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Zo vlak voor de zomervakantie is het goed om terug te kijken op 
het afgelopen schooljaar. Er is veel gebeurd in ons werkveld. De 
Rugzak begint handen en voeten te krijgen, de indicatiestelling 
maakt vorderingen en de REC's krijgen vorm en inhoud. Er zijn 
samenwerkingsverbanden tussen scholen voor SH/ESM en 
Doveninstituten ontstaan en de groep ambulant begeleide kin
deren groeit gestaag. Voor het eerst in hun historie hebben onze 
beide verenigingen een gezamenlijke conferentiedag gehouden. 
Wat binnen de redactie van Van Horen Zeggen al jaren de 
gewoonte is, zien we nu terug in al deze activiteiten: samenwer
king met als doel een verdere professionalisering en kwaliteits
verbetering van ons handelen met het auditief en communicatief 
gehandicapte kind. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Van 
Horen Zeggen ruimte biedt aan mevr. dr. Goorhuis-Brouwer. Zij 
zet voor u het belang uiteen van een multidisciplinaire benade
ring van het kind met spraak-taalproblemen. Dat is niet nieuw, 
maar in dit artikel gaat zij verder in op de indicatiestelling en de 
onderwijsbeperking die dat oplevert. Van groot belang is een 
goed geprotocolleerde diagnostiek om te komen tot een juiste 
indicatiestelling. 

De drie volgende artikelen zijn allen geschreven vanuit de 
onderwijspraktijk: U kunt hier lezen hoe de Bertha Muller 
School zijn keuze heeft gemaakt voor nieuwe klassenappara
tuur. Daarbij is men niet over één nacht ijs gegaan. Alle betrok
kenen binnen en buiten de school hebben hun aandeel geleverd 
en het resultaat mag er zijn. Dat de ontwikkeling van het lexicon 
voor kinderen van groot belang is wordt onderstreept door het 
artikel van Marian Hoefnagel. 2 Jaar geleden schreef zij daar al 
over in Van Horen Zeggen. Zij laat u nu lezen wat er in de onder
wijspraktijk van de A.G. Bellschool ontwikkeld is en met veel 
voldoening gebruikt wordt. Ook het kind met stoornissen in het 
autistisch spectrum krijgt weer aandacht. 

J. Schrurs beschrijft heel nauwkeurig waarin kinderen met taal
ontwikkelingsstoornissen en kinderen met autisme van elkaar 
verschillen en met elkaar overeenkomen. Daarbij komt hij tot 
een "handleiding voor jezelf". Uiteraard vindt u ook de bekende 
rubrieken "Gehoord en Gezien", "Van de Besturen" en de 
Nieuwsmarkt. Tenslotte: de oplettende lezer vindt al snel de 
advertentie waar gevraagd wordt om een nieuw redactielid. Iets 
voor u misschien? 

Rest mij u een plezierige vakantie toe te wensen, waarin de vóór 
u liggende Van Horen Zeggen nummer 2 wellicht een plaatsje 
vindt. Of heeft u hem dan al uit? 

Frans Mollee 
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ARTIKELEN 

Geprotocolleerde diagnostiek 
bij de indicatiesteling SH/ 
ESM onderwijs. 

Dr. S .M. G o o r h u i s - B r o u w e r 

Samenvatting 

De primaire diagnostiek voor kinderen met een communicatieve han

dicap moet plaats vinden door een multidisciplinair team, waardoor 

duidelijk gemaakt kan worden of het primair gaat om een communi

catief probleem, dan wel een (te verhelpen) medisch probleem of een 

leerprobleem. Vervolgens moet de taal geanalyseerd worden op 

onderscheiden taaicomponenten. Voor jonge kinderen ziet dit er 

anders uit dan voor oudere kinderen. Bij jonge kinderen zal de taal-

produktie in de breedte geanalyseerd moeten worden, o.a. met de 

Schlichting test voor taalproduktie. Bij oudere kinderen kunnen de ver

schillende taaicomponenten ook in de diepte geanalyseerd worden. 

Het onderwijs aan SH/ESM- scholen zal een totaal didactisch pakket 

bieden, waarbij de leerkracht centraal staat en de verschillende thera

peutische disciplines onderwijsondersteunend zijn 

1. Inleiding 

De ontwikkelingen binnen de onder
wijspolitiek nopen tot reflectie op 
eigen handelen binnen het SH/ESM-
onderwijs. Opgebouwde ervarings
deskundigheid van verschillende dis
ciplines moet vertaald worden naar 
omschreven uitgangspunten en crite
ria. Reflectie moet komen op begrip
pen als onderwijs, onderwijsbeper-
king, communicatieve stoornis en 
therapie. Het uiteindelijke doel van 
al onze inspanningen zal neergelegd 
moeten worden in een geïntegreerd 
didactisch model: de Rugzak indi
ceert voor onderwijsbeperkingen en 
niet voor noodzakelijke therapieën. 
Dit neemt niet weg dat het begrip 
communicatieve stoornis wel het uit
gangspunt is bij het aangeven van de 
onderwijsbeperking. Naast de ont
wikkelingen in de onderwijspolitiek 
zijn er ook ontwikkelingen binnen de 
gezondheidszorg. Ook hier wordt 
gevraagd om objectieve uitgangs
punten en criteria voor het verlenen 

van zorg. Er wordt gestreefd naar een 
kosten-effectieve gezondheidszorg. 
De Ziekenfondsraad heeft in 1996 een 
lijst met 126 verstrekkingen gepubli
ceerd, waarbij twijfel bestaat omtrent 
de doelmatigheid van die verstrek
king. Op de 14e plaats op deze lijst 
staat de verstrekking: logopedie bij 
taalstoornissen. Ook hier wordt in 
feite de vraag gesteld: "Wat is een 
communicatieve stoornis en welke 
therapie moet hiervoor gevolgd wor
den?" 

Bij de discussie over de hulpverle
ning aan kinderen met communica
tieve problemen spelen de uitgangs
punten van de beide ministeries 
dwars door elkaar heen. 
Hoe een en ander te begrijpen en in 
positieve banen te leiden? 

Voor beide discussies lijkt het belang
rijk te beginnen bij het begrip 
Communicatieve Stoornis en van 
daaruit te kijken naar therapieën en 
eventuele onderwijsbeperkingen. 

2. Communicatieve stoornissen 

Communicatieve stoornissen bij kin
deren manifesteren zich veelvuldig 
als stoornissen op het gebied van het 
gehoor- en/of spraak-taalfunctie: op 
basis van een niet goed gehoor of een 
onvoldoende spraak- en taalontwik
keling verloopt het contact met de 
omgeving niet optimaal. 
Aanvankelijk lag de aandacht vanuit 
de hulpverlening hoofdzakelijk bij 
dove en slechthorende kinderen. 
Wanneer geschreven of gesproken 
werd over communicatieve stoornis
sen kon de ondertitel zijn: hoorstoor-
nis, auditieve perceptie en taalstoor
nissen (Bamford e.a. 1992) of: com
municatie door spraak en taal, ook 
met een slecht gehoor (Graeff e.a. 
1991). 

