
f* 

*3J • 
p0 

1 
Li SÊ V 

r5 

*"rl 

* 

'1 bJ w, C 

oiting en A. Koele 
igzaU ^het primaire onderwijs" 

K. /ansoniu ultheiss, e.a. 
ium Sint Marie 

M. Bosch 
Informatie- en communicatietechnologie 

volop in beweging 

^ v 
Prof.Dr. A.E. Baker en Dr. G.M. Schermer 
Standaardisatie van de Nederlandse gebarentaal 



Gehoor krijgen!?! 
MET ALERT 1 UITGEFLITSTü 

Draadloos wek-/ waarschuwingssysteem 

DANAVOX 
Partners in Hearing Care 

Onopvallend, 
zonder flitsen 
de deurbel 
' 'horen" 

miPhonicEar 
Solo-apparatuur Wij hebben oor voor uw gehoor! 

Solaris solo-apparatuur zorgt voor: 
- beter spraakverstaan, ook bij 

omgevingslawaai; 
- ondersteuning bij het spraakatzien; 
- meer betrokkenheid bij het onderwijl 
- meer betrokkenheid bij de omgeving. 

J 
Verwent het oor 
Streel! het oog 

Voor informat ie en advies: G N Danavox Nederland BV 
Postbus 19, 6950 AA Dieren 

Telefoon: (0313) 422688 
Telefax: (0313) 421446 



Jaargang 38/ nr. 1/ maart 1998 

I N H O U D : 
Pagina 

3 Inhoudsopgave & Ten Geleide 

INTERVIEW 
4 N. Hoiting en A. Koele 

"De rugzak in het primaire onderwijs' 

ARTIKELEN 
10 K. Jansonius-Schultheiss, e.a. 

Ambulatorium Sint Marie 
15 M. Bosch 

Informatie- en communicatie
technologie volop in beweging 

19 Prof.Dr. A.E. Baker en 
Dr. G.M. Schermer 
Standaardisatie van de Nederlandse 
gebarentaal 

GEHOORD EN GEZIEN 
23 NVLF/FENAC/BOSK en FOSS 

Protocol taal-/spraakdiagnostiek 

VAN DE WERKGROEPEN 
24 VeBOSS-Werkgroep NT2 

Reactie op de wijziging van de 
O.A.L.T.-regeling 

VAN DE BESTUREN 
25 Voorzitter VEDON 

Nieuws in het kort van de VEDON 

26 BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

26 BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

27 AUTEURSRICHTLIJNEN 

28 NIEUWSMARKT 

30 COLOFON 

31 SCHOLENLIJST 

VAN HOREN 

Ten geleide 

f^% o o 

Alom bloeien de forsythia's en Van Horen Zeggen is in 
een nieuw pak gestoken: geeltinten bepalen het beeld van 
de nieuwe lente. Wij steken fris en fraai de nieuwe jaar
gang in, in de hoop u als lezer weer te kunnen blijven 
boeien en te kunnen bieden waar u behoefte aan heeft. 

Nieuw is in ieder geval het begrip "ambulatorium". In het 
tweede artikel wordt uit de doeken gedaan wat dit nieu
we fenomeen aan het onderzoek- en behandelfirmament 
inhoudt. Medewerkers van het Instituut Sint Marie heb
ben dit voor hun rekening genomen. 

Maar eerst komt u een afsluitend interview tegen over het 
Rugzak-avontuur. Na directeuren van scholen voor 
doven-, sh- en esm-onderwijs in voorafgaande edities, is 
nu het woord aan leerkrachten en ouders. Hoe kijken de 
geïnterviewden aan tegen "dit onomkeerbaar proces"? 
Hoe goed zijn zij al op de hoogte van hetgeen komen 
gaat? 

Een medewerker van het Katholiek Pedagogisch Centrum 
in 's-Hertogenbosch brengt de stand van zaken op het 
gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
in het SO 2/3 onderwijs in beeld. Met name de notitie 
"Investeren in voorsprong" (het kader van de verdere ont
wikkelingen op dit gebied) wordt onder uw aandacht 
gebracht. 

Ten slotte wordt een werkplan gepresenteerd om te kun
nen komen tot standaardisatie van de Nederlandse geba
rentaal. De bestaande regionale verschillen zullen niet 
resoluut weggewerkt worden; zo iets eigens als een taal 
laat zich niet zo gemakkelijk veranderen. Hoe zou toch op 
een vruchtbare manier gestreefd kunnen worden naar een 
gebarentaal die van Noord tot Zuid en van Oost tot West 
gebruikt en begrepen wordt? 

Paul Willemen 
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INTERVIEW 

De rugzak in het primaire proces 

N.Hoiting & A.Koele 

Samenvatting 
In het afgelopen jaar heeft de redactie van VHZ door middel van inter

views en artikelen aandacht besteed aan het beleidsplan "De RUG

ZAK" van staatssecretaris T. Netelenbos, een vervolg op Rispen's rap

port uit 1995 "Een steun in de rug". In deze plannen wordt een model 

ontwikkeld voor de leerlinggebonden financiering in het Speciaal 

Onderwijs. Zoals beloofd is het laatste interview gewijd aan betrok

kenen op de werkvloer van het primaire proces, dat wil zeggen direkt 

bij het kind-betrokkenen, oftewel leerkrachten en ouders van dove en 

zwaar slechthorende kinderen. 

De stand van zaken 
Wat betreft de politieke ontwikkelin
gen heeft de Rugzak nu voor het 
bestuurlijk, organisatorisch gedeelte, 
volledige steun gekregen van de 
Tweede Kamer en zal dit gedeelte 
straks in de Wet op de expertise
centra worden geregeld. Daarmee 
wordt het Speciaal Onderwijs aan 2 /3 
groepen in clusters gegroepeerd, 
waarmee de spreiding wordt gereali
seerd als garantie op de beoogde (en 
door ouders gewenste) mogelijkheid 
van meer thuisnabij onderwijs. Het 
Rugzak-vakje waarin de leerling
gebonden financiering wordt gere
geld, vereist kennelijk meer huis
werk. Daartoe zal in de komende 
periode aandacht worden besteed 
aan de positieversterking van ouders, 
de regeling regulier onderwijs en de 
onafhankelijke indicatiestelling. 
De afspraken die hieruit voort
komen, zullen dan in de Algemene 
Maatregelen van Bestuur worden uit
gewerkt. 

" Hoe wordt daarover gedacht in het 
werkveld", vroeg VHZ via een aantal 
interviews. 
Als eerste boden de directeuren 
Kalfsbeek & Kuik van het Doven-
instituut "Guyot" in Haren een blik op 
de politieke ontwikkelingen tot deze 
plannen en zij gaven aan met kriti
sche bereidheid deze voornemens 
gestalte te willen geven. 
Uit het interview met Giesbers en 

Joustra, als vertegenwoordigers van 
het SH/ESM onderwijs uit respectie
velijk Groesbeek en Drachten, bleek 
hoe zij hun teams voorbereidden op 
de zich wijzigende verhoudingen. 
Openbaar toegankelijke schoolwerk
plannen en een meer handelingsge
richte diagnostiek, bleken naar hun 
mening niet alleen een verbetering 
voor de positie van de ouders, maar 
ook een waardevolle stimulans, die 
tot verbetering van de onderwijssoort 
kan bijdragen. "Laten zien wat er 
gebeurt.." was de kern van hun bij
drage aan het ouderlijk recht op 
schoolkeuze. 

Loopt het dove/slechthorende kind 

hier niet de meeste kans het 'kind 

van de rekening' te worden? 

Ook het VEDON-congres in maart 
1997 te Groningen stond grotendeels -
en zowel letterlijk als figuurlijk - in 
het teken van de Rugzak. Ondanks 
diverse uiteenzettingen, waaronder 
die van het Ministerie van O.C.& W. 
en de ontstane sfeer van gezellige 
welwillendheid, bracht de "Gemeente 
Reiniging" met haar satirische inter
mezzo's, waarschijnlijk het belang
rijkste dilemma in beeld: Loopt het 
dove/slechthorende kind hier niet de 
meeste kans 'het kind van de reke
ning' te worden? 

In het laatste VHZ nummer van jaar
gang 1997 voegde Rob Boerman in 

zijn artikel "Gehandicapt naar school" 
daar een extra dimensie aan toe door 
de toenemende verantwoordelijkheid 
voor Rugzak-ouders scherp uit te 
lichten. Want, een door de overheid 
opgelegd instemmingsrecht met 
behandelplannen van hun gehandi
capte kind, legt ouders naast het toch 
al veel zwaardere opvoedingsproces, 
een extra verantwoordelijkheid op de 
schouders: binnen het Rugzakmodel 
worden zij ook nog aansprakelijk 
voor de schoolkeuze die zij voor hun 
kind maken. 

Hoe denken ouders daar zelf over? 
En, hoe staan leerkrachten er tegen
over? Zien deze betrokkenen ook uit
dagingen, stimulansen, verzwaring 
of verlichting van hun taken? 
In deze laatste Rugzak-bijdrage kunt 
u een aantal meningen lezen van hen, 
die het meest rechtstreeks te maken 
hebben met de 'kleine consument met 
een zwaar rugzakje'. 

VHZ: Wanneer en hoe ben jij bekend 
geraakt met de Rugzak en hoe sta je 
er tegenover? 

LRK: Oh, met de Rugzak ben ik zeker 
vertrouwd! In het schoolblad van de 
ABOP staat er veel over en op school 
hebben wij er ook veel informatie 
over gehad. 

LRK: Oh, al heel lang... het is eigenlijk 
verbazend hoe snel mensen vergeten 
dat het gewoon een doorgaande ont
wikkelingslijn is. In de jaren vijftig 
werd al over samenvoeging van dit 
type onderwijs gediscussieerd. En 
denk maar eens aan het ARBO-
advies "Omgaan met verschillen", 
de commissie Hanselman, de 
Apeldoorn-dependance van Effatha. 
In "Omgaan" is al gesuggereerd om 
dovenunits aan de SH scholen te 
koppelen, terwijl meer slechthorende 
kinderen naar het regulier onderwijs 
zouden moeten... In die zin is er 'niets 
nieuws onder de zon'. Maar Rispens 
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DE RUGZAK IN HET PRIMAIRE PROCES 

heeft vorig jaar op het VEBOSS con
gres al laten weten dat de Rugzak 
"...een onomkeerbaar proces is." Het 
is zinloos om voor of tegen te zijn, het 
gaat gewoon gebeuren. 

LRK: Bij ons op school wordt er al 
twee jaar over gepraat, op ouder
avonden, met leerlingen. Tijdens het 
congres heb ik nog niet zoveel nieuws 
gehoord, behalve dat het in de twee
de Kamer is behandeld. 

LRK: Ik ben al wel een poosje op de 
hoogte van dit model, maar omdat 
het nog zover van de praktijk af was, 
heb ik mij nog niet echt in inhoud en 
gevolgen verdiept. 

LRK: Ongeveer anderhalf jaar. Er zijn 
lange discussies over geweest in de 
VEDON en met de FODOK. Daar 
waren ongelooflijke twijfels over de 
invoering en de bekwaamheid van 
ouders om gefundeerde keuzes te 
kunnen maken. Ik herinner mij een 
grapje waarmee je de Rugzaksituatie 
kunt vergelijken met die kolchoze, 
waar op gegeven moment onderzocht 
moet worden wat de kippen eten. Bij 
de eerste kolchoze, zei men:" De kip
pen hier eten maïs." Die onderzoekers 
zeiden: "... da's niet best, de mensen 
in Moskou hebben nog niet eens maïs 
te eten! Naar Siberië." 
Er werd stiekem doorgebeld naar de 
volgende kolchoze: "....zeg in stalins-
naam niet maïs". Dus, de volgende 
directeur zei:"... de kippen hier krij
gen tarwe." Dat bleek nog erger, dus 
ook naar Siberië.... 
Maar de derde directeur, die intussen 
ook weer geïnformeerd was, zei: "We 
geven ze geen voer. We geven ze elke 
dag vijf kopeken, dan moeten ze 
maar zien wat ze ervan kopen...". Dit 
is een vergelijkbare situatie. Mensen 
weten eigenlijk helemaal niet wat ze 
kunnen kiezen. Gaat die informatie
stroom naar ouders toekomen? En 
wie regelt dat? Daar is door O.C.& W. 
geen antwoord op gekomen. Dat 
betekent dat ouders keuzes moeten 
maken, maar op basis waarvan? Dat 
soort onduidelijkheden zijn mijn twij
fels. 

OUD: Bij mij is de Rugzak bekend 
sinds Guyot vroeg of ik wilde mee
werken aan het VEDON-congres, 
toen kreeg het krantennieuws erover 
ook een invulling. 

OUD: Ik ben er ongeveer twee jaar 
mee bekend, via de oudervereniging, 
werkgroepen en natuurlijk dit con
gres. 

VHZ: Heeft de Rugzak volgens jullie 
te maken met "thuisnabij" onderwijs? 

OUD: Thuisnabij wil zeggen dat je je 
dove kind dichter bij huis onderwijs 
kan bieden, zonder urenlange taxirit
ten. Dat heeft volgens mij maar wei
nig met de Rugzak te maken, want als 
je in Arnhem woont en de school staat 
in Zwolle, dan is Zwolle het meest 
'thuisnabij'. Dat Rugzakje bevordert 
vooral de concurrentie tussen de 
scholen... dus volgens mij zijn 'thuis
nabij' en de Rugzak twee verschillen
de dingen. 

Je kunt niet zeggen: 'Hier is mijn 

kind, voedt het maar op, jullie zijn 

het Expertisecentrum" 

OUD: Als je voor je kind moet kiezen 
tussen de brede mogelijkheden ver
der weg of de beperkte mogelijkhe
den op een dichtbij-plattelands-
school, dan is die keus voor mij snel 
gemaakt: niet thuisnabij. Daar dacht 
ik in het begin heel anders over. Toen 
dacht ik aan alles wat niet meer kon: 
muziek, praten allerlei waandenk-
beelden achteraf. Gaandeweg leerde 
ik er anders mee omgaan. Aan de 
'ware last' die ik droeg, zo ontdekte 
ik, zaten net als bij een rugzakje aller
lei vakjes en riempjes, waardoor het 
geheel 'draagbaar' werd. 

VHZ: Zijn jullie van mening dat bin
nen dit type SO een specifiek soort 
deskundigheid aanwezig is, ken je in 
dat verband het begrip Expertise? 

OUD: Ja, expertise betekent natuur
lijk "bundeling van kennis" en in deze 
context vooral "daar is al die kennis 

aanwezig". Maar als ouder blijf je 
daar wel heel kritisch naar kijken, 
want "..wat is de kwaliteit van al die 
kennis?" Je kunt niet zeggen:" Hier is 
mijn kind, voedt het maar op, jullie 
zijn het Expertisecentrum. Doe je 
best, ik haal het over 18 jaar wel weer 
op, veel succes ermee en tot dan!" 
Kortom, als vragende en kritische 
ouder speel je zelf een belangrijke rol 
mee, net zoals je dat ook doet voor je 
horende kind. 

OUD: Toen ik kennis maakte met 
deze wereld, heb ik de vertegenwoor
digers ervan als heel deskundig 
gezien en me volledig door hun infor
matie laten leiden. Nu ben ik zelf veel 
beter op de hoogte en ik zou niet 
anders kiezen, maar je bent wel erg 
afhankelijk van deze mensen. In het 
begin weet je immers niets, maar dan 
ook helemaal niets! Je bent in die fase 
heel afhankelijk van de kennis van 
anderen en daarin kwetsbaar zonder 
het te weten. 

VHZ: Waar denken jullie als leer
krachten aan bij het begrip expertise? 

LRK: Voor mij is het iets specifieks 
wat wij als leerkrachten kunnen bij
dragen aan de ontwikkeling, waar
binnen de dove mens tot zijn recht 
kan komen. Daar kunnen wij ons 
steentje aan bijdragen, al was het 
maar de poging onze dove mede
mens als mens te respecteren en te 
begeleiden in dat proces van "tot je 
recht kunnen komen". 

LRK: Expertise is, dat je als afgestu
deerde onderwijskracht in het doven-
onderwijs komt werken en je daar ter 
plekke door interne opleidingen ver
der specialiseert. Daarnaast telt 
natuurlijk de ervaring die je opdoet in 
het omgaan met dove kinderen in het 
dagelijks klassengebeuren. 

