elk geval een 
duidelijk kader voor de interpretatie 
van sociale en communicatieve pro
blemen, maar kan veel moeilijker de 
rigiditeit en repetitiviteit in het han
delen verklaren. 

4. Eilandjes van intelligentie als uit
gangspunt: de centrale coherentie 
hypothese 

Excellente puzzelaars 
Mensen met autisme vallen niet 
alleen op door hun sociale proble
men: een aantal onder hen schijnt 
vaardigheden te bezitten die in schril 
contrast staan met hun ontwikke
lingsniveau. Als men deze vaardighe
den van dichterbij bekijkt, merkt men 
dat het heel vaak gaat om vaardighe
den waarbij je een uitgesproken aan
dacht voor kleine details nodig hebt. 
Sommigen zijn bijvoorbeeld perfect 
in staat om een puzzel van honderd 
stuks onderste boven te maken, of 
zelfs omgekeerd, met de tekening 
naar beneden (de tafel) gericht, of 
gewoon in rijtjes van links naar 
rechts: zij zijn in staat om te zien 
welke puzzelstukjes bij elkaar horen 
zonder daarbij gebruik te moeten 
maken van de tekening of foto op het 
deksel van de doos die verraadt hoe 
de gemaakte puzzel er uiteindelijk 
zal /moet uitzien. Niet-autistische 
mensen lukt dit meestal niet: we leg
gen gewoonlijk eerst de buitenranden 
van een puzzel en proberen dan, aan 
de hand van het voorbeeld op het 
deksel van de doos, de puzzel in te 
vullen. 

Wat niet-autistische mensen gehandi
capt maakt in een simpele opdracht 
als een puzzel leggen is wat Frith 
(1989) "een sterk drang voor coheren

tie" noemt. Om deze theorie goed te 
kunnen begrijpen moet u weten dat 
Frith er van uit gaat dat er in ons 
brein centrale denkprocessen zijn die 
waargenomen informatie interprete
ren, vergelijken, opslaan, opnieuw 
ophalen, enz. Deze centrale denkpro
cessen zijn volgens haar gekarakteri
seerd door een sterke drang voor 
coherentie: alle binnenkomende in
formatie (uit verschillende modalitei
ten) MOET geplaatst worden in een 
ruimere context, er MOET betekenis 
aan gegeven worden. Bij mensen met 
autisme is deze drang voor coherentie 
echter extreem beperkt of zwak: van
daar dat het hun ook niet stoort als ze 
geen informatie kunnen halen uit de 
context (de tekening of foto van de 
gemaakte puzzel), voor hun blijven 
details details en MOETEN deze niet 
eerst in een groter geheel gekaderd 
worden. Dit geeft een enorm voordeel 
op taken waarbij je de details los moet 
zien van context, maar ook enorme 
problemen op taken die het gebruik 
van betekenis en context vereisen. 

Experimenteel onderzoek en theo
rievorming 
Dingen los zien van hun context zorgt 
voor zeer goede prestaties op taken 
zoals de ingebedde figurentest waar
bij de proefpersoon een figuur moet 
ontdekken in een tekening die een 
heel sterke Gestalt heeft (Shah en 
Frith 1983) - een illustratie vind je in 
figuur 2, waar je het driehoekje moet 

Fig. 2 
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terugvinden in de kinderwagen. 
Autistische proefpersonen zijn hier 
meestal heel snel en accuraat in. Niet-
autistische mensen daarentegen kun
nen zich heel moeilijk losmaken van 
het betekenisvolle geheel dat ze zien. 
Mensen met autisme zijn blijkbaar 
ook beter in staat om optische illusies 
te doorzien (Happé 1996) en hebben 
een duidelijk voordeel op het leggen 
van nieuwe blokpatronen (b.v. 
patroon B uit figuur 3) met blokken 
die eerst een ander patroon gevormd 
hebben (b.v. patroon Al). Shah en 
Frith (1993) merkten op dat niet-
autistische mensen bij deze laatste 
taak vooral gestoord zijn doordat ze 
dit patroon als een geheel zien en niet 
als aparte segmenten. Biedt men 
mensen zonder autisme het eerste 
patroon reeds gesegmenteerd aan 
zoals in patroon A2 (zoals autistische 
mensen het waarschijnlijk waarne
men), dan verdwijnt het voordeel van 
de autistische proefpersonen. 

Een zwakke centrale coherentie levert 
echter ook problemen op zoals in de 
homoniementest (Frith en Snowling 
1983), waar men woorden moet dis-
ambiguëren door gebruik te maken 
van de context. De autistische proef
personen scoorden hier zeer slecht 
op-
In haar boek van 1989 linkt Frith de 
centrale coherentie-theorie aan de 
ToM-theorie: ze stelt dat het gebruik 
van een ToM het summum van cen

trale coherentie is: het is immers de 
drang voor cohesie die er voor zorgt 
dat men zijn metarepresentationele 
capaciteiten en zijn ervaring met 
mensen samenbrengt om een verkla
ring te vinden voor menselijk gedrag. 
Ze voorspelt dan ook dat problemen 
in ToM altijd het resultaat zijn van een 
zwakke centrale cohesie, en dat autis
tische personen die dan toch goed 
scoren op ToM testen dit doen via 
alternatieve niet-ToM strategieën (zie 
ook Leslie in sectie 3.2). 
Die laatste stelling werd echter 
betwijfeld door Happé die aantoonde 
dat er een subgroep van normaal 
begaafde mensen met autisme is die 
goed scoort op ToM testen en wel 
degelijk echte ToM vaardigheden 
bezit (zie Happé 1994, en ook 
Eisenmajer en Prior 1996). 
Tegelijkertijd heeft deze groep een 
zwakke centrale cohesie aangezien 
ook goed scoren op bijvoorbeeld de 
blokpatronentest en slecht op de 
homoniementest. In 1994 stellen Frith 
en Happé dan ook dat autisme waar
schijnlijk het gevolg is van twee apar
te problemen: enerzijds problemen 
met het ontwikkelen van een ToM -
deze blijft uit of ontwikkelt sterk ver
laat -, en anderzijds problemen door 
een zwakke centrale coherentie. De 
laatste problemen zijn blijvend en 
verbeteren nooit. 
De subgroep van autistische mensen 
die toch een ToM verwerven, zullen 
deze echter nooit perfect kunnen 
gebruiken, enerzijds omdat de vertra
ging ervan er voor zorgt dat ze niet 
goed geïntegreerd is met andere ont
wikkelingsdomeinen en anderzijds 
omdat hun zwakke centrale cohesie 
ervoor zorgt dat hun ToM niet geïnte
greerd kan worden in het dagdage
lijkse leven. 
Dit blijkt onder andere uit de resulta
ten van de "Strange Stories" test van 
Happé (1994) waar proefpersonen 
geconfronteerd worden met verhaal
tjes waar de hoofdpersonages dingen 
zeggen die niet letterlijk waar zijn. 
Om te kunnen achterhalen waarom 
de hoofdpersonages dit doen moet de 
proefpersoon in staat zijn om zijn 
ToM te gebruiken en deze te combi

neren met informatie die hij uit de 
ruimere context van de verhaaltjes 
haalt: zelfs autisten met een tweede 
orde ToM vielen hier door de mand. 

Enkele bedenkingen 
Alhoewel de centrale coherentie theo
rie zeer overtuigend lijkt, verschijnen 
er de laatste jaren heel wat studies die 
doen vermoeden dat er ook autisti
sche mensen moeten zijn met een 
"sterkere" drang voor cohesie. Siegel 
et al. (1996) bijvoorbeeld toonden aan 
dat niet alle autistische mensen goede 
scores halen op de blokpatronentest, 
en onderzoek van Brian en Bryson 
(1996) wijst uit dat goedbegaafde 
adolescenten en volwassenen met 
autisme op een identieke wijze pres
teren als een controlegroep bij een 
heel gesofisticeerde ingebedde figu-
rentest. 

Ook de voorspelling dat alle autisti
sche mensen met een tweede orde 
ToM problemen hebben bij de 
"Strange Stories" test wordt tegenge
sproken. 
Het is bovendien niet echt logisch om 
te stellen dat bepaalde mensen met 
autisme toch een ToM kunnen ont
wikkelen zonder een sterke drang 
voor centrale cohesie, als je die 
immers niet hebt dan kan je ook nooit 
de drang voelen voor het ontwikke
len van een ToM. 
Tenzij we het begrip "drang voor cen
trale cohesie" moeten opsplitsen in 
verschillende "sub-drangen" bijvoor
beeld afhankelijk van de soort infor
matie die moet samengebracht wor
den, maar dat zou ons waarschijnlijk 
veel te ver leiden. In elk geval is het 
duidelijk dat de huidige, vage, 
omschrijving van die "drang voor 
coherentie" nog heel wat verfijning 
behoeft vooraleer hij bruikbaar is als 
mogelijke (deel)verklaring voor wat 
er bij autisme aan de hand is. 

5. Gebrek aan flexibiliteit als uit
gangspunt: de executive functions 
hypothese 

"Alsmaar weer hetzelfde" 
Mensen met autisme die steeds weer 
over hetzelfde onderwerp gaan pra-
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ten, die uren naar hetzelfde liedje lui
steren, die telkens dezelfde bewegin
gen maken met hun handen, die altijd 
dezelfde route naar school willen vol
gen, die alsmaar dezelfde toren 
maken met hun blokken, ... het lijstje 
kan eindeloos worden aangevuld en 
is ook heel herkenbaar. Er zit heel wat 
repetitiviteit in het handelen (en den
ken) van mensen met autisme: nieu
we elementen toevoegen aan een 
bestaand patroon is blijkbaar enorm 
moeilijk. 

Het is voor autisten erg moeilijk om 

nieuwe elementen toe te voegen aan 

een bestaand patroon. 

Maar mensen met autisme zijn niet de 
enige klinische groep die dit gebrek 
aan flexibiliteit vertoont. In 1978 rap
porteerden Damasio en Maurer dat 
patiënten met frontale lesies ook 
gekenmerkt zijn door stereotiep 
handgeflapper en repetitieve taal. 
Bovendien vertonen ze net als men
sen met autisme vaak een houterige 
motoriek, initiëren ze zelden zelf con
versaties, kunnen ze hun spreekvolu-
me slecht controleren, en gebruiken 
heel letterlijke taal. 
Omwille van deze gelijkenissen werd 
de hypothese geopperd dat mensen 
met autisme misschien wel eens 
gelijkaardige basisproblemen zouden 
kunnen hebben als frontale lesie 
patiënten, namelijk een defect in de 
"executive functions", letterlijk ver
taald in de "uitvoerende cognitieve 
functies": die denkprocessen die cru
ciaal zijn bij het plannen van acties en 
het probleem-oplossen. Deze omvat
ten onder andere het kunnen stap-
voor-stap plannen, controleren van 
impulsen, onderdrukken van voor de 
hand liggende maar foute reacties, 
volhouden van strategieën of georga
niseerd kunnen zoeken. 
Deze hypothese werd in de jaren 
zeventig echter niet verder bestu
deerd omdat frontale lesie patiënten, 
in tegenstelling tot mensen met autis
me, wel een goed taaibegrip hebben 
en meestal ook spastische bewegin
gen vertonen. De gelijkenis tussen 
deze twee klinische groepen was met 

andere woorden niet volledig, en het 
argument dat dat wel eens te wijten 
zou kunnen zijn aan een verschil in 
het tijdstip waarop de "executive 
functions"-beschadiging plaatsvond, 
werd weggewuifd. 

Experimenteel onderzoek en theo
rievorming 
Begin jaren negentig werd de "execu
tive functions" hypothese dan toch 
terug opgenomen en de onderzoeks
groep rond Sally Ozonoff testte autis
tische kinderen en adolescenten op 
een hele reeks "frontale" taken. Eén 
van deze is de Toren van Hanoi. Bij 
deze test heeft de proefleider een 
horizontaal houten plankje met drie 
verticale stokjes erop en drie ringen 
die als een toren op één van de stok
jes opgestapeld zijn. De proefpersoon 
heeft een gelijkaardige plank met rin
gen die verdeeld zijn over de ver
schillende stokjes (zie figuur 4), en 
moet proberen om met zijn ringen 
dezelfde toren te bouwen. 

1 
1 

1 r-

' \ 
1 

i i 

Fig.4 

Er is één spelregel: je mag nooit een 
grotere ring op een kleinere plaatsen. 
Deze test vereist dat je de juiste stra
tegie kiest en rekening houdt met 
mogelijke gevolgen van je handelen. 
Je moet onder andere nadenken over 
hypothetische zetten, die een ring op 
het eerste zicht niet dichter bij de 
gewenste positie brengt maar de 

i het mogelijkheid creëert om een andere 
ijten ring te verplaatsen. In vergelijking 
il in met zwakzinnige kinderen hadden 
itive autistische kinderen het vooral heel 
ond, moeilijk om van gekozen strategie te 

veranderen (Ozonoff et al. 1991). 
Gelijkaardige resultaten werden ver-

heo- kregen met de Wisconsin Kaart 
Sorteer Test. Hier krijgen proefperso-

ecu- nen een set van honderd kaarten met 
toch een tekening die verschilt in kleur, 
»eks- vorm en aantal elementen. De 
utis- opdracht is deze kaarten te sorteren 
i op volgens een criterium dat niet uit-
Eén drukkelijk genoemd wordt, maar dat 

i. Bij afgeleid moet worden uit de verbale 
een correcties van de experimentleider 
drie ("die ligt juist of fout"). Na tien juiste 
igen sorteringen wordt het criterium ver
stok- anderd. Dit wordt niet uitdrukkelijk 
soon gezegd, maar moet opgemaakt wor-
: rin- den uit de veranderende feedback die 
ver- gegeven wordt. Er wordt gescoord 
>, en hoe flexibel iemand is in het verande-
igen ren van zijn (sorteer)strategieën, en of 

hij foute maar voor de handliggende 
responses kan tegenhouden, en de 
juiste strategie kan aanhouden. 
Autistische kinderen en volwassenen 
scoren beduidend slechter dan nor
male, dyslectische en zwakzinnige 

- controle groepen (Rumsey 1985, 
Prior en Hoffmann 1990, Rumsey en 
Hamburger 1990 en Ozonoff et al. 
1991). Opvallend was dat er bij de 
zwakzinnige controlegroep vooral 
veel te veel van strategie veranderd 
werd, terwijl de autisten net opnieuw 
problemen hadden om van strategie 
te veranderen en sterk persevereer
den. Ozonoff et al. (1991) waren in 
staat om 80% van hun autistische 
subjecten te identificeren op basis van 

*—| hun resultaten op Toren van Hanoi 
test alleen, terwijl Prior en Hoffmann 

' (1990) hetzelfde konden doen (87% 
correcte identificatie) op basis van de 

een scores op de Wisconsin Kaart Sorteer 
tsen. test en een doolhoftest. 
stra- Deze opvallend slechte scores van 
met autistische proefpersonen op "execu-

elen. tive functions" taken is op verschil-
over lende manieren geïnterpreteerd en 
g op uitgelegd. Hughes en Russell, bij-
j de voorbeeld, stellen dat de plannings-
• de problemen te wijten zijn aan een 
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onvermogen om zich los te maken 
van de concrete realiteit en om hypo
theses op te stellen die niet door de 
fysieke realiteit ondersteund worden. 
Harris beschrijft het basisprobleem 
op een gelijkaardige manier: hij stelt 

meestal minder problemen op "exe
cutive functions" taken, hoewel ze 
nog steeds lager scoren dan controle 
groepen (Szatmari et al. 1990, 
Schneider en Asarnow 1987, en 
Minshew et al. 1992). 

dat mensen met autisme niet flexibel 
kunnen wisselen tussen externe "con
trole" van hun handelen - dit is hun 
acties en/of attitudes laten inspireren 
door suggesties uit de fysieke omge
ving -, en interne "controle" van hun 
handelen - de inspiratie halen uit zelf 
gevormde plannen. 
Ozonoff en Boucher, langs de andere 
kant, veronderstellen dat het eerder 
iets te maken heeft met het niet (spon
taan) kunnen aanwenden van ver
worven kennis (reeds gestokeerde 
informatie). Uitleggen hoe deze stel
lingen precies moeten begrepen wor
den valt buiten het (ruimte)bestek 
van dit artikel maar het is in elk geval 
duidelijk dat de precieze theoretische 
consequenties van deze "executive 
functions" problemen nog niet volle
dig uitgeklaard zijn. 