Halverwege de jaren '70 werd op de 
consultatiebureaus in Nederland een 
standaard gehoorscreening inge
voerd (Ewing 1971), teneinde kinde
ren met een verminderd gehoor tijdig 
te kunnen opsporen en op die manier 
het niet goed verlopen van de spraak-
en taalontwikkeling te voorkomen. 
Sinds het begin van de jaren '80 wordt 
ook het signaleren van een niet goed 
verlopende spraak- en taalontwikke
ling van belang geacht om eventuele 
gehoorstoornissen op te sporen 
(Goorhuis-Brouwer 1985, de Ridder 
1990). De reden hiervan is dat gehoor
stoornissen weliswaar soms al vroeg 
worden ontdekt - doordat ouders 
merken dat een kind onvoldoende 
alert reageert op geluiden in de 
omgeving, of omdat bij de gehoor
screening op het consultatiebureau 
twijfels zijn gerezen omtrent het 
gehoor - maar dat desondanks toch 
bij veel kinderen de onvoldoende 
spraak- en taalontwikkeling vaak het 
eerste signaal blijkt te zijn dat er iets 
niet in orde is met het gehoor van het 
kind. Kinderen die gezien hun leeftijd 
onvoldoende spreken worden derhal
ve ook vaak aangeboden bij een 
KNO-arts of een Audiologisch Cen-
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trum, vanuit de verwachting dat ze 
minder goed horen. Door het 
omvangrijke aanbod van kinderen 
met een onvoldoende spraak- en taal
ontwikkeling ontstond toenemend 
inzicht in de diversiteit van spraak-
en taalontwikkelingsproblemen als
mede de beïnvloedende factoren op 
de spraak- en taalontwikkeling. 
Neurologische problemen, een zwak
ke of onvoldoende intelligentie en 
ontoereikende omgevingsfactoren 
blijken, naast het gehoor, eveneens 
een belangrijke rol te spelen. Ook zijn 
er kinderen die een spraak- en taal
probleem hebben zonder dat daar een 
duidelijke oorzaak voor is aan te wij
zen; de kinderen met een specifieke 
taalstoornis of dysfatische ontwikke
ling (Njiokiktjien 1987, Goorhuis & 
Schaerlaekens 1994). Naast een ge-
hooronderzoek dienen dus ook ande
re aspecten van het kind onderzocht 
te worden. 

Het bovengenoemde illustreert dat 
kinderen met communicatieve stoor
nissen als één diagnostische entiteit 
dienen te worden beschouwd, gezien 
de nauwe relatie tussen stoornissen 
van de gehoorfunctie en de spraak-
en taalontwikkeling. Dit is ook pre
cies wat gebeurt binnen het SH/ËSM 
onderwijs. Kinderen worden op de 
scholen toegelaten vanwege een 
gehoorprobleem of vanwege een 
spraak-taalprobleem, wanneer dit in 
het reguliere onderwijs problemen 
geeft. 

De criteria voor het omschrijven van 
een gehoorprobleem blijken minder 
moeilijk dan het omschrijven van de 
criteria van een spraak- en taalpro
bleem. Een gehoorprobleem is in 
decibellen uit te drukken. Hoe moet 
een spraaktaal-probleem uitgedrukt 
worden? In de literatuur blijkt hier 
geen consensus over te bestaan. Er 
bestaat fundamentele onenigheid 
over de terminologie en classificatie 
(Lahey 1990, Dunn e.a. 1996, Enderby 
e.a. 1996). Ten gevolge hiervan is men 
het ook niet eens over de incidentie 
van spraak- en taalstoornissen: schat
tingen lopen uiteen van 1% -19%. 
Ook is men het oneens over therapeu
tische implicaties voor specifieke, dan 
wel niet-specifieke taalstoornissen 
Bovendien wordt er vaak een onvol
doende differentiatie aangebracht 
tussen specifieke en niet-specifieke 

taalstoornissen, waardoor teveel 
kinderen onterecht als specifiek 
taalgestoorde kinderen doorgaan 
(McCauley e.a. 1990, Ziegler e.a. 1990, 
Schonweiier 1992, Goorhuis-Brouwer 
e.a. 1995). Het is dan ook niet vreemd 
dat het bureau Smets en Hover met 
betrekking tot spraak- en taalproble
men een aantal criteria uit de lucht 
heeft gegrepen, waar moesten ze ze 
anders vandaan halen? Dat deze cri
teria aangescherpt moeten worden 
spreekt vanzelf. Hierbij lijken mij 
twee zaken essentieel: 
Ten eerste wordt er gesteld dat een 
spraak-taalstoornis vastgesteld kan 
worden door een audiologisch en 
logopedisch onderzoek: dit is beslist 
onvoldoende. Te veel kinderen met 
medische en/of cognitieve proble
men blijven dan onopgemerkt. 

In de tweede plaats wordt gesteld dat 
de spraak-taalachterstand beoor
deeld moet worden t.o.v. het gemid
delde bij de kalenderleeftijd: ook dit 
is onjuist, een spraak-taalachterstand 
moet beoordeeld worden t.o.v. het 
gemiddelde bij de 
niet-verbale cog
nitieve ontwik
kelingsleeftijd!. 
(vast te stellen door 
een kinderpycho-
l o g i s c h / o r t h o p e -
dagogisch onder
zoek) W a n n e e r 
d i t n i e t gebeurt 
zal onvoldoende 
onderscheid ge
maakt kunnen wor
den tussen spraak-
taalgestoorde kin
deren en kinderen 
met leerbeperkingen 
(MLK/ZMLK). 

Alle kinderen met 
een verdenking op een spraak- en 
taalproblematiek dienen multidiscip
linair onderzocht te worden door een 
KNO-arts, een audioloog, een ortho
pedagoog/ontwikkelingspsycholoog 
en een logopedist (zie ook 
BOSK/FOSS nota's 1990, 1991, 1993). 
Multidisciplinaire diagnostiek op 
deze manier uitgevoerd kan een 
scherper onderscheid maken tussen 
specifiek en niet-specifiek taalge
stoorde kinderen, hetgeen van groot 
belang is voor te volgen therapie. 
In de loop van de tijd werd de multi

disciplinaire diagnostiek steeds aan
gescherpt en verfijnd (Goorhuis-
Brouwer 1988, Goorhuis-Brouwer e.a. 
1995,1997). Opvallend is dat bij ogen
schijnlijk specifiek spraak- en taalge
stoorde kinderen in het Groningse 
onderzoek (aangeboden door me
disch specialisten, waaronder in 50% 
van de gevallen de huisarts) steeds 
slechts ongeveer 25-30% van de kin
deren specifiek spraak- en taaige
stoord blijkt te zijn. 
Dit komt overeen met bevindingen 
vanuit ander multidisciplinair uitge
voerd onderzoek (Ziegler e.a 1990, 
Schonweiler 1992, Aram 1992), waar
in, eveneens bij veronderstelde speci
fiek spraak- en taalgestoorde kinde
ren, slechts ongeveer 40% van de kin
deren van deze diagnose kon worden 
voorzien, (zie tabel 1.) 
In een groot aantal gevallen worden 
gehoorproblemen geconstateerd die 
met behulp van medisch ingrijpen 
verholpen kunnen worden (30-40%) 
of ernstige cognitieve problemen 
waarvoor algehele ontwikkelingssti
mulatie is geïndiceerd (20-30%) 

Onderzoekers 

Goorhuis-Brouwer, 
1988; n=46 

Ziegler e.a., 1990 
n=100 

Schonweiler 1992 
n= 1305 

Aram e.a. 1992 
n=256 

Goorhuis-Brouwer 
e.a. 1995, n = 319 

leeftijdenSpecifiek 

2-3 jaar 

4-8 jaar 

2-8 jaar 

2-6 jaar 

2-6 jaar 

Goorhuis-Brouwer i 
e.a. 1997, n = 209 2-6 jaar 

spraak-en taaige
stoord 

24% 

39% 

37% 

40% 

25% 

28% 

Tabel 1.Analyse van veronder
stelde specifieke spraak- en 
taalproblemen met behulp van 
multidisciplinaire diagnostiek. 