LRK: Voor mij zijn het mensen die 
weten hoe ze onderwijs kunnen 
geven aan doven en dus beschikken 
over een enorme ervaring en een 
sterk invoelingsvermogen. Ik vraag 
me wel af, of je die expertise bij sterke 
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spreiding kunt bewaren. Als in het 
regulier onderwijs geïntegreerde leer
lingen niet regelmatig kunnen terug
vallen op het gewone dovenonder-
wijs, dan vraag ik mij af, of en hoe 
lang dat is vol te houden. Ik schat dat 
het twee of drie jaar duurt voordat ze 
te geïsoleerd raken en de moed ver
liezen. 

LRK: Voor mij is expertise een stuk 
ervaring met dove kinderen, met hun 
manier van communiceren. Maar ook 
begrip hebben voor situaties waar 
dove kinderen in terecht kunnen 
komen, naast de hoeveelheid indivi
duele aandacht en de sociaal emotio
nele vorming. 

LRK: Wij hebben natuurlijk expertise 
in huis en die moet ook behouden 
blijven. Zelfs mevrouw Netelenbos 
maakt zich zorgen over het verlies 
van eventuele expertise! Maar als ik 
kijk naar het dissertatieonderzoek 
van Dorothee Oudenhove, dan blijkt 
dat alle groep 2 scholen ongeveer het
zelfde doen. In het ene geval gaat het 
om rolstoelaanpassing, in ons geval 
over geluidsversterking, de blinden 
hebben hun Braille. Verzorging en 
organisatie is eigenlijk peanuts..., je 
maakt die school toegankelijk en dat 
kan je vandaag nog regelen. Maar .... 
waar het om gaat is het toegankelijk 
maken van de leerstof, daar heb je 
expertise voor nodig en dat is niet 
een, twee, drie gedaan. 

LRK: Ik denk dat die expertise in het 
dovenonderwijs meer is dan het 
gebruik van de Nederlandse Ge
barentaal (NGT) en Nederlands met 
Gebaren (NmG). Dat is natuurlijk wel 
heel basaal, maar leerstof toeganke
lijk maken heeft niet alleen met het 
medium te maken, maar ook met je 
orthopedagogiek. Dat laatste, die 
orthopedagogiek is wel in de haak, 
maar orthodidactisch kan er nog een 
heleboel gebeuren. Lesgeven in NGT 
lijkt wel exotisch, maar die taal is niet 
meer dan het medium. Het toeganke
lijk maken van die leerstof voor dove 
kinderen, daar moeten we nog een 
hele grote stap in maken. 

LRK: Ik ben nieuwsgierig naar wat 
binnenkort in die functieomschrijving 
voor een leerkracht in het Speciaal 
Onderwijs geformuleerd gaat wor
den. Moet dat primair iets diagnos
tisch zijn...? Minstens zo belangrijk is 
dat we die expertise in producten 
moeten vastleggen. Stel, de Zorg
instellingen hebben behoefte aan 
ondersteunende communicatie, geba
ren en zij komen met een hulpvraag 
naar ons toe. Dan sta ik met lege han
den! Ik weet zelf wel hoe ik moet 
gebaren en kan dat ook wel overdra-

expertise zou zijn, ben ik het per 
definitie niet mee eens.... 

VHZ: ... dat maakt ons nieuwsgie
rig 

LRK: Nou, mijn stelling is dat visuali
seren niet voorbehouden is aan bij
voorbeeld dovenscholen. In welke 
school je ook om je heen kijkt, in de 
klas op het bord, aan de muren, dan 
zie je dat elke onderwijssoort altijd 
aan het 'visualiseren'is. Wat wij in het 
dovenonderwijs moeten waarmaken, 

gen, maar ik heb geen product, geen 
cursus op papier! Daar zie ik een van 
de kerntaken van de nabije toekomst: 
Datgene wat we in huis hebben, moet 
een vaste, overdraagbare vorm en 
inhoud krijgen. 

VHZ: Wat is volgens jullie een goeie 
leerkracht in het Dovenonderwijs? 
Heeft die iets speciaals, wat onder
wijskrachten in het reguliere onder
wijs niet hebben? 

LRK: Ja, dat is eigenlijk ook mijn 
vraag. In discussies met mijn collega's 
valt mij op dat niemand een goed ant
woord kan geven op het specifieke 
van ons werk. Ik denk zelf dat die 
expertise te maken heeft met kennis 
van de eigen, specifieke persoonlijk
heid van gehandicapte mens. Daar 
hou je rekening mee en daar probeer 
je het optimale uit te halen. Maar dat 
het zogenaamde 'visualiseren' je 

is juist dat visualiseren veel meer is 
dan iets met gebaren doen, picto
grammen, plaatjes en weet-ik-wat. 
Werken met mensen die het meren
deel van de informatie via hun ogen 
moeten waarnemen, betekent dat wij 
als leerkrachten die informatie zoda
nig moeten vertalen dat die dove dat 
met zijn ogen kan waarnemen en met 
zijn hoofd kan begrijpen. In dat licht 
zijn gebarentaal en tweetaligheid, of 
schrijven en plaatjes laten zien niet 
meer dan hulpmiddelen. En hulp
middelen zijn niet meer dan afgeleide 
aspecten van de werkelijkheid. De 
ware expertise ligt erin om daarvan 
een synthese te maken en dat over te 
brengen. 

LRK: Een leerkracht in het dovenon
derwijs moet kunnen omgaan met 
een andere wereld, die een eigen cul
tuur heeft. Bovendien is er de com
plexiteit van normaal doof, doofheid 
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met autisme, met gedrag- en leerpro
blemen, ADHD dove kinderen enzo
voort....dat maakt het gigantisch 
moeilijk.... En natuurlijk ook de com
municatie.... 

VHZ: ... maakt het gebruik van NGT 
iemand tot een goede leerkacht in dit 
onderwijs? 

LRK: Nee, dat denk ik niet. Dan zou 
iedereen die een NGT-cursus volgt, 
gewoon voor de klas kunnen gaan 
staan... In onderwijs geldt altijd: wie 
beoordeelt, wat zijn op een bepaald 
moment de geldende criteria en wie 
bepaalt die criteria? 
Voor de een is het iemand die orde 
kan houden en voor een ander is het 
iemand die zich strak aan roosters 
kan houden. Voor mij is het kijken 
naar dat kind, meedoen met dat 
kind...Dan kun je een beeld creëren 
van wat een expert in het dovenon-
derwijs zou inhouden. 

LRK: Ik vind dat een lastige vraag. 
Onderwijs aan elke type kind vereist 
dezelfde capaciteiten. Ik heb in de 
loop der jaren heel anders naar kinde
ren leren kijken door meer inzicht in 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Daardoor ben ik ook mijn eigen 
gedrag anders gaan bekijken. Dan 
blijkt dat jij ook iets van dove kinde
ren kunt leren, maar dat geldt eigen
lijk ook in het regulier onderwijs. 

OUD: Een goeie leerkracht heeft in de 
eerste plaats te maken met opleiding 
en bevoegdheid. Daarnaast moet 
iemand gevoel hebben voor kinderen, 
in feite moet hij of zij een goed contact 
hebben met het-kind-in-zichzelf. Wat 
een leerkracht in het dovenonderwijs 
tot een goede maakt, is vooral zeer 
grote vaardigheid in NGT en uiter
aard ingewijd zijn in de dovenproble-
matiek. Maar het belangrijkste vind 
ik dat juist deze mensen het kind ach
ter de handicap blijven zien. 
Leerkrachten moeten door die handi
cap heenkijken. Dove kinderen zijn 
net zo vervelend, net zo lief, creatief 
enzovoort, ze doen alles net als 
horende kinderen, ze zijn niet anders! 

OUD: Ja, leerkrachten moeten ontzet
tend goed op kinderen kunnen 
ingaan en daar speelt die NGT-vaar-
digheid een belangrijke rol in. 
Leerkachten verschuilen zich wel 
eens te gemakkelijk achter "het lage 
taalnivo" of het "speciaal-zijn" van 
dove kinderen. Maar ik merk vaak 
dat het in die gevallen om heel nor
male kinderen gaat, die helemaal 
geen speciale behandeling nodig heb
ben. Tweetaligheid en NGT zijn 
prima, maar daar kan je niet de 
inhoudelijk kwaliteit van het onder
wijs op afschuiven. 

VHZ: Voor jullie is het wel duidelijk 
dat NGT en tweetaligheid onderdeel 
moet zijn van de expertise in het 
dovenonderwijs. Welke steun ver
wacht je hierin van het onderwijs? 

Het belangrijkste vind ik dat 

leerkrachten het kind achter de 

handicap blijven zien. 

OUD: NGT-vaardigheid is een moei
lijk onderwerp: er ontbreekt nog veel 
om mensen snel en goed vaardig te 
maken. Een van de mogelijkheden is 

natuurlijk dove docenten aanstellen. 
Die kunnen gewoon een les maken 
over bijvoorbeeld Zuid-Afrika en 
daarover normaal met de groep dis
cussiëren. Dan gaat zo'n onderwerp 
leven en krijgt het betekenis voor 
leerlingen. Die dingen gebeuren nog 
te weinig, er wordt te weinig aan

dacht besteed aan het begrijpen van 
grotere betekenisverbanden en daar
mee het ontwikkelen van het denken. 
Leerkrachten blijven nu nog teveel en 
te lang bezig met woordjes overschrij
ven om het woordbeeld erin te "slij
pen". 

OUD: Iedereen heeft recht op zijn 
moedertaal en het Nederlands moet 
geleerd worden. Dus de keus voor 
tweetaligheid is terecht. Hoe dat moet 
is niet mijn deskundigheid: via lezen, 
spreeklessen of door middel van 
Nederlands ondersteund met geba
ren. Maar het NGT-aanbod van leer
krachten is bepaald niet hetzelfde en 
er is ook onvoldoende lesmateriaal in 
NGT voor de oudere jaargroepen. Bij 
dit probleem wordt veel verwezen 
naar een tekort aan goed opgeleide 
doven en ik weet wel dat Guyot daar
in veel investeert, maar het is niet 
genoeg. 

VHZ: ...denk je dat de Dovenge-
meenschap daar een taak in heeft...? 

OUD: Ik vind dat de Dovengemeen-
schap daar een rol in zou moeten spe
len, maar ik heb de angst dat doven 
daar zelf anders over denken. Doven 
zien zichzelf wel als minderheid, als 
een cultuur, daarbij vergetend dat de 
meeste dove kinderen geboren wor
den in horende gezinnen. 
Doven willen daar maar weinig mee 
te maken hebben. Bovendien is het 
voor dove kinderen belangrijk dat zij 
veel in contact zijn met dove volwas
senen.... die kinderen moeten zien, 
dat doof zijn niet iets tijdelijks is, dat 
je er niet aan doodgaat, dat het niet 
overgaat als je groot bent. Dus ik zou 
graag zien dat de dovenwereld zich 
wat meer openstelde voor dove kin
deren. 

OUD: De dovengemeenschap moet 
daar een rol in spelen. Die moet niet 
alleen maar feestjes organiseren met 
Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Mis
schien is dat wel moeilijk voor doven, 
maar uit de jaarlijkse theaterweken 
voor dove kinderen blijkt dat ze dat 
fantastisch kunnen. 
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VHZ: Even terug naar de Rugzak: 
wat zou die leerlinggebonden finan
ciering voor consequenties voor jullie 
kunnen hebben? Stel dat je je kind 
naar het regulier onderwijs zou wil
len sturen...strikt genomen heb je bin
nen dit model die mogelijkheid.. 

De RUGZAK is gewoon een 

hoop regeringslucht! 
— _. __ 

OUD: Dat is een absolute denkfout! 
Als ik zie hoeveel tijd en energie er 
gaat zitten in die ene ochtend 'inte
gratie' op de reguliere school: telkens 
maar weer gesprekken, informatie 
geven. De hoeveelheid tijd die een 
ambulant begeleider erin moet steken 
is onbetaalbaar. Ik denk dat reguliere 
scholen dat fulltime niet aandurven 
en ook niet kunnen. Bovendien geven 
ze daar echt geen NGT, dus mijn 
keuze zou het nooit zijn. In dat 
opzicht is de Rugzak gewoon een 
hoop regeringslucht! Ik ben en blijf 
afhankelijk van die expertisecentra en 
dus als ouder kwetsbaar. Op dat keu
zeniveau stelt de Rugzak niet veel 
voor, ik heb er alleen iets aan als een 
fysiotherapeut of logopedist me niet 
bevalt. Ik zie meer in een kwantitatief 
en kwalitatief hoger NGT-cursusaan-
bod aan ouders en leerkrachten. 

OUD: Ik denk met name aan kwali
teitsverbetering. Als dove kinderen in 
hun eigen taal onderwijs krijgen, dan 
zal de communicatie tussen leer
kracht en kind verbeteren en kunnen 
lesprogramma's uit het regulier 
onderwijs aangeboden worden. 
Daarmee kan de zogenoemde "ver
taalslag" in dit onderwijstype mis
schien tot normale proporties herleid 
worden. Leerkrachten kunnen dan 
gewoon hun boek nemen en hun les 
in NGT voorbereiden. Natuurlijk zijn 
er wel dove kinderen die het niet 
kunnen, maar doorgaans is het span
ningsveld tussen doof en niet-kunnen 
te slap, er wordt te gemakkelijk in het 
SO naar verwezen. 

VHZ: En welke veranderingen zal de 
Rugzak voor het onderwijs bren

gen...je kunt daarbij vooral denken 
aan de directe onderwijspraktijk... 

LRK: Ik denk wel dat er wat gaat ver
anderen. Ik kan me voorstellen dat er 
meer meervoudig gehandicapte 
doven op de scholen terecht zullen 
komen en dat 'gewoon' dove kinde
ren meer zullen uitwaaieren over het 
regulier onderwijs. Dat zal betekenen 
dat er meer collega's ambulant moe
ten worden. 

LRK: Ik ben er nog niet van overtuigd 
dat er iets gaat veranderen in de 
direkte onderwijspraktijk, of het zou 
in de vorm moeten zijn. Van het spe
cifieke waar het dovenonderwijs zich 
op beroept, zul je dan iets gaan terug
vinden in de reguliere scholen. Dat 
heel specifieke, zoals bij het MG-
onderwijs zul je dan handhaven in de 
pure expertisecentra. 

LRK: Ik betwijfel of die direkte onder
wijspraktijk verandert. Zolang je 
dove kinderen in je groep krijgt, zul je 
op een bepaalde manier blijven wer
ken. Die stroming van tweetaligheid 
is vernieuwing, maar verandering 
van de dagelijkse praktijk door de 
Rugzak, betwijfel ik. Ik denk wel dat 
wij als school groter worden. Door de 
samenwerking met SH-scholen kan 
een koepel ontstaan met als gevolg 
meer slechthorende kinderen in de 
klas die ook gebaat zijn bij het aanbod 
van gebarentaal. Dat is dan wel een 
verschuiving in aantallen, maar niet 
in je onderwijs op de werkvloer. 

LRK: Dat vind ik een moeilijke vraag 
en ik had verwacht dat ik daarover 
vandaag meer zou horen. Ik kan me 
nog geen voorstelling maken van wat 
er gebeurt als dove kinderen in een 
horende setting geplaatst worden. 
Daar heb ik wel heel veel vraagtekens 
bij. Maar, wat ik sinds vandaag wel 
voor ogen heb, is dat die Rugzak niet 
meer is terug te draaien... Hoe dat 
gaat worden is niet alleen een groot 
vraagteken, maar ook een hele grote 
zorg...en ... wat is de vertaalslag naar 
de praktijk? 
Hoe gaat dat eruit zien daar kan ik 

me geen voorstelling van maken. 

VHZ:.... doe er eens een gooi naar.... 

LRK: Voor dove leerlingen die in het 
horende onderwijs terecht komen is 
er geen mogelijkheid tot identificatie 
als dove en hoe wordt dat opgelost? 
Daarnaast vraag ik me af, hoe leer
krachten in het basisonderwijs daar
mee moeten omgaan? Een klas van 
dertig horende leerlingen, een doof 
kind, een blind kind en een verstan
delijk gehandicapt kind erbij...? Hoe 
moet dat worden opgevangen, dat is 
toch praktisch onmogelijk? En het 
dove kind zelf, hoe moet die met zijn 
horende leeftijdgenoten gaan com
municeren? Blijft het niet geïsoleerd, 
wat blijft er over van enige sociaal-
emotionele vorming? Hoe gaat dat, 
wat stelt men zich daarbij voor? Mijn 
ervaring is dat die aspecten weinig 
aandacht krijgen, daar heb ik wel veel 
vragen over! Maar misschien kunnen 
we met de Rugzak wel bewijzen hoe
veel kwaliteit wij in huis hebben, dat 
zou een positieve impuls van die 
Rugzak kunnen zijn. 