Enkele bedenkingen 
Opnieuw vormt de groep van beter 
begaafde mensen met autisme een 
uitzondering op de regel, zij het niet 
zo extreem als bij de voorafgaande 
hypotheses. Autistische mensen met 
een IQ boven de 85 hebben immers 

Dit succes op de "executive functions" 
taken blijkt echter sterk gecorreleerd 
te zijn met succes op taken die visuo-
spatiale vaardigheden en aandacht 
voor details vereisen (Ozonoff et al. 
1991), wat doet vermoeden dat ze de 
opdrachten waarschijnlijk op een 
alternatieve wijze oplossen. Bij het 
natekenen van de figuur van Rey-
Osterrieth zagen Rumsey en 
Hamburger (1990) en Prior en 
Hoffmann (1990) dat dit inderdaad 
het geval was. Deze test vereist het 
kunnen natekenen van een bijzonder 
complexe figuur. Eerst wordt 
gevraagd een testfiguur na te teke
nen, en als deze klaar is worden 
zowel de testfiguur als de gekopieer
de figuur weggenomen. Na drie 
minuten moet de proefpersoon de 
figuur opnieuw tekenen, maar nu uit 
het geheugen. Bij het eerste nateke
nen, wat normaal gezien ook al heel 
wat planning en organisatie vereist, 
scoorden de autistische proefperso
nen perfect. Het tekenen uit het 
geheugen daarentegen was desas
treus: de autisten bleven persevereren 
op bepaalde lijnen en bleken zich 

enkel nog kleine details te herinneren. 
Hun aandacht-voor-visuele-details 
had hun duidelijk geholpen bij het 
maken van de eerste kopie, maar in 
de tweede fase van de test (als het 
model niet meer voorhanden was) 
werkt deze strategie niet meer en 
kwamen hun plannings- en organisa
tieproblemen aan de oppervlakte. 
Een vaak gehoorde (en terechte) kri
tiek op al deze "executive functions" 
taken is de vraag of je in al deze tes
ten wel dezelfde vaardigheden test en 
of het niet veeleer over een complex 
van vaardigheden gaat. Zoals bij
voorbeeld bij de Wisconsin Kaart 
Sorteer test, waar Ozonoff stelt dat 
die minstens de volgende subvaar
digheden veronderstelt: herkennen 
van deceptie, categoriseren en sorte
ren, een intact werkgeheugen, inhibi
tie, selectieve aandacht, gebruiken 
van verbale feedback in sociale inter
actie, kunnen kiezen, ... Een slechte 
score op deze test kan dus best te wij
ten zijn aan (een combinatie van) ver
schillende factoren. Het meer recente 
"executive functions" onderzoek 
neemt deze kritiek ter harte en er zijn 
op het ogenblik studies aan de gang 
die veel selectiever proberen te testen 
en die ook de verbale component 
sterk beperken. 

Zoals we reeds stelden bij het begin 
van sectie 5.1 zijn mensen met autis
me echter niet de enige klinische 
groep met "executive functions" pro
blemen en kan de hypothese tot hier
toe dan ook niet gelden als dé verkla
ring voor autistisch gedrag. Maar 
misschien dat het lopend onderzoek 
naar de subvaardigheden hier veran
dering in zal brengen? 

6. Het nut van deze theorieën voor 
de praktijk? 

Het is duidelijk dat het onderzoek 
nog lang geen eensluidende conclu
sies heeft opgeleverd. De verschillen
de denkrichtingen over het "autis
tisch denken" vragen elk nog verder 
onderzoek en geen van hen kan op 
dit ogenblik alle facetten van autisme 
verklaren. 
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Eén alles-verklarende theorie is waar
schijnlijk trouwens een utopie: het 
laat zich steeds meer aanzien dat 
autisme het resultaat is van een com
binatie van basisproblemen, met de 
nodige variatie in de ernst en perva-
siefheid. Maar dit betekent niet dat de 
huidige hypotheses geen inspiratie 
kunnen bieden voor het alledaags 
omgaan met mensen met autisme. 

Autisme is het resultaat van een 
combinatie van basisproblemen. 

De Theory of Mind hypothese biedt 
ons bijvoorbeeld een kader om zoge
naamd "pestend, treiterend, of provo
cerend" gedrag correct te kunnen 
plaatsen. Vaak gaat het er hem bij 
mensen met autisme immers niet om 
om bepaalde emoties bij mensen uit 
te lokken, maar wel om de meestal 
spectaculaire uiterlijke vertoning van 

die emoties. Zo vinden heel wat men
sen met autisme vinden het soms 
leuk om iemand kwaad te zien, maar 
zouden ze het even leuk vinden als ze 
diezelfde uiterlijke vertoning kregen 
als de andere blij is ... 
Het onderzoek van Hermelin en 
O'Connor en de latere centrale cohe
rentie hypothese wijst ons vooral op 
de sterke kanten van mensen met 
autisme. Hun enorme aandacht voor 
kleine details (en dan nog meestal 
voor visuele details) kan als aankno
pingspunt dienen voor het aanleren 
van dagdagelijkse vaardigheden. Een 
concrete uitwerking daarvan vind je 
de visualiseringstechnieken uit de 
TEACCH aanpak ontwikkeld in 
North Carolina (Treatment and 
Education of Autistic and Commu
nication Handicapped Children). 
Als laatste, vertelt het "executive 
functions" verhaal ons dat mensen 
met autisme het vooral moeilijk heb

ben met het zelf kunnen plannen en 
organiseren van hun eigen leven. Het 
is dan ook van groot belang dat men 
in het omgaan met mensen met autis
me voldoende planning en organisa
tie aanbiedt en dat men actieve pro
gramma's opzet waarbij men de plan-
ningsvaardigheden van deze mensen 
probeert te trainen. In elk geval heeft 
het onderzoek naar het "andere den
ken" van mensen met autisme toch 
opgeleverd dat we weten dat het 
anders is, en dat we er in onze dagda
gelijks handelen best rekening mee 
houden, zowel voor onszelf als voor 
de mensen met autisme. 

Een literatuurlijst is verkrijgbaar op 
het volgende adres: 

Ann De Roeck 
Steenstraat 99 
B-2180Ekeren -België 

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

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder de 
eventuele subtitel. Vervolgens de naam van de auteur. 
Het artikel wordt voorafgegaan door een samenvatting 
met een lengte van circa 150 tot 200 woorden. Het moet 
onderverdeeld worden in niet te lange stukken tekst, 
elk met een genummerde kop en eventuele subkopjes. 
Aan te bevelen is de/e 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 
Wordperfect én in print. Zo min mogelijk tabs gebrui-

ïn 

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 zijp. 
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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P. H. SCHUREN, M. Ch. BRUINS 

Kinderen met autisme op school: 
onhandig of onvoetig? 

P. H. Schuren en M. Ch. Bruins 

Samenvatting 

Sommige kinderen met autisme, die scholen voor slechthorende kinderen en scholen 

voor kinderen met spraak- en/of taalproblemen bezoeken zijn gebaat bij de aan

pak op die scholen. In dit artikel wordt een indeling van kenmerken gegeven, die op 

een school hanteerbaar is. Buiten de pedagogische en didactische aanpak die een 

school biedt, dienen begeleiders op de school bij kinderen met autisme nog rekening 

te houden met de angst en een specifiek communicatief onvermogen. In dit artikel 

worden enkele vuistregels voor het werken met deze kinderen en mogelijkheden voor 

het aanpassen van de omgeving geboden. 

1. Inleiding 

Kinderen met autisme, bij wie de 
communicatieve problematiek op de 
voorgrond treedt, worden toelaatbaar 
geacht tot het onderwijs aan slechtho
rende kinderen en kinderen met 
spraak- en/of taalproblemen. Bij deze 
kinderen is vaak het gestoorde taalge
bruik het eerste wat de luisteraar 
opvalt. 

De buitenwereld heeft vaak een stan
daard beeld van kinderen met autis
me. Het zijn kinderen, die geen con
tact kunnen leggen met de omgeving 
en zich overal van afsluiten. Uit de 
conversatie hierboven blijkt dat dat 
niet altijd het geval is. Het is zelfs zo, 
dat de groep kinderen met autisme, 
die totaal geen contact met de omge
ving heeft, klein is. Echter als men de 
conversatie boven nader beschouwd, 

Een gesprek tussen Peter (P), Steven (S) en Belinda (B). Peter en Steven 
zijn autistisch. Belinda is een begeleider. 
B: Peter, waarom zit jij op deze school ? (speciaal onderwijs) 
P: Als ....nou om dezelfde reden, het is moeilijk om dat na... Om dezelf
de reden als Steven. 
B: En Steven welke reden is dat? 
S: Het omgedraaide van tsitua 
B: Wat zeg je nou? 
S: Het omgedraaide van tsitua. 
B: Wat is dat dan? 
S: Autist, het is het omgedraaide van autist. 
P: Hij houdt wel van woorden omdraaien. 
B: Is dat jouw favoriete bezigheid? 
S: Mijn favoriete is Ajax. 
P: Hij zegt de woorden mosredna. Ajax ja. Ska ja a. 
B: Wat vind jij het leukste om te doen? 
P: Mijn favoriet? Ja mijn favoriet. Ajax is oke. Ajax. A Jee A Iks, de rest 
die doet ons niks. 
B: Volgens mij is jouw favoriete bezigheid om gekke bekken te trekken, 
Steven. 
S: Nee dat gaat automatisch. Daar kan ik niks aan doen. 
P: Automatisch autistisch he. 
S: Een automatische auto die autistisch is. 
P: Ja, hoe kan een auto nou autistisch zijn? 
B: Is het onhandig om autist te zijn? 
S: Het is niet onvoetig maar wel onhandig. 

is er niet of nauwelijks sprake van 
communcatie. Het gesprek wordt 
gekenmerkt door het ontbreken van 
wederkerigheid. Het lijkt soms te 
draaien om een verlangen iets te zeg
gen, omdat dat als prettig wordt erva
ren en niet om iets aan een ander te 
melden te hebben. Het gebrek aan 
wederkerigheid in de communicatie 
is een belangrijk kenmerk bij kinde
ren met autisme. 

2. Kenmerken 

Bij het herkennen van autisme spelen 
meerdere factoren een rol. Er zijn ver
schillende indelingen van de kenmer
ken van autisme bekend. Hier volgt 
er één. 

• Kenmerken op het gebied van con-
tactname en relatievorming. 
Autisten begrijpen de afspraken 
tussen mensen niet op het gebied 
van contact en relaties. Vandaar dat 
ze in onze ogen afwijkend gedrag 
vertonen in relatie tot anderen. Om 
duidelijkheid te scheppen en veilig
heid voor zichzelf te creëren kunnen 
autisten naar anderen toe erg bepa
lend en dwingend zijn. Ze kunnen 
zich aan volwassenen zo vastklam
pen dat je het gevoel krijgt ze niet 
meer kwijt te kunnen raken. 
Relaties met leeftijdgenoten zijn 
daarmee vergeleken nog veel moei
lijker. Volwassenen kunnen vaak 
meer geduld opbrengen, leeftijdge
noten kunnen niet begrijpen wat het 
kind met autisme van een relatie 
met hen verwacht. Relaties met 
leeftijdgenoten komen daarom zel
den tot stand of verlopen gestoord. 

• Kenmerken op het gebied van het 
reguleren van affecties en emoties. 
Angst vormt een belangrijk deel 
van het leven van een kind met 
autisme. Daardoor gaat het kind 
beangstigende situaties mijden of 
juist opzoeken. Sommige autisten 
zijn bang, dat ze gek worden. Veel 
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autisten zijn faalangstig. 
Kinderen met autisme hebben dus 
wel degelijk een gevoelsleven. 
De gevoelens, die ze hebben, 
zijn voor henzelf onbekend en daar 
door ook weer beangstigend. 
De namen, die we voor gevoelens 
gebruiken zijn evenzo onbekend. 
Gert, een jongen met autisme, had 
een familielid verloren. 
Ogenschijnlijk deed dit hem weinig. 
Zijn moeder praatte met hem over 
verdriet. Op school vroeg hij aan de 
autistenbegeleider wat er met ver
driet bedoeld wordt. De begeleider 
probeerde vervolgens zo praktisch 
mogelijk te omschrijven wat ver
driet is. Vooral door gebruik te 
maken van een van zijn hobby's: 
grafieken en statistieken kwamen ze 
er samen achter, dat Gert pijn in zijn 
buik had in de afgelopen periode. 
Die pijn kwam vooral opzetten, als 
hij zijn moeder zag huilen. Toen 
deze pijn in verband met het woord 
verdriet werd gebracht, kreeg dit 
woord voor deze 16-jarige jongen 
voor het eerst een invulling. 
De angst om emoties toe te laten 
nam daarmee af. 

' Kenmerken bij het denken en de 
fantasie. Het hierboven beschreven 
gesprek geeft hiervan een goed 
voorbeeld. Kinderen met autisme 
maken voor ons soms onbegrijpelij
ke gedachtensprongen. Ze denken 
associatief, waardoor gesprekken 
hele onverwachte wendingen kun 
nen nemen. Verder hebben ze een 

zeer rijke fantasie. Doordat ze echter 
de grens van fantasie en werkelijk 
heid niet goed onderscheiden, zet 
ten ze hun fantasie soms om in 
werkgelijkheid. Zoals de jongen, die 
in zijn fantasie vissen zag vliegen. 
Hij haalde de vissen uit het aquari
um en gooide ze in het rond, zonder 
te begrijpen hoe dit voor de vissen 
zou zijn. 