Het vermogen om met behulp van 
multidisciplinaire diagnostiek onder
scheid te kunnen maken tussen speci
fiek en niet-specifiek spraak- en taal
gestoorde kinderen is van groot 
belang voor het te kiezen revalidatie-
programma. 
Specifiek spraak- en taalgestoorde 
kinderen zijn meestal gebaat bij 
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logopedische therapie of, wanneer de 
problematiek leidt tot een onderwijs-
beperking, bij een plaatsing op een 
school voor SH/ESM- onderwijs. 
Bij niet-specifiek spraak- en taalge-
stoorde kinderen liggen de therapie
keuzes ingewikkelder. Bijvoorbeeld: 
een kind met geleidingsgehoorverlie-
zen zal in eerste instantie een KNO-
medische ingreep ondergaan. Bij de 
meeste kinderen zal op een verbeterd 
gehoor een verbetering optreden in 
de spraak- en taalontwikkeling en is 
specifieke aandacht voor het spreken 
niet meer nodig. Bij een aantal kinde
ren met geleidingsgehoorverliezen 
zal dit niet het geval zijn: extra aan
dacht voor het spreken is dan nog wel 
nodig. Bij deze kinderen zal, net als 
bij kinderen met perceptieve gehoor-
verliezen, de afweging gemaakt moe
ten worden: regulier onderwijs met 
extra logopedie of SH/ESM-onder-
wijs? 

Bij kinderen met cognitieve ontwik
kelingsproblemen zal de taalproble-
matiek geplaatst moeten worden bin
nen het algehele ontwikkelingsbeeld: 
hoe verhouden zich de verbale en de 
niet-verbale ontwikkeling zich ten 
opzichte van elkaar? Kan volstaan 
worden met algehele ontwikkelings
stimulatie, bijvoorbeeld binnen het 
MLK/ZMLK-onderwijs (eventueel 
binnen de school nog aangevuld met 
logopedie) of moet gedacht worden, 
op basis van een grote discrepantie 
tussen verbale en niet-verbale presta
ties ten nadele van de verbale presta
ties, aan een MG-plaatsing binnen het 
SH / ESM-onderwijs? 
Bij kinderen met anatomische afwij
kingen aan de spraakorganen, zal in 
eerste instantie gedacht worden aan 
een operatief ingrijpen (bijvoorbeeld 
primaire plastisch chirurgische cor
recties bij kinderen met een schisis, of 
een pharynxplastiek bij kinderen met 
een congenitaal te kort velum). Veel 
kinderen zullen nadien een goede 
spraak- en taalontwikkeling doorma
ken, maar ook hier zijn uiteraard 
weer uitzonderingen op. 
Bij kinderen met ADHD zal in eerste 
instantie de beïnvloeding van het 
gedrag voorop staan in de vorm van 
medicatie en/of aangepast onderwijs 
(LOM/Pedologisch Instituut), even
tueel weer aangevuld met de eigen 
schoollogopedie. 
Bij kinderen met PDD-NOS of aan 
autisme verwante contactstoornissen 

staat de begeleiding voor de sociale 
ontwikkeling op de voorgrond. Ge
zien het feit dat kinderen met deze 
problematiek overal 'bijzonder' zijn 
en ze in ieder geval in hun taalge
bruik (pragmatiek) opvallen, kunnen 
deze kinderen soms behoren tot de 
SH/ESM-populatie. 

Een goede differentiatie tussen speci
fiek en niet-specifiek spraak- en taai-
gestoorde kinderen is van essentieel 
belang voor de eerste stap in het den
ken over de te volgen therapie en 
eventuele schoolplaatsing. Deze dif
ferentiatie wordt mogelijk door 
geprotocolleerde multidisciplinaire 
diagnostiek waarbij naast de audio
loog en de logopedist, de KNO-arts 
en de orthopedagoog/ontwikkelings
psycholoog een essentiële inbreng 
hebben. 

3. Onderwijsbeperking 

Smets en Hover gaan er vanuit dat 
een kind twee standaarddeviaties af 
moet wijken van het gemiddelde bij 
een taaltest om van een onderwijsbe
perking te kunnen spreken. De vraag 
is hoe reëel dit uitgangspunt is. 
De commissie Verhoeven (VeBOSS-
nota 1998) hanteert voor de analyse 
van het talige functioneren van kin
deren de volgende taaicomponenten 
(Bishop 1992) 
Problemen met het omzetten van taal 
in spraak: articulatiestoornissen en 
vloeiendheidsstoornissen. 
Centraal auditieve verwerking: her
kennen en synthetiseren van spraak-
klanken (auditieve waarneming, 
auditief geheugen). 
Grammaticaal ontleden en vormen 
van zinnen: morfologie en syntaxis. 
Interpreteren en conceptualiseren van 
taal: semantiek en pragmatiek. 
Hypothese toetsend leervermogen 
(afleiden van taalregels). 
Verbale informatieverwerking (on
derdeel van verbale intelligentie). 

Wanneer we de meest gebruikte 
Nederlandse taaltesten overzien 
blijkt er in de eerste plaats geen taai-
test voorhanden die alle taaicompo
nenten analyseert. Bovendien zijn de 
taaltesten sterk leeftijdsgebonden 
(Goorhuis & Schaerlaekens 1994). 
In de tweede plaats moeten een aan
tal taaicomponenten gemeten wor
den met behulp van psychologische 

tests, (zie tabel 2). 

Uit tabel 2 kunnen we afleiden dat 
taaibegrip (semantiek en pragmatiek) 
en taalproduktie (articulatie, fonolo
gie, morfologie en syntaxis) vooral bij 
jonge kinderen onderzocht kunnen 
worden. De 'hogere' talige functies 
(centraal auditieve verwerking, hypo
these toetsend verbaal leervermogen 
en verbale informatieverwerking) 
komen pas op oudere leeftijd aan de 
orde, tenminste wanneer het om 
objectivering gaat. 

Voor de vaststelling van de ernst van 
de spraak- en taalstoornis in relatie 
tot een eventuele onderwijsbeperking 
moeten we mogelijk onderscheid 
maken tussen kinderen van de onder
bouw (tot 7 jaar) en kinderen van de 
kernafdeling (boven 7 jaar). 
De opbouw van het spraak- en taal
systeem is voor de onderscheiden 
groepen ook verschillend. 

In het eerste levensjaar wordt bij kin
deren, op basis van een goed gehoor, 
een begin gemaakt met de opbouw 
van de auditieve waarneming, het
geen uitmondt in een centraal au
ditief verwerkingssyteem. Tevens 
wordt, op basis van een normale 
motoriek, een begin gemaakt met de 
opbouw van de articulatiebasis. 
Vanaf 12 maanden wordt, geleid door 
het taalaanbod in de omgeving en het 
leervermogen van het kind, een begin 
gemaakt met de opbouw van het 
woordenboek (de semantiek) en tus
sen 13 en 18 maanden verschijnen de 
eerste woordjes (start van de ontwik
keling van het woordgebruik). Tussen 
twee en drie jaar wordt een begin 
gemaakt met de ontwikkeling van de 
kennis van het grammaticale systeem 
en produceren de kinderen ook hun 
eerste zinnetjes. 
Dit systeem van centraal auditieve 
waarneming, woordkennis, gramma
ticaal inzicht, klankvorming, woord
vorming en zinsvorming vervol
maakt zich tot de leeftijd van onge
veer zes jaar, waarna zich hogere tali
ge functies kunnen ontwikkelen als 
hypothese toetsend leervermogen en 
verbale informatie verwerking waar
door o.a. lezen en schrijven mogelijk 
wordt. 
De basis voor het totale taalsysteem 
wordt dus gelegd in de eerste drie 
jaar en de ontwikkeling van dit sys-
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teem duurt tot ongeveer 7 jaar. De 
hogere talige functies zijn afhankelijk 
van deze basis. 