LRK: Ik denk dat er nog minder kin
deren naar de dovenscholen zullen 
gaan. Mensen zullen kiezen voor 
thuisnabij en dat zal gezien de ruime
re spreiding eerder een SH-school 
zijn. Daar is eveneens goede opvang 
vanwege de mogelijkheid tot ambu
lante begeleiding. 

LRK: Wij moeten er sterk rekening 
mee houden dat leerlingaantallen 
kunnen veranderen. 
Bovendien moeten wij ons bekwa
men om de kennis die van ons ver
wacht wordt, ook meer naar buiten 
toe uit te dragen. Dat betekent dat we 
mensen vanuit duidelijke doelen 
benaderen en informeren: dit is het 
pakket dat wij kunnen leveren, dit 
kunt u bij ons halen. 

LRK: Ik denk dat die Rugzak hele
maal niet zoveel gevolgen zal hebben 
voor de onderwijspraktijk. Veel men
sen schijnen te vergeten dat de Rug
zak niet meer is dan een nieuw bekos-
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DE RUGZAK IN HET PRIMAIRE PROCES 

tigingsstelsel. De commissie Rispens 
heeft zich nooit uitgesproken voor 
regulier of speciaal. De keuze ligt nog 
steeds bij ouders of bij ons, dus ik 
denk dat er vrij weinig consequenties 

De onderwijspraktijk gaat 

veranderen omdat je veel 

duidelijker moet maken wat die 

leerlijnen nu precies voorstellen. 

voor de dagelijkse praktijk zijn. In ter
men van getallen praten we over 100 
dove kinderen per jaar, waarvan in de 
schatting van mevrouw Netelenbos 
25% naar het regulier onderwijs en 
75% kindertjes elders geplaatst wor
den. Dus waar hebben we het over? 
Dat is ook nog maar vers twee, want 
de bestuurlijke veranderingen zijn wel 
van belang, denk aan samenwerking. 
Als dat een feit is, kun je veel beter 
werken aan wat Johan Wezeman "..de 
infrastructuur" noemt en dat betekent 
samen toewerken naar erkenning van 
NGT en alles wat daaruit voortvloeit. 

VHZ: Maar eerder heb je gezegd dat 
een van de belangrijkste veranderin
gen van de Rugzak bestaat uit duide
lijker producten van het doven-
onderwijs...? 

LRK: Nee, dat zie ik niet als iets wat 
met die Rugzak te maken heeft. De 
Rugzak is bekostiging, waarvan de 
staatssecretaris heeft gezegd dit 
onderwerp in breder verband te wil
len behandelen door de hele 2 / 3 
onderwijsgroep te clusteren. Daaruit 
is de Rugzak voortgekomen, niet 
meer en niet minder dan een financie
ringskwestie. 

VHZ: ... zijn met die financiering dan 
'producten' gemoeid? 

LRK: Producten zijn nodig in facilitai
re zin. 
Bijvoorbeeld die tweetaligheid: je 
hebt een cursus nodig, docenten, je 
moet leerkrachten vrijroosteren om 
die cursussen te geven of te volgen en 

daar is geld voor nodig. Gezamenlijk 
met alle instituten gaat dat beter. 

LRK: Ik denk dat de praktijk gaat ver
anderen omdat de leerlijnen veel dui
delijker moeten worden. Ouders zul
len het onderwijsproces van hun kin
deren veel kritischer volgen. Zij zul
len vragen stellen over het leesonder
wijs, het gebruik en het waarom van 
NGT en het aanbod in de Nederland
se taal. Met de orale methode had je 
de bordles en een curriculum, maar 
dat is losgelaten onder de TC-visie en 
daarvoor is niet veel in de plaats 
gekomen. Er is geen echte methode 
meer, dus een van de grote opdrach
ten nu is om die methodische lijn 
weer handen en voeten te geven. 
Daar zijn wel mogelijkheden voor, 
denk maar aan LEESPAD (een lees
methode, red. VHZ), echter dat 
vraagt wel tijd. Wat de Rugzak duide
lijk maakt is, dat er een versneld 
invoeringstraject van dit soort projec
ten nodig is. 

Voor doven moeten de rechten op 

informatievoorzieningen ook 

bereikbaar zijn: 1-1-2 bellen is 

voor doven niet mogelijk 

LRK: Ik denk dat de veranderingen 
vooral zitten in meer informatie....de 
Rugzak-ouders willen graag goed 
geïnformeerd worden over wat er 
gebeurt in die scholen, dus leerlijnen 
laten zien, doelen en toetsen. Of, ant
woord kunnen geven op hoe de rap
portages eruit zien en wat gebeurt 
met MG-kinderen? Antwoord op dit 
soort vragen zijn denk ik de concrete 
dingen die naar ouders toe heel dui
delijk gemaakt moeten worden. De 
scholen moeten hun visie duidelijk 
maken. Rugzak-ouders kunnen na
gaan hoe de school van hun keuze 
beantwoordt aan hun wensen. Dat 
zullen ze ook op een reguliere school 
gaan navragen en op dat punt moeten 
wij meer inzicht kunnen geven. Dat is 
wel een stuk vernieuwing, ja! 

OUD: Als meer inzicht mijn keuzes 
zou verbreden, dan was er sprake van 

vernieuwing! Zolang er premies 
staan op extra complicaties bij een 
doof kind, gaat het om zakelijke over
wegingen en wordt er financieel naar 
die kinderen gekeken. Of ik dan als 
ouder dat geld krijg, of het expertise
centrum, dat maakt niks uit. Het 
maakt wel wat uit, dat mijn kind 
meer 'waard' wordt als het op een 
MG-spoor gezet kan worden. 
Bepaald niet vernieuwend vind ik 
ook, dat bij meer spreiding die know
how kan weglopen bij de expertise
centra. Daarvan hebben kinderen, 
noch ouders, noch de expertisecentra 
profijt. Het is begrijpelijk dat ouders 
pas jaren later weten of ze destijds -
toen ze eigenlijk nog niets wisten - de 
juiste keuze hebben gemaakt. Ik ben 
van mening dat het Rugzakmodel 
maar samen met het poldermodel in 
een zakje gestopt moet worden en dat 
de regering haar informatietaak maar 
eens serieus moet gaan nemen. Er is 
informatie over Downsyndroom, 
blinden, autisten, noem maar op. 
Maar... iets over doven? Ho maar! Ja, 
een tolk bij de troonrede, maar bij 
nieuws en andere programma's is er 
niets toegankelijk voor dove mensen 
in Nederland. Zelfs het alarmnum
mer 1-1-2 bellen is voor doven niet 
mogelijk. Alle mensen hebben in dit 
land dezelfde rechten op informatie
voorzieningen. Voor doven moeten 
die rechten en informatievoorzienin
gen ook bereikbaar zijn: postbus 51, 
TV, het geeft niet hoe! Als horenden 
maar meer weten over doven en 
doofzijn. 

Naschrift VHZ redactie: Enigszins in 
afwijking van de voorgaande inter
views hebben wij de wens van een 
aantal geïnterviewden in deze reeks 
gerespecteerd door hun meer kwets
bare positie niet te benadrukken door 
per antwoord namen te vermelden, 
maar met het onderscheid leerkracht 
(LRK) of ouder (OUD) te werken. In 
alfabetische volgorde gaat onze dank 
uit naar: E. Bergen, M. Bruins, 
H. Brouwer, J. Claassen, E. Jansen, 
H. Huiding, C. Luthi, Y. Muntinga, 
D. Smeenk, I.Smiers, I. Twigt en 
A. de Wijs. 
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ARTIKELEN 

Een spraak taal ambulatorium voor onderzoek 
en behandeling van kinderen met ernstige 
problemen in communicatie, spraak en taal 

K. Jansonius-Schultheiss, M. Klomberg, E. van Velzen, T. Raedts-
Thomassen 

Samenvatting 

Het Instituut Sint Marie heeft op 1 maart 1998 de deuren geopend 

van een gespecialiseerd centrum (ambulatorium) voor kortdurend en 

intensief onderzoek en behandeling van kinderen met ernstige pro

blemen in communicatie, spraak en taal. Een dergelijk centrum is 

landelijk uniek. Het neemt een plaats in de gezondheidszorg in tus

sen een tweede en derdelijnsvoorziening. Over doel, achtergrond en 

werkwijze van dit centrum gaat dit artikel. 

1. Wat is het Instituut Sint Marie 

Instituut Sint Marie (ISM) is een 
orthopedagogisch centrum in Eind
hoven met een landelijke en regionale 
functie voor kinderen en jeugdigen 
van 2 tot 25 jaar. Het is een centrum 
voor zintuigelijk en communicatief 
gehandicapten. De doelgroep kinde
ren die hier wordt onderzocht, behan
deld of intern wordt opgenomen, 
betreft kinderen met hoorproblemen, 
visusproblemen, ernstige problemen 
in de spraak- en taalverwerving, 
emotionele problemen, problemen op 
het autistisch spectrum en kinderen 
met ontwikkelingsstoornissen. De 
laatste groep betreft kinderen, waar
bij geen eenduidige diagnose te stel
len is. De kinderen hebben geen ver
standelijke handicap. In alle gevallen 
hebben de kinderen gespecialiseerde 
zorg nodig om zich redzaam te 
maken in het leven van alledag en 
hun leer- of persoonlijkheidsontwik-
keling niet (verder) door de commu
nicatieve handicap en de spraak- en 
taalproblematiek te laten duperen. 
Door de gezamenlijke intake en 
goede samenwerking met de scholen 
voor speciaal onderwijs de Beemden 
(school voor kinderen met gehoor-, 
spraak- en taalmoeilijkheden en extra 
leermoeilijkheden), de Horst (school 
voor kinderen met gehoor-, spraak-
en taalproblemen) en Ekkersbeek 
(Voortgezet Speciaal Onderwijs voor 

kinderen met gehoor-, spraak- en 
taalmoeilijkheden) die grenzen aan 
Instituut Sint Marie, is er een optima
le infrastructuur geschapen van ener
zijds institutionele en poliklinische 
zorg en anderzijds een optimaal 
pedagogisch (school)klimaat, om de 
spraak-, taal- en communicatie-ont
wikkeling en leerontwikkeling van 
het kind te bevorderen. Daardoor 
bouwt men wederzijds hierin experti
se op. 

Een kind kan voor adviesonderzoek, 
begeleiding en behandeling worden 
aangemeld bij de Centrale Aanmel
ding en Intake Commissie van 
Instituut Sint Marie en de scholen. 
Afhankelijk van de vraagstelling 
wordt geprobeerd een op de vraag 
gericht onderzoek uit te voeren en 
behandelingsaanbod voor te stellen 
of te realiseren. De behandeling 
wordt aangepast aan de mogelijkhe
den van het kind. Zo is er deeltijd-, 
dag- en 24 uurs-behandeling moge
lijk. 

2. Het Spraak Taal Ambulatorium 

Binnen de organisatie van Instituut 
Sint Marie is per 1 maart 1998 het 
Spraak Taal Ambulatorium geopend. 
De doelgroep betreft kinderen met 
ernstige spraak-, taal- en communica
tieproblemen, waarover de ouders, 
logopedisten en andere deskundigen 
zich zorgen maken aangezien die in 

de logopedische praktijk of het speci
aal onderwijs in communicatie, 
spraak en/of taal te weinig vorderen. 
In het ambulatorium worden zij kort
durend, intensief, zeer specialistisch 
en op basis van theoretische weten
schappelijke kennis en inzichten 
onderzocht en behandeld. 
Dit gebeurt door een vast senior
kernteam van een klinisch linguïst
logopedist, neuropsycholoog-ortho-
pedagoog, spraak-taalpatholoog 
logopedist en eventueel klinisch fone-
ticus-logopedist in nauwe samenwer
king met vakgroepen van de univer
siteiten. Ook is er een junior-team van 
oudere-jaarsstudenten die als stagiai
res in de logopedie, de klinische lin
guïstiek, neuropsychologie, de ortho-
pedagogie en de spraak-taalpatholo-
gie in het Spraak Taal Ambulatorium 
werkzaam zijn. 
Het is de bedoeling, dat het kind na 
het therapeutisch onderzoek en de 
behandelingen, wanneer het meeste 
effectieve behandelspoor is gevon
den, zo snel mogelijk wordt terugver
wezen naar de oorspronkelijke 
behandelsetting. Het is niet de bedoe
ling de behandeling van kinderen 
over te nemen. Het ambulatorium 
doet effectstudies en documenteert 
de onderzoeks- en behandelgege-
vens. Het kan een bijdrage leveren 
aan de opbouw van het expertisecen
trum van de scholen. 
Wanneer hierna over kind wordt 
gesproken, impliceert dit steeds ook 
de zorg voor de ouder(s). De rol van 
de ouders (inclusief verzorgers-
/voogden) in het revalidatieproces is 
van groot belang. Zij hebben een 
wezenlijk aandeel in het dagelijkse 
taalaanbod en de transfer van het 
geleerde naar het leven van alledag. 
De ouders zullen daarom zoveel 
mogelijk betrokken worden bij de 
activiteiten rond hun kind in het 
ambulatorium. Het is mogelijk, dat zij 
tijdens de behandeling van hun kind 
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ook een training ondergaan. Aan 
ouders wordt gevraagd een groot 
deel van de behandelingen bij te 
wonen. 

De rol van de ouders in 

het revalidatieproces is 

van groot belang. 

3. De plaats van het ambulatorium 
in de zorg voor kinderen met ernsti
ge spraak-, taal- en communicatie
problemen 

Een dergelijk ambulatorium neemt 
binnen de zorg voor kinderen met 
spraak- en taalproblemen een aparte 
plaats in. In een audiologisch cen
trum wordt in eerste instantie een 
kind met problemen in communica
tie, spraak en taal aangemeld. Hier 
wordt een kind gediagnostiseerd als 
een kind met een communicatie-, 
spraak- en/of taalprobleem. Ook 
wordt hier nader onderzocht wat de 
aard en complexiteit van het pro
bleem is en vindt er begeleiding of 
doorverwijzing plaats ten aanzien 
van de behandeling, bijvoorbeeld 
naar een perifeer werkend logopedist 
of andere voorziening. Het Spraak-
en Taaiteam Instituut Sint Marie is 
een onderzoeksteam voor specialisti
sche diagnostisering, traject- en 
behandelingsadvies. Dit onderzoek 

betreft ook advisering in het licht van 
(type) speciaal onderwijs en (vorm) 
van ambulante begeleiding. 
Het Team Ontwikkelingsvragen 
Instituut Sint Marie onderzoekt kin
deren, waarvan de diagnose nog 
onduidelijk is. Het ambulatorium is 
een voorziening die aansluit aan de 
doelstelling van deze diagnostische 
teams, een overlap ermee vormt, 
maar ook een eigen identiteit heeft. 
Deze eigen identiteit is de zeer spe
cialistische intensieve en kortdurende 
behandeling en daarmee gepaard 
gaande therapeutisch gerichte dia
gnostiek. 

4. Een ambulatorium in het belang 
van velen 

Een ambulatorium als hier beschre
ven, is er in eerste instantie voor de 
kinderen met ernstige communicatie-, 
spraak- en taalproblemen waarvan de 
problemen zijn onderkend en in kaart 
gebracht, maar die desalniettemin 
vastlopen in de behandeling. Het 
ambulatorium beoogt een keerpunt 
hierin aan te brengen na diepgaand 
specialistisch onderzoek en intensie
ve korte-termijn proefbehandelingen 
om vervolgens het kind weer snel 
terug te sluizen naar de oorspronke
lijke voorziening. Ook kunnen kinde
ren worden opgenomen met een 
onduidelijke diagnose en/of behan-

delmethodieken. 
Het ambulatorium is ook de plaats 
waar ouders worden begeleid en in 
de interactie met het kind training 
kunnen krijgen. 
Met een ambulatorium als hier voor
gesteld wordt de samenwerking met 
de scholen voor speciaal onderwijs 
(SO) versterkt. De scholen kunnen tij
delijk, voor diepte-onderzoek en 
intensieve behandeling, een kind 
doorverwijzen. Nieuwe zienswijzen, 
binnen het ambulatorium gevonden 
en getoetst, worden overgedragen 
aan het SO en binnen het SO via de 
logopedie e.a. geïmplementeerd. 
Hetzelfde geldt voor de samenwer
king met logopedisten in het alge
meen en van andere speciale voorzie
ningen. 
De kennis van en ervaringen met de 
in het ambulatorium behandelde kin
deren worden gedocumenteerd. 
Hierdoor bouwt het ambulatorium 
mee aan een expertisecentrum waar 
deskundigen en ouders te rade kun
nen gaan over de specifieke proble
men van spraak, taal en communica
tie. In het ambulatorium worden stu
denten opgeleid. Zij vormen een juni
or-team van medewerkers in het 
ambulatorium. Er kunnen als in een 
kweektuin van toegepast weten
schappelijk onderzoek universitaire 
medewerkers en docenten van hoge
scholen (tijdelijk) werkzaam zijn. 
Daarmee stoelt het onderzoek en 
behandeling van de kinderen op 
wetenschappelijke en door logopedi
sche research verkregen inzichten. 