1 Bijkomende kenmerken. Kinderen 

met autisme vertonen dwangmatige 
handelingen, kunnen paranoide 
neigingen hebben of zijn soms erg 
agressief. Mark zette in de school 
zijn tas altijd op dezelfde plek neer, 
als hij binnenkwam. Rond kerstmis 
raakte hij hevig in paniek. Er was 
geen land met hem te bezeilen. Er 
kon in eerste instantie geen oorzaak 
voor gevonden worden. Totdat 
bleek, dat de kerstboom juist op die 

Wietze zit in groep 7 op een school voor speciaal onderwijs. Hij is autis
tisch. Dat is het best te merken doordat hij erg vasthoudt aan patronen. 
Alles moet iedere dag op dezelfde manier gebeuren. Als er veranderin
gen in het programma zijn, kan hij helemaal in paniek raken. Soms 
begint hij zelfs te schreeuwen, te schoppen en te slaan. Het is voor de 
groepsleerkracht en de medeleerlingen niet gemakkelijk om daar altijd 
goed rekening mee te houden.Alles wat je doet, moet je ruim van te 
voren aan Wietze aankondigen. En verder moet je je precies op de 
minuut aan je lesrooster houden. Wietze werkt, zoals veel autisten, in de 
les graag met de computer. Deze werkt natuurlijk precies volgens de 
regels en een computer verzint niet zelf tussendoor nieuwe regels. Sinds 
enige tijd heeft de leerkracht een probleem met Wietze. Hij wil niet mee
doen met de lessen geschiedenis. Hij weigert om te luisteren in de les en 
hij maakt de opdrachten niet. De leerkracht heeft al een gesprek met 
Wietze gehad, maar kan er niet achterkomen wat er aan de hand is. 
Uiteindelijk belt de leerkracht de ouders van Wietze op. Hij legt het pro
bleem aan hen uit. Ook de ouders weten niet wat de achtergrond kan zijn 
of hoe Wietze wel voor geschiedenis te motiveren is. Ze spreken af 
Wietze er toch in gesprekken naar te blijven vragen. Na een paar weken, 
die in de klas moeilijk door te komen zijn in de geschiedenisuren, komt 
de aap uiteindelijk uit de mouw. Wietze komt naar de leerkracht om een 
nieuwe diskette te halen voor het werken met de computer. "Hopelijk", 
/egt Wietze "zijn mijn hersens niet zo snel vol als de diskette. Maar daar 
moet ik wel op letten." "Wat bedoel je daarmee?" vraagt de leerkracht. 
"Nou, ik zorg ervoor, dat er alleen belangrijke informatie in mijn hersens 
komt. Dan hou ik altijd nog wat ruimte over. Als er onbelangrijke dingen 
op komen, zijn mijn hersens zo vol." "En wat vind je dan onbelangrijke 
dingen?" "Nou geschiedenis bijvoorbeeld of leesboeken.". Dan is het de 
leerkracht ineens duidelijk. Wietze wil voorkomen, dat zijn hersenen net 
als een harde schijf van een computer volraken. Hij categoriseert van te 
voren voor hem belangrijke en onbelangrijke informatie. Alleen de 
belangrijke informatie onthoudt hij. En geschiedenis is niet belangrijk 
genoeg om te onthouden. De leerkracht legt vervolgens aan Wietze uit 
hoe de hersenen werken, en dat het geheugen niet niet een harde schijf 
van een computer te vergelijken valt. Zonder de angst voor het volraken 
van zijn hersenen doet Wietze de volgende keer gewoon mee met 
geschiedenis. 
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plek stond, waar Mark elke dag zijn 
tas neerzette. Daarnaast kunnen 
autistische kinderen niet tegen ver
anderingen. Ze functioneren het 
beste in een systeem, waarbij alles 
iedere dag op dezelfde manier op 
hetzelfde tijdstip gebeurt. 

3. Het kind met autisme in de klas 

Een kind met autisme in de klas is 
vaak moeilijk te begrijpen. Net zoals 
dit kind ons niet begrijpt. Het vechten 
tegen de angst van autisten maakt 
deze angst alleen maar groter. Door 
goed te observeren, door gerichte 
concrete vragen te stellen, door 
respect te hebben voor het kind met 
autisme kan er meer begrip ontstaan. 

4. Aanwijzingen voor de leerkracht 
/begeleider 

De verschillende kenmerken van kin
deren met autisme geven aanleiding 
tot aanpasing van de omgeving van 
het kind. De leerkracht kan hier naast 
de ouders een belangrijke rol in spe
len. 

• Training van sociale vaardigheden 
moet duidelijk opgenomen worden 
in het lesprogramma. De kinderen 
zullen de geleerde vaardigheden 
toepassen in die situaties waarin ze 
ze geleerd hebben. In andere situ
aties zullen ze echter zo hulpeloos 
blijven als voor de training. 
De omgeving moet bewust omgaan 
met grapjes en plagen. Het autisti
sche kind zal grapjes al snel te let
terlijk nemen. 

• Duidelijke afspraken en regels kun
nen de angst binnen de perken hou
den. Consequent gedrag van de 
omgeving geeft die duidelijkheid 
ook. Als er zich nieuwe situaties 
voordoen moet de omgeving het 
kind hier op tijd op voorbereiden. 

• Door het vermijden van prikkelende 
activiteiten kan de fantasie binnen 
de perken gehouden worden. Door 
aan de andere kant constant te zor
gen, dat het kind zich met iets kan 
bezighouden komt het niet in de 
gelegenheid door te fantaseren. 

De omgeving moet nooit meegaan 
in een fantasie en steeds de realiteit 
benadrukken. 

• Medicatie kan in sommige gevallen 
agressie, fantasie en overmatige 
emoties reguleren. 

Deze algemene richtlijnen zijn in de 
volgende vuistregels terug te vinden. 
• Leg van te voren uit wat er gaat 

gebeuren. 
• Is iets nog niet zeker, vertel het dan 

nog niet. Vertel het pas als het hele
maal zeker is. 

• Vermijd woorden als misschien, 
eventueel (en dergelijke). 

• Kom niet terug op genomen beslis
singen. 

• Benader kinderen met autisme 
vriendelijk, maar zakelijk. 

• Probeer lichamelijk contact te 
vermijden. 

• Gebruik zo min mogelijk open vra
gen (met: hoe, waarom, wat....) 

• Is het kind in paniek, ga het dan 
niet bevragen over het waarom, 
maar probeer het kind weer rustig 
te krijgen. 

• Probeer opwinding te vermijden 
(zowel positieve als negatieve) 

• Moet er gecorrigeerd worden, pro
beer dat dan stellend te doen (Ik 
wil dat je nu ...) in plaats van vra
gend. 

• Doe geen beroep op teamgeest' en 
'groepsgebeuren' 

• Vul de vrije momenten zoveel 
mogelijk in voor het kind. 

• Reken niet op intrinsieke motiva
tie bij het kind, verzin altijd een 
beloning voor werken. 

• Ga er altijd vanuit, dat er sprake is 
van een stoornis en niet van 
bewust vervelend gedrag. 

De intentionele vorm van het onder
wijs aan kinderen met hoor- en/of 
spraak/taalproblemen is voor kinde
ren met autisme geschikt. Het bespre
ken en oefenen van gedrag in situ
aties die toevallig aan de orde komen, 
is niet voldoende. 
Voor autistische leerlingen, net als 
voor andere communicatief beperkte 
leerlingen, is het noodzakelijk, dat 
(communicatief) gedrag planmatig 
aan de orde komt. 
De sensitieve grondhouding van het 
sh/esm-onderwijs, levert soms wat 
problemen op. Aan de ene kant is het 
van belang, dat de begeleider zich 
kan inleven in de situatie van de leer
ling met autisme. Aan de andere kant 
echter vinden autisten het praten 
over gedrag moeilijk en soms bedrei
gend. 

De ervaring leert, dat kinderen met 
autisme, die met name gebaat zijn bij 
het planmatig oefenen van communi
catief gedrag in het sh/esm-onder
wijs op hun plek zijn. Autistische kin
deren met anders dan communicatie
ve gedragsproblemen, die voor de 
omgeving storend kunnen zijn, heb
ben meer behoefte aan een gestructu
reerde omgeving dan aan een sensi
tieve grondhouding. 
Voor deze leerlingen is een andere 
vorm van (speciaal) onderwijs een 
betere oplossing. 

Peter Schuren is intern begeleider 

en autistenbegeleider, 

Marjan Bruins is ambulant begelei

der. Zij zijn werkzaam op de 

Alfonso Corti School in Utrecht. 

De Alfonso Corti School is een 

onderdeel van het Auditief / 

Communicatief Expertise Centrum 

(ACEC) Midden Nederland. 
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COCHLEAIRE IMPLANTATIES 

Samenvatting 

Cochleaire Implantaties (Cl.) zijn niet meer weg te denken uit de wereld van dove 

mensen, ongeacht het standpunt dat men daar tegenover inneemt. In dit artikel 

wordt de stand van zaken wat betreft de aanpassing, de revalidatie en de resulta

ten weergegeven zoals deze door het Instituut voor Doven in samenwerking met het 

Academisch Ziekenhuis Nijmegen worden uitgevoerd. 

1. Inleiding 

In de gehele wereld hebben tot nu toe 
ongeveer 17.000 personen een C.I. 
ontvangen, waarvan 7.500 kinderen. 
Voor Nederland zijn dat ruim 200 vol
wassenen en 50 kinderen (gegevens 
betreffende de stand van zaken in 
juni 1997). In dit land houden zich 
twee teams bezig met implantaties 
van kinderen, te weten: 
• Academisch Ziekenhuis Nijmegen, 

in samenwerking met het Instituut 
voor Doven te Sint- Michielsgestel, 
en 

• Academisch Ziekenhuis Utrecht/ 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, in 
samenwerking met 'Effatha' te 
Voorburg. 

De apparatuur 
Een C.I. bestaat uit een inwendig en 
een uitwendig deel. 
Het inwendige deel (afbeelding 1), 
dat operatief wordt ingebracht, 
bestaat uit een ontvanger-spoel (a), 
een magneet (b) en een stimulator 
(chip) (c), gevat in een ovale pakking 
(totale dikte 7 mm). 
Het staartachtige deel (d) bevat een 
elektroden-array: uiterst dunne band
jes, die voor het contact met de hoor-
zenuw moeten zorgen. 

Verder: een processor, ter grootte van 
een kasttoestel (b), twee snoertjes (c), 
een zendspoel (d) en eventueel een 
oorframe. 
In 1998 zullen verschillende firma's 
een processor op de markt brengen 
die de vorm heeft van een oorhanger. 
Daarvoor zijn extra sterke knoopbat-
terijen ontwikkeld. 

Het uitwendige deel (afbeelding 2) 
bestaat uit een microfoon die in een 
oorhanger wordt gedragen (a). 

De werking 
Geluid wordt opgevangen in de 
microfoon en via het lange snoer naar 
de processor geleid. Daar worden de 
geluidsgolven geselecteerd, gedeco
deerd en als elektrische stroompjes 
teruggezonden. 
Ze passeren de oorhanger, het korte 
snoertje en de spoel. Deze zendspoel, 
die met een magneet op zijn plaats 
wordt gehouden, zorgt voor doorga
ve aan de ontvanger-spoel onder de 
huid. 

Na een kleine bewerking in het 
inwendige deel bereikt het signaal via 

de electroden-array de hoorzenuw. In 
het hersencentrum voor het gehoor 
ontstaat, door interpretatie van het 
signaal, de bewustwording: 'Ik hoor'. 

Aanmelding en selectie 
Ouders melden -al of niet op advies 
van hun arts, leerkrachten of ande
ren- hun kind aan bij één van de beide 
C.I.-teams. Er volgt dan een periode 
van wederzijdse oriëntering die 
mogelijkerwijze uitmondt in de selec
tieperiode. Dat geheel neemt vaak 
meer dan een jaar in beslag; een tijd 
die nodig is om zorgvuldig en 
omzichtig tot een afgewogen beslis
sing te komen. 
Er worden verschillende criteria 
gehanteerd waaraan voldaan moet 
zijn, wil een kind in aanmerking 
komen voor een implantaat: 
• De ernst van het hoorverlies. 

Het moet duidelijk zijn, soms na een 
ingelaste trainingsperiode, dat het 
gebruik van een hoortoestel niet 
leidt tot een wezenlijke bijdrage aan 
de spraak- en taalontwikkeling. 

• De mogelijkheid om te opereren. 
Als er bijvoorbeeld geen cochlea is 
aangelegd, heeft een C.I. geen nut. 

• De verwachtingen. 
Vaak treft men overspannen ver
wachtingen aan ten aanzien van de 
resultaten. C.I.-teams hebben de taak 
om uit te leggen wat redelijkerwijze 
te verwachten is en wat niet. Reële 
verwachtingen zijn afhankelijk van 
de duur van de doofheid en de tijd 
waarop de doofheid is verworven 
(congenitaal, postlinguaal, etc). 

Vaak treft men overspannen 

verwachtingen aan ten aanzien 

van de resultaten. 

Men kan ruwweg stellen, dat de kans 
op open-spraakverstaan toeneemt 
naarmate een kind kortere tijd doof is 
geweest en de tijdsduur dat de hoor
zenuw gefunctioneerd heeft, langer 
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is. Men kan stellen: hoe vroeger een 
kind een CL krijgt, hoe groter de 
kans is dat het tot open-spraakver-
staan komt. 
• De gezondheidstoestand. 

Wanneer er sprake is van een zwak
ke algemene gezondheidstoestand 
of van regelmatige middenooront
stekingen, zullen er zwaarwegende 
redenen moeten zijn, wil men tot 
een operatie overgaan. Ernstige 
visusproblemen behoren daartoe. 

• De leeraanleg. 
Geluid waarnemen is niet hetzelfde 
als horen. Dat kan men pas na een 
leerproces. Een kind moet de beno
digde capaciteiten bezitten om met 
een CL te leren omgaan en er profijt 
van te hebben. 

• De inzet van de ouders. 
De voorbereiding, operatie en reva
lidatie vergen veel tijd, inzet, ener
gie en medewerking van de ouders. 
Zij moeten zich daartoe bereid ver
klaren. 

•De medewerking van school en/of 
logopedist. 

Van hen wordt gevraagd om een 
wezenlijke rol te spelen in het reva-
lidatieproces in nauwe samenwer
king met het C.I.-team. Dat vergt 
tijd voor overleg, reizen, uitwisse
ling van informatie en extra trai
ning. 

Uit deze opsomming moge duidelijk 
zijn, dat er niet slechts medische en 
audiologische voorwaarden worden 
gesteld, zoals vaak wordt beweerd, 
maar dat het onderzoeksgebied veel 
ruimer is; ook een psycholoog en een 
maatschappelijk dienstverlener spe
len een wezenlijke rol. 

Operatie 
Het inbrengen van een cochleair 
implantaat is een betrekkelijk een
voudige operatie met niet meer risico 
dan een middenooroperatie. Toch 
betekent het voor ouders en kind een 
uitermate spannend moment. De 
voorbereiding daarop behoort zorg
vuldig en eerlijk te zijn. Zo zal het 
voor ouders en kind duidelijk moeten 
zijn 
• dat de hoofdharen gedeeltelijk wor 

den weggeschoren; 
• dat er een narcose plaats zal vinden 

door middel van een kapje of van 
een injectie; 

• dat er na de operatie een litteken te 
zien zal zijn; 

• dat het kind een dag beroerd zal 
zijn; 

• dat het gedurende een week met een 
groot verband zal lopen en 

•dat het na de operatie NIET horend 
is geworden. 

De operatie, het testen van het 
implantaat tijdens de operatie en het 
uitslapen duren ongeveer vier uur. 

2. Revalidatie. 

In het revalidatiehuis of het zieken
huis 
Vier tot zes weken na de operatie, als 
de wond genezen is, wordt de wer
king van de apparatuur gecontro
leerd door middel van een proefafre-
geling. De processor wordt dan voor 
de eerste keer aangesloten op het 
implantaat. Het kind beleeft zijn eer
ste hoorervaring. Dit moment is vaak 
emotioneel en er wordt met spanning 
naar uitgezien. 

Het kind beleeft zijn eerste 

hoorervaring. Dit moment is vaak 

emotioneel en er wordt met 

spanning naar uitgezien. 

Deze zogenaamde proefafregeling 
dient een tweeledig doel: de behande
lende audioloog wordt geïnformeerd 
over de werking van de apparatuur 
en het kind raakt bekend met de pro
cedure. 
Het verliest hierdoor zijn gespannen
heid. 

Zeven dagen later volgt de eigenlijke 
revalidatieperiode. Hierin tracht men 
drie doelen te verwezenlijken: 
• een goede afregeling van de appa

ratuur, 
• het op gang brengen van de hoorre-

validatie en 
• de voorlichting aan ouders, school 

en geïnteresseerde betrokkenen. 

De afregeling 
Van elke electrode (fig 1 d) moet 
bepaald worden wanneer het zwak
ste signaal kan worden waargeno
men. Deze drempelwaarde noemt 
men het T-niveau (T=threshold). De 
audioloog en een akoupedist of thera
peut bepalen dat niveau door obser
vatie van de reacties van het kind. 
Daarna worden de C-niveaus 
bepaald (C=comfortable). Deze grens 
geeft aan hoeveel energie er moet 
worden toegevoerd om de luidste sig
nalen nog als prettig te ervaren. De 
ruimte tussen beide niveaus noemt 
men de range. 