Kinderen met communicatieve pro
blemen zijn, naast het feit dat de 
periode van 0 tot 7 jaar de kritische en 

Taaicomponent 

Articulatie 

Centraal auditieve verwerking: 
-spraakverstaan onder moeilijke 
akoestische omstandigheden 
-auditief geheugen 

Fonologie/morfologie/syntaxis 

Semantiek en pragmatiek 

Hypothese toetsend verbaal 
leervermogen 

Verbale informatie verwerking 

Test 

FAN 
UAO 
Minimum Spreeknormen 

- Plomptest: spraakverstaan 
in ruis (in ontwikkeling) 
-LDT (zinnen nazeggen) 
WPPSI (zinnen nazeggen) 

GRAMAT 
TARSP 
STAP 
Schlichting 
TvK 

PKW 
Reynell 
TvK 
LDT (verhaaltje vragen; 
begrip en inzicht) 
RAKIT (woordbetekenis; 
vertelplaat) 

TvK 

LDT 
WISC 

Leeftijd 

1;3 - 4,0 
3;0 - 6;0 
3;0 - 6;0 

6;0 -12;0 

4;0 - 8;0 
4;0 - 6;6 

0;9 - 4;0 
1;3 - 3;11 
4;0 - 8;0 
1;6 - 6;3 
4;0 - 10;0 

2;3 - 3;9 
2;0 - 6;3 
4;0-10;0 
4;0 - 8;0 

4;8 - 10;8 

4;0 - 10;0 

4;0 - 8;0 
6;0 -10;8 

Tabel 2. Onderscheiden taaicomponenten en mogelijkheden tot 
inventarisatie. 

Gezien de neurale opbouw van het 
spraak- en taalsysteem lijkt het niet 
wenselijk om bij jonge kinderen een 
grens van twee standaarddeviaties 
aan te houden: ze zijn nog volop in 
ontwikkeling en de taalvaardigheid 
heeft mede invloed op ontwikke
lingsaspecten als verbaal denken, fan
taseren en sociale ontwikkeling. 
Een afwijking van één standaard
deviatie op de taalproduktie 
(Schlichting voor Taalproduktie), 
gerelateerd aan de niet-verbale cogni
tieve ontwikkeling (SON-R 2;6 - 7) -
gecombineerd met ernstige ongerust
heid van de ouders en de juf - zou 
voor de kleuters al voldoende moeten 
zijn. 
De vraag bij deze kinderen zou niet 
moeten zijn: wat is de onderwijsbe-
perking, maar: hoe kunnen we de 
onderwijsbeperking voorkomen? 

gevoelige periode is voor het leren 
van taal, om nog vier andere redenen 
kwetsbare kinderen: 
- In de eerste plaats kunnen zij hun 

probleem zonder specifieke hulp 
niet overwinnen. Zo werd aange
toond (Zink, 1995) dat kinderen 
zonder hulp stabiel blijven in hun 
taalontwikkeling. Anders gezegd: 
wanneer kinderen op driejarige 
leeftijd een zwakke taalontwikke
ling nebben, hebben zij op vijfjari
ge leeftijd relatief gezien nog 
steeds een even zwakke taalont
wikkeling. Hetzelfde geldt omge
keerd voor een sterke taalontwik
keling. 

- In de tweede plaats speelt de com
municatieve ontwikkeling een 
belangrijke rol bij het totale ont
wikkelingsproces. Horen, spreken, 
waarnemen, denken en contact 

maken beïnvloeden elkaar voort
durend. Een niet goed verlopende 
communicatieve ontwikkeling 
heeft een negatieve uitwerking op 
andere ontwikkelingsaspecten. 
Met name leerproblemen en soci-
aal-emotionele problemen kunnen 
het gevolg zijn van een niet goed 
onderkende en gerevalideerde 
communicatieve handicap 
(Cantwell e.a. 1980, Silva e.a. 1987, 
Ruttere.a. 1991). 
In de derde plaats vindt het opvoe
dingsproces tussen ouders en kin
deren voor een groot gedeelte via 
horen en spreken plaats. Door een 
niet goed verlopende communica
tieve ontwikkeling kunnen allerlei 
misverstanden tussen ouders en 
kinderen ontstaan, die uiteindelijk 
kunnen leiden tot (ernstige) opvoe
dingsproblemen (Verhulst 1985, 
Goorhuis-Brouwer 1988). 
In de vierde plaats is het regulier 
basisonderwijs zeer talig ingesteld. 
Wanneer kinderen niet op een 
gemiddeld niveau functioneren 
vallen ze al (bijna) buiten de groep. 

Jonge kinderen met spraak- en taal
problemen zijn In Ontwikkeling 
Bedreigde Kinderen 

Bij kinderen die ouder zijn dan 7 jaar 
kunnen de verschillende taaicompo
nenten veel beter in kaart gebracht 
worden dan bij jongere kinderen. 
Maar ook hier kan de vraag gesteld 
worden of uitgegaan moet worden 
van twee standaarddeviaties. In de 
eerste plaats is het onderwijs vanaf 
een jaar of zeven beslist niet minder 
talig dan in de periode daarvoor. Het 
talige leeraanbod wordt zelfs groter: 
ook aardrijkskunde en geschiedenis 
moeten onderwezen worden en het 
rekenonderwijs doet eveneens een 
beroep op talige functies. Vaak zal bij 
deze kinderen ook meer dan één taai
component een probleem geven: het 
hypothese toetsend leervermogen en 
de verbale informatieverwerking zijn 
gebaseerd op de kennis van fonolo
gie/morfologie/syntaxis en pragma
tiek. 
In de centraal auditieve processen is 
het verbale geheugen van groot 
belang geworden (Groenen 1997). 
Wanneer een kind op verschillende 
taaltesten functioneert tussen een 
-1SD en -2 SD is de 'som' dat er een 
ernstig taalprobleem is. 
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4. Het onderwijs 

Binnen de scholen staat het didactisch 
beleid voorop. De "Rugzak"indiceert 
voor onderwijsbeperking en niet voor 
noodzakelijke therapieën. Dit bete
kent dat een kind met een communi
catieve handicap omringd gaat wor
den door een multi- en interdiscipli
nair team, waarbij de leerkracht een 
centrale plaats inneemt. Dit betekent 
op zijn minst reflectie op de begrip
pen onderwijs en therapie. 
Het didactisch beleid dat ontstaat 
vanuit een geïntegreerde aanpak van 
alle betrokken disciplines binnen de 
school is erop gericht dat de leer
kracht zich laat voeden door specifie
ke therapeutische disciplines. De the
rapie wordt hierbij onderwijs
ondersteunend. 
De leerling kan van de therapeuti
sche disciplines nog hulp krijgen bij 
individuele vraagstellingen. De the
rapie is hierbij aanvullend op het 
totale didactische plan. 

Kinderen tot ongeveer acht 
jaar. 
Voor kinderen in de leeftijd tot onge
veer acht jaar kan gedacht worden 
aan meer verticaal opgebouwde groe
pen, waarbij de kinderen niet op basis 
van de kalenderleeftijd worden gese
lecteerd, maar op basis van hun taal-
begripsniveau in combinatie met psy
chologische en didactische gegevens. 
Op die manier kan naast de individu
eel gerichte aandacht door de logope
dist, ook klassikaal, gekoppeld aan 
andere vaardigheidstrainingen, de 
taal systematisch gestimuleerd wor
den. Op deze manier ontstaat naast 
een warm sociaal-emotioneel klimaat 
in de klas ook een beter toegesneden 
taalstimuleringsklimaat. Het beleid 
van de school is erop gericht het kind 
zo goed mogelijk te leren spreken 
(spraak) en zich zo goed mogelijk te 
leren uitdrukken (taal), om vervol
gens op die basis in de maatschappij 
te kunnen functioneren op cognitief, 
sociaal en emotioneel vlak, passend 
bij de mogelijkheden van het kind. 

Naast de specifieke taaldidactiek 
wordt uiteraard de motorische ont
wikkeling en de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling niet ver
geten. Het is de weg van doen, naar 
denken en durven. 