Het ambulatorium bouwt mee 

aan een expertisecentrum. 

5. De doelgroep van kinderen 

In principe is de toegankelijkheid 
voor het ambulatorium breed. Toch 
zijn er wel uitsluitingscriteria opge
steld: 
• De kinderen in het ambulatorium 
hebben geen auditieve handicap die 
meer bedraagt dan 50 dB gehoorver-
lies. 
• De kindoren hebben geen verstan-
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delijke handicap (IQ niet beneden 70 
(Rispens)). 
• De kinderen hebben geen ernstige 

psychiatrische stoornis. 
1 De kinderen hebben geen ernstige 

motorische handicap waardoor zij 
teveel hulp van anderen nodig heb
ben voor hun lichamelijke verzor
ging. Dergelijke kinderen worden 
behandeld in het Revalidatiecentrum. 

Een ambulatorium zal kinderen 
behandelen met specifieke spraak-, 
taal- en communicatieproblemen. Dit 
is de groep kinderen met 
• problemen in de spraakwaarne-
ming en centrale auditieve verwer
king; 
• problemen in het taaibegrip; 

problemen in de woordvinding en 
met een kleine woordenschat; 
• problemen in de grammatica en 
formulering; 
• problemen in de woordvorming en 
fonologie; 
• problemen in de articulatie, zoals 
een verbale dyspraxie en dysrathrie; 
• problemen in taalgebruik en 
gespreksvoering. 

Ook worden kinderen in het ambula
torium geholpen, die ondersteunende 
communicatie nodig hebben. 
Kinderen die het ambulatorium 

bezoeken variëren in leeftijd. 
Verwacht wordt dat de leeftijdsrange 
2 tot 16 jaar zal bedragen. De onder
en bovengrens is willekeurig. Wat de 
ondergrens van 2 jaar betreft is er de 
kennis en ervaring, dat bij 2 jaar de 
communicatie-, spraak- en taalpro
blemen betrouwbaar en adequaat 
kunnen worden vastgesteld. In de 
eerste levensjaren kan het kind met 
een spraak- en taalprobleem sneller 
profiteren van behandeling dan op 
oudere leeftijd. Er zijn kinderen die 
op zeer jonge leeftijd al laten zien, dat 
er grote problemen in spraak- en 
communicatieverwerving aanwezig 
zijn. Het is dan onjuist om een 
afwachtende houding aan te nemen. 

6. Aanmelding 

Kinderen worden aangemeld door 
het audiologisch centrum, het speci
aal onderwijs, een arts, een behande
lend logopediste en/of door de 
ouders (zie figuur 1). Van de verwij
zing is de huisarts op de hoogte. De 
aanmelding geschiedt bij de Centrale 
Aanmelding en Intake Commissie 
(CAI) van Instituut Sint Marie en de 
scholen, waar de anamnestische 
onderzoeksgegevens worden bespro
ken. Komt het kind op basis daarvan 
in principe in aanmerking voor het 

ambulatorium, dan zal een specialis
tisch diagnostisch onderzoek worden 
uitgevoerd door het Spraak Taal 
Team of het Team Ontwikkelingsvra-
gen van Instituut Sint Marie. Aan een 
dergelijk tweedaags onderzoek 
nemen deel een ouderbegeleider, een 
KNO-arts, een audioloog, een logope
dist, een spraak- taalpatholoog en/of 
een klinisch linguïst, een psycholoog 
en /of een orthopedagoog en orthodi-
dacticus. Op consultbasis kan een 
kinderpsychiater en een kinderneuro
loog gevraagd worden mede het kind 
te onderzoeken. Omdat medewerkers 
van genoemde teams meestal ook 
medewerker zijn in het ambulatori
um, is er geen reden tot zorg dat het 
kind onnodig veel wordt onderzocht 
of te vaak wordt beoordeeld. De 
gegevens van dit (tweedelijns-)onder-
zoek worden besproken in de CAI-
commissie, die daarna over toelating 
van het kind tot het ambulatorium 
beslist. 

Zorginstelling Audiogisch-

Logopedisten Centrum 

e- 1 I.S.M. 
_ > 1 C.A.I. S 

Sprack/too) toom { 

Speciaal onder

wijs en 

Ambulante zorg 

\ Team >« ' 
Ontwikkeling» ) 

Ambulatorium „• *. f"* 

Universiteit en HBO 

Fig. 1 Overzicht van verwijzers 

en het verwijzingstraject naar het 

ambulatorium van ISM. 

Op basis van het in de teams uitge
voerde onderzoek wordt er met 
ouders en kind een handelingsplan 
besproken, waarin de stappen van 
behandelingsplan (-inhoud, -duur) en 
evaluatiemomenten zijn vastgelegd. 
Er wordt op basis hiervan een behan
delingscontract met de ouders opge
steld. Bij een dergelijke investering in 
specialistische en intensieve zorg 
moet elk risico worden vermeden, dat 
ouders en kind voortijdig de trits aan 
behandelsessies stoppen of niet meer 
deelnemen aan het effectonderzoek. 
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In principe wordt een kind eens per 
week behandeld op een ochtend van 
maximaal drie uur, afgewisseld met 
pauzes en spel. De officiële behandel
tijden zijn van 9.00 -12.30 uur. In tabel 
I wordt een voorbeeld van een les- en 
besprekingsrooster gegeven. De 
opbouw van de behandeling is afwis
selend en verloopt van gestructu
reerd, semi-gestructureerd en (ont
spannen) leerspel opnieuw naar 
opnieuw gestructureerd. Vóór de 
lunch vertrekken kind en ouder. Voor 
de medewerkers bestaat de namid
dag uit uitwerking van onderzoek en 
vormen van behandeling, het voorbe
reiding van nieuwe stappen in de the
rapie, het vervaardigen van lesmate
riaal, de kindbesprekingen, het 

teamoverleg en het voorbereiden of 
geven van eventuele presentaties. 
Het is niet de bedoeling een kind lang 
in therapie te houden in het ambula
torium. In een behandelperiode (van 
een half jaar) zullen er maximaal 15 
sessies plaatsvinden, waarna het kind 
geëvalueerd wordt en wordt terugge
plaatst naar de oude voorziening. 

Periodiek worden kind en ouders op 
de hoogte gebracht van de reeds afge
legde stappen in het behandeltraject 
en wordt het vervolg (de nieuwe doe
len, conform de stappen in het hande
lingsplan) besproken. Het is als het 
opzetten, bespreken en uitvoeren van 
een bouwtekening. Als de fundamen
ten zijn gelegd, wordt aan de struc-

Tabel 1. Organisatieschema van te behandelen kinderen/werkdag: bijvoorbeeld: 

9.00-9.45 uur 

DRINKEN 

10.00-10.45 uur 

BUITENSPEL 

11.15-12.00 uur 

12.00-12.30 uur 

13.15-14.00 uur 

16.00-17.30 uur 

Neuropsycholoog- Klinisch Linguïst-
Orthopedagoog Logopedist 
NPO KLL 

kind 4 
therapeutisch 
onderzoek en/of 
behandeling (TO 
en/of TB) 

kind 5 
TO en/of TB 

pauze 

kind 6 
TO en /of TB 

gesprek met 
ouder kind 3 

lunch 

Effectmeting 
Herhalingsonder
zoek. 
Nazorgtherapie 
kind 1 

kind 5 
therapeutisch 
onderzoek en/of 
behandeling 
(TO en/of TB) 

kind 6 
TO en/of TB 

1 
Spraak-Taalpa-
tholoog-Logope-
dist 

kind 6 
therapeutisch 
onderzoek en/of 
behandeling 
(TO en/of TB) 

kind 4 
TO en/of TB 

pauze pauze 

kind 4 kind 5 
TO en/of TB ; TO en/of TB 

gesprek met 
ouder kind 1 

lunch 

Effectmeting 
Herhalingsonder
zoek. 
Nazorgtherapie 
kind 2 

gesprek met 
ouder kind 2 

lunch 

Effectmeting 
Herhalingsonder
zoek. 
Nazorgtherapie 
kind 3 

kindvergadering kindvergadering kindvergadering 
presentaties presentaties presentaties 

tuur en het casco vorm gegeven. 
Externe deskundigen bouwen vervol
gens verder. Ook kunnen zij in 
samenwerking met de medewerkers 
van het Ambulatorium het kind in het 
Spraak Taal Ambulatorium behande
len. Ouders zijn enerzijds degenen, 
die ook therapie ondergaan (waaraan 
gebouwd wordt), maar anderzijds 
zijn zij, als communiceren met hun 
kind leuker wordt en er resultaat 
wordt geboekt, mede 'bouwers' van 
het taaibouwwerk van hun kind. Die 
rol zal in het verloop van de behan
delingen steeds zwaarder gewicht 
krijgen. 

Verslag van onderzoek, behande
lingsplan en effect ervan in het ambu
latorium wordt uitgebracht aan de 
CAI van ISM en de scholen met kopie 
naar het betreffende diagnostische 
team. Vanuit het secretariaat wordt 
de correspondentie verzorgd naar 
oorspronkelijke behandelaar, de 
ouders, de huisarts en andere betrok
kenen. 
De bevindingen van onderzoek, 
behandeling, effectmeting en weten
schappelijk onderzoek worden door 
het kernteamlid en junior-teamlid die 
deze behandelingen uitvoerden op 
standaard wijze gedocumenteerd. 

Bij afsluiting van de behandelingen in 
het ambulatorium wordt geëvalueerd 
welke zorg het kind nog behoeft en 
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hoe deze hulpverlening in de regio en 
het directe leefmilieu van het kind 
gestalte kan krijgen. De doorverwij-
zer-behandelaar krijgt een advies
verslag hoe de therapie te continu
eren. 

7. Locatie en werkruimtes 

Het ambulatorium is gehuisvest op 
het terrein van ISM in een apart 
gebouw. Het ambulatorium beschikt 
over twee grote speel- en observatie
kamers, beide voorzien van audiovi
suele opname- en afspeelapparatuur 
en one-way-observatie-screens. 
Tevens zijn er twee logopedische 
behandelkamers en twee werkkamers 
voor het senior-team, de coördinator 
en secretaresse. Tussen de spelkamer 
en de behandelkamer logopedie in 
liggen werkruimtes voor studenten. 
Dit zijn tevens de ruimten met aan 
weerszijden de observatieschermen. 
De studenten zijn per kind in duo's 
werkzaam. Of beiden observeren de 
docent (het senior lid van het kern
team Ambulatorium) of men obser
veert met de docent de therapie van 
de andere student. Studenten kunnen 
ook met de ouder of een andere 
onderzoeker de behandeling van het 
kind observeren. 

De werkruimtes zijn instrumenteel 
(qua computer, audiovisuele appara
tuur) en qua (test- en behandeDmate-
riaal goed geoutilleerd. Er is tevens 
een bibliotheek- en documentatieka-
mer, waar ook de stafvergaderingen 
worden gehouden. Het gebouw 
beschikt over een eigen keuken. 

De bevindingen van onderzoek, 

behandeling, effectmeting en 

wetenschappelijk onderzoek 

worden gedocumenteerd. 

8. Financiële middelen 

Gegeven een opzet als hierboven zijn 
er financiële middelen nodig. 
Hiervoor wordt geen beroep gedaan 
op enig budget voor de eerstelijns-
zorg logopedie. Het ambulatorium 

wordt overwegend gefinancierd uit 
de gelden van gespecialiseerde 
behandelingen binnen Instituut Sint 
Marie, aangevuld met enige bijdrage 
van de ouders al naar hun inkomen 
en draagkracht. Voorzover dit laatste 
beperkt niet is, wordt getracht een 
deel mede te financieren dankzij de 
ziektekostenverzekeringen en de 
AWBZ. 

9. Adviesorgaan 

Hoogleraren en stafmedewerkers van 
de vakgroepen en afdelingen die uit
genodigd worden mee te werken in 
het ambulatorium, zijn het adviesor
gaan van het ambulatorium. Twee 
keer per jaar worden zij uitgenodigd 
voor een vergadering, waarbij ook de 
directie aanwezig is, om zich op de 
hoogte te stellen van de inhoudelijke 
kwaliteit van werken in het ambula
torium, de diagnostische verdieping, 
de therapeutische (methodische) 
voortgang en effectiviteit van de 
behandeling. Ook bewaakt deze com
missie het klinisch handelen op basis 
van wetenschappelijke inzichten. Een 
jaarverslag ambulatorium van voor
afgaand jaar en een beleidsplan 
ambulatorium van komend jaar zal 
hen jaarlijks ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 

10. Publiciteit 

Naast het verspreiden van jaarverslag 
en beleidsplan, zullen er jaarlijks pro
ceedings verschijnen van reeds gepu
bliceerde artikelen en gegeven voor
drachten door medewerkers, gastme
dewerkers en studenten in het 
Ambulatorium werkzaam. Daarnaast 
wordt per twee jaar een symposium 
Spraak-, Taal- en Communicatie
problemen georganiseerd. 
Jaarlijks wordt een vergadering 
belegd om alle betrokkenen in de 
regio te informeren over het effect 
van zorg in het ambulatorium en om 
gezamenlijk knelpunten in de zorg te 
bespreken. 

Via kennisverspreiding en samenwer
king zal een dergelijk ambulatorium 
in het belang zijn van velen, in de eer

ste plaats voor de kinderen met een 
ernstige communicatieve-, spraak- en 
taalhandicap. 

Het ambulatorium zal in de eerste 

plaats van belang zijn voor kinderen 

met een ernstige communicatieve-, 

spraak- en taalhandicap. 

Het Spraak-Taal Ambulatorium is 
landelijk een nieuwe en unieke vorm 
van behandeling. Het heeft alle steun 
van vakgenoten en andere betrokke
nen nodig. Een folder over het 
Spraak-Taal Ambulatorium is op aan
vraag verkrijgbaar. 
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Informatie- en communicatie
technologie volop in beweging 

M. Bosch 

Samenvatt ing 

Op het gebied van informatie- en communicatie-technologie (ICT) vol

gen ontwikkelingen elkaar snel op. In dit artikel besteden we aandacht 

aan het overheidsbeleid op dit gebied, de uitvoering daarvan en de 

doorwerking voor het SO 2 /3 onderwijs. We geven een schets van de 

notitie 'Investeren in voorsprong', omdat deze het kader vormt voor de 

ontwikkelingen in de komende jaren. Daarnaast gaan we in op de 

aspecten voorhoedescholen, software-ontwikkeling en de SO 2/3 

website. 

1. Extra stimulansen 

In het voorjaar van 1997 verscheen de 
notitie 'Investeren in voorsprong, 
actieplan voor informatie- en commu
nicatie-technologie in het onderwijs' 
(OC&W april 1997). Ontwikkelingen 
op het gebied van informatie- en 
communicatie-technologie (ICT) gaan 
razendsnel. Daarom dreigt al snel het 
gevaar dat je achterop raakt, als je 
verzuimt om in de pas mee te lopen. 
Dit geldt niet alleen voor individuen, 
maar ook voor ons land, in vergelijk 
met de andere Westerse landen. 

In 'Investeren in voorsprong' 

wordt gesteld dat voorkomen 

moet worden dat het onderwijs 

achter komt te liggen op de 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

Hierin ligt een belangrijk motief om 
aan het onderwijs extra stimulansen 
te willen geven aan vernieuwingen 
op het gebied van ICT. En dat is wat 
met deze notitie teweeg gebracht kan 
worden. 
In 'Investeren in voorsprong' wordt 
gesteld dat voorkomen moet worden 
dat het onderwijs achter komt te lig
gen op de maatschappelijke ontwik
kelingen. Nu al zien we dat scholen 
het met heel bescheiden middelen 
moeten doen en dat menig kind thuis 

een modernere computer heeft staan 
dan hij op school aantreft. 
Voor de realisatie van 'Investeren in 
voorsprong' zijn in het schooljaar 
1997-1998 twee honderd miljoen gul
den gereserveerd. In de daarop vol
gende vier jaren zal er ook geld vrij
gemaakt worden, maar de omvang 
daarvan is nu nog niet bekend. 