Elke afregelsessie duurt tussen de 10 
a 30 minuten, afhankelijk van de leef
tijd en het concentratievermogen van 
het kind. Er vinden drie afregelsessies 
per dag plaats, beperkt tot de och
tenduren. De hele periode bedraagt 
twee maal drie dagen. Aan het eind 
daarvan wordt een vrije veld -audio
gram gemaakt. Gestreefd wordt naar 
een Fletcher index van veertig a vijf
tig decibel. De optimale hoormoge-
lijkheden liggen dan tussen de veertig 
en zeventig dB en bestrijkt daarmee 
een groot gedeelte van het spraakge-
bied. 

De voorlichting 
De werking en bediening van de 
apparatuur worden uitgelegd aan 
ouders, leerkrachten en logopedisten. 
Er worden afspraken gemaakt over 
de draagtijd, dat wil zeggen de duur 
van de draagtijd en de frequentie; een 
kind moet langzaam kunnen wennen 
aan het altijd aanwezige geluid. 

VHZ • jaargang 37 nummer 4 • december 1997 



COCHLEAIRE IMPLANTATIES 

Dat gebeurt aanvankelijk alleen in die 
situaties waarin de processor tot de 
beste hoorresultaten kan leiden en 
wel: in een rustige omgeving, waarin 
gemakkelijk het verband kan worden 
gelegd tussen het geluid en zijn bron. 
Verder worden er algemene adviezen 
gegeven over de wijze waarop er 
gesproken moet worden en dat men 
het kind niet voortdurend moet tes
ten of het wel iets hoort. 
Het behoort eveneens tot de taak van 
de voorlichter om een lijst met waar
schuwingen toe te lichten. 
Zo kan statische elektriciteit de hele 
afregeling ongedaan maken (gemak
kelijk te herstellen) en is het niet aan 
te raden om met vechtsporten mee te 
doen (beschadiging van het implan
taat). Van alle informatie wordt een 
schriftelijke neerslag uitgereikt. 

Hooropvoeding/ hoortraining 
De revalidatietherapeut laat het kind 
op speelse wijze kennis maken met 
omgevingsgeluiden en spraak. De 
ouders en begeleiders zijn daarbij 
aanwezig. 
Het kind blijkt vaak het meeste ple
zier te beleven aan de geluiden die 
het zelf produceert. Er vindt dan een 
ogenblikkelijke koppeling plaats van 
geluid en bron. Bovendien blijkt dan 
dat zelfgemaakt lawaai altijd draag
lijk is in tegenstelling tot soms veel 
zachtere geluiden die anderen ver
oorzaken. 
De therapeut maakt duidelijk, dat er 
ook voorwerpen zijn die geen geluid 
produceren en dus ook door normaal 
horenden niet kunnen worden opge
vangen. 
De reacties van het kind worden aan 
de audioloog doorgegeven, die daar 
bij de volgende afregelingssessie 
rekening mee kan houden, 
Kort samengevat heeft de middag
training een drievoudig doel: 
• het kind laten kennismaken met 

geluid, 
• een voorbeeld geven aan ouders en 

leerkrachten van wat al of niet mo
gelijk is en 

• de terugkoppeling naar de audio
loog 

3. Revalidatie, thuis en op school 

Pas in de situatie van alle dag vindt 
de werkelijke geluidsopvoeding en -
training plaats. De logopedist is 
belast met een formele taak. Dat 
houdt in, dat er gericht geoefend 

den er na zes en na twaalf maanden 
verschillende tests afgenomen, zoals 
hoor- en luistervaardigheidstests, 
articulatietests (eventueel stemtests), 
er worden vrije veld audiogrammen 
gemaakt. Zo nodig worden taaltests 
afgenomen. Regelmatig wordt de 

moet worden.De ouders en leerkrach
ten hebben een informele taak; zij 
worden geacht het kind te helpen bij 
het leggen van de relatie tussen het 
waargenomen geluid en de bron. 
Dat vergt van hen een (nieuw) 
geluidsbewustzijn. Zijzelf moeten 
eveneens attent zijn op wat allemaal 
hoorbaar is en hoe kleine verschillen 
soms toch waarneembaar zijn. 
Bijvoorbeeld een doofgeboren jongen 
hoorde met zijn C.I. plotseling een 
verandering van geluid toen hij met 
zijn moeder in de auto zat. 
Hij vroeg naar dat verschil. Zij had 
het niet opgemerkt en keerde de auto. 
Toen ontdekten zij beiden dat het 
wegdek overging van asfalt in bak
steen en dat dit waarneembaar was 
geweest. 
In het hele revalidatieproces heeft de 
revalidatietherapeut een begeleiden
de en adviserende taak. Dat krijgt 
gestalte in zogenaamde test- en terug-
komdagen. Beurtelings vinden die 
plaats in het revalidatiehuis en op de 
school van het kind. Gedurende het 
eerste jaar geschiedt dat negen maal. 
Ouders, logopediste, leerkracht en 
revalidatietherapeut bespreken de 
vorderingen aan de hand van gestan
daardiseerde vragenlijsten. Ook wor-

afregeling gecontroleerd en wordt de 
apparatuur nagekeken. Tenslotte 
worden er lijsten ingevuld met 
betrekking tot het sociaal- en emotio
neel functioneren van het kind. De 
begeleiding past zich aan aan de 
resultaten. 
Een uitgebreide testdag wordt daarna 
jaarlijks gehouden. 

4. De training 

Er wordt geluidservaring opgedaan 
met omgevingsgeluiden en spraak. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
het 'Curriculum Hoortraining' van 
Coninx en Van Hedel. De opbouw in 
vier te onderscheiden stadia (detectie, 
discriminatie, identificatie, spraak-
verstaan) wordt gevolgd. Ook is er 
aandacht voor diverse kenmerken 
van geluid (hoog-laag, kort-lang, een
tonig, ratelend, etc), kwaliteiten van 
geluid (prettig-vervelend, hard-zacht, 
etc), de verschillen tussen mannen-
en vrouwenstemmen, voor de bevor
dering van een goede luisterhouding 
en nog vele zaken meer. 
De formele training, door de logope
dist, gebeurt viermaal per week, 
gedurende twintig a dertig minuten. 
Aanvankelijk zijn de reacties op 
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omgevingsgeluiden het meest opval
lend, doch na verloop van tijd treedt 
er een kentering op ten gunste van de 
gesproken taal. De spraakprocessor is 
daar dan ook primair op ingesteld. 

Een veelgehoorde opmerking is: 
'Zo'n intensieve trainingsperiode zou 
ook effecten opleveren bij conventio
nele apparatuur'. Er klinkt in deze 
uitspraak een lichte kritiek door. Het 
zal echter duidelijk zijn, dat horen 
met een C.I. een wezenlijk ander pro
ces betreft dan via oorhangers of kast-
toestellen. De mogelijkheden om 
geluiden te herkennen en spraak te 
verstaan zijn bovendien zeer beperkt 
(twintig elektroden ten opzichte van 
twintig duizend haarcellen in de 
cochlea). Een tegenvraag zou kunnen 
zijn: 'Waarom zou er niet meer hoor-
training gedaan kunnen worden met 
conventionele apparatuur?' 

Een punt van aandacht is nog: een 
goede akoestiek in de klas en trai
ningslokalen alsmede in de thuissitu
atie. Daarbij moet gedacht worden 
aan demping van de nagalm. Een 
juiste plaats in de klas is eveneens 
van belang; een kind met een C.I. 
hoort het beste aan de kant waar de 
C.I. is ingebracht, het hoofd kan wer
ken als geluidswal, dan neemt het 
kind dus minder waar. 
En omdat het kind lang niet alles vol
ledig kan horen blijft liplezen altijd (!) 
van belang. 

5. Resultaten 

Over de gehele wereld wordt met 

cochleaire implantaten gewerkt. De 
resultaten daarvan worden regelma
tig gepubliceerd, zowel in weten
schappelijke tijdschriften als via con-
gresprocedings. Ook in Nederland 
vindt er wetenschappelijk onderzoek 
plaats. 
De uitkomsten daarvan zijn gepubli
ceerd in het 'Eindverslag ontwikke
lingsgeneeskunde project Cochleaire 
Implantatie bij Kinderen' en zullen 
worden aangevuld op het 4e Euro
pese Symposium te 's-Hertogenbosch, 
in de zomer van 1998. De laatste 
gegevens treft men aan in het blad 
'Logopedie en Foniatrie' van oktober 
1997, blz 233 en verder. 

Er zijn enkele algemene opmerkingen 
te maken over de factoren die van 
invloed zijn op de resultaten. 
• De duur van de doofheid. 

Hoe langer men doof is geweest, 
hoe minder het auditieve systeem 
zich kon ontwikkelen; dit heeft 
negatieve effecten op de resultaten. 

• De aard van de doofheid. 
De vooruitzichten voor iemand met 
een verworven doofheid zijn groter 
dan voor iemand die doof geboren 
is. Met dien verstande dat een doof 
geborene, die op jonge leeftijd is 
geïmplanteerd (voor het 3e levens 
jaar) weer grote kansen heeft om tot 
open spraakvertaan te komen. Dat 
leidt weer tot de volgende factor: 

• Het tijdstip van implantatie. 
Hoe jonger de leeftijd warop men 
implanteert, hoe groter de kans op 
succes. 
De communicatie code: een C.I. 
blijkt een intensieve orale benade 

ring te vragen, willen de resultaten 
maximaal zijn. 

• De intensiteit van de training. 
Een goede begeleiding versnelt het 
uiteindelijke resultaat. 

Hier tegenover staat dat men zich niet 
moet verkijken op de mogelijkheden 
van een cochleaire implantatie. Zo 
worden emotionele en opvoedkundi
ge problemen er niet door opgelost en 4 

blijven leerstoornissen, die op andere 
gronden dan het gehoorverlies berus
ten, in aanleg bestaan. Niettemin zijn 
de meeste ouders en de kinderen met 
een C.I. ervan overtuigd, dat zij hun 
processor niet meer kunnen missen. 
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Gehandicapt naar school 

R.A Boerman 

GEHANDICAPT NAAR SCHOOL 

Samenvatting 

In dit artikel wil de auteur, als directeur verbonden aan het Auditief 

Communicatief Expertisecentrum Midden Nederland, de consequenties 

van het beleidsplan "De Rugzak" belichten vanuit het perspectief van 

de keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Zij zijn 

straks de "vragers van onderwijs". Met de huidige beperkingen, zoals 

starre regelgeving en een beperkt regionaal aanbod, is het niet een

voudig een verantwoorde keuze te maken voor de beste opvang van 

hun gehandicapte kind. Met de komst van de leerlingebonden finan

ciering onstaat er een nieuwe situatie voor ouders. Door de overheid 

wordt een beroep gedaan op hun autonomie, hun verantwoordelijk

heid en dus ook op hun aansprakelijkheid. Zij worden hoofdverant

woordelijk voor opvoeding, schoolkeuze, enzovoorts. Vanuit literatuur 

wordt aangegeven dat autonomie een van de belangrijkste onderde

len van de menselijke persoonlijkheid is en een voorwaarde tot de 

mogelijkheid het eigen leven op eigen wijze in te richten. Dit wordt in 

relatie gebracht met het Rugzakbeleid. Door het maken van een foute 

keuze kunnen ouders van een gehandicapt kind in een kwetsbare 

positie geraken. De auteur stelt de vraag of deze ouders naar zoveel 

eigen, zelfs exclusieve verantwoordelijkheid, verbonden met evenveel 

aansprakelijkheid op het gebied van onderwijs verlangen. 

1. Inleiding 

In voorjaar 1997 heeft de Tweede 
Kamer gesproken over het beleids
plan voor het onderwijs aan leerlin
gen met een handicap, "de rugzak", 
en daar op hoofdlijnen haar goedkeu
ring aan verleend. Het voornemen is, 
dat in 1999 een begin zal worden 
gemaakt met de uitvoering van het 
plan. De implementatie van dit plan 
zal een fundamentele verandering 
van de positie van de gehandicapte 
en zijn ouders in het onderwijs tot 
gevolg hebben. 

In dit artikel zal ik aan de hand van 
de drie ethische aspecten het beleids
plan "de rugzak" aan een kritisch 
onderzoek onderwerpen. In dit 

onderzoek beperk ik mij tot die zaken 
waarin er sprake is van een relatie 
tussen ouders/kinderen en het voor
genomen beleid. Vele andere zaken, 
zoals de organisatievormen, de rand
voorwaarden, de bekostiging, de 
randvoorwaarden in het onderwijs en 
de inrichting van de expertisecentra 
laat ik hier buiten beschouwing. 
De drie aspecten zijn: 
• eigen verantwoordelijkheid bin

nen de vrijheid van keuze 
• de medezeggenschap in de behan

deling 
• de distributieve rechtvaardigheid 

van de verdeling van het geheel 
aan zorg en gespecialiseerd onder 
wijs. 

Na een eenvoudige samenvatting van 
het beleidsplan op hoofdlijnen wil ik 

eerst ingaan op de positie van ouders, 
in bijzonder hun keuzevrijheid en 
hun zeggenschap over de aard van de 
zorg. In een volgende paragraaf zal ik 
ingaan op de allocatie van de onder
wijsmiddelen waarvoor het instru
ment van de indicatiestelling wordt 
gebruikt. 
In de conclusie zal ik aan de hand van 
het voorafgaande afwegen of de uit
gangspunten van dit beleidsplan, het 
"bevorderen van emancipatie, integratie 
en normalisatie i'an mensen met een han
dicap" (de rugzak blz. 7) enerzijds en 
de "zeggenschap over de aard van de spe
ciale zorg" en de "keuzevrijheid" (de 
rugzak blz. 5) met de uitvoering van 
het plan gerealiseerd zullen worden. 
Voorts zal er aandacht worden 
besteed aan de gevolgen daarvan. 

2. De rugzak op hoofdlijnen 

Het algemeen uitgangspunt van deze 
beleidsnotitie is een citaat uit de 
troonrede 1995: "Actieve participatie is 
speerpunt van beleid. De regering wil 
burgers in staat stellen zich te ontplooien 
en hen aanmoedigen een actieve bijdrage 
te leveren aan het maatschappelijk, cultu
reel en economisch leven. 
De capaciteiten van alle mensen behoren 
in onze samenleving tot hun recht te 
komen". Voor het onderwijsbeleid 
betekent dit het zoeken naar moge
lijkheden om te voldoen aan de wen
sen - van gehandicapten en hun 
ouders - tot integratie, participatie en 
normalisatie. 
Als antwoord op deze drie wensen 
van gehandicapten en hun ouders 
wordt in het beleidsplan gekozen 
voor het instrument van de vraagge
stuurde bekostiging, wat uitgaat van 
keuzevrijheid voor de ouders voor wat 
betreft de onderwijsvorm en zeggen
schap over de aard van de speciale 
zorg en de besteding van de extra 
zorgmiddelen. 
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De keuzevrijheid voor de ouders 
betekent dat er een budget wordt toe
gekend aan het gehandicapte kind op 
grond van een objectieve indicatie. 
De speciale zorg die met dit budget 
bekostigd kan worden ten behoeve 
van de ontwikkeling van hun kind 
kan dus zowel ingezet worden op een 
basisschool als op een gespecialiseer
de school. 

Ten behoeve van een rechtvaardige 
verdeling van het totale budget aan 
extra zorgmiddelen én ten gunste van 
het beheersen van het budget 
besteedt het beleidsplan veel aan
dacht aan de wijze waarop de indica
tiestelling tot stand zal komen. 
Daartoe worden tien onafhankelijke 
commissies van onderzoek ingesteld 
die tot taak hebben vast te stellen of 
een leerling toelaatbaar is tot een spe
ciale voorziening. De geïndiceerde 
leerling krijgt een budget toegewezen 
gerelateerd aan de bekostiging van de 
bestaande schoolsoorten.' 
Deze vorm van indicatiestelling is 
voor de overheid een noodzakelijke 
voorwaarde voor de implementatie 
van het plan. 