Kinderen vanaf ongeveer acht 
jaar. 
Deze kinderen zijn zich vrijwel altijd 
bewust van hun communicatieve 
handicap en zullen vaak de neiging 
hebben om zich terug te trekken uit 
de communicatie. Dit zal sterker zijn 
naarmate het taaibegrip en de niet-
verbale ontwikkeling van het kind in 
verhouding redelijk goed ontwikkeld 
zijn. Op basis van de nog steeds aan
wezige communicatieve handicap zal 
men aanlopen tegen allerlei leerpro
blemen. Sommige kinderen lijken 
zelfs te "verdebiliseren", omdat ze 
door hun onvoldoende spraak- en 
taalontwikkeling de aangeboden leer
stof en de omringende wereld onvol
doende kunnen ordenen en structure
ren (hypothese toetsend leervermo-

VHZ • jaargang 39 nummer 2 • juni 1998 



GEPROTOCOLLEERDE DIAGNOSTIEK BIJ DE INDICATIESTELING SH/ ESM ONDERWIJS 

gen en verbale informatieverwer
king). In de didactische setting zal 
men rekening moeten houden met 
een blijvende communicatieve handi
cap. Desondanks zal het kind zich in 
sociaal-emotioneel opzicht en ook 
cognitief zoveel mogelijk nog in posi
tieve richting moeten kunnen ontwik
kelen. Omgangsredzaamheid en ver
sterking van positieve ontwikkelings
aspecten wordt als didactisch doel 
erg belangrijk. Ook hier is de geïnte
greerde aanpak van alle betrokken 
disciplines binnen de school nodig. 
Het wordt de weg van durven, naar 
denken en doen. 

Gerichte taaldidactiek zal in samen
werking tussen de leerkracht, de neu-
rolinguïst en de orthopedagoog ont
wikkeld moeten worden ten aanzien 
van communicatieve vaardigheden 
en leesdidactiek. Door interne scho
ling zal de groepsleerkracht kwalitei
ten kunnen ontwikkelen, waardoor 
hij/zij gerichte vragen kan formule
ren met betrekking tot het functione
ren van individuele leerlingen. De 
verschillende therapeutische discipli
nes binnen de school kunnen, afhan
kelijk van het domein waarop de 
vraag betrekking heeft, ingeschakeld 
worden. 
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Nieuwe klassenapparatuur-
een proces 

A.A.W.Th. Vermeulen 

Samenvatting 

De Afdeling Slechthorenden van de Bertha Muller School in Utrecht 

heeft in het recente verleden zeer nadrukkelijk een discussie gevoerd 

over het gebruik van klassenapparatuur. De vijf slechthorenden-groe

pen van de afdeling zijn onlangs volledig opnieuw ingericht. Dit arti

kel beschrijft het proces dat voorafging aan de keuze van de klassen

apparatuur en het daarbij behorende meubilair. 

1. Inleiding 

De Bertha Muller School in Utrecht is 
een openbare school voor slechtho
rende kinderen en kinderen met 
spraak-/taalmoeilijkheden. De school 
kent de afdelingen Peuters, Kleuters, 
Slechthorenden en Meervoudig Ge
handicapten. 
Elke afdeling beschikt over medewer
kers met verschillende functies zoals 
groepsleerkracht, klassenassistent, 
logopedist, vakleerkracht, remedial 
teacher en cesar-therapeut. 
Tot voor kort beschikten de slechtho
renden-groepen over meubilair in een 
vaste hoefijzer-opstelling met, vol
gens een lijnsysteem, ingebouwde 
apparatuur. Wie de beurt had moest 
een knopje indrukken en in zijn 
microfoon spreken. Het signaal werd 
centraal versterkt en voor alle luiste
raars hoorbaar door hun hoofdtele
foon. De leerkracht was de regisseur 
van dit communicatiespel en kon 
door het indrukken van zijn knopje 
alles overrulen. Iedereen kon hem in 
zijn centrale positie goed zien en 
spraakaflezen. Het systeem toonde 
haar sterke kanten vooral tijdens klas
sikale instructiemomenten. 

In het verleden was de didactiek in 
het bijzonder gericht op de slechtho
rende leerling en werd de frontale 
onderwijsaanpak voor die categorie 
als de beste gezien. Tegenwoordig 
valt binnen onze afdeling op dat men 
zich veel meer wil bezighouden met 
het kind dat, naast zijn slechthorend

heid, nog andere problemen heeft en 
dus op een andere wijze dan voor
heen op de toekomst moet worden 
voorbereid. Onderwijsvernieuwin
gen die de laatste decennia elders 
gemeengoed werden, gingen soms 
aan onze school voorbij. Ze werden 
minder wenselijk geacht voor de kin
deren die op dat moment de school 
bezochten. Het team hield zich veel 
meer bezig met specifieke aspecten 
als Totale Communicatie en het struc
tureel aanpassen van de leerstof aan 
het slechthorende kind. 

De laatste jaren ontstonden steeds 
vaker problemen rond de apparatuur. 
Bij leerkrachten bestond een groeien
de behoefte aan andere onderwijs-
leersituaties dan de frontale en klassi
kale. Bovendien traden wegens ver
oudering regelmatig technische sto
ringen op en gebeurde het nogal eens 
dat ook hierdoor gebruik achterwege 
bleef. Als de technisch vakman de 
potmetertjes voor volume en klank
kleur had ingespoten met contact
spray hielp dat in het begin nog heel 
aardig. Op den duur was deze reme
die echter niet afdoende. 
Voor de medewerkers van de afde
ling werd de noodzaak van vervan
ging steeds duidelijker. Daarmee nam 
tevens de wens toe met elkaar te pra
ten over pedagogisch-didactische, 
audiologische, en technische ge
bruiksaspecten en de financiële over
wegingen die bij aanschaf van iets 
nieuws een rol kunnen spelen. 

2. Ontwikkelingen 

Door een schoolreorganisatie werd 
de zelfstandigheid van de Afdeling 
Slechthorenden gaandeweg groter. 
De medewerkers gingen richtingbe-
palend denken over vorm en inhoud 
van hun onderwijs. Zij kwamen tot 
een herdefiniëring van kindvisie, mis
sie en doelen. Daarbij werd aan geïn
dividualiseerd onderwijs, zelfstan-
digheidsvorming en onderlinge com
municatie en samenwerking een 
groeiend belang gehecht. 

Slechthorende kinderen blijven vaker 
dan voorheen met de hulp van ambu
lante begeleiding binnen het regulier 
onderwijs functioneren of worden 
daar, wanneer dat enigszins mogelijk 
is, naartoe verwezen. 
Binnen de SH-populatie van onze 
school zijn nu veel meer kinderen te 
vinden die, naast hun auditieve han
dicap, min of meer ernstige sociaal-
emotionele- of leerproblemen onder
vinden. 
De behoefte om de (onderwijsdoel
stellingen aan deze nieuwe groep en 
aan elk individuele leerling aan te 
passen is daardoor gegroeid. 

De teamleden vonden dat er nogal 
wat aan hun manier van werken 
moest veranderen om recht te kunnen 
doen aan de persoonlijke hulpvraag 
van elk afzonderlijk kind uit de zo 
gevarieerde afdelingspopulatie. De 
vaardigheden van de leerkrachten en 
de infrastructuur van de lokalen wer
den als niet toereikend beschouwd. 
In het document '"Kwaliteitszorg SH-
Afdeling Bertha Muller School" wor
den dan ook ondermeer de volgende 
aanbevelingen gedaan: 

een cursus klassenmanagement, in 
de vorm van een training op maat, 
om de leerkrachten beter toe te rus
ten voor de invoering van geïndi
vidualiseerd, gedifferentieerd 
onderwijs en het zelfstandig wer
ken. 

VHZ • jaargang 39 nummer 2 • juni 1998 



NIEUWE KLASSENAPPARATUUR-EEN PROCES 

- flexibilisering van klassenappara
tuur en meubilair. 