Het actieplan voorziet in een pro
gramma gericht op het totale onder
wijsveld, voor een periode van vijf 
jaar. Het belang dat de minister eraan 
hecht word nog eens onderstreept 
door het feit dat er ten behoeve van 
de coördinatie een afzonderlijk pro
cesmanagement ICT is ingericht. 

2. Een kader voor komende ontwik
kelingen 

Omdat 'Investeren in voorsprong' het 
kader voor de komende jaren vormt 
voor de ontwikkelingen op het 
gebied van ICT in het onderwijs, wil
len we hier een schets van het plan 
geven, om daarna stil te staan bij de 
consequenties ervan voor het SO 2/3 
onderwijs. 
Het is hier op zijn plaats vooraf nog te 
constateren dat de overheid de laatste 
jaren meer en meer een interactief 
beleid voert. Dat wil zeggen dat ze 
begint met grote lijnen te schetsen. 
Daarmee is de richting gegeven. 
Vervolgens gaat de trein van start en 
al rijdende wordt in overleg met het 
onderwijsveld de route nauwkeuri
ger uitgestippeld. Enerzijds brengt 
dat onzekerheid over de toekomst 
met zich mee, anderzijds biedt het 
scholen meer ruimte een eigen beleid 
te ontwikkelen. 

Doelstellingen 
Het doel dat met 'Investeren in voor 
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sprong' wordt nagestreefd is niet 
gering. Het gaat om de volledige 
inbedding van ICT in het onderwijs. 
Dat doel wordt verder uitgewerkt in 
een perspectief waarin onder andere 
de volgende idealen worden 
geschetst. 

In de basisschool werken leerlingen 
op geïntegreerde wijze met ICT. Voor 
kinderen met leer- en opvoedings
problemen zijn er aangepaste pro
gramma's waardoor onderwijs op 
maat beter bereikbaar wordt dan tot 
nu toe het geval is. 

Met ICT wordt beter ingespeeld op 
wensen van leerlingen uit etnische 
groepen, van het speciaal onderwijs 
en op de ondersteuning van het 
WSNS-beleid. 

Doordat leerlingen volop gebruik 
maken van de nieuwe communicatie
mogelijkheden wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de internatio
nalisering van het onderwijs. 

ICT wordt ingezet bij het volgen en 
registreren van de studievoortgang 
van leerlingen. 
• Schoolleiders zetten ICT in bij de 
bedrijfsvoering. 

ICT integreren in het onderwijs 
Met het actieprogramma gaat de 

overheid een aantal zaken regelen. 
Ten eerste legt het aan de scholen de 
verplichting op om ICT in het onder
wijs te integreren. Daartoe zal de 
overheid kwaliteitseisen laten formu
leren. 
De kwaliteitseisen worden per onder
wijssector in de vorm van een streef
beeld geformuleerd. Voor het primair 
onderwijs worden in deze vier pun
ten genoemd. Het eerste heeft betrek
king op de kerndoelen. 

De minister meent dat ICT een 

integraal onderdeel van het 

leerproces moet worden. 

Deze zullen aan moeten geven wat 
leerlingen moeten leren over ICT en 
hoe ICT in de praktijk te gebruiken is. 
Verder meent de minister dat ICT een 
integraal onderdeel van het leerpro
ces moet worden. Leerlingen leren 
zowel om te gaan met ICT als dat ze 
leren met behulp daarvan. In het laat
ste geval is ICT een hulpmiddel, een 
instrument bij het leren. 
Met behulp van bijscholing zal de 
deskundigheid van de leraren op het 
gebied van ICT worden geoptimali
seerd. Tenslotte meent de minister dat 
er voor elke tien leerlingen tenminste 

. % w&9 

één computer beschikbaar moet 
komen. 
Over het aantal computers wordt 
gesteld dat het niet alleen om nieuwe, 
maar ook om gebruikte computers 
gaat. Enige tijd terug zijn er initiatie
ven genomen om oude, doch nog 
bruikbare computers van overheids
instellingen en bedrijven door te slui
zen naar het onderwijs. Deze zouden 
kunnen worden ingezet voor lichte, 
eenvoudige toepassingen. Ze tellen 
mee in het actieprogramma. 

Tegenover de verplichting voor de 
scholen staat de verplichting die de 
overheid op zich neemt. In de sfeer 
van hardware en software zullen er 
extra middelen beschikbaar komen 
en zullen verschillende stimulansen 
gegeven worden. 

Lokaal netwerk en Edunet 
Verder wordt de veronderstelling uit
gesproken dat binnen enkele jaren 
alle scholen zijn aangesloten op een 
lokaal netwerk met een server waar
op de softwarebibliotheek staat. De 
school kan in eigen beheer zo'n net
werk opzetten. Als dat haar macht te 
boven gaat kan ze ook in samenwer
king met andere scholen zo'n lokaal 
netwerk opzetten, of zich bij zo'n net
werk inkopen. 
Voorzieningen hiervoor worden door 
de overheid gefinancierd. 

Daarnaast zullen alle scholen en 
instellingen rond de scholen, binnen 
enkele jaren een aansluiting hebben 
op het Edunet. Edunet wordt een lan
delijk elektronisch onderwijsnetwerk. 
Vele gebruikers moeten op dit net 
gelijktijdig actief kunnen zijn, waarbij 
tekst, audio- en video-informatie 
opgevraagd en verzonden moet kun
nen worden. Het moet een besloten 
infrastructuur krijgen waarbinnen de 
informatievoorziening goed wordt 
beheerd en beveiligd en met een 
beheerste toegang tot het Internet 
(om te voorkomen dat leerlingen op 
school ongewenste Internet-sites 
gaan bezoeken). 

De verwachting is dat dit netwerk in 
het schooljaar 1998/1999 operationeel 
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is. In een eerste fase zullen alleen de 
voorhoedescholen (zie verderop in 
dit artikel) aangesloten worden. 
Daarna vindt snel uitbreiding plaats. 

Scholing 
Voor wat betreft de scholing gaat men 
uit van een schoolsgewijze aanpak. 
Daarbij zij aangetekend dat de scho
ling gekoppeld is aan de levering van 
computers. Anders gezegd, geen 
computers zonder scholing. 

Er moet een ruim aanbod komen 

van digitale leermiddelen. 

Niet alleen gaat het om extra scholing 
van de activiteitencoördinator, maar 
om scholing voor alle betrokkenen. In 
het bijzonder wordt aandacht aan het 
management besteed. De sturing van 
de onderwijsprocessen en het beheer 
van de scholen zal meer en meer met 
ICT ondersteund moeten worden. 
Schoolleiders en -managers zullen 
aan die veranderingen leiding en 
richting moeten geven. Hiervoor 
komen speciale opleidings- en bege
leidingsprogramma's. 

Software 
Wat de software-ontwikkeling betreft 
nog het volgende. Er moet een ruim 
aanbod komen van digitale leermid
delen. Onderkend wordt daarbij dat 
de koopkracht van scholen niet groot 
is. Desondanks wil men graag de 
marktwerking stimuleren. Men doet 
dit door het beschikbaar stellen van 
aanloopsubsidies en koopkrachtbe
vordering. 
De aanloopsubsidies zijn voor de 
educatieve uitgevers. De koopkracht
bevordering krijgt vorm in het 
beschikbaar stellen van extra midde
len. Er komt een potje waaruit scho
len een bepaald bedrag per leerling 
kunnen krijgen voor de aanschaf van 
digitale leermiddelen, onder de voor
waarde dat zij daar zelf ook een 
bepaald deel bijleggen. Overigens 
wordt wel opgemerkt dat het toeken
nen van deze rechten geldt 'zolang de 
voorraad strekt'; er is sprake van een 
maximum totaalbedrag, zodat er 

geen open einde regeling ontstaat (zo 
lezen we in de kleine lettertjes). 

SO 2/3 onderwijs 
Tenslotte, als je betrokken bent bij het 
SO 2 / 3 onderwijs, ben je al snel 
nieuwsgierig naar eventuele ideeën 
en plannen die men heeft voor deze 
onderwijssector. Als je daarnaar op 
zoek gaat in 'Investeren in voor
sprong', kom je bedrogen uit. 
Navraag leert ons dat het SO 2/3 
onderwijs meegenomen wordt in het 
traject van het primair en voortgezet 
onderwijs. 
De wijze waarop dat moet gebeuren 
is nog voor een belangrijk deel niet 
ingevuld. Met andere woorden, het 
interactieve beleid voor deze sector 
moet nog gevoerd worden. Uitzon
dering hierop wordt gevormd door 
de software-ontwikkeling. Verderop 
in dit artikel komen we daar nog op 
terug. 

3. Plannen voor dit schooljaar: de 
voorhoedescholen 

Dit schooljaar is men begonnen met 
de realisatie van 'Investeren in voor
sprong'. Concreet waren de plannen 
voor dit schooljaar: 
• bijscholing van ICT-activiteiten-
coördinator, leerkrachten en het 
management; 
• leveren van één of meer multime-
diacomputers; 
• intensiveren van software-ontwik
keling met name voor taal en reke
nen; 

opzetten van regionale proefpro
jecten. 
Voor zover we zicht hebben op de 
ontwikkelingen wordt er hard 
gewerkt aan de voorbereidingen. Er 
zit stevige druk op om er voor te zor
gen dat dit schooljaar met de uitvoe
ring van alle onderdelen gestart 
wordt. Het spreekt voor zich dat deze 
uitvoering meerdere jaren omvat. 

Voorhoedescholen 
De invoering van het plan gaat gefa
seerd verlopen. De eerste groep scho
len krijgt de status van 'voorhoede
school'. Het gaat om scholen die al 

een zekere ontwikkeling hebben 
doorgemaakt en extra geïnvesteerd 
hebben in ICT in de afgelopen jaren. 
Begin 1999 zal een tweede groep, die 
beduidend groter is dan de eerste 
groep, actief betrokken worden bij de 
invoering. Deze groep kan gebruik 
maken van de ervaringen van de 
voorhoedescholen. 
Om voorhoedeschool te kunnen wor
den heeft men zich aan het begin van 
dit schooljaar aan kunnen melden. 
Voor het primair onderwijs verliep 
dat via de schoolbegeleidingsdien
sten en voor het voortgezet onderwijs 
via het procesmanagement ICT 
Op basis van een reeks formele crite
ria is uit de aanmeldingen een keuze 
gemaakt. De uitverkoren scholen 
moeten vervolgens een plan indienen 
waaruit blijkt op welke wijze zij 
invulling gaan geven aan hun status 
van voorhoedeschool. Na goedkeu
ring van die plannen kunnen de scho
len aanspraak maken op de beschik
baar gestelde middelen (/_300,- per 
leerling) en ondersteuning (begelei
ding en scholing). We hebben daarbij 
begrepen dat het niet zo is dat de 
scholen, die uit eigen investeringen al 
veel computers hebben, minder mid
delen krijgen in verband met de norm 
van 1 computer op 10 leerlingen. 

Zes voorhoedescholen SO 2/3 onder
wijs 
Voor het SO 2/3 onderwijs zijn uitein
delijk 3 scholen in de sector primair 
onderwijs en 3 scholen in de sector 
voortgezet onderwijs uitverkoren (er 
moet nog goedkeuring van de ICT-
plannen van de betrokken scholen 
plaatsvinden). Het ligt in de lijn der 
verwachtingen dat men voor het SO 
2/3 onderwijs één traject gaat volgen, 
in plaats van een opsplitsing in pri
mair en voortgezet onderwijs. In dat 
geval spreken we over zes voorhoe
descholen: 2 scholen voor visueel 
gehandicapte leerlingen (Convergo te 
Grave en Bartimeus te Zeist), 2 voor 
lichamelijk gehandicapte leerlingen 
(De Schalm uit Breda en School 
Lyndensteyn te Beetsterzwaag), een 
school voor zeer moeilijk lerende kin
deren (De Mozarthof uit Hilversum) 
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en een school voor slechthorende kin
deren en kinderen met spraak- /taal-
moeilijkheden (De Spreekhoorn uit 
Breda). 

Begeleiding en ondersteuning 
Het reguliere traject voor de voorhoe
descholen is dat zij zijn aangewezen 
op de schoolbegeleidingsdiensten in 
hun regio. Dit biedt in zoverre kansen 
dat contacten in de regio van belang 
zijn voor de SO 2/3 scholen. Zeker als 
je dit beziet in het licht van de ont
wikkeling naar het expertisecentrum. 
Die contacten zullen voor de scholen 
die een voedingsgebied hebben dat 
meerdere regio's omvat (bijvoorbeeld 
de scholen voor visueel gehandicap
ten kinderen) van een andere aard 
zijn dan van de scholen die een klei
ner voedingsgebied hebben. 
Voor de ondersteuning en de deskun
digheidsbevordering zullen de 

Al jaren hebben de SO 2 /3 

scholen hun eigen netwerken op 

het gebied van ICT. 

betrokken scholen veel meer op 
elkaar zijn aangewezen, vanwege de 
specifieke problematiek en doorge
maakte ontwikkeling, dan op de aan
wezige expertise op de schoolbegelei
dingsdiensten. 
Al jaren hebben de SO 2/3 scholen 
hun eigen netwerken op het gebied 
van ICT. Binnen die netwerken vindt 
uitwisseling, collegiale ondersteu
ning en deskundigheidsbevordering 
plaats. Het ligt daarom voor de hand 
om die netwerken te benutten om ten 
behoeve van de voorhoedescholen de 
ondersteunings- en uitwisselings
functie te kunnen vervullen. 

4. Verdere uitwerking van de plan
nen 

Multimediacomputers en printers 
In december liet het ministerie van 
OC&W in een persbericht weten dat 
niet alleen de voorhoedescholen, 
maar alle scholen in het primair 
onderwijs in 1998 geld krijgen voor 
de aanschaf van een of meer multi

mediacomputers en printers. De 
hoogte van het bedrag dat men krijgt, 
hangt af van het aantal leerlingen. De 
plannen waren om scholen tot 200 
leerlingen één computer te laten aan
schaffen. Scholen tussen de 200 en 300 
leerlingen krijgen twee computers. En 
zo voor ieder 100 leerlingen meer een 
extra computer. 
Parallel daaraan loopt een Europese 
aanbesteding bij potentiële leveran
ciers om een zo voordelig mogelijk 
aanbod aan de scholen te kunnen 
doen. Ter zijner tijd zal het ministerie 
een lijst van leveranciers publiceren. 
Scholen kunnen voor de apparatuur 
eigen keuzen maken, maar moeten 
wel inkopen bij de aangewezen leve
ranciers. 

SO 2 /3 scholen kunnen een hoger 
bedrag per leerling krijgen, als de 
computers voor die leerlingen moe
ten worden aangepast aan de handi
cap. 

Software 
Software is een onmisbaar onderdeel 
bij de verdere ontwikkeling en invoe
ring van ICT. In een apart project 
onder de titel 'InterActie!', wordt 
bevorderd dat er voldoende software 
beschikbaar komt. Voor dit project 
geldt een apart traject voor het SO 
2 /3 onderwijs. Waar de software-ont-
wikkeling voor het regulier onderwijs 
voor een deel gesubsidieerd wordt 
met aanloopsubsidies, geldt voor SO 
2/3 een honderd procent financie
ring. Ten behoeve daarvan vindt 
overleg met het werkveld plaats. 
Ook bij de ontwikkeling wordt het 
werkveld betrokken, door het inhu
ren van zogenaamde materie-deskun
digen. In het verleden heeft dit al eer
der plaats gevonden en dat heeft 
geleid tot de ontwikkeling van pro
gramma's als Auditieve training, 
Kijkdoos en Taaiadventure. Toen lag 
de coördinatie van het ontwikkel
werk bij Andersen-E.C.C. Voor de 
nieuwe projecten is dat de LPC IT-
Groep. 
Op dit moment wordt voor enkele 
programma's bekeken op welke wijze 
ze opgepakt kunnen worden. 
Daaronder is het zogenaamde '1000-

woorden programma' (voor 10-16 
jarigen), een programma op basis van 
het concept van 'Open Huis' (voor 
jonge kinderen) en een typecursus 
voor eenhandig functionerende kin
deren. 