Ervaringen in het buitenland hebben 
geleerd dat een systeem van leerling-
gebonden financiering zonder goede 
indicatie met harde normen finan
cieel wordt opgeblazen door de aan
zuigende werking die er van het sys
teem uit kan gaan. 

Van belang voor dit artikel zijn de 
drie hierboven genoemde uitgangs
punten: 
• keuzevrijheid van ouders, met 

inbegrip van de voorwaarden die 
dit mogelijk maken: financiële 
gelijk stelling, toegankelijkheid 
scholen en informatievoorziening; 

• zeggenschap van ouders over de 
aard van de speciale zorg en beste 
ding van de beschikbaar gestelde 
middelen; 

• de indicatiestelling: de gestandaar
diseerde procedure waarmee de 
toelaatbaarheid van de leerling 
wordt beoordeeld 

Deze drie punten zullen in de volgen
de hoofdstukken behandeld worden. 

3 Keuzevrijheid en eigen verant
woordelijkheid 

Met het toekennen van een budget op 
basis van een handicap, c.q. een 
onderwijsbeperking, wordt de keuze 
voor de onderwijsvorm die ouders 
het meest passend vinden in de 
opvoeding van hun kind (weer) 
geheel bij ouders gelegd. Zoals bij 
ouders van niet-gehandicapte kinde
ren het geval is, kunnen straks ook 
ouders van gehandicapte kinderen 
zich opstellen als vragers van onder
wijs. De huidige situatie geeft ouders 
van een gehandicapt kind onvoldoen
de mogelijkheden tot het maken van 
keuzes, tot het uitoefenen van auto
nomie. Er zijn momenteel veel beper
kingen zodat ouders voor wat betreft 
de inhoud van de keuzemogelijkhe
den bepaald worden door een starre 
regelgeving en door het regionale 
hulpaanbod. 

Het versterken van de positie van 
ouders door ondermeer de keuzevrij
heid te verbeteren komt voort uit de 
behoefte dat iedere burger en zo ook 
"mensen met een handicap hun rechten 
en plichten (willen) waarnemen, willen 
zij volwaardig als burger in de samenle
ving functioneren. (...) Dit vereist een 
forse omslag in het denken, die ruimte 
schept 'ooor eigen keuzes en beslissingen 
van betrokkenen en die onnodige afhanke
lijkheid van professionals en goedbedoelde 
'bevoogding' door zorgaanbieders terug
dringt" (de rugzak blz. 4). 

Het versterken van de positie van 

ouders door ondermeer de 

keuzevrijheid te verbeteren komt 

voort uit de behoefte dat iedere 

burger en zo ook "mensen met een 

handicap hun rechten en plichten 

(willen) waarnemen, willen zij 

volwaardig als burger in de 

samenleving functioneren". (...) 

Dit uitgangspunt kent een centrale 
plaats toe aan de autonomie van elke 
burger, en zo ook aan de autonomie 
van een gehandicapte burger of aan 
de autonomie van de ouders van een 

gehandicapt kind. 

Wat houdt die autonomie in? 
In zijn boek The Theory and Practice 
of Autonomie' geeft Gerald Dworkin 
aan dat autonomie in verschillende 
betekenissen in ons dagelijks leven 
wordt gebruikt: 
• als equivalent voor vrijheid 
• als equivalent voor jezelf de wet 

voorschrijven 
• als vrijheid van wil 
• gelijkgesteld aan waardigheid, inte

griteit, individualiteit, onafhanke
lijkheid, verantwoordelijkheid en 
zelfkennis. 

Uit deze opsomming blijkt het belang 
dat wordt gehecht aan autonomie; het 
is een begerenswaardig persoonsken
merk, zonder welke het leven veel 
van zijn waarde verliest, wat mag blij
ken uit woorden als 'waardigheid' en 
'integriteit' en 'vrijheid'. 
De waarde van autonomie volgt niet 
uit de inhoud van beslissingen van 
iemand, maar volgt uit het gebruik 
maken van de capaciteit van kritische 
zelfreflectie die mensen bezitten. 
Deze capaciteit impliceert het hebben 
van de verantwoordelijkheid deze 
zelfreflectie uit te oefenen en daarmee 
betekenis te geven aan het eigen 
leven, het ontwikkelen van een eigen 
levensplan met eigen ideeën en eigen 
doelen. In deze opvatting is het uitoe
fenen van autonomie datgene waar
door iemands leven zijn eigen leven 
wordt, er betekenis en samenhang 
aan het individuele leven wordt gege
ven en het individu de verantwoor- l 
delijkheid voor het soort persoon wat 
hij is, op zich neemt. Er is een sterke 
wederzijds relatie tussen verantwoor
delijkheid en autonomie. Autonoom 
handelen betekent subject zijn voor 
het oordeel over de handeling; bete
kent verantwoordelijkheid nemen 
voor de handeling en de directi gevol
gen daarvan. Maar de relatie verant
woordelijkheid en autonomie bestaat 
ook in de andere richting: verant
woordelijkheidsgevoel draagt bij tot 
de ontwikkeling van autonomie. 
Feinberg (in 'Harm to Self', blz. 42-43) 
spreekt van een deugd, die door mid-
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del van de opvoeding van het kind 
ontwikkeld hoort te worden. 
"Responsibility is itself the name of a spe
cific set of virtues. We speak not only of 
people being responsible for actions and 
consequences, and responsible to others; 
we also speak of them as being responsible 
tout court. A responsible person is a fit 
subject of responsibility assingments, and 
a qualified subject of retrospective ascrip
tions, in virtue of his possession of the 
appropiate traits for the exercise of 
responsability". 
Handelen als autonoom wezen bete
kent ook de autonomie in anderen 
herkennen en respecteren en dat wij 
anderen zo moeten behandelen dat zij 
door ons niet de mogelijkheden 
Wordt ontnomen hun eigen doelen na 
te streven. Feinberg zegt het nog dui
delijker: "The ideal of the autonomous 
person is that of an authentic individual 
whose self-determination is as complete 
as is consistent with the requirement that 
he is, of course, a member of a communi
ty", (biz. 45) 
De conclusie van Dworkin is dat 
autonomie één van de belangrijke 
onderdelen van de menselijke per
soonlijkheid is. Bij beslissingen van 
het individu vindt er altijd een afwe
ging plaats tussen verschillende con
cepten die strijdig met elkaar kunnen 
zijn. Het uitoefenen van autonomie 
wordt gezien als een essentieel onder
deel van de menselijke persoonlijk
heid, als een voorwaarde tot de 
mogelijkheid het eigen leven op eigen 
wijze in te richten. Voor veel mensen 
is een belangrijk onderdeel van dit 
levensplan het stichten van een gezin 
en het opvoeden van hun kinderen. 
Met het opvoeden kunnen zij, de 
ouders, hun eigen levenswaarden 
doorgeven - ook dat is een onderdeel 
van het levensplan. Het is dan ook 
een niet meer dan logische conclusie 
dat dat ook mag gelden voor opvoe
dingszaken als het kiezen van een 
school voor de eigen kinderen, ook 
als die kinderen gehandicapt zijn en, 
vanuit het gelijkheidsbeginsel, met 
extra ondersteuning vanuit de over
heid onderwijs kunnen volgen. De 
extra ondersteuning betekent niet dat 
de overheid extra veel - in vergelijk 

met andere, 'normale' kinderen - te 
zeggen krijgt over de onderwijskeu-
ze. Het betekent wel dat ouders van 
gehandicapte kinderen voor extra 
moeilijke keuzes staan. Autonomie 
betekent ook verantwoordelijkheid 
nemen en daarop aangesproken kun
nen worden. Met dat de overheid de 
autonomie van ouders versterkt, 
spreekt zij tevens de ouders aan als 
hoofdverantwoordelijke voor opvoe
ding, schoolkeuze, enzovoorts. 

Met dat de overheid de autonomie 

van ouders versterkt, spreekt zij 

tevens de ouders aan als hoofdver

antwoordelijke voor opvoeding, 

schoolkeuze, enzovoorts. 

Dit levert de volgende vragen op: 
• Is meer keuze beter dan minder 

keuze; wat is de waarde van keu
zes hebben? 

• Welke voorwaarden zijn er om 
ouders gerechtvaardigd op hun 
handelen aan te spreken 

• Wat is de reikwijdte van deze ver
antwoordelijkheid; kunnen ouders 
voor de gevolgen van een verkeer
de keuze aansprakelijk gesteld 
worden? 

De waarde van keuzes 
Voor het uitoefenen van autonomie is 
het noodzakelijk dat er sprake is van 
keuzes, van meerdere mogelijkheden 
waaruit gekozen kan worden. Meer 
keuzes vergroot de kans op het berei
ken van de eigen levenswaarden, het 
bevordert de tevredenheid van de 
burger en het geeft meer kans op 
groei van de zelfkennis van het indi
vidu. Naast deze instrumentele waar
den noemt Dworkin ook een tweetal 
intrinsieke waarden van de keuze: 
l.door keuzes wordt een persoon 

erkend als een wezen dat capabel is 
om keuzes te maken; 

2.keuzes hebben waarde omdat ze 
constitutief zijn voor een bepaald 
ideaal van het goede leven. Een 
leven wordt ons leven als het wordt 
gevormd door onze keuzes. 

Het maken van keuzes is echter geen 

kosteloze activiteit. Om een keuze te 
kunnen maken moet er informatie 
verzameld worden; met het maken 
van de keuze is tijd en moeite 
gemoeid; vaak wordt het maken van 
een keuze als een psychische belas
ting ervaren en de gedachte dat keu
zes gemaakt moeten worden bevordert 
de idee van de maakbaarheid van 
wereld en kind en vermindert de 
gave om spontaan of toevallig het 
waardevolle in een ander mens of een 
stand van zaken te ontdekken. 
De psychische belasting die voort
komt uit het autonoom handelen is 
een aandachtspunt. Vanuit de verant-
woordelijkheidsgedachte wordt er op 
ouders een grote sociale en wettelijke 
druk gelegd om verantwoorde keu
zes te maken. Wat vroeger nog in han
den gelegd kon worden van geluk, 
noodlot of God is nu een kwestie van 
mensenwerk geworden. Deze ge
dachte maakt het maken van keuzes 
voor ouders van 'normale' kinderen 
tot een opgave. Het versterken van de 
keuzevrijheid voor ouders van ge
handicapte kinderen kan vanuit dit 
gezichtspunt beschouwd worden als 
een zware last. 

Het versterken van de keuzevrij

heid voor ouders van gehandicapte 

kinderen kan vanuit dit gezichtspunt 

beschouwd worden als een 

zware last. 

Voorwaarden voor het maken van 
keuzes 
Aan het maken van keuzes, het 
nemen van beslissingen kunnen ver
gaande consequenties verbonden 
zijn. Het is daarom belangrijk om aan 
het maken van keuzes voorwaarden 
te verbinden. Deze voorwaarden 
kunnen in twee groepen onderschei
den worden: 
• voorwaarden die de samenleving 

i.e. de overheid stelt en 
• voorwaarden die te maken hebben 

met verantwoord keuzes maken. 
Voorwaarden die de overheid kan 
stellen zullen in het geval van vrije 
schoolkeuze en leerlinggebonden 
financiering vooral het karakter heb-
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ben van risicobeperking en kostenbe-
perking. 
Gezien het belang wat de overheid 
hecht aan 'normalisatie' van gehandi
capten zal de overheid de beslissin
gen die ouders van gehandicapte kin
deren moeten nemen, scharen onder 
het domein van de normale beslissin
gen waar opvoeders voor staan en 
dezelfde maatstaven hanteren bij risi
cobeperking, momenteel vooral gele
gen in kindermishandeling, sexueel 
misbruik en leerplicht. De uniforme 
controle van de kwaliteit van het 
onderwijs en de toewijzing van extra 
zorgmiddelen vanuit het oogpunt 
van gelijke kansen zijn voor de over
heid voldoende om de ouders keuze
vrijheid te garanderen. 
Een andere voorwaarde die de over
heid aan de keuzevrijheid stelt is uit 
het oogpunt van kostenoverwegin
gen. Wie worden in staat gesteld de 
keuze te maken waar extra zorgmid
delen voor hun kind in te zetten? Dat 
is een politieke keuze. De grootte van 
de groep zal bepaald worden door 
het bedrag wat de overheid wil beste
den aan het bevorderen van gelijke 
kansen in het onderwijs. Gehan
dicapte kinderen verworden dan tot 
een belangengroep, die in het politie
ke afwegingsproces zal moeten strij
den met andere belangengroepen, bij
voorbeeld de ouderen.2 

Belangrijker in dit verband zijn de 
voorwaarden waaronder ouders in 
staat gesteld worden verantwoorde 
keuzes te maken. Ook hierbij kunnen 
we dit van twee kanten bekijken: 
• zijn ouders competent om in de 

keuzes waar ze voor worden 
gesteld te beslissen en 

• beschikken ouders over voldoende 
informatie betreffende de opties en 
de consequenties van die opties. 

De vraag aangaande de competentie 
kan vanuit het oogpunt van 'normali
satie van de positie van de gehandi
capte' eenvoudig beantwoord wor
den. Iedere ouder in Nederland - met 
als uitzondering die ouders die door 
de rechter, doorgaans vanwege eigen 
aantoonbare onmacht uit de ouderlij

ke macht zijn ontzet - mag kiezen 
voor het onderwijs wat zij het beste 
acht voor zijn kind. Dus zijn ook de 
ouders van gehandicapte kinderen 
daartoe competent. 
Anders ligt het bij de vraag op grond 
waarover ouders een verantwoorde 
beslissing kunnen nemen. Is de 
schoolkeuze bij 'normale' kinderen 
vooral een zaak van het afwegen van 
nabijheid, onderwijsleerklimaat en 
levensbeschouwing, bij het kiezen 
voor een school voor gehandicapte 
kinderen spelen naast dit soort over
wegingen ook andere overwegingen, 
zoals de onderwijsbeperking in rela
tie tot het onderwijsleerklimaat en 
kennis over de ontwikkelingsstadia 
van een kind met de daaraan verbon
den hulpvragen een grote rol. De 
keus volledig bij ouders leggen heeft 
dan ook als consequentie voor de 
overheid om te zorgen voor goede en 
toegankelijke mogelijkheden van 
informatie en advies tijdens de gehele 
schoolloopbaan van een kind. De 
noodzaak van advies en informatie 
worden nog urgenter als we rekening 
houden met de aan verantwoordelijk
heid verbonden notie van de aanspra
kelijkheid 

Verantwoordelijkheid en aanspra
kelijkheid 
Vanuit de autonomiegedachte wordt 
het maken van eigen keuzes door de 
overheid aangemoedigd. De overheid 
maakt het de burgers mogelijk te kie
zen uit een aantal keuzes, past het 
beginsel van gelijke kansen toe en 
intervenieert alleen om de gevaren 
voor burgers, veroorzaakt door 
natuur, organisaties of andere bur
gers, te verminderen. In het vooraf
gaande is de wederkerige relatie tus
sen autonomie en verantwoordelijk
heid besproken. In deze paragraaf 
gaat het om een mogelijke gevolg van 
deze verantwoordelijkheid: aanspra
kelijkheid. 