3. Klassenapparatuur en meu
bilair 

Samen met Andries Clemens, die als 
audioloog aan school verbonden is, 
bracht het team hedendaagse denk
beelden en ontwikkelingen op het 
gebied van apparatuur in kaart. 
Voor een goede communicatie blijft 
het gebruik van klassenapparatuur 
bij slechthorende leerlingen en bij 
leerlingen met spraak-/taalmoeilijk-
heden, die in menig opzicht ook als 
auditief slechter functionerend kun
nen worden beschouwd, van wezen
lijk belang. Ook ten aanzien van deze 
laatste groep kinderen mag, met 
betrekking tot het nut van het verbe
teren van de signaal/ruisverhouding, 
geen twijfel bestaan (J.J.M. Smilde, 
"Spraakverstaan in ruis"). 

Ook scholen voor slechthorende kin
deren en kinderen met spraak-/taal-
moeilijkheden zullen in de nabije 
jaren hun bestaansrecht steeds weer 
moeten kunnen aantonen. Alleen 
wanneer het lukt de school, door vol
doende onderscheid, van onmisbare 
waarde te laten zijn voor de aan haar 
toevertrouwde leerlingen is een toe
komstig voortbestaan verdedigbaar. 

Tegenwoordig bestaat de gedachte 
dat het, bij de keuze van klassenappa
ratuur, goed is uit te gaan van de 

eigen hoortoestellen van het slechtho
rende kind. In onze situatie deden de 
leerlingen de toestellen uit en zetten 
zij een hoofdtelefoon op. De techni
sche kwaliteit van de hedendaagse 
toestellen is echter dermate goed dat 
het eigenlijk jammer is als ze niet 
worden benut. Bovendien biedt het 
eigen toestel de optimale aanpassing 
aan de specifieke behoefte van elk 
individueel kind. Het regelmatig ver
wisselen van de eigen toestellen met 
de hoofdtelefoon staat de acceptatie 
en de gewoontevorming ze onder alle 
omstandigheden te dragen in de weg. 
Klassenapparatuur dient daarom niet 
in plaats van hoortoestellen te wor
den gebruikt maar "er overheen". 
Anders zouden kinderen in het basis
onderwijs wel eens beter met hun toe
stellen geïntegreerd kunnen zijn dan 
kinderen op een SH-school (Dr. A. 
Clemens, "Klassenapparatuur voor 
SH- en ESM-scholen"). 

Een ringleiding-systeem is op een 
school met meerdere verdiepingen 
moeilijk toepasbaar. De in een lokaal 
opgewekte inductie zal zich namelijk 
niet alleen tot die ruimte beperken 
maar ook in de aangrenzende ver
trekken van invloed zijn. Ook de 
geringe mogelijkheden van terug-
spraak vormen in veel gevallen een 
ernstige beperking van dit systeem. 

Bij de kleuters werkt men met een 
ringleiding in twee slechthorenden-
groepen, die ver genoeg van elkaar 

verwijderd zijn. Deze wordt in het bij
zonder ingezet tijdens klassikale 
instructiemomenten. Een andere 
mogelijkheid biedt permanente 
geluidsversterking van enkele dB's 
"over de groep heen". Deze vindt bij 
ons geen toepassing; de signaal /ruis
verhouding verbetert nauwelijks, 
omdat signaal én ruis bij een open 
microfoon-opstelling in gelijke mate 
worden versterkt. 

FM- en IR(infrarood)-systemen zijn 
draadloos en gunnen de gebruikers 
een grote mobiliteit binnen hun 
gebruikssituatie. Toch kennen ze ook 
bezwaren zoals een beperkte beschik
baarheid van frequenties en storingen 
van buitenaf door legale en illegale 
zenders. Van binnenuit kunnen 
ondermeer problemen ontstaan door 
onvoldoende afgeschermde compu
ters en door TL-verlichting (IR). 
Bovendien moet vaak aandacht wor
den besteed aan het onderhoud van 
het systeem en de ladingstoestand 
van accu's. Ook deze systemen ken
nen geen directe onderlinge terug-
spraak, hetgeen een flinke belemme
ring vormt. 

Draadgebonden systemen - ook wel 
"lijnsystemen" genoemd - laten terug-
spraak door tafelmicrofoons toe, zijn 
weinig storingsgevoelig en vaak rela
tief goedkoop realiseerbaar. Helaas 
zijn deze systemen meestal erg sta
tisch; iedereen zit op een vaste plaats 
en luistert naar hetzelfde signaal. 
Siemens ontwikkelde Simibavo, 
waarbij oplaadbare, draagbare kastjes 
met versterker, microfoon en telefoon 
op een willekeurige lijn (of "spin") 
kunnen worden ingeplugd. Het sys
teem is wat minder aan een vaste 
plaats gebonden maar kent weer 
meer technische- en onderhoudspro-
blemen dan een vaste tafel-opstelling. 
Een vernieuwd Simibavo-systeem 
waarbij de eigen toestellen een rol 
zouden krijgen, en waar het verster-
kerdeel dus uit zou kunnen worden 
weggelaten, is nog enige tijd in studie 
geweest. Een werkgroep, waarin ook 
medewerkers van onze school verte
genwoordigd waren, constateerde 
echter dat zo'n systeem weinig toege
voegde waarde heeft. Ook de hoge 
ontwikkelkosten van een nieuw pro
duct, dat bedoeld is voor een relatief 
kleine markt, vormen een belangrijke 
beperking. 
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Los van de vraag welke apparatuur 
in onze situatie het best zou kunnen 
worden toegepast, oriënteerden we 
ons als afdeling op een nieuwe meu
bilairinrichting. De hoefijzer-opstel-
ling kent vooral voordelen in plenaire 
onderwijssituaties, maar wij wilden 
meer. 

Er moet op een schooldag een aantal 
taken gedaan worden door de leerlin
gen. De taken gebeuren deels groeps
gewijs, deels groepjesgewijs en deels 
individueel. Eigenlijk hoeft niets op 
hetzelfde moment gelijk voor de hele 
groep te zijn, behalve klassikale in
structie en bewuste groepsmomen-
ten. 

Daarom zochten we naar een inrich
ting die klassikale situaties toelaat, 
waarbij de kinderen de leerkracht 
maar vooral ook elkaar allemaal goed 
moeten kunnen zien, maar waarbij 
tevens de mogelijkheid bestaat de 
kinderen in groepjes te laten (ver
werken. Bovendien bestond de be
hoefte aan een plek in het lokaal waar 
kinderen deel kunnen nemen aan een 
kringgesprek of snel in een toneel
stukje iets kunnen uitbeelden. In der
gelijke situaties, waarbij de kinderen 
vrij dicht bij elkaar zijn, werd de inti
miteit van het moment belangrijker 
geacht dan een optimale apparatuur-
aanpassing. De kinderen kunnen in 
die gevallen best wel even zonder 
klassenapparatuur, zo was de me
ning. Al pratend kwamen we tot de 
volgende schets: 

Door de eilanden-structuur kunnen de 

kinderen niet alleen plenair werken (ver
sterking vindt plaats door middel van de 
centrale versterker CV) maar bovendien 
inpluggen in groepjes (versterking door 
deelversterkers DV). 
In het midden is plaats voor een kring of 
dansje. 

4. Op pad 

Nadat de afdeling haar eerste gedach
ten, voorkeuren en wensen had 
bepaald, werd het tijd voor een bre
dere oriëntatie in het land. Zo werd 
het eigen betaande lijnsysteem met 
hoofdtelefoons in de praktijk verge
leken met Simibavo op onze ACC-
collegaschool de Alfonso Corti School 
te Utrecht. 
Met audioloog dr. Clemens werd 
door de directeur van de school en 
het hoofd van onze afdeling een 
bezoek gebracht aan de S. Jonkeren-
school te Rotterdam. In de MG-groe-
pen van deze school wordt gebruik 
gemaakt van conferentie-apparatuur. 