SO 2/3 Website 
Tenslotte, willen we nog kort stilstaan 
bij de ontwikkelingen rond Internet. 
Al eerder spraken we over de plan
nen om te komen tot Edunet. Los 
daarvan zijn er ontwikkelingen die 
meer vanuit het veld zelf komen en 
ondersteund worden door InterActie! 
en de LPC-ICT groep. Aan het begin 
van dit schooljaar heeft het SO 2 /3 
onderwijs zijn eigen plek gekregen op 
het net (ht tp: / /www.aps.nl /so23). 
Het is allemaal nog heel sober, maar 
de bedoeling is dat er op termijn een 
bloeiende onderneming gaat ont
staan. Die bloeiende onderneming 
moet vooral van onderaf komen. Er 
wordt nu gewerkt aan het opzetten 
van een eigen website voor elk van de 
afzonderlijke sectoren (VMT voor de 
lg-scholen, LWZ voor de zmokscho-
len, VeBOSS voor de sh/esm-scholen 
enzovoort). Dat wil zeggen een site in 
eigen beheer, uit eigen middelen. De 
invulling van de eigen site zal vanuit 
het veld zelf verzorgd moeten wor
den. Plannen zijn er om informatie 
van verschillende aard binnen de 
eigen sector te verspreiden via 
Internet. Te denken valt aan versla
gen van vergaderingen, de inhoud 
van het eigen periodiek en voorlich
ting over de ontwikkelingen rond de 
landelijke en regionale expertise-cen
tra. Kortom de eigen site is bedoeld 
voor zowel de eigen achterban als 
voor geïnteresseerde bezoekers.De 
eerder genoemde SO 2 /3 site vervult 
in het geheel een pleinfunctie, waar 
de verschillende sectoren samenko
men. 

Marco Bosch is werkzaam als 
adviseur bij: 
KPC Groep 
Postbus 482 
5201 AL 's-Hertogenbosch. 
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Standaardisatie van de 
Nederlandse Gebarentaal. 

Prof. Dr. A.E. Baker, Universiteit van Amsterdam, afdeling 
Taal- en Letterkunde 
Dr. G.M. Schermer, Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind, Amsterdam 

1. Inleiding 

Binnen elke taalgemeenschap bestaan 
taalvarianten. Variatie kan samen
hangen met de plaats waar een taalui
ting gemaakt wordt. We spreken dan 
van geografische of regionale varia
tie. Variatie kan ook samenhangen 
met de leeftijd van de taalgebruiker. 
In het Nederlands gebruiken jonge
ren het woord 'gaaf' waar ouderen 
'mooi' zouden zeggen. Een derde 
type variatie hangt samen met de 
situatie waarin een woord gebruikt 
Wordt. In een formele situatie bijvoor
beeld kiest men voor andere woorden 
dan in een informele situatie. Zo ver
wijzen de woorden 'smoel', 'gezicht' 
en 'gelaat' naar hetzelfde maar wor
den in verschillende situaties ge
bruikt. 
Meestal heeft één van de regionale 
varianten de status van standaardtaal 
(Appel et al. 1992:9). De variant ABN 
is de standaardvariant voor het 
gesproken Nederlands; het Engels uit 
Oxford is de standaardvariant voor 
het Brits Engels. De meeste sprekers 
beheersen de standaardvariant min
stens passief, dat wil zeggen zij 
begrijpen deze variant als deze 
gesproken wordt. Veel sprekers kun
nen ook een variant dicht bij de stan
daardvariant actief produceren. Bij
voorbeeld sprekers uit Limburg be
grijpen ABN en velen spreken een 
variant die op ABN lijkt, hoewel 
aspecten zoals de zachte 'g' blijven. 
Sprekers weten ook in welke situaties 
zij de ene of andere variant mogen 
gebruiken. 

2. Het onstaan van een standaardtaal 

In iedere taalgemeenschap heeft het 

proces van ontstaan van deze stan
daardvariant een andere geschiede
nis. De volgende factoren kunnen 
hierbij een rol spelen: 

De machtspositie en status van 
verschillende groeperingen binnen de 
taalgemeenschap. 
• De frequentie van communicatie 
tussen groeperingen. 
« De mate waarin een variant door 
de media gebruikt wordt (Bell 1991). 
Hoe meer de standaardvariant in de 
media gebruikt wordt, hoe meer deze 
ook algemeen begrepen en gebruikt 
wordt. 
> De behoefte aan een vorm van taai
planning van bepaalde groeperingen 
binnen de taalgemeenschap. 

In de meeste taalgemeenschappen 
zoals van het Nederlands of het Brits 
Engels is het ontstaan van de stan
daardvariant een natuurlijk proces 
geweest dat zich over langere tijd 
afspeelt. In een veel kleiner aantal 
taalgemeenschappen heeft dit proces 
sturing gekregen van boven af in de 
vorm van taalbeleid of taalplanning. 
De motivering voor taalplanning kan 
zeer algemeen zijn zoals bijvoorbeeld 
het geval is met het idee achter de 
Académie Franchise die in 1635 inge
steld werd om de zuiverheid van de 
Franse taal te bewaren. In andere 
gevallen is de motivering sterk 
gekoppeld aan het onderwijs. Een 
standaardvariant is dan nodig om les
materiaal op een efficiënte manier te 
kunnen maken. 
Niet alle sturingspogingen zijn suc
cesvol geweest. Met name niet wan
neer er weinig rekening is gehouden 
met de natuurlijke processen in de 
taal. Het werk van de Académie 
Franchise bijvoorbeeld heeft tot voor
schriften geleid die ver weg staan van 

het werkelijke taalgebruik in 
Frankrijk (Crystal 1985:53). 
Een belangrijk gevolg van een opge
legde standaardvariant is de geringe 
sociale waardering die vaak aan de 
niet-standaardvarianten (en hun 
sprekers) gehecht wordt. Waar het 
proces van standaardisatie gestuurd 
wordt door middel van selectie van 
één variant worden de andere varian
ten impliciet als minderwaardig ver
klaard. Dit kwetst de taaiidentiteit 
van de sprekers van deze varianten 
en leidt tot weerstand tegen de accep
tatie van de standaard variant.' 

Vergelijking van gestuurde standaar
disatie in veel verschillende taalge
meenschappen (o.a.het Basque,Toc 
Pisin, Maleis, Noors) leert dat het niet 
duidelijk is welke factoren altijd tot 
een succesvol sturingsproces leiden. 
Wel duidelijk is dat een wetenschap
pelijk verantwoorde inventarisatie en 
beschrijving van de varianten van een 
taal een absolute voorwaarde is voor 
een begin van een vorm van taalplan
ning. De beschrijving van de taal 
moet bijgehouden worden om te eva
lueren hoe succesvol de sturing van 
de standaardisatie is geweest en om 
te constateren welke veranderingen 
de taal ondergaat. 

Taalplanning is dus een zaak waarbij 
men voorzichtig en met beleid te 
werk moet gaan: 
"Language planners have had a tend
ency to rush in where angels dare not 
tread. We are far from having sorted 
out the necessary philosophical and 
theoretical issues of language plan
ning and, in particular, have not sol
ved problems of the long term preser
vation of equitable diversity-"(Miihl-
hausler 1991:150). 
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Een recent voorbeeld van een succe-
vol aangestuurde standaardisatie is 
het Moluks Maleis in de context van 
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur 
(OETC) in Nederland. Hier werd 
gesignaleerd dat het nodig was om 
het Moluks Maleis goed te beschrij
ven of inventariseren en deze 
beschrijving ook goed bij te houden. 
Dit is een proces dat lang duurt. 
Gezien de dringende noodzaak voor 
het basisonderwijs om tot een keuze 
te komen voor lesmateriaal werd 
begonnen met het maken van een 
beschrijving van een klein deel van 
de woordenschat. Hiertoe werd de 
variatie in de basiswoordenschat 
geïnventariseerd (rond 2000 woor
den) op basis van de Kohnstamm 
Streeflijst voor kinderen van 6 jaar 
(Kohnstamm e.a. 1981). 
Molukse leerkrachten werd gevraagd 
om aan te geven welke Molukse 
woorden zij gebruikten voor de 
Nederlandse woorden en welke 
woorden kinderen van 4-5 jaren 
moesten kennen (Lasomer & Vermeer 
1990). Op deze manier ontstond een 
streeflijst die leerkrachten in het 
onderwijs konden gebruiken. 
Op grond van dit onderzoek is ook-
een actieve woorden-schat-toets Mo
luks Maleis gemaakt. In ieder stadi
um is de Molukse taalgemeenschap-
geraadpleegd. 

3. De situatie omtrent de Neder
landse Gebarentaal 

De motivering voor standaardisatie is 
een belangrijke aspect van taalbeleid. 
In het geval van de Nederlandse 
Gebarentaal is de drijfveer de keuze 
van de taal variant voor het onderwijs 
en ook in verband daarmee de keuze 
van de taalvariant voor taalcursussen 
voor leerders van NGT als tweede-
taal. 
De Nederlandse Gebarentaal is een 
natuurlijke taal en ontwikkelt zich in 
principe vanzelf. Zoals boven is 
beschreven, is taalplanning echter 
noodzakelijk als er bepaalde behoef
tes bij de gebruikers ontstaan waar
door een natuurlijke loop van de ont
wikkeling van de taal niet meer wen

selijk of mogelijk is. De gebruikers 
van de Nederlandse Gebarentaal zijn 
in de eerste plaats dove mensen zelf. 
Daarnaast is er een groep ouders, 
leerkrachten, hulp- en dienstverle
ners die de Nederlandse Gebarentaal 
gebruiken in de communicatie met 
dove mensen. Een derde groep wordt 
gevormd door de tolken die op steeds 
grotere schaal ingeschakeld worden 
door dove kinderen en dove volwas
senen. Tot slot is er een groep mensen 
waartoe studenten, onderzoekers en 
de media behoren. 

De wens om in te grijpen in het 
natuurlijke proces van de ontwikke
ling van de NGT komt met name van
uit de tweede groep: ouders, leer
krachten, hulp- en dienstverleners. 
De reden hiervoor is te vinden in het 
feit dat er verschillen bestaan tussen 
gebaren die in verschillende regio's 
gebruikt worden. Er is dus behoefte 
aan een standaardvariant die niet 
regionaal afhankelijk is. Nu de 
Nederlandse Gebarentaal in het on
derwijs aan doven een structurele 
plaats naast het Nederlands inneemt, 
is er een toenemende behoefte aan 
een standaardisering van materiaal 
dat in de Nederlandse Gebarentaal 
op scholen onderwezen wordt. 
Een belangrijk onderdeel van dit 
materiaal vormt het lexicon oftewel 
de gebarenschat. De wens tot stan
daardisering heeft met name betrek
king op de regionale variatie. We zul
len dan ook kort ingaan op de mate 
waarin regionale variatie een rol 
speelt in het lexicon van de 
Nederlandse Gebarentaal. 

vragende mimiek, hoofd iets achterover 
gesproken component 

4. Regionale variatie in de NGT : 
stand van zaken 

Een taal ontstaat en ontwikkelt zich 
daar waar mensen met elkaar com
municeren. Er ontstaan nieuwe woor
den of gebaren voor begrippen en 
doordat mensen in een taalgemeen
schap steeds nieuwe woorden of 
gebaren gebruiken om te communice
ren worden ze conventioneel. De 
gebaren die in Nederland gebruikt 
worden zijn niet in alle delen van het 
land hetzelfde, omdat ze zijn ontstaan 
in verschillende taalgemeenschap
pen, namelijk in de regio's rond de 
vijf dovenscholen in Nederland. 
Omdat dove mensen uit de verschil
lende regio's vroeger weinig contact 
met elkaar hadden, ontstonden er in 
Groningen andere gebaren dan in 
Rotterdam, Voorburg, Amsterdam of 
St.Michielsgestel. Het eerste, landelij
ke project dat zich bezig heeft gehou
den met de inventarisatie van Neder
landse gebaren is het KOMVA-project 
(1982-1990). Dit project werd uitge
voerd door de Nederlandse Stichting 
voor het Dove en Slechthorende Kind 
in samenwerking met de vakgroep 
Algemene Taalwetenschap van de 
Universiteit van Amsterdam. 
Op basis van de Kohnstamm streef
lijst werden per Nederlands tref
woord alle gebaren uit de verschillen
de regio's verzameld en met elkaar 
vergeleken. Doel hiervan was inzicht 
te krijgen in het lexicon van de 
Nederlandse Gebarentaal. Uit onder
zoek naar de gegevens die het 
KOMVA-project opgeleverd heeft, is 
gebleken dat er geen sprake is van vijf 
verschillende dialecten van de 
Nederlandse Gebarentaal (Schermer, 
1986,1990). 
Uit vergelijking - in 1986 - van een 
groep van 600 trefwoorden bleek dat 
er voor 166 trefwoorden dezelfde 
gebaren bestonden in alle regio's en 
202 waar er twee verschillende geba
ren voor waren. 
Voor de overige 368 trefwoorden 
waren er meer dan twee verschillen
de gebaren. Uit dit onderzoek bleek 
ook dat alle regio's meer gebaren 
gemeenschappelijk hadden met de 
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regio Amsterdam dan met enig ande
re regio (Schermer, 1986). Uit een ver
gelijking van 600 trefwoorden in 1996 
bleek dat de regio's Amsterdam, 
Rotterdam , Voorburg en St. Michiels
gestel meer overeenkomsten met 
elkaar vertonen dan met de regio 
Groningen. In feite kunnen we nu 
spreken over twee regionale varian
ten, die van het Zuid-Westen en die 
van het Noorden. 

Een belangrijk gegeven in de discus
sie over regionale variatie is het feit 
dat de grootste variatie zich voordoet 

ling van het KOMVA-project om de 
Nederlandse doven één regionaal 
gebaar op te dringen. 
Dergelijke pogingen tot opgelegde 
standaardisatie werken over het 
algemeen niet, omdat mensen niet 
zomaar andere woorden of gebaren 
willen gebruiken alléén omdat ze in 
een (gebaren)woordenboek staan. In 
eerste instantie werden in de landelij
ke gebarenwoordenboeken zoveel 
mogelijk de regionale varianten opge
nomen. 
Hierbij is het principe van voorkeurs-

HOE? 

A • 
E 
G 
R 
V • 

vragende mimiek, hoofd iets aehterover 

in het basislexicon. Slechts 25 van de 
351 gebaren die te maken hebben met 
het thema "Natuur en Milieu" (die 
dus niet tot het basislexicon behoren) 
bleken in Groningen anders te zijn 
dan in de rest van het land. (Schermer 
e.a. 1997). 
Samenvattend kunnen we dus stellen 
dat de variatie in het lexicon van de 
NGT voornamelijk te vinden is in het 
basislexicon en dat er een duidelijk 
proces van uniformering heeft plaats-

, gevonden in de laatste 10 jaar. 

Een belangrijke rol in de uniforme
ring van een taal is de beschikbaar
heid van (woordenboek)materiaal en 
de mate waarin dit materiaal ver
spreid wordt. 
Het belangrijkste doel van het 
KOMVA-project was om in eerste 
instantie de regionale variatie te 
beschrijven en in woordenboeken te 
verspreiden. Het was niet de bedoe-

gebaren gehanteerd. 
Dat wil zeggen, het gebaar dat in de 
meeste regio's gebruikt wordt, wordt 
als eerste gebaar opgenomen. Dit 
gebaar wordt dan het voorkeursge
baar genoemd. Hiermee wordt echter 
niet bedoeld dat een regio een eigen 
gebaar zou moeten laten vallen. 
Het toekennen van het kenmerk 
'voorkeur' aan gebaren had een twee
ledig doel: 
• het vaststellen van de meest lan
delijk gebruikte gebaren 
• het stimuleren van het proces van 
uniformering van gebaren door de 
voorkeursgebaren te gebruiken in de 
gezinsbegeleiding en het onderwijs 

Een neveneffect van deze werkwijze 
is dat regio's van elkaar gebaren over
nemen, daar waar in een regio een 
gebaar voor een bepaald begrip ont
breekt. Zo hoeft er niet een nieuw 
gebaar bedacht te worden. Op deze 

manier wordt de uniformiteit van 
gebaren ook in de hand gewerkt. 

5. Werkplan om te komen tot stan
daardisatie van de Nederlandse 
Gebarentaal 

De werkzaamheden die noodzakelijk 
zijn voor een planning van de 
Nederlandse Gebarentaal, kunnen in 
een aantal fasen onderverdeeld wor
den. Afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden binnen elk van deze 
fasen werken dan mensen uit ver
schillende groeperingen met verschil
lende deskundigheden samen. 