In 'Solidariteit in de Gezondheids
zorg' geeft van der Wal aan dat ver
antwoordelijkheid samenhangt met 
de "opvatting van onszelf als vrije, zelf
standige wezens, die niet als de dingen 

om ons heen alleen maar marionetten zijn 
van buitenaf op hen inwerkende invloe
den, maar die bewust en opzettelijk in de 
loop van het gebeuren ingrijpen en het in 
een door ons gewenste richting sturen. 
Dat wij op die manier uit eigen vrije wil 
allerlei dingen in de wereld aanrichten, 
betekent dan ook dat wij erop aangespro
ken kunnen worden, speciaal natuurlijk 
wanneer die dingen voor anderen minder 
positief uitpakken." (blz. 11) 

Van der Wal somt drie elementen op 
waaraan voldaan moet zijn, wil er 
sprake zijn van aansprakelijkheid: 
• als zijn handelen aan de totstand 

koming van een bepaalde stand 
van zaken een aanwijsbare bijdrage 
heeft geleverd en 

• als die stand van zaken onwense
lijk, schadelijk of slecht is en 

• als de betreffende persoon willens 
en wetens gehandeld heeft. 

In zake de schoolkeuze kan hier spra
ke van zijn. Zeker gezien de procedu
re die in het beleidsplan wordt voor
gesteld bij de leerlinggebonden finan
ciering: pas als de ouders door mid
del van een ondertekening akkoord 
verklaren met het handelingsplan 
van de school van hun keuze wordt 
het extra zorgbudget aan de school 
uitgekeerd. Hierdoor kunnen de 
ouders van een gehandicapt kind in 
een uiterst kwetsbare positie geraken. 
Van vele kanten kunnen zij aanspra
kelijk gesteld worden voor de gevol
gen van een verkeerde keuze: 
• door hun kind, als later blijkt dat 

de onderwijs-beperking niet vol
doende of op de verkeerde wijze is 
gecompenseerd; 

• door de overheid, als een beroep 
op extra financiële ondersteuning 
op grond van de eigen aansprake
lijkheid wordt afgewezen; 

• door ouders van medeleerlingen 
die aangeven dat de keuze van die 
ouders negatieve gevolgen heeft 
voor hun kind; 

• door deskundigen; 
• door familie, enzovoort. 
De versterking van de positie van 
ouders door de keuzevrijheid te opti
maliseren betekent een grote verant-
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woordelijkheid leggen bij de ouders. 
Het betekent dat er erg gepland en 
berekenend geleefd moet worden 
(v.d. Wal) en dat er voor de ouders 
met een gehandicapt kind weinig 
ruimte meer overblijft voor spontaan 
en intuïtief leven. Hilhorst (in Kind, 
Ziekte en Ethiek) geeft aan dat op 
zichzelf een juiste opmerking is, 
"maar de kern van het morele probleem is 
dat derden, afhankelijke kinderen in het 
geding zijn, die door ons handelen het 
risico te lopen dat hen blijvend leed wordt 
aangedaan". Door de aard der zaak -
een gehandicapt kind - kan en mag er 
niet veel ruimte zijn voor leven op 
intuïtie. 

4. Zeggenschap over de speciale zorg 

In het beleidsplan is een centrale 
plaats ingeruimd voor de zeggen
schap van ouders over de wijze waar
op de extra zorgmiddelen door de 
school van hum keuze worden inge
zet. Het budget wordt namelijk pas 
aan de school beschikbaar gesteld als 
voor de gehandicapte leerling een 
handelingsplan, dat is "het geheel aan 
maatregelen en voorzieningen die geno
men worden om aan de hulpvraag van 
een leerling tegemoet te komen" (de rug
zak, blz. 28), is opgesteld waar de 
ouders zich (jaarlijks) akkoord mee 
verklaren. 

Veel van wat in hoofdstuk 3 is gezegd 
over keuzevrijheid, geldt ook voor 
deze zeggenschap van ouders: 
• is er voldoende ruimte voor infor

matie en advies? 
• wordt de verantwoordelijkheid niet 

te veel bij deze ouders gelegd? 
•kunnen ouders aansprakelijk ge

steld worden voor hun beslissingen? 

Hoewel deze maatregel op het eerste 
gezicht aantrekkelijk lijkt in de zin 
dat het tegemoet komt aan de auto
nomie van de ouders, is er anderzijds 
sprake van een inconsistentie. 
Uitgangspunt van het beleidsplan is 
onder andere normalisatie van de 
gehandicapte leerling en zijn ouders. 
Voor de normalisatie wordt gekozen 
voor een uitzonderingspositie (de 

procedure, de expliciete handelings
planning) die gelijke kansen voor 
gehandicapte leerlingen vermoedelijk 
verbeterd. Maar tegelijkertijd worden 
met deze maatregel juist de ouders in 
een uitzonderingspositie gezet. 
Nergens in het Nederlands onder
wijssysteem wordt aan ouders zo'n 
belangrijke rol toegekend als in dit 
geval. 

Nergens in het Nederlands onder

wijssysteem wordt aan ouders zo'n 

belangrijke rol toegekend 

Er is geen wet die voorschrijft dat 
elke school voor elke leerling een 
handelingsplan moet opstellen waar 
de ouders zich akkoord mee verkla
ren. Als minimale condities kennen 
basis- en voortgezet onderwijs een 
informatieplicht, een medezeggen
schapsraad en een klachtenregeling, 
maar daar houdt het dan ook op voor 
'normale' ouders. 

Van normalisatie kan, vanuit het 
standpunt van school, met de invoe
ring van deze maatregel, dan ook 
moeilijk gesproken worden. Aan een 
kleine minderheid worden exclusieve 
rechten toegekend die in geen ver
houding staan tot de genoemde mini
male condities. 

5. De indicatiestelling en distribu
tieve rechtvaardigheid 

In zijn artikel "Health-Care Needs 
and Distributive Justice" geeft 
Norman Daniels een op John Rawls 
geïnspireerde benadering waarin 
gezondheidszorg en onderwijs een 
strategisch belangrijke bijdrage leve
ren aan het beginsel van gelijke kan
sen ('fair equality of opportunity'). 
Gezondheidszorg en onderwijs heb
ben niet als doel alle natuurlijke ver
schillen tussen mensen te elimineren, 
maar hebben als doel het 'normaal 
functioneren' te bevorderen. Zij con
centreren zich daarom op een speci
fieke klasse van duidelijke achters
tanden ten aanzien van de bevorde
ring van gelijke kansen en proberen 
die te elimineren. Er gelden daarom 
ook speciale distributieregels: de 

minstbedeelden krijgen het meest. 
Voor het onderwijs betekent dit dat 
de distributie niet gericht is op de 
meest optimale ontwikkeling, maar is 
gericht op een normale ontwikkeling. 
Daniels geeft aan waar instituties als 
gezondheidszorg en onderwijs zich 
dan op moeten richten. Voor het 
onderwijs zijn dat de volgende vier 
functies: 
• handelen gericht op preventie. Het 

minimaliseren van de waarschijn
lijkheid van afwijkingen van de 
gewone toestand. Omdat de ont
wikkeling van een kind niet in 
losse, onafhankelijke onderdelen is 
te splitsen maar juist een enorme 
afhankelijkheid vertoont, betekent 
dit dat preventie zich moet richten 
op de eerste levensjaren, op goede 
voorlichting, goed ontwikkelings
materiaal en een aanbod van vroeg 
hulp in de voorschoolse periode; 

•handelen gericht op herstel van de 
gewone toestand. Het vinden van 
materiële en didactische mogelijk 
heden om onderwijsbeperkingen te 
compenseren en te herstellen; 

• zoveel mogelijk handhaven van de 
normale toestand. Scholen moeten 
zich niet alleen richten op het cog
nitieve leren, de zogenaamde onon
derbroken leerlijn, die gefixeerd is 
op altijd meer en beter. Zij zullen, 
willen zij zich richten op dit hand
haven van de normale toestand, 
adaptief onderwijs moeten geven, 
het onderwijs inrichten op de vra
gen en behoeftes van ieder kind; 

• onderwijs voor hen die niet meer in 
de nabijheid van normaal functio
neren komen. Onderwijs gericht op 
leren U-ven, wat doorgaans in een 
speciale setting het beste tot uiting 
kan komen. 

De procedure rond de indicatiestel
ling sluit aan bij deze benadering. De 
indicatie betreft een duidelijke handi
cap mét een optredende onderwijsbe-
perking. Uit het beleidsplan blijkt dat 
men voor wat betreft de indicatie, 
voornemens is aan te sluiten bij de 
huidige praktijk, wat onverlet laat 
alert te blijven op elke mogelijke aan
passing. Er bestaat geen universele 
maat volgens welke beperkingen 
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worden aangemerkt als handicap' en 
welke niet en het verkleinen van de 
groep gehandicapten kan vanuit bud
gettair standpunt aantrekkelijk zijn 
voor de overheid. In het beleidsplan 
is duidelijk aangegeven dat men 
zeker de groep niet groter zal laten 
worden. Men spreekt hierover 'nauw
keurige monitoring van de indicatiestel
ling' (blz 18) en bij overschrijding (van 
de huidige populatie gehandicapte 
leerlingen: 1,2%) over 'aanvullende 
maatregelen vanuit de overheid' (blz 18) 

Als we kijken naar de functies die 
door Daniels aan instituties als onder
wijs en gezondheidszorg worden toe
geschreven dan mogen we constate
ren dat 'de rugzak' zich vooral richt 
op de laatste drie functies: herstel, 
handhaving en zorg. Waar deze func
ties worden uitgeoefend: in een spe
ciale setting of in een reguliere school, 
laat het plan over aan het oordeel van 
de ouders. 
De extra toegekende zorgmiddelen 
zijn specifiek geoormerkt voor deze 
drie functies en door de vorming en 
financiële ondersteuning van experti
secentra worden de voorwaarden tot 
behoud van expertise betreffende de 
verschillende handicaps door de 
overheid gewaarborgd. 
De preventiefunctie is echter onder
belicht in het beleidsplan. Het ont
breekt aan een visie op vroeghulp en 
op een adequate samenwerking tus
sen onderwijs, thuiszorg en gezond
heidszorg. Mogelijkheden tot vroeg
tijdige interventie gericht op het 
voorkomen van onderwijsbeperkin-
gen zijn niet in het plan opgenomen. 

Preventie op het gebied van het voor
komen van onderwijs-beperkingen is 
bij uitstek een zaak van samenwer
king tussen gezondheidszorg en 
onderwijs. Met name als we denken 
aan aangeboren handicaps, die zo 
ernstig zijn dat een discussie over 
kwaliteit van leven aan de geboorte 
vooraf is gegaan of na de geboorte 
volgt. 
In die gevallen stellen de ouders en 
de artsen zich de vraag: onder welke 
condities zal dit kind moeten leven? 

En meer toegespitst: wat zal de kwa
liteit van het bestaan van dit kind 
zijn, afgemeten aan min of meer 
objectiveerbare bestaanscondities of 
voorzienbare omstandigheden. 
Door de mogelijkheden van erfelijk-
heidsonderzoek, prenatale diagnos
tiek en zwangerschapsafbreking 
wordt de vraag of men gebruik zal 
maken van de beschikbare medisch-
technisch mogelijkheden of dat men 
daarvan juist bewust zal afzien steeds 
vaker gesteld. 

Hilhorst geeft aan in 'Kind, Ziekte en 
Ethiek' dat in een aantal gevallen 
gehandicapte kinderen door deze 
situatie - het leed had voorkomen 
kunnen worden en ouders staan aan 
de basis van dit leed - "moreel gezien 
rekenschap van hun keuze kunnen vra
gen, ( ) (zij) lopen het risico dat men 
hen onverantwoord ouderschap verwijt" 

(blz. 74). 
Als artsen en ouders beslissen tot 
levensreddend ingrijpen en daarvoor 
de prijs van een handicap betalen, 
zullen artsen zich na en/of naast het 
lichamelijke ook moeten richten op 
andere voorwaarden die te maken 
hebben met de kwaliteit van leven. 
Kinderen die dankzij medisch ingrij
pen overleven zullen ook met behulp 
van diezelfde medische zorg moeten 
leren leven. 
Overleven op grond van het afwegen 
van de kwaliteit van leven, verplicht 
ouders en medische hulpverleners de 
voorwaarden om tot die kwaliteit te 
komen voor het kind zo gunstig 
mogelijk te maken. En daar hoort 
zeker een stuk preventieve zorg bij op 
het gebied van het voorkomen van 
een onderwijsbeperking, door bij
voorbeeld het aanbieden van vroeg
hulp. 

6. De Rugzak: distantie of nabijheid 

In haar bijdrage aan 'AIDS: instellin
gen, individu, samenleving' geeft van 
Asperen een indruk van onze heden
daagse westerse samenleving aan de 
hand van twee tegengestelde noties: 
distantie en nabijheid. Distantie staat 
voor de grote plaats die voor het indi
vidu is ingeruimd: iedere burger 

moet zoveel mogelijk naar eigen 
inzicht en overtuiging vorm kunnen 
geven aan zijn leven. Bij distantie 
horen begrippen als rechten, autono
mie, zelfbeschikking, respect voor het 
individu en tolerantie. Veel situaties 
worden in dit model veranderd in 
marktachtige situaties waarin partij
en contracten afsluiten tot wederzijds 
voordeel. Haar kritiek op dit gedis
tantieerd denken is, dat veel situaties 
juist niet tot wederzijds voordeel zijn, 
maar dat er in een samenleving veel 
mensen gedurende geheel hun leven 
of gedurende periodes van hun leven 
afhankelijk zijn van de goede zorgen 
en de welwillendheid van anderen. 
Begrippen die uitdrukking geven aan 
de gewenste nabijheid tussen burgers 
zijn: solidariteit, gelijkheid, algemeen 
belang. Bij de notie nabijheid behoren 
ook de rechten en plichten die wij 
hebben als burgers van deze samenle
ving. Die rechten en plichten zijn 
voor iedereen gelijk. In het nabij-
heidsmodel is minder plaats voor de 
waarde en respect voor het individu, 
immers het belang van de samenle
ving gaat altijd voor. 
In een historische reconstructie laat 
zij zien dat de samenleving vooraf 
gaat aan het individu en dat "de vrij
heid en de autonomie van individuen als 
het ware veroverd moet worden op de 
gemeenschap. De cruciale vraag wordt 
dan: hoeveel vrijheid voor individuen is 
mogelijk zonder de samenleving aan te 
tasten." In het vervolg schetst zij hoe 
de bescherming van het individu -
waarbij we moeten denken aan vrij
heid van levensbeschouwing, de vrij
heid van levensvoering en de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer - gedragen wordt door 
tolerantie. Dit nu verdwijnt in deze 
tijd en wordt vervangen door onver
schilligheid. 
"Het is interessant om te zien dat de lof 
op de tolerantie in onze tijd vervangen is 
door de lof op de onverschilligheid. Qua 
uiterlijke effecten lijken tolerantie en 
onverschilligheid op elkaar: in beide 
gevallen gunt men de ander de ruimte. Er 
is echter ook een cruciaal verschil. Wie 
tolerantie aanprijst, legt het accent op de 
positieve motivatie om een positie van 
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niet-imnenging in te nemen. Tolerantie is 
zo moeilijk omdat men betrokken is bij de 
ander en zou willen ingrijpen, maar dat 
niet doet. Onverschilligheid en tolerantie 
sluiten elkaar echter uit. Bij onverschil
ligheid gunt men de ander de ruimte, op 
voorwaarde dat men niet door hen 
gestoord wordt" (blz. 49/50). 

Het is deze waarschuwende opmer
king die zo op het beleidsplan 'de 
rugzak' van toepassing is. De over
heid treedt terug en met haar de 
"onnodige afhankelijkheid van pro
fessionals en goedbedoelde 'bevoog
ding' door zorgaanbieders" (de rug
zak blz. 4). De verantwoordelijkheid 
wordt bij de ouders gelegd, zelfs zo 
dat zij een positie krijgen die ouders 
van niet-gehandicapte kinderen niet 
hebben: zij krijgen, door de overheid 
opgelegd, instemmingsrecht bij de 
jaarlijkse opstelling van het behandel
plan van hun kind. Het is de vraag of 
ouders van een gehandicapt kind 
naar zoveel eigen, en zelfs exclusieve 
verantwoordelijkheid, verbonden 
met evenveel aansprakelijkheid op 
het gebied van onderwijs verlangen. 
De onverschilligheid ligt op de loer: 
"Ze hebben het toch zelf gewild". De 
tolerantie kan verdwijnen door de 
afwijkende positie die deze ouders op 
de scholen gaan innemen. 