Een standaard-oplossing voor klas-
senapparartuur bestaat gelukkig niet. 
Eigen overwegingen met betrekking 
tot pedagogisch-didactische, audiolo-
gische, en technische gebruiksaspec
ten spelen een te belangrijke rol. 
Hierdoor wordt de school verplicht te 
zoeken naar een voor de eigen om
standigheden optimale combinatie 
van apparatuur en meubilair. Bij dit 
zoekproces komen allerlei argumen
ten op tafel. Slechts een keuze die 
gemaakt wordt na voldoende overleg 
en na afweging van alle mogelijke 
voor- en nadelen kan leiden tot een 
geschikte situatie. Een situatie waarin 
alle gebruikers de voordelen van het 
systeem optimaal uitbuiten en de 
nadelen hebben geaccepteerd. 

Deze apparatuur die geproduceerd 
en verkocht wordt onder de merk
naam POGO, werkt volgens het lijn
systeem. De kastjes die aan het meu
bilair bevestigd zijn, hebben een 
eigen microfoon en ingebouwde ver
sterker. Door koppeling aan de lijn 
ontvangen de kastjes hun laagspan-
ningsvoeding en wordt het signaal 
"naar de anderen getransporteerd". 
De luisteraar hoort het geluid door 
het in zijn kastje ingebouwde luid
sprekertje. Spreken kan plaatsvinden 
nadat een knopje is ingedrukt en ook 
voor het al dan niet luisteren kan 

worden gekozen door, weer een 
ander, knopje in te drukken. 
Voor meubilair werd de firma Eromes 
te Wijchen bezocht. Met onze vaste 
adviseur zochten we in de toonzaal 
naar meubilair waarmee een eilan
denstructuur te realiseren is. Boven
dien werd gelet op de mogelijkheden 
van apparatuurinbouw en bekabe
ling. Verschillende situatietekeningen 
kwamen tot stand; de meeste waren 
gebaseerd op toepassing van bureau
meubilair. 

5. De beslissingsstrategie 

Van het bezoek aan de S. Jonkeren-
school en de kennismaking met de 
POGO-apparatuur werd verslag uit
gebracht aan de medewerkers van de 
afdeling. Over het algemeen werd 
enthousiast gereageerd. Daarom kre
gen enkele teamleden opdracht de 
mogelijkheden van gebruik van 
POGO-apparatuur binnen de afde
ling te onderzoeken. Daarbij moest 
rekening gehouden worden met: 
- audiologische aspecten, zoals de 

mogelijkheid van gebruik van de 
eigen toestellen, gebruik door niet-
toesteldragers en de mogelijkhe
den van terugspraak. 

- pedagogisch-didactische aspecten, 
zoals het kunnen werken in de 
verschillende gewenste onderwijs 
leersituaties en de mogelijkheden 
van combinatie met meubilair in 
een eilandenopstelling. 

- gebruikstechnische aspecten, zoals 
bedieningsgemak en servicegevoe-
ligheid. 
de eventuele meerwaarde van 
andere apparatuur. 

Het is binnen de afdeling gewoonte 
dat afdelingstaken goed worden ver
deeld. Dit betekent geenszins dat 
iedereen elk jaar precies "evenveel" 
moet doen. Het accepteren van ver
schillen tussen mensen betekent dat 
je rekening houdt met wat voor 
iemand gedurende een jaar wenselijk 
en haalbaar wordt geacht. Om goed 
aan te sluiten op hun individuele 
belangstelling, kunnen medewerkers 
een onderwerp van het jaarplan 
adopteren. Zij zijn er gedurende een 
jaar verantwoordelijk voor, hetgeen 
de betrokkenheid ten goede komt. Ze 
zorgen er, eventueel samen met een 
ander, voor dat de continuïteit ten 
aanzien van de behandeling van zo'n 
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onderwerp gedurende dat jaar vol
doende tot zijn recht komt. Zo weet 
iedereen op elk moment bij wie men 
kan informeren naar een recente 
stand van zaken. 

groepjes worden samengesteld met 
onderling een verschillend signaal. 
Kleinere en grotere aantallen kunnen 
met elkaar worden verbonden en 
indien gewenst kunnen ook de ver-
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Situatietekening van de firma Eromes. 
Het lokaal kent verschillende werkplek
ken. Grotere en kleinere eilanden vormen 
samen een plenaire situering. Ook aan de 
binnenkant kunnen kinderen aanschui
ven bij een groep. 

De vertegenwoordigers van de afde
ling werden op de S. Jonkerenschool 
hartelijk ontvangen. Verschillende 
lokalen met POGO-apparatuur wer
den bezocht, waarna er ruimschoots 
tijd was om vragen te stellen aan de 
technisch vakman. 
Het geluid dat uit het ingebouwde 
luidsprekertje komt, heeft een sterkte 
van ongeveer 70 dB. Het vormt daar
mee een goede ondersteuning voor 
slechthorende kinderen met toestel
len, voor niet-toesteldragers met 
geringe verliezen en voor goedhoren
de kinderen met spraak-/taalproble
men. Ten behoeve van terugspraak 
beschikken alle kinderen over een 
eigen microfoon. Omdat in alle kast
jes een eigen versterkerdeel is onder
gebracht, kunnen afzonderlijke 

schillende groepen aan elkaar wor
den gekoppeld tot een groter geheel. 
Hierdoor ontstaan natuurlijk veel 
meer mogelijkheden tot differentiatie 
dan met een systeem dat slechts een 
centrale versterker heeft. 
Naast het luidsprekertje beschikken 
de kastjes over een aansluiting voor 
bijvoorbeeld een inductielus. Hier
door ontstaan mogelijkheden tot indi
viduele aanpassing aan de specifieke 
vraag van het kind. Voor onze 
gemengde populatie biedt dit veel 
meer mogelijkheden dan voorheen. 
Het POGÓ-systeem wordt in 
Nederland vervaardigd door een 
bedrijf dat inspeelt op de behoefte 
van de klant. Het basisproduct vindt 
meerdere toepassingen, is degelijk 
van constructie en werkt betrouw
baar. Verschillende uitrustingsvarian
ten en situationele aanpassingen zijn 
goed realiseerbaar, zonder al te hoge 
meerkosten en zonder afbreuk te 
doen aan het oorspronkelijke concept. 
De firma POGO staat voor de kwali
teit van haar product en hecht boven

dien veel waarde aan een correcte 
invoering ervan binnen een bestaan
de organisatie. Het gaat daarbij om 
levering van een compleet systeem, 
inclusief zaken als bekabeling en het 
verzorgen van gebruikersinstructie. 
Ook de nazorg en de eventuele bege
leiding van de technisch vakman zijn 
bij POGO in goede handen. 

6. Plussen en minnen 

De vertegenwoordigers van de afde
ling brachten onmiddellijk na het 
bezoek de voor- en nadelen van het 
draadgebonden POGO-systeem in 
beeld en probeerden op die manier 
aan hun opdracht te voldoen. Het 
volgende lijstje werd aan de collegae 
van de afdeling gepresenteerd: 

voordelen 
goede signaal/ruisverhouding 
gebruik eigen toestellen 
verschillende extra aanpassingen 
ondersteuning ES-kinderen door 
speaker 
terugspraak goed mogelijk 
plenair en in groepjes 
kinderen dragen geen aparte kastjes 
draadloze leerkrachtzender 
lampjes voor spreken en luisteren 
betrouwbaar systeem 
defecte kastjes eenvoudig uitwissel
baar 
opladen niet nodig 
variabele meubilairopstelling moge
lijk 
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nadelen 
mogelijke ruis van andere groepjes 
bedrading vast op vloer of plafond 
niet meeneembaar buiten lokaal 
zenderaccu dagelijks opladen 
vaste opstelling meubilair 