Eerste fase 
De eerste fase bestaat uit het verza
melen van gegevens over het lexicon, 
de grammatica en het gebruik van de 
Nederlandse Gebarentaal. 
Het KOMVA-project heeft met deze 
inventarisatie een eerste begin ge
maakt. Een woordenlijst van 2000 
woorden leverde zo'n 15.000 gebaren 
in de vijf verschillende regio's op. 
Deze gebaren zijn allemaal in een 
notatiesysteem opgeslagen en vor
men de basis voor een aantal woor
denboeken ( Handen uit de Mouwen, 
1998, Basisgebarenschat, 1989, Ge-
voelsgebaren in de NGT, 1993). 
De afdeling OOG van de Nederland
se Stichting voor het Dove en Slecht
horende Kind heeft de activiteiten 
van het KOMVA-project voortgezet. 
Met behulp van subsidie van de 
Europese Unie heeft de NSDSK een 
database voor gebaren ontwikkeld 
die de basis vormt voor de produktie 
van cd-rom's (SIGNBASE). In totaal 
zijn nu zo'n 3000 gebaren vastgelegd 
en gevisualiseerd in de vorm van te
keningen, foto's en gedigitaliseerde 
filmpjes. De inventarisatie van het 
lexicon van de NGT is een continu 
proces: taal verandert, nieuwe geba
ren ontstaan etc. 
Het is zeer aan te bevelen om de ge
gevens over de gebaren op te slaan in 
een beelddatabase. Met behulp van 
een database kunnen gegevens snel 
geraadpleegd worden en eventueel 
via het internet verspreid worden. De 
Landelijke Onderzoeksschool LOT 
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waarin de gebarentaalonderzoeks
groepen van de Universiteiten van 
Amsterdam, Leiden en Utrecht sa
menwerken, heeft net een grote subsi
die van NWO gekregen om een data
base op te richten (project VISIBASE). 
In dit project zal ook gebruik gemaakt 
worden van de ervaringen van de 
reeds bestaande gebarendatabase 
SIGNBASE. 
Op grond van de verzamelde gege
vens kunnen criteria geformuleerd 
worden voor het vaststellen van 
voorkeursgebaren. Hoewel er duide
lijke aanwijzingen bestaan dat er nau
welijks sprake is van regionale varia
tie met betrekking tot de grammatica 
van de NGT is het noodzakelijk om 
onderzoek te doen naar diverse as
pecten van de grammatica. Eventueel 
zal naast een voorkeurslexicon ook-
een voorkeursgrammatica ontstaan. 

Tweede fase 
Parallel aan de eerste fase loopt de 
tweede fase: het vaststellen van voor
keursgebaren, het vaststellen van 
voorkeursregels voor de grammatica 
van de NGT en het uitbreiden van het 
lexicon. Voor deze werkzaamheden 
zou een commissie benoemd kunnen 
worden waarin dove mensen uit de 

verschillende regio's zitting hebben, 
bijvoorbeeld de dove docenten die 
aan de verschillende scholen verbon
den zijn. Deze commissie, geadvi
seerd door taalkundigen die zich 
bezighouden met de inventarisatie en 
onderzoek naar de grammatica van 
de NGT, zou aan de hand van bepaal
de criteria voorkeursgebaren en nieu
we gebaren kunnen vaststellen. 
Zoals eerder al besproken is, betekent 
het aanwijzen van bepaalde gebaren 
tot voorkeursgebaren niet dat alle 
andere gebaren verkeerd zouden zijn 
of niet meer gebruikt zouden moeten 
of mogen worden. Het houdt alleen 
in dat bij de ontwikkeling van cursus
materiaal, lesmateriaal voor dove 
kinderen, video's, cd-rom's en het 
gebuik van NGT in de media, de 
voorkeursgebaren gebruikt moeten 
worden, zodat er landelijk meer een
heid zal onstaan. 

Derde fase 
Het in de tweede fase gevormde 
voorkeurslexion en het nieuw ont
wikkelde lexicon worden in fase drie 
op allerlei manieren verwerkt en 
beschikbaar gesteld, waardoor er lan
delijk meer eenheid zal ontstaan in 
het gebruik van gebaren. Het uitvoe
ren van dit beleid houdt in: het 
maken van gebaren woordenboeken 

(zowel tweetalig, Nederlands-NGT, 
als eentalig), het ontwikkelen van les
materiaal waarin de voorkeursgeba
ren gebruikt worden, het gebruik van 
voorkeursgebaren in de media, in de 
tolkopleiding en in landelijke geba
rentaalcursussen. 
Voorbeelden van een dergelijke werk
wijze zijn de gebarentaal CD-roms 
die door de NSDSK geproduceerd 
zijn: Nederlandse Gebarentaal op 
CD-ROM deel 1, deel 2 en de 
Educatieve CD-ROM Natuur en 
Milieu (Schermer e.a.,1996,1997). 
Zoals in de inleiding besproken is, 
verloopt een proces van standaardi
satie op een natuurlijke manier wan
neer er veel contact is tussen leden 
van de taalgemeenschap. De media 
spelen hierin een belangrijke rol. 
Door een wekelijks televisieprogram
ma over en in de NGT zoals aanbevo
len in het rapport 'Meer dan een 
gebaar' zal de bekendheid van de 
standaardvariant groeien. De Neder
landse Gebarentaal heeft geen ge
schreven vorm, maar officiële stuk
ken, ambtelijke mededelingen enz. 
kunnen toegangelijk gemaakt wor
den in de NGT en beschikbaar gesteld 
worden via video en/of CD-rom's. 
Op deze manier wordt de standaard
variant beter bekend onder de vol
wassen doven. 
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Een aanpak zoals hierboven geschetst 
is, zal alleen dan succesvol zijn als 
een wetenschappelijk, onafhankelijk 
en landelijk instituut de activiteiten 
op dit terrein van de lexicografie van 
de Nederlandse Gebarentaal kan 
coördineren en aansturen. Zoals 
boven is opgemerkt, kan taalbeleid 
verschillende resultaten opleveren. 
Om het taalbeleid bij te kunnen stel
len is het ook noodzakelijk om het-
proces van standaardisatie te monito
ren en te evalueren. Ook dit is duide
lijk een taak voor een dergelijk insti
tuut. 
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GEHOORD EN GEZIEN 

Protocol taal-/spraakdiagnotiek 

N V L F / F E N A C / B O S K e n F O S S 

Veel ouders van kinderen met spraak-
/taalproblemen herinneren zich het 
moeizame traject totdat hulpverleners 
eindelijk de ernst van de problemen 
bij hun kinderen erkenden. 
Bovenstaande organisaties geven in 
het nieuwe protocol de meeste ideale 
route aan om ouders en kinderen 
effectief en efficiënt te helpen. De 
organisaties hebben dit initiatief geno
men om te voorkomen dat kinderen 
niet goed of te laat worden geholpen. 
Daartoe hebben zij de volgende twee 
punten in het protocol beschreven. 
• een overzicht van beslismomenten 
over de spraak-/taaldiagnostiek bij 
kinderen 
• afspraken over de diagnostiek en 
het vervolgtraject bij kinderen bij wie 

de spraak-/taalontwikkeling zorgen 
baart. 

In drie leeftijdscategorieën worden de 
screening, het verwijstraject, de dia
gnostiek en het traject na de diagnos
tiek beschreven. Van belang is, dat bij 
ernstige twijfels over de spraak-/taal
ontwikkeling multidisciplinaire dia
gnostiek binnen een audiologisch 
centrum mogelijk is. Verwijzingen 
door de huisarts op aandringen van 
de logopedist is hiervoor bijvoor
beeld noodzakelijk. Met name de 
Commissies van Onderzoek van de 
scholen zullen effecten van de afspra
ken waar kunnen nemen. 
De Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie (NVLF), de 

Federatie van Nederlandse Audio-
logische Centra (FENAC), de 
Vereniging van motorisch gehandi
capte kinderen en hun ouders (BOSK) 
en de Nederlandse Federatie van 
Ouders van Slechthorende kinderen 
en kinderen met Spraak-/taalmoei-
lijkheden zijn het in november 1997 
eens geworden over de onderlinge 
samenwerking, die voor de hulpver
lening aan de kinderen met spraak-
/ taalproblemen nodig is. 
Voor belangstellenden is het protocol 
opvraagbaar bij bovenstaande vereni
gingen of bij de Stichting Dienstver
leners Gehandicapten (SDG. Postbus 
22, 3500 AE Utrecht). 
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Reactie op de wijziging van de 
O.A.L.T.-regeling 
M. Everts 
VeBOSS-Werkgroep NT2 

Vanaf het tot stand komen van de 
'Uitwerkingsnotitie Onderwijs in 
Allochtone Levende Talen', (1996) is 
het begrip Onderwijs in Eigen taal 
(OET) verdwenen uit het onderwijs-
jargon. 
Voortaan wordt er gesproken over 
Onderwijs in Allochtone Levende 
Talen (OALT). 
Dit onderwijs is volgens het kabinet 
belangrijk vanwege de bijdrage aan: 
1. De emancipatie en participatie 
van allochtonen in de Nederlandse 
samenleving 
2. Een ook economisch krachtig 
Nederland 
3. Het meer intercultureel worden 
van de Nederlandse samenleving als 
geheel. 
Het OALT wordt ingepast in het loka
le onderwijsbeleid van staatssecreta
ris Netelenbos. 
De overheid stelt een landelijk 
beleidskader vast met betrekking tot 
zowel de verdeling van het budget als 
meer inhoudelijke zaken. De midde
len voor de uitvoering van het OALT 

moeten door de landelijke overheid 
aan de gemeenten ter beschikking 
worden gesteld. De gemeenten moe
ten plaatselijke verordeningen opstel
len waarin de invulling van het OALT 
wordt vastgelegd. 
De scholen kunnen een offerte uit
brengen aan het gemeentebestuur om 
aan te geven welk onderwijsaanbod 
zij kunnen en willen verzorgen. De 
nieuwe regeling gaat met ingang van 
schooljaar 1998/1999 in. 

Splitsing O.A.L.T ( via wetswijzi
ging): 
Splitsing in twee functies: 
a) OALT als ondersteuning voor het 
NT2-onderwijs, (onder schooltijd 
voor onderbouw basisschool tot en 
met groep 4) 
b) OALT als apart vak (buiten school
tijd, alle taalgroepen, richt zich op 
taalontwikkeling) 

Organisatiemodellen: 
1. OALT als apart vak in de verlengde 
schooldag 

2. OALT als apart vak onder eigen 
beheer doelgroep 
3. Combi-model: OALT als onder
steuning binnen schooltijd OALT als 
apart vak buiten schooltijd. 

Het binnen schooltijd verliezen van 
OALT als onderwijsondersteuning 
voor het NT2-onderwijs vanaf groep 
5, deed ons besluiten als werkgroep 
de hieronder weergegeven 'brand
brief' te schrijven aan de staatssecre
taris. 
Met het onweerlegbare feit dat 
gehandicapte allochtone kinderen 
veel langer dan tot en met groep 4 
afhankelijk blijven van hun moeder
taalontwikkeling voor het verwerven 
van een redelijke Nederlandse taal
vaardigheid, wordt in deze voorstel
len totaal geen rekening gehouden. 
Ook de grote vervoersproblemen (in 
onze sector) die samenhangen met de 
nieuwe invulling buiten schooltijd 
blijven vooralsnog onopgelost. 

Staatssecretaris O.C.en W. 
Mevrouw T. Netelenbos 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Onderwerp: Veranderingen OALT 

Datum: 11-12-1997 

Geachte Mevrouw de Staatssecretaris, 

Allereerst willen we ons even voorstellen. Wij zijn een van de werkgroepen van de VeBOSS. 
De Nederlandse Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-taalmoeilijk-
heden. Onze werkgroep komt op voor de belangen van de meertalige kinderen, die op ons type scholen binnenstromen met als 
probleem: spraak-taalgestoordheid en of slechthorendheid. 
In verband met het voornemen de O.A.L.T-regelingen te wijzigen, spreken wij onze grote bezorgdheid uit en willen we pleiten voor 
handhaving van O.A.L.T. binnen de scholen van ons type. 
Daarvoor hebben we de volgende drie argumenten: 
I Als je als school bij aanname selecteert op taalgestoordheid, dit betreft dus tevens moedertaalachterstand, dan zal het helder zijn, 
dat juist de ontwikkeling van die moedertaal van cruciaal belang is voor de uiteindelijke ontwikkeling van het Neder-lands. In de 
vakliteratuur is al eerder aangetoond dat er voor de ontwikkeling van een tweede taal afhankelijkheid bestaat t.o.v. de moedertaal. 
Bovendien moeten de beide talen boven een bepaald niveau komen voordat de tweetaligheid zijn vruchten af kan werpen voor de 
taal-denk-ontwikkeling. 
(J. Cummins,Afhankelijkheidshypo-these en Drempelhypothese) 
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2. Wanneer men voornemens is de O.A.L.T.- les vanaf groep 5 t/m 8 buiten het lesprogramma van de school te plaatsen, is hier
voor het uitgangspunt het niveau van ontwikkelingsleeftijd van allochtone kinderen aan het einde van groep 4 op basisscholen 
(met vaak OVB-hulp en begeleiding vanuit de Onderwijsbegeleidings-diensten). Daarna is les in de moedertaal gekoppeld aan de 
school niet meer nodig. Op de scholen voor speciaal onderwijs (zonder OVB-netwerk en Onderwijsbegeleidingsdienst-hulp) wordt 
die ontwikkelingsleeftijd pas drie tot vier jaar later of nog veel later bereikt. 

3. Enige tijd na het (geplande) eindigen van het O.A.L.T. binnen school, op de leeftijd van 9-10 jaar, blijkt een belangrijk omslag
punt te liggen voor veel van onze leerlingen. Dan bereiken de allochtone kinderen wel of niet de omslag van dagelijkse taalvaar
digheden naar schoolse taalvaardigheden (cognitief abstractere zaken). 
Wanneer het OALT (binnen de scholen) wordt ingekrompen tot groep 4, zal het omslagpunt bij onze kinderen niet bereikt worden. 
De nauwe samenwerking met leerkrachten in de eigen taal is hierbij op onze scholen onontbeerlijk gebleken. Dit genoemde 
omslagpunt kan beslissend genoemd worden voor de taal-denk-ontwikkeling in het Nederlands bij allochtone kinderen op onze 
scholen. 

Hopelijk kunt u instemmen met de aangevoerde argumenten en wilt u voor onze sector de veranderingen extra overwegen. 

VeBOSS-Werkgroep NT2. 