'De rugzak' is een voorbeeld van dis
tantie: van autonomie, zelfbeschik
king en respect voor het individu. 
Begrippen die bij nabijheid horen 
passen er niet in; solidariteit en alge
meen belang. De overheid bemoeit 
zich met de indicatie vanuit het oog
punt van de toewijzing van midde
len, maar laat de rest van het verhaal 
inclusief de meer inhoudelijke voor
lichting en advisering over aan de 
markt. Het meest duidelijk wordt het 
gedistantieerd denken wel als we kij
ken naar de vier functies waar onder-
wijsinstituties zich volgens Daniels 
op behoren te richten. Aan preventie 
wordt in het beleidsplan weinig aan
dacht gegeven, terwijl dat juist bij 
deze groep kinderen van evident 

belang is. 
De uitgangspunten van het beleids

plan zijn het "bevorderen van emancipa
tie, integratie en normalisatie van men
sen met een handicap" (de rugzak blz 
7). Het plan maakt duidelijk dat 
emancipatie en integratie gereali
seerd kunnen worden. Ouders krij
gen een duidelijke plaats, krijgen hun 
verantwoordelijkheid over hun ge
handicapte kind (weer) terug. Ze krij
gen de gelegenheid tot een vrije 
keuze en de verplichting tot zeggen
schap over de speciale zorg. Maar 
tegen een hoge prijs. Door de indica
tiestelling zal een aantal kinderen 
door de overheid niet meer als gehan
dicapt worden aangemerkt en daar
door van speciale zorg worden uitge
sloten. En op de schouders van de 
ouders van een 'echt' gehandicapt 
kind wordt een zware last gelegd. 
Keuzevrijheid op het gebied van 
onderwijs betekent voor hen verant
woordelijk zijn voor te maken keuzes, 
met een aantoonbare instemmings
verplichting op de behandelplannen 
en aanspreekbaar zijn op de gevol
gen. Ouders van een gehandicapt 
kind hebben doorgaans een zwaarde
re opvoedingslast dan ouders met 
een 'normaal' kind. Het plan maakt 
die last echter extra zwaar door de 
instemmingsverplichting en de daar
uit vloeiende gevoelens van aanspra
kelijk zijn van ouders. Deze extra ver
zwaring maakt dat er geen sprake is 
van normalisatie: ouders van een 
gehandicapt kind zullen door de 
positie die ze krijgen op scholen min
der normaal zijn, juist anders dan de 
andere ouders worden. 

1 In eerste instantie is de hoogte van liet 
toegekend budget dus nog gerelateerd 
aan de vorm van speciaal onderwijs waar 
de gehandicapte leerling op aangewezen 
zou zijn. Het voornemen is om over enige 
jaren het budget afhankelijk te laten zijn 
van de mate van beperking bij het volgen 
van onderwijs. De variatie aan budgetten 
zal dan toenemen. 
Mn de parlementaire journalistiek is laatst 
(NRC, 10 november) opgemerkt dat 
kamerleden geneigd zijn extra financiële 
middelen toe te kennen aan de ouderen
zorg ten koste van de zorg aan gehandi
capten omdat een meerderheid van de 

kamerleden direct, door hun eigen ouders 
met de problematiek van de ouderenzorg 
worden geconfronteerd, terwijl weinig 
kamerleden direct geconfronteerd wor
den met een gehandicapt kind. 
3 Ter verduidelijking een concreet voor
beeld uit het grensgebied. De meeste kin
deren met een permanent hoorverlies van 
meer 60 dB beiderzijds worden aange
merkt als gehandicapt. Dat zou een objec
tieve grens kunnen zijn, die helaas wel de 
kinderen met een verlies van 40 dB die 
aantoonbaar veel hinder ondervinden 
met de betrekking tot hun communicatie
ve vaardigheden uitsluit. 
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VAN DE BESTUREN 

VeBOSS vertegenwoordigd in landelijk 
overleg 

Inleiding 
Zo'n anderhalf jaar participeert de 
VeBOSS in het landelijk overlegplat
form van de scholen in de catego
rieën 2 en 3, in de wandelgangen aan
geduid als platform 2/3 . 
Op verzoek van de redactie van VHZ 
wil ik een poging doen om het en 
ander te verduidelijken over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
van dit initiatief uit het 2 /3 scholen
veld. 

Aan de wieg van het platform hebben 
o.a. de inmiddels overleden voorzit
ter van de vereniging van Mytyl en 
Tyltylscholen en de voorzitter van het 
landelijk werkverband ZMOK ge
staan. Zij hebben in ieder geval al 
sinds 1995 pogingen ondernomen om 
de betrokken tien onderwijssoorten 
aan de gesprekstafel te krijgen. Ook 
vanuit VSO-kringen wordt al langere 
tijd aangedrongen op krachtenbunde
ling. 

Medio 1996 hebben die eerste kennis
makingen geleid tot een meer ge
structureerd overleg. Ongetwijfeld 
heeft de discussie over de leerlingge-
bonden financiering bijgedragen aan 
bespoediging van het opstartproces. 

Positionering 
Aan het overleg platform wordt dus 
deelgenomen door de tien participe
rende werkverbanden en als toehoor
der het landelijk werkverband iobk. 
Nu is de organisatiestructuur van die 
afzonderlijke werkverbanden nogal 
verschillend. Zo komen wij de vereni-
gingsvorm tegen (zoals de VeBOSS), 
directeurenoverleggen (zoals de 
doveninstituten) en de werkverband
structuur. Het zal duidelijk zijn dat de 
vertegenwoordigers van organisaties 
met een verenigingsstructuur wat 
gemakkelijker kunnen opereren, aan
gezien de afvaardiging bestuurlijk 
goed geregeld is. 
In de eerste overleggen van het plat
form werd ook wel duidelijk dat de 
achterbanraadpleging c.q. terugkop
peling op zeer uiteenlopende manie
ren wordt toegepast. 

Er zijn in die eerste fase van het plat
form heel wat conceptvoorstellen 
huishoudelijke reglement ter tafel 
gekomen. De definitieve versie lag op 
20 januari van dit jaar voor en is door 
de meeste deelnemende werkverban
den inmiddels getekend. 

Artikel 3. 
In het huishoudelijk reglement wordt 
in artikel drie het doel van het plat
form omschreven. 
1. Het platform is een informerend, 

richtinggevend, opiniërend of 
onderling afstemmend overleg tus
sen de deelnemende werkverban
den betreffende alle gezamenlijke 
aangelegenheden. 

2. Het platform is een erkend overleg 
partner voor het ministerie van 
OC&W voor alle aangelegenheden 
die het gezamenlijk belang van de 
werkverbanden betreffen. 

3. Het platform kan overlegpartner 
zijn met alle organisaties die zich 
op hetzelfde beleidsterrein bewe
gen. 

4. Het platform wordt niet geacht de 
belangen van de afzonderlijke 
werkverbanden te behartigen, 
noch na-mens deze afzonderlijke 
verbanden te spreken of te hande
len. 

Kortom, het platvorm houdt zich 
bezig met de gezamenlijke belangen 
van de speciaal onderwijssector 2 /3 . 
Het is redelijk uniek dat (een deel 
van) het scholenveld een directe lijn 
heeft naar het departement. Normaal 
zijn in de bestaande bestuurlijke ver
houdingen de besturenorganisaties 
en de vakbonden overlegpartner voor 
OC&W. 

Onderhandelingstafel 
Het platform is als 'producerende' 
overlegpartner vertegenwoordigd in 
het plenaire uitwerkingsoverleg 
m.b.t. de rugzakfinanciering. Dit 
overleg onder voorzitterschap van de 
staatssecretaris is inhoudelijk verant
woordelijk voor de nota Tussenstand 

uitwerking leerlinggebonden finan
ciering over periode april - augustus 
1997, waarin de resultaten van de eer
ste overlegperiode beschreven zijn. 
Vertegenwoordigers van het overleg
platform zijn ook direct betrokken 
geweest bij de gesprekken in de z.g. 
subtafels kwaliteit en expertisecen
tra. Inmiddels is er ook een subtafel 
cluster 4 gevormd, gelet op de zeer 
diverse problematiek van dit deel van 
de scholen gericht op gedragsstoor
nissen en/of psychiatrische proble
men (Zmok, pi, lzk). 
De maand oktober was bestemd voor 
brede terugkoppeling naar de wer
kers in het veld, waarna de organisa
ties voor 1 november 1997 op de nota 
"de Tussenstand" konden reageren. 
Het veld heeft daar massaal gebruik 
van gemaakt. 

Reactie op de Tussenstand 
De reactie van het platform was 
instemmend m.b.t. het onderschrij
ven van de uitgangspunten van het 
beleid, de voorgestelde clusterinde-
ling en de geboden ruimte voor ver
dere ontwikkeling, zeker wat betreft 
de bestuurlijke vormgeving. Het 
expertisecentrum als bekostigings-
eenheid wordt door het platform als 
een wenselijke vormgeving gezien. 
Het uitwerkingsoverleg biedt even
wel ook verschillende zaken die 
onvoldoende zijn uitgekristalliseerd, 
zoals: 
• de procedure totstandkoming in-

dicatiecriteria 
• de regionale dekking van de onder

wijsvoorzieningen 2 /3 
• de organisatie en financiering van 

de ambulante begeleiding tot 2002 
• de positie van de MG - leerlingen 

en het zeer jonge kind. 
• de opvang van kinderen met een 

specifiek syndroom, alsmede de 
kinderen met pervasieve ontwikke
lingsstoornissen. 

• De positie van het iobk - onderwijs 

Voor de VeBOSS was het nog van 
belang om in aansluiting op het 
standpunt van het platform 2/3 aan 
het ministerie te melden dat de 
VeBOSS wil vasthouden aan de term 
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auditief / communicatief gehandcapt 
en meer duidelijkheid wil over de 
(on)mogelijkheden tot verlengde 
indicatiestelling. 
In alle reacties valt te lezen dat het 
moordende tempo van het departe
ment door de betrokken organisaties 
niet is bij te houden en dat een zekere 
temporisering noodzakelijk is. 

Gevaren 
In het veld bestaat nog altijd veel 
onduidelijkheid over de rol die het 
platform 2/3 in de overlegstructuur 
speelt. Dit artikel is een poging om in 
ieder geval voor de lezers Van Horen 
Zeggen klaarheid te scheppen. Toch 
loeren er nog andere gevaren. De 
rijen in het 2 /3 onderwijs zijn nog 
niet gesloten. Sommige werkverban
den opteren voor de individuele actie 

Horen 
25e jaargang, november 1997, num
mer 6. 
De X-VisiPolyMultiTel. 
Een vergelijkend warenonderzoek 
naar Nederlandse teksttelefoons. Dit 
artikel verscheen eerder in Woord en 
Gebaar. 

De wereld van het jonge kind 
september 1997, jaargang 25 , 
nummer 1. Kees Bleijerveld, Kom 
mee naar buiten allemaal... De auteur 
beschrijft de specifieke werkvorm 
"Het educatieve pad". Het educatieve 
pad is een manier om natuuronder
wijs vorm te geven. Er wordt uitge
gaan van de directe schoolomgeving. 
In deze schoolomgeving leren kinde
ren spelenderwijs. 

Stem-, spraak en taalpathologie, 
jaargang 6, nummer 2, juni 
1997. A. De Houwer, Tweetalige taal
verwerving. 
In dit artikel wordt een overzicht 
gegeven van de belangrijkste bevin-

buiten de platformstructuur om. Niet 
handig, want nu het scholenveld 
daadwerkelijk aan de onderhande
lingstafel zit, is verdeeldheid een 
slecht gegeven. 
Bovendien staat het elk werkverband 
vrij de specifieke belangen van de 
doelgroep op eigen manieren uit te 
dragen. In dat opzicht is het VeBOSS-
bestuur een regelmatige gast op het 
departement bij de beleidsmakers. 
Het is in ieders belang, zowel de kin
deren, ouders als de medewerkers op 
de scholen dat er over het gezamen
lijk optrekken consensus bestaat. 
Eén vuist werkt toch beter! 

Toekomst 
Het platform 2/3 heeft geen gemak
kelijke start gehad. Het overlijden 
van haar eerste voorzitter in mei van 

dingen inzake vroege tweetalige kin
dertaalontwikkeling. 
M.L.H.M. Broesterhuizen, Dove peu
ters leren spreken 
Bij 52 dove peuters op het Instituut 
voor Doven in Sint-Michielsgestel is 
onderzoek gedaan naar de ontwikke
ling van de spreekvaardigheid. Er 
wordt tevens gekeken naar de ver
schillen en overeenkomsten die er 
zijn met verbale ontwikkelingsdys-
praxie. 

H.C. Lutje Spelberg en K. van Berk, 
Het taalniveau van kinderen met pri
maire taalontwikkelingsstoornissen. 
De auteurs beschrijven de resultaten 
van een onderzoek dat is gedaan op 
De Skelp in Drachten en de Tine 
Marcus-school in Groningen. 
Onderzocht is of kinderen met een 
primaire taalontwikkelingsstoornis 
een receptief-expressieve stoornis 
hebben dan wel een expressieve taal
ontwikkelingsstoornis. 

dit jaar heeft de continuïteit in hande
len niet eenvoudiger gemaakt. 
Sinds september is Dick de Boer, 
VeBOSSbestuurder, voorzitter van het 
platform en gespreksvoerder aan de 
overlegtafel. Een zware taak in een 
hectische tijd, maar van het aller
grootste belang voor onze vormen 
van onderwijs. 
Op 1 augustus a.s. eindigt in beginsel 
de reglementering van het platform. 
Voor die tijd moet het de onderschei
den werkverbanden duidelijk zijn of 
zij op de ingeslagen weg door willen 
gaan. Hopelijk lukt het om de neuzen 
dezelfde kant op te blijven houden. 

Theo van Munnen 
voorzitter convent van SO -
directeuren 
bestuurslid VeBOSS 

Speciaal onderwijs 
70e jaargang, oktober 1997, 
nummer 7. 
Jos Haartmans, Diagnostiek en 
behandeling in het speciaal onder
wijs. Orthopedagogisch denken en 
handelen richting het jaar 2000. Er 
wordt een beschrijving gegeven van 
diagnostiek en behandeling van leer
lingen met emotionele en gedrags
problemen. De bijdrage is speciaal 
bedoeld voor medewerkers van 
groep 2-3 scholen. 
Peter van Veen, 
Woensdagochtend naar een regulie
re basisschool. Deelparticipatie op 
Effatha biedt leerlingen de kansop 
sociale contacten en integratie in de 
buurt. 
Ongeveer zestig leerlingen van 
Effatha gaan op woensdag naar een 
basisschool in de buurt. 
Het idee achter deze deelparticipatie 
is, dat Effatha leerlingen de mogelijk
heid krijgen om sociale contacten te 
leggen met andere kinderen in de 
buurt waar ze wonen. 

BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 
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NIEUWSMARKT 

De kijkbijbel op CD-ROM 
De kijkbijbel op CD-ROM maakt bij

belverhalen toegankelijk voor dove 

kinderen. 