VAN DE BESTUREN 

Nieuws in het kort van de VEDON 
F. Saan 
Voorzitter VEDON 

In de afgelopen jaren is het bezoek 
aan de studiedagen van de VEDON 
in het algemeen gestaag teruggelo
pen. Sommige studiedagen konden 
zelfs geen doorgang vinden vanwege 
onvoldoende aanmeldingen. De stu
diedag voor medewerkers uit de 
Zorg was daarentegen weer een groot 
succes. Een van de verklaringen voor 
de mogelijke terugloop is het grote 
aanbod aan studiemogelijkheden die 
de instituten en instellingen zelf bie
den voor hun eigen werknemers, 
waardoor extra studiedagen makke
lijk als een ballast worden ervaren, 
waar ze als ondersteuning zijn 
bedoeld. 
In de ledenvergadering van vorig jaar 
heeft het bestuur al aangegeven te 
willen gaan denken aan de VEDON 
als één school met verschillende vak
groepen daarbinnen. We pretenderen 
absoluut niet de directie van die 
school te zijn, maar denken wel een 
bijdrage te kunnen leveren aan het 
uitwisselen van ervaringen tussen de 
diverse 'vakgroepleden'. 
We hebben een groot aantal 'vakgroe
pen' benoemd, met het besef, dat deze 
reeks schier oneindig kan worden, 

want we hebben allerlei vormen van 
clustering binnen onderwijs en zorg 
bekeken. Bovendien valt er bij iedere 
clustering weer een verdeling te 
maken naar globale leeftijdscatego
rieën en schooltypen. Het idee blijft 
hetzelfde, we gaan binnen de institu
ten en instellingen kijken wie zich 
met een bepaald vak bezighouden en 
nodigen deze mensen gericht, op 
naam, uit om op een woensdagmid
dag en -avond naar Amersfoort te 
komen om elkaar te leren kennen en 
ervaringen uit te wisselen. We stich
ten daarmee geen nieuwe commis
sies, die geruime tijd blijven draaien, 
maar we brengen mensen eenmalig 
bij elkaar. 
We denken aan maximaal vier men
sen per instituut, waardoor de maxi
male bezetting van zo'n avond 16 per
sonen wordt. Een bestuurslid is 
steeds aanwezig als gastheer/-vrouw 
en om het proces wat aan te sturen. Er 
zijn bijvoorbeeld overal leerkrachten 
die met dove kinderen werken in de 
leeftijd van ± 5-6 jr, het overgangsge
bied van gebaren naar Nederlands. 
"Hoe doe jij dat", zou een avondvul
lend gesprek kunnen opleveren. Er 

zijn ook mensen die zich specifiek 
met PAD bezighouden, die zouden 
we ook kunnen uitnodigen, etc. 
We hebben berekend, dat als we dit 5 
a 10x per schooljaar zouden doen, dat 
we dan in een jaar tijd 80 tot 160 leden 
met elkaar in contact hebben 
gebracht. Ondertussen hebben wij als 
bestuur de gelegenheid beter voeling 
te krijgen met onze achterban en bij 
de organisatie van congres of studie
dagen beter te kunnen uitgaan van de 
wensen die we hebben opgetekend 
op de betreffende avonden. 
In het geval van samenwerken met de 
VeBOSS bij de organisatie van studie
dagen zou een soortgelijke formule 
kunnen werken om nog veel breder 
mensen met elkaar in contact te bren
gen. Hetgeen onze twee verenigingen 
bindt, is het feit dat we gespeciali
seerd zijn in communicatieproblema-
tiek. Niet omdat we zoveel proble
men hebben, maar omdat we samen 
werken aan de oplossing daarvan. 
Gezien de mogelijke, praktische con
sequenties van dit plan, zullen we dit 
plan voorleggen aan het directeuren-
overleg. 
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A. Bron, lid van de redactie. 

Horen, 24e jaargang, januari 1998, 
nummer 1 

Een bijzondere jaargang van het tijd
schrift Horen, aangezien de 
Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden dit jaar haar 90 jarig 
bestaan viert. 

Ineke Kester: A. G. Bellschool: onder
wijs voor slechthorenden. Een inter
view met directeur Ger Venema. 

Piet Valk: Vochtproblemen en de 
gehoorfunctie 

In dit artikel wordt ingegaan op de 
invloed van vocht op het hoortoestel. 

Klankbord, nummer 6 Kerst 1997 
Dit is een uitgave van Instituut Sint 
Marie. Centrum voor auditief en 
communicatief gehandicapten. 
In deze uitgave van Klankbord staat 
het thema communicatie centraal. In 
diverse artikelen wordt het thema 
communicatie belicht. 
Er wordt onder meer ingegaan op 
sociale vaardigheidstrainingen. 
Daarnaast wordt een beschrijving 
gegeven van verschillende leefgroe

pen op Sint Marie. Tot slot wordt 
beschreven op welke wijze de Kring 
voor kinderen met een stoornis op het 
autistisch spectrum wordt vorm 
gegeven. 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

P. Willemen, lid van de redactie 

The Volta review (Vol 99, nr 1) 
Communicating About Pretend Play: 
A Comparison of the Utterances of 4-
Year-Old Normally Hearing an Deaf 
or Hard-of-Hearing Children in an 
Integrated Kindergarten. 
(P. Brown/S.Prescott/F. Rickard/M. 
Paterson) 
Vier dove/slechthorende en vier nor
maal horende kleuters werden op 
video vastgelegd tijdens verbeeldend 
("doen alsof") spel. Het ging met 
name om de uitingen met betrekking 
tot de gebruikte voorwerpen, de rol
len en de gespeelde handelingen. 
Statistische analyse van de gegevens 
toonde aan dat de dove/slechthoren
de kinderen, vergeleken met de 
horende kinderen significant meer 
uitingen produceerden die betrek
king hadden op het voorwerp zelf (in 
tegenstelling tot het imaginair 
gebruik van dat voorwerp), vaker een 
naamloze rol speelden (in tegenstel
ling tot het spelen van b.v. een moe
der of een politieman) en zich beperk
ten tot feitelijke dicht-bij-huis hande
lingen (in tegenstelling tot min of 
meer afgesproken abstractere hande

lingen). Wat zijn hiervan de gevolgen 
voor de beide groepen in een geïnte
greerde setting en welke interventie
strategieën zouden leerkrachten hier
bij kunnen volgen? 

The Journal of the Britisch 
Association of Teachers of the Deaf 
(Vol 21, nr 3) 
Special focus edition: Sign bilingu-
alism in the education of deaf child
ren. 
Deaf Children: educating for bilingu-
alism. (C. Baker) 
In vier hoofdstukken wordt tweeta
ligheid van verschillende kanten 
belicht. De eerste drie behandelen ele
mentair menselijke aspecten, waarbij 
tweetaligheid bij horende kinderen 
als uitgangspunt wordt genomen: 
welke effecten die bij een horend kind 
gezien worden, kunnen ook bij een 
doof kind (als individu én als lid van 
een groep) verwacht worden? 
Het tweetalig onderwijs kan grofweg 
in twee modellen onderscheiden wor
den: het "wegdrukmodel", waarbij 
de verworven gebarentaal zo snel 
mogelijk (op 3 of 4-jarige leeftijd) ver

vangen wordt door de taal van de 
horende omgeving, en het "verrij
kingsmodel" waarbij beide taalsyste
men naast elkaar blijven bestaan en 
elkaar kunnen versterken en verrij
ken. De schrijver eindigt met een tien
tal basisideeën van waaruit het verrij
kingsmodel in praktijk gebracht kan 
worden. 

Sign Language Assessment: A Dutch 
Project. (H. Knoors/ A. Baker) 
Binnen een bilinguaal project voor 
dove kinderen (van 5 tot 9 jaar) is het 
opstellen van gebarentaaltests een 
belangrijk onderdeel. Dat is echter 
verre van eenvoudig; met name 
methodologische problemen komen 
om de hoek kijken. Een verslag van 
het opstellen en toetsen van dit soort 
tests in Rotterdam en Voorburg 
(SPRONG). 

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

R ich t l i j nen voor het i n d i e n e n van een a r t i k e l 

De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in artikelen die 

worden aangeboden. Daarom moet kopij aan onderstaande criteria 

voldoen. 

Structuur 

Elk artikel moet een titel hebben met daaronder de eventuele subti

tel. Vervolgens de naam van de auteur. Het artikel wordt voorafge

gaan door een samenvatting met een lengte van circa 150 tot 200 

woorden. I let moet onderverdeeld worden in niet te lange stukken 

tekst, elk met een genummerde kop en eventuele subkopjes. Aan te 

bevelen is deze stukken tekst uit 400 tot 500 woorden te laten 

bestaan. Indien gewenst wordt aan het eind van het artikel informa

tie over de auteur en een literatuurlijst opgenomen met een maxi

mum van 15 titels, of een adres waar men meer informatie kan krij

gen. 

Lengte 

Het artikel mag een maximale lengte hebben van 5000 woorden. Bij 

langere artikelen zal de redaktie zich beraden over mogelijke plaat

sing, of zal het artikel, in overleg met de auteur, inkorten. 

Wijze van aanleveren 

Wij ontvangen de tekst graag op diskette in Wordperfect én in print. 

Zo min mogelijk tabs gebruiken. Tabellen ook opgemaakt in WP met 

een print erbij, of alleen als print. 

Illustraties en foto's 

Illustraties dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. Foto's mogen 

ook in kleur worden aangeleverd. Ze worden wel altijd in één kleur 

afgedrukt. Een (pas)foto van de auteur wordt zeer op prijs gesteld. 

Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd zijn en op de juiste 

wijze ingedeeld en genummerd. Geschreven tekst nooit in een sche

ma (figuur) aanbrengen. Bij grote illustraties, die vanwege het for

maat van Van Horen Zeggen verkleind moeten worden, mag dit ver

kleinen geen onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. Wij 

zien de illustraties graag op diskette aangeleverd in EPS of TIFF for

maat én als print. 

Inhoud 

Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, zodat de inhoud 

op juiste wijze kan worden weergegeven. Eenvoudige persoonlijke 

aantekeningen zijn onvoldoende De spelling is die van de voor

keursspelling (Groene Boekje). In wetenschappelijke artikelen moet 

vaktaal zoveel mogelijk worden vermeden ol zodanig omschreven, 

dat de tekst voor het merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 

NIEUWSMARKT 

Symposium IvD 
Het Instituut voor Doven in St. Michielsgestel organiseert op 
20 maart 1998 een symposium met als thema: "Van 
tweeën een... of toch twee?" (Tweetalig opvoeden van 
dove kinderen; hoe staan we ervoor?). Op het programma 
staan lezingen van prof. A. Baker en dr. H. Knoors betreffen
de de Nederlandse Gebarentaal. Enkele mensen vertellen 
hun ervaringen met het gebruik van NGT binnen de onder
bouw van school Eikenheuvel, 's Middags kunt u een aantal 
workshops bezoeken: De NGT in verband gebracht met taal
keuze, dovencultuur, meervoudig gehandicapte kinderen, 
voorlezen, onderwijs aan horende volwassenen en geba
rentaalvaardigheidstoetsen bij dove kinderen. 
Voor informatie: 073- 5588482 / teksttel. 073 - 5588328. 

STUDIEDAG 
VERENIGING 0 EN A 

De Vereniging ter Bevor
dering van ortho-agogi-
sche Aktiviteiten organi
seert op 4 april 1998 in 
Ede een studiedag met als 
thema: 
Kijken is niet genoeg-
diagnostiek in de jeugd
zorg. 
Voor folder en informatie: 
070-3994619 
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NIEUWSMARKT 

Rudolf Mees Inst i tuut in de G.T.C. 
Met de Kerst-actie van PTT-post heeft het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs van het 

Rudolf Mees Instituut een Gebaren-

TaalCabine gewonnen. De precieze 

realisatie van deze cabine ligt nog niet 

vast, maar het zal een hokje worden, 

zoals te vinden op stations en waarin je 

pasfoto's kunt maken, maar dan met 

een computer en een beeldscherm en 

daarop een videocamera. Je gaat op 

een kruk in het hokje zitten, trekt het 

gordijntje dicht (als je privacy wilt) en je 

kijkt naar het beeldscherm waarop 

voorbeeldgebaren worden vertoond 

vanaf een cd-rom. Je doet die gebaren 

na en dat wordt opgenomen door de 

video-camera die op jou gericht is. Een 

videorecorder neemt dat op en vervol

gens kun je kijken hoe je het hebt gedaan, wat er kan verbeteren. Je kunt de opnamen op je eigen 

band meenemen en aan bijvoorbeeld een gebarendocent laten zien. Gebruikers kunnen niet alleen 

leerlingen zijn, maar ook leraren, ouders, andere medewerkers en zelfs mensen van buitenaf die 

zich in gebarengebruik willen verdiepen. 

$ & & & ' 

CURSUS 'OMGAAN MET DOVEN' 
De omgang tussen een dove en een horende verloopt vaak nie 
zo gemakkelijk. De communicatie levert soms problemen op, 
en ook is het voor een horende moeilijk om te begrijpen wat het 
betekent doof te zijn. Madido (Maatschappelijke 
Dienstverlening aan Doven) afdeling Volwassenen-educatie 
heeft een programma ontwikkeld om horenden meer commu
nicatievaardigheden en meer begrip voor doofheid te doen ver
werven. 

Het programma duurt minimaal drie en maximaal acht dagde
len. 

In overleg met de opdrachtgevers/deelnemers wordt een cur
sus op maat samengesteld. De docent is doof. 
Voor informatie: teksttel. 030-6054540//tel. 030-6051219 

adido 
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NIEUWSMARKT 

Recentelijk verscheen in de serie "Vragen, Twijfels, Zorgen over de ontwikkeling van 
kinderen" VTO-cahier nummer 3: VTO in de praktijk thuis. Het boekje is bedoeld als 

wegwijzer voor ouders die in het leven van alle dag vol vragen 
zitten over het problematisch gedrag van hun kind in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. 

(VTO= VroegTijdige Onderkenning van 
ontwikkelingsstoornissen) 

N i e u w e V.T.O - Publ icat ie 

Auteurs: 
Jan van der Hoeven en 

Klazien Kruidenier-Bron 
Kosten: f 7,50 excl. 

verzend/adm. kosten 

Voor informatie: 
tel/fax: 070-3238235 

Mededeling 

De interkerkelijke organisatie voor 
personele samenwerking, DIENST 
OVER GRENZEN, zoekt kandida
ten voor de functie van adviseur 
voor een dovenondersteunings-
project in Maputo, Mozambique 
ten behoeve van het Ministerie 
van Sociale Actie. Functie-eisen: 

opleiding op HBO-niveau logopedie, 
maatschappelijk werk of speciaal 
onderwijs, managementervaring, 
ervaring in het werken met doven en 
werkervaring in een ontwikkelings
land. Sluitingsdatum 30 maart. Meer 
informatie over de functie is verkrijg
baar op het bureau van: 

Dienst Over Grenzen, Postbus 177, 
3700 AD Zeist, tel. 030-6924884, fax. 
030-6924855, e-mail: dog@antenna.nl 

Vooraankondiging Symposium NWS 
Ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan organiseert de Nederlandse Vereniging 

voor Slechthorenden op 6 november 1998 (locatie nog onbekend) een symposium met 

als thema: "Slechthorendheid zal onze zorg zijn, ook na het jaar 2000" 

Voor informatie: teksttel. 030-2617677//tel. 030-2617616 
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COLOFON 

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

X 
z 
5 
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 
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• D. Smeenk, secretaris 
Rubensstraat 81, 9718 MG Groningen 
tel.: 050 - 318 10 91 

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

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

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

VeBOSS 
Mevr. drs. G.Y. Egtberts-van der Woude 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 

Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht 
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892 

• M.J. van Lee, penningmeester en ledenadmini
stratie, p / a Burgemeester de Wildeschool 
Postbus 430,1740 AK Schagen 
tel.: 0224 - 214 896 

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

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

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

hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd. 

Kopij, ingeleverd vóór 22 februari, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 26 april, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 30 augustus, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de derde aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 25 oktober, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de 

geldende jaargang. 



INSTITUTEN en 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 A K 
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. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
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 

TELEFOON 
033-4720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
076-5212352 
0512-514974 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2425728 
040-2423355 
053-4333767 
053-4335382 
0113-213407 
0113-213407 
070-3948994 
024-6841790 
024-6848555 
050-5255190 
050-5470888 
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 
076-5142325 
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 
050-5470881 
023-5246797 
045-5212957 
071-5720330 

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

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

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

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Internaten Groningen 
Rudolf Meesinstituut 
Dependance R.M.I.- 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 
050-5350449 
050-5350454 
050-5271808 
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 



KAS Systeem 

Een bijzondere vorm van communicat ie 

Speciaal voor klassikaal onderwijs aan audit ief gehandicapten 
ontwikkelde P O G O di t bijzondere communicat ie systeem. Het 
KAS Systeem maakt de communicat ie tussen zowel de leerkracht 
en de leerlingen als tussen de leerlingen onderl ing op een pre t t i 
ge wijze mogeli jk. 

Aanleiding hiertoe was het verzoek in 1989 van de Koninkli jke 
Ammanst icht ing te Rot terdam om het P O G O vergadersysteem 
aan te passen aan de specifieke wensen van een Klas communica
t ie systeem. 

P O G O Geluid nu 50 jaar bezig met Geluid en Beeld techniek 
heeft zich al t i jd moeite gegeven om specifieke wensen te kunnen 
honoreren. 

Zodoende werd het KAS Systeem ontwikkeld. Di t KAS Systeem 
dat in verschillende uitvoeringen wordt vervaardigd, kan veelal 
worden aangepast voor de gewenste diciplines. 

Voor groepssett ing b.v. werd voor de Bertha Muller school 
in U t rech t een zeer speciale schakeling on tw ikke ld met 
infra-rood afstandbediening. 

Al le systemen werken to t volle tevredenheid bij de diverse scho
len en worden ook steeds nabesteld. 

POGO GELUID \J> 

Willebrordusstraat 58 
3037 TV Rotterdam 
Postbus 3078, 3003 AB Rotterdam 
TelefoomOIO - 465 14 33 
Telefax: 010 - 466 13 61 
E-mail: pogo@pi.net 

• 
. # 
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