Effatha, Chr. Instituut voor doven en 
IKON hebben, op initiatief van de 
Oudervereniging Effatha, de verhalen 
uit de bekende kijkbijbel op CD-ROM 
gezet. Hierdoor zijn 28 bijbelverhalen 
toegankelijk geworden voor dove 
kinderen tot ca. 8 jaar. 
Voor horende ouders is het vaak 
moeilijk verhalen uit de bijbel aan 
hun dove kinderen te vertellen. Door 
deze CD-ROM krijgen de kinderen de 
bijbelverhalen in hun eigen taal, de 

Nederlandse Gebarentaal, aangebo
den. Doordat ook gebruik is gemaakt 
van gesproken en geschreven 
Nederlands én de originele tekenin
gen uit de Kijkbijbel, is de CD-ROM 
geschikt voor het hele gezin. 

De verhalen staan op 3 CD-ROMS. 
Eén CD-ROM kost fl. 45,=. De com
plete serie van 3 CD-ROMS kost fl. 
120,=. 

U kunt "De kijkbijbel onder handbe
reik" bestellen door het bedrag over 
te maken op rekeningnummer 
61.90.14.970 t.n.v. Vereniging Effatha 

onder vermelding van "De kijkbijbel 
onder handbereik" 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 

effatha 
Marina Kreeft 
070 - 3073506 

Age Kramer 
035 - 6727272 

NIEUWSMARKT 
Uw gratis bill- board, uw publieke 

home- page, uw open prikbord. 

Deze rubriek in uw eigen tijdschrift 

is dé mogelijkheid om kortere 

berichten of nieuwtjes wereldkundig 

te maken. Instituten, instellingen, 

scholen, grijp deze kans aan. Stuur 

uw teksten/ folders/ aankondigin

gen, betrekking hebbende op het 

onderwijs aan en de opvoeding van 

communicatief beperkten, naar het 

redactieadres. 

Het logeer-doe-boek 
De stichting Dienstverleners Gehandicapten heeft een logeer-doe-boek 
ui tgebracht . Het is een k lapper voor ouders van een lichamelijk of meer
voud ig gehandicapt kind. O p beknopte en overzichtelijke wijze k u n n e n 
zij hierin praktische informatie aangeven over de dagelijkse verzorging 
van h u n kind. Als h u n kind uit logeren gaat, of er komt een oppas in de 
thuissituatie, heeft deze een overzichtelijk naslagwerkje bij de hand . Het 
logeer-doe-boek is ui tgegeven in het kader van het project Tijdelijke 
O p v a n g voor Lichamelijke Gehandicapten , een landelijk driejarig project 
met als doel tijdelijke opvang st imuleren en de kwaliteit e rvan verbete
ren. 
Het kost fl. 15,-
(exclusief verzendkosten) . 
Voor informatie: 030 276 99 70 

sJÜ Diens tver leners Gehand icap ten 

IvD organiseert zes seminars 
In communicatie ligt de essentie van ons mens zijn. In een maatschappij als de onze, 
die gericht is op informatie en communicatie is dat extra duidelijk. Daar waar com
municeren en taaiwerving niet vanzelf sprekend verlopen, hebben onderwijs en 
hulpverlening een ondersteunende opdracht. Het Instituut voor Doven richt zich 
sinds jaar en dag op dit specialistische terrein. Het IvD zoekt steeds opnieuw naar 
mogelijkheden om kennis en vaardigheden uit te breiden, over te dragen en met 
andere betrokkenen, professionals en cliënten, uit te wisselen. Het is met dit doel, 
dat IvD- Support in 1997 en 1998 een zestal seminars organiseert over een aantal 
actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs en hulpverlening voor doven, 
doofblinden, doof- verstandelijk gehandicapten en anderen met een ernstige com
municatieve beperking. Communicatie, taalontwikkeling, rerdzaamheid en keuze
mogelijkheden zijn hierbij trefwoorden. De rode draad die door de zes seminars 
loopt, is het werken aan optimale kansen voor genoemde categorieën. Het eerstvol
gende seminar is op 6 februari 1998 met als thema: 'Van hulpvrager naar klant?' 
(Consequenties voor aanboddenken, vraaggestuurd handelen, attitude, respectvol
le bejegening, zorgcoordinatie en methodisch werken) 
Voor verdere informatie: 073 558 84 80 

VHZ • jaargang 37 nummer 4 • oktober 1997 



ARTIRELENO VERZICHT 1 9 9 6 / 1 9 9 7 

ARTIKELEN 1996-1997 

Baker,A/Bogaerde,B.v.d 

Beck,G/Knoors,H/Lem, 
H/l.em,Tv.d. 
Betten.M.H. 

Boerman,R. 
Bouman9,T. 
Bruins,M/Hoiting,N. 

Bruins,M./e.a. 
Bruins,M/ Schuren,I'. 

Claassen, J. 
Deley.T. 

Dijk,A.v/Houweling,L. 

Goorhuis-Bniuwer,S./e.a. 

Henning,L. 
HoekJ.v.d. 
nen 
Janssen,R. 
Knoors,H/Dijk,J.v. 

Kooyman,L/Sijthoff,E 
Meulen.M.v.d. 
Ommen,J.v./ea 
Roek, A.De 
Siemnnn.I. 
Spoolder,M. 
Veeger,Ch/e.a. 
Veenker.H. 
Vermeulen-van Werde.L. 
Vries,R/BakerA 
W.mningen,K. 
Zon,W.v. 

1997/1 

1997/3 

1996/1 

1997/4 
1997/2 
1997/1 

1997/2 
1997/4 

1997/4 
1996/1 

1996/2 

1997/2 

1996/2 
1997/3 

1996/2 
1996/4 

1996/3 
1996/1 
1996/2 
1997/4 
1996/1 
1996/2 
1996/3 
1997/1 
1997/3 
1996/4 
1996/3 
1996/1 

Informatie over de vijf doven-
scholen in Nederland 
De Nederlandse Gebarentaal in 
het onderwijs aan slechthorenden 
Doof zijn: hoe beleven dove 
jongeren hun doofheid 
Gehandicapt naar school 
Taal in blokjes 
"Een steun in de rug"; interview met 
B.Giesbersen K.Joustra 
Is klassenapparatuur klasse apparatuur? 
Kinderen met autisme op school: 
onhandig of onvoetig? 
Cochleaire implantatie 
Een kader voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling en gedragsproblemen 
Kinderen met kenmerken van verbale 
ontwikkelingsdyspraxie 
Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden 
en gedragsproblemen 
Bilingual education for deaf children 
Opvoeding en onderwijs in migrantengezin-
Woordenschat, Taalplan kleuters, Luister maar 
Pedagogische en didaktische consequenties 
van tweetalig dovenonderwijs 
De klas beweegt! 

Zelfwaardering en slechthorendheid 
"Een steun in de rug?" 
Over autisme en cognitie 
Zelfwaardering en slechthorendheid 
1 toe ga je als school om met stagiaires? 
Onderzoek met de Lexicontoets 
Bij wijze van schrijven 
Hoe veilig leren lezen? 
Een ongehoorde prestatie 
Spelbegeleiding in de groep 
Kom meel-nieuw leermateriaal voor 
dove volwassenen 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

The Journal of the British Association of Teachers of the Deaf 
1996/1,1996/2,1996/3,1997/3 
American Annals of the Deaf 1996/1,1997/3 

GEHOORD & GEZIEN 

Riddersma,T. 

Op den Kamp,H. 
Vos-den Otter,A 

1996/2 

1997/2 

1996/3 

1996/4 
1996/4 

De FODOK en het leerlinggebonden budget 
De FOSS en het leerlinggebonden budget 
ICT-cursus voor Directies 
Van taaltheorie naar t.ialtherapie 
Twee nieuwe FODOK-uitgaven 
Sprong 
Seholingsmogelijkheden Video Interactie 
Begeleiding op school 
Studiedag Taaiinterventie en Ouderbegeleiding 
Alle Taal Centraal 

VAN DE WERKGROEPEN 

Gerits,B. 

Katz,N. 
Kriens,T. e.a 

Raymakers-
Hulsenbek.D. 

1997/1 

1996/4 
1996/4 
1997/1 

1997/3 

Muziek en beweging voor kinderen met 
hoor-, spraak- en taalproblemen 
De VeBOSS werkgroep NT2 
Werkgroep ouder-/gezinsbegeleiding 
Nederlands als tweede taal in het 
basisonderwijs 
Werkgroep Ouder/Gezinsbegeleiding 
"Werken met groepen ouders 

NIEUWSMARKT 

VAN DE BESTUREN 

1997/1 

Bruins,M. 
Egtberts.G. 
Ileida.l. 
Goorhuis-Brouwer,S.M. 
Laceulle.Th. 
Laceulle/Th. 

Munncn/Th.van 

1996/4 
1996/4 
1996/1 
1996/1 
1996/3 
1997/2 

1997/4 

Reactie van de VeBOSS en het directeuren 
overleg van de Doveninstituten op 
"De Rugzak" 
Ambtelijk secretariaat voor de VeBOSS 
Een kennismaking 
Ambulante begeleiding in het MBO 
VeBOSS en onderzoek 
Afscheid van Jan van der Hoeven 
Afscheid van Joop Groothand, 
lid van de redactie 
Ontwikkeligen platform 2/3 

BOEKBESPREKING 

Wiskerke.J. 
Bron, A. 
Bron, A. 

1996/3 Troef reeks 
1997/2 Horen in een wereld van geluid 
1997/3 Het wonder van de taalverwerving 

BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Tijdschrift voor Stem-, Spraak- en Taalpathologie 1996/1,1996/4,1997/4 
Logopedie en Fomatrie 1996/1,1996/2,1996/3,1997/1,1997/2,1997/3 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek 1996/2,1996/3,1996/4,1997/1,1997/2 
Speciaal Onderwijs 1996/2,1996/3,1997/1,1997/2,1997/4 
Horen 1996/4,1997/1,1997/3 
De wereld van het jonge kind 1996/4,1997/4 

De Vriend 1997/3 
Foss-taal 1997/3 

1996/1 Symposia. Actuele ontwikkelingen in het onder
wijs 
Het gedrag centraal', vroegtijdig onderkend.' 
Moet je horen! Moet je horen1 

Handtheater "De man, de stad en het boek" 
Afscheid Bert Hofman 

1996/2 Troefreeks 
Grafische symbolen in ondersteunende communi
catie 
Curriculum hoortraining/Interactieve hoortrai-
ning 

1996/3 Doof en dan... 
Bijbelweekend 
Oprichting werkgroep Ouder/gezinsbegeleiding 
Spraak-taalsymposium 
Ned. gebarencentrum gaat opnieuw van start 
Effatha introduceert nieuwe leesmethode 

1996/4 Samenwerking IvD, Sint Marie en Mgr. Ter windt 
stichting 
Rapportage Hoensbroek/Sint-Micluelsgestel 
Conferentie Remediale Hulp en Multimedia 
Vooraankondiging VEDON-congres maart 1997 

1997/1 Studiedag vereniging O en A 
Festival Kreatief Aktief '97 
Twee nieuwe O's-publicaties 
Nederlandse Gebarentaalspeler 
Aankondiging tweedaagse VeBOSS-conferentie 

1997/3 Stichting Agape 
Samenwerking IvD.Curium.Robcrt-Reurv en 
R.v.Arkel 
Introductie versta-computer 
Studiedag vereniging O en A 
IvD opent homepage op internet 
Stichting dienstverleners gehandicapten 

1997/4 IvD organiseert /es seminars 
Het logeer-doe-boek 
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VHZ • jaargang 37 nummer 4 • december 1997 



COLOFON 

"^•THofarrZeggen is een uitgave van de Vereniging ter 
Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding en 
Begeleiding van Doven in Nederland en Nederlandse 

f ing tot bevordering van het vere 
onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak- en/ of taalmoeilijkheden. 

HOOFDREDACTIE 
Mw. M.C. Bruins 

EINDREDACTIE 
Dhr. F. C. M. Mollee 

ADMINISTRATIE 
Mw. M. Kloos 
postbus 430 
1740 AK Schagen 
tel.0224- 214896 
giro 221410 t.n.v. Adm. Van Horen Zegen 

REDACTIE 
Mw. N. Hoiting, Groningen 
Dhr. A. Koele, Zoetermeer 
Dhr. P. Willemen, Rosmalen 
Mw. A.E. Bron, Eindhoven 
Mw. M.C. Bruins, Utrecht 
Dhr. F.C.M. Mollee, Schagen 

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

FOTOGRAFIE: 
H. Op den Kamp 

OPMAAK/VORMGEVING 

De l e Etage 
Den Haag 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

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

(VEDON) 
• F. Saan, voorzitter 

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

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

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

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

• Th. H. Laceulle, voorzitter 
• A.J. Braun, secretaris 
• ambtelijk secretariaat: 

VeBOSS 
Mevr. drs. G.Y. Egtberts-van der Woude 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht 
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892 

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

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

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

hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd. 

Kopij, ingeleverd vóór 30 januari, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 17 april, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 28 augustus, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de derde aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 23 oktober, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de 

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

POSTC. 
3814 TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 

5628 WE 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
4460 MA 
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 
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 
de Kring - V.S.O. 
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 

ADRES 
Kortenaerstraat 10 
J. Jongkir.dstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 

Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

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

FAX 
033-4700305 
020-6176021 
020-6149273 

020-6151156 
026-4423293 
026-4450661 
076-5142352 
0512-515340 
040-2412285 
040-2483479 
040-2422365 
040-2416538 
040-2483884 
053-4338522 
053-4338755 
0113-228717 
0113-216147 
070-3962000 

024-6842154 
050-5261265 

023-5246797 
045-5212957 
071-5720330 

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

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

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

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg. 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

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

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2 - 4 
Corn. Danckertsstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 336 

020-6178617 
020-6132801 

050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
050-5270840 
010-4132280 
010-4552417 
073-5588111 
073-5588111 
073-5588111 
070-3073500 
070-3073534 

020-6178637 

020-4110428 

050-5348487 

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

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



VeBOSS V E D O N conferentie 1998 

Is 1998 
een bijzonder jaar ? 

Mevrouw Netelenbos doet haar best het 
onderwijs in Nederland wakker te 
schudden terwij l wi j weten dat we al ja
ren wakker zijn. Dat moet problemen 
geven of op z'n minst een start zijn voor 
een pittige discussie. Discussies onder
ling, met de sprekers of met inleiders. 
Maar onze conferentie geeft meer. Zoals 
de gezamenlijke activiteiten in werk
groepen en veel, heel veel informatie. 
Ben je ook dit jaar bereid om samen 
met je collega's uit heel Nederland te 
praten over ons werk, te discussiëren of 
te luisteren naar interressante inleiders, 

k o m dan op 
2 3 en 2 4 april in Lunteren 

in de "De Blije W e r e l t " 

Dit jaar is het nog net iets interessanter 
als al die andere jaren want voor het 
eerst in onze geschiedenis gaan we sa
men congresseren met de collega's uit 
de doveninstituten. 

De donderdag is het nog een VeBOSS-
dag maar op vri jdag komen de eerste 

vingeroefeningen op de toekomst. Sa
men met de medewerkers van onze 
cluster 2/3 scholen gaan we verder. 

ledere dag wordt geopend met een le
zing waar sprekers van naam het 
woord voeren. Daarna gaan we verder 
in werkgroepen en lezingen in de paral
lelprogramma's. 
We noemen hier als voorbeeld de lo
gopedie, audiologie, het gebruiken van 
gebaren in onze scholen, verwerven 
van woordenschat, ambulante begelei
ding, computers en internet en ook ac-
ceptatieproblematiek, spel begeleiding, 
ouder- en gezinsbegeleiding, muziek, 
klassenmanagement, lichamelijke oefe
ning, teveel om allemaal op te noemen. 
Wij denken dat we voor deze conferen
tie, mede door de suggesties van de 
vertegenwoordigers van de scholen 
een goed programma hebben mogen 
samenstellen. 
Op school krijgt de vertegenwoordiger 
van de VeBOSS/VEDON een uitgebreid 
overzicht met een aanmeldingsformulier. 
Heb je nog meer vragen bel dan met 
J-P van Bruchem, 071 5765149. 