Besluitvorming vindt binnen de afde
ling gefaseerd plaats. Zo is altijd eerst 
sprake van een oriënterende fase, 
waarin het onderwerp door alle 
betrokkenen zo breed mogelijk kan 
worden besproken. Belangrijk in deze 
fase is dat helderheid ontstaat ten 
aanzien van de kwestie en dat ieder
een er op een verschillende manier 
tegenover kan staan. Een definitief 
standpunt dient echter nog niet te 
worden ingenomen. Als de probleem
stelling voor iedereen duidelijk is, 
volgt de meningvormende fase. Op 
dit moment kan informatie van bui
tenaf worden ingewonnen en worden 
voorzichtig richtinggevende keuzes 
gemaakt. In de besluitvormingsfase is 
het erg belangrijk dat iedereen zich 
voldoende kan vinden in de beslis
sing die wordt voorgesteld en goed 
zicht heeft op de gevolgen voor hem-
of haarzelf en voor de afdeling. Bij de 
evaluatie, de laatste fase, wordt 
teruggekeken op het besluitvor
mingsproces, worden conclusies ge
trokken voor de toekomst en vindt 
eventueel gewenste bijstelling plaats. 
Tijdens de evaluatie ontstaan vaak 
nieuwe veranderingsvoorstellen, die 
uitgangspunt kunnen zijn voor een 
volgende besluitvormingscyclus. 
Het proces rond vernieuwing van ap
paratuur en meubilair heeft ongeveer 
drie jaar geduurd. Het jaar van de 
daadwerkelijke vervanging werd 
voorafgegaan door een jaar van pra
ten en zoeken. Gedurende het laatste 
jaar vond de feitelijke implementatie 
plaats en werd regelmatig gediscus
sieerd over optimalisering van het 
gebruik. 
De verschillende fases worden opge
nomen in het jaarplan van de afdeling 
dat deel uitmaakt van het jaarplan 
van de school. Uit het vergadersche
ma blijkt altijd duidelijk in welk sta
dium we ons als groep bevinden en 
welke de volgende stap is. Hierdoor 
komt het maar zelden voor dat inge
nomen standpunten achteraf moeten 
worden herzien. Toch weet iedereen 
dat herbezinning, indien nodig of 
wenselijk, binnen onze cultuur altijd 
mogelijk is. 

Binnen de afdeling werden de voor
delen van POGO-apparatuur voor 
onze situatie voldoende onderkend. 
Toch was er ook een lijstje met moge
lijke nadelen en vooral hieraan moest 
in een vergadering de nodige aan
dacht worden geschonken. Verschil
lende medewerkers vonden het leuk 
om te zien dat aan nogal wat criteria, 
die bij de onderzoeksopdracht waren 
geformuleerd, werd voldaan. 
Ze maakten zich echter nog zorgen 
om bijvoorbeeld de flexibiliteit van de 
meubilairopstelling. Met wat zwaar
der, bekabeld bureaumeubilair ga je 
niet dagelijks schuiven. De inrichting 
van een lokaal is jaarlijks wel enigs
zins aan leerlingenaantal en specifie
ke wensen van de leerkracht aan te 
passen. De differentiatiemogelijkhe
den moeten echter met name worden 
gezocht in de verschillende grootte 
van de eilanden en het feit dat ze 
onafhankelijk van elkaar kunnen 
functioneren. 

Ook vroegen we ons af of, bij gelijktij
dig gebruik van de eilanden, de af
zonderlijke geluidssignalen elkaar 
wederzijds niet zouden hinderen. 
Navraag leerde ons dat dit, bij de op 
de Eromes-situatietekening voorge
stelde onderlinge afstanden, hoogst
waarschijnlijk wel zou meevallen. 
Het luidsprekergeluid is gericht op 
de luisteraar direct voor het kastje en 
is niet zo luid dat het in een ander 
groepje hoorbaar is boven het geluid 
dat op die plaats uit de luidspreker
tjes komt. 
De afdeling besloot dat er voldoende 
draagvlak was om het hoofd van de 
afdeling een inrichtingsplan te laten 
maken met afgevaardigden van de 
firma's POGO en Eromes. 

7. Financiën 

Gelukkig kan gezegd worden dat de 
Bertha Muller School een evenwich
tig financieel beleid voert. Ten behoe
ve van meubilair en apparatuur was 
de voorafgaande jaren voldoende 
gereserveerd. Gedurende het zoek
proces is niet in eerste instantie reke
ning gehouden met de financiële con
sequenties van de verschillende alter
natieven. Veel meer werd gezocht 
naar inhoudelijke motieven. 
Overigens is wel gelet op de service-
gevoeligheid van systemen en de te 
verwachten jaarlijks terugkerende 
kosten voor onderhoud. Uiteindelijk 

bleek het benodigde bedrag te passen 
binnen de reservering en kon uit de 
voorziening gebruikersonderhoud te
vens nieuwe vloerbedekking en schil
derwerk voor de lokalen worden 
betaald. 

De materiële bekostiging van ons 
onderwijs vindt plaats middels het 
Londo-stelsel. Dit stelsel is opge
bouwd uit een verzameling program
ma's van eisen die elk een inhoudelij
ke omschrijving omvatten van een 
van rijkswege verantwoord geachte 
voorziening, alsmede het bedrag dat 
hiervoor noodzakelijk is. De verschil
lende bedragen zijn afhankelijk van 
de onderwijssoort maar houden geen 
rekening met schoolspecifieke 
omstandigheden of wensen en moe
ten dus als een gemiddelde worden 
gezien. Hoe de werkelijke besteding 
van middelen plaatsvindt, kan en 
moet de school zelf bepalen. In de 
schoolbegroting kunnen jaarlijks 
ondermeer reserveringen voor ver
vanging van klassenapparatuur en 
meubilair worden opgenomen. 
Vanuit een meerjarenperspectief kan 
(eventueel gefaseerde) vervanging 
worden vastgelegd in het financieel 
beleidsplan. Of een school op een 
bepaald moment daadwerkelijk over 
voldoende middelen beschikt, hangt 
dus veeleer van het beleid van de 
school af dan van het overheidsbe
leid. 

8. Maatwerk 

Na een hele vrijdag passen en meten, 
praten en schetsen, en heel veel kof
fiedrinken is het plan klaar. Mede
werkers van Eromes, POGO en 
Bertha Muller School zijn er mee in 
hun sas en presenteren het met gepas
te trots aan de schooldirectie en de 
medewerkers van de Afdeling Slecht
horenden. Iedereen verklaart zich 
akkoord met aanschaf, zodat nog juist 
voor aanvang van het nieuwe school
jaar tot vervanging kan worden over
gegaan. 
Het meubilair bestaat uit een voor elk 
lokaal gelijke basisopstelling van 
bureaudelen en leerlingenstoelen. De 
werkhoogte is goed instelbaar. Het 
systeem is standaard voorzien van 
ruime horizontale en vertikale beka
belingskanalen. Zoals op de situatie
tekening te zien is, zijn de verschil
lende eilanden opgebouwd uit ge-
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beeld vanwege looporen, tijdelijk 
geen hoortoestellen draagt, kan een 
lichtgewicht hoofdtelefoon worden 
ingeplugd. Bij kinderen met grotere 
verliezen kan, met de toestellen in T-
stand, een inductielus of inductie
plaatjes worden gebruikt. Ook een 
oortelefoon met passend oorstukje 
behoort tot de mogelijkheden. Voor 
het geven van een attentiesignaal aan 
zwaar slechthorende kinderen kan 
een polsvibrator worden aangesloten. 
Het vermogen van de units is daartoe 
standaard al toereikend. Of het best 
voor de standaard luidsprekerfunctie 
of een andere toepassing kan worden 
gekozen, blijkt uit een simpele prak-
tijktest; elk individueel geval is weer 
anders. Op onze afdeling komen bij
zondere toepassingen slechts in enke
le gevallen voor. 

De leerkracht kan een loopmicrofoon 
gebruiken. Deze zender heeft een 
oplaadbare accu, die bij gemiddeld 
gebruik zeker een schooldag mee
gaat. Het uitgezonden signaal wordt 
permanent door de twee antennes 
van de ontvanger afgetast. Steeds 
wordt alleen het sterkste signaal 
gekozen (diversity-ontvangst). Dit 
systeem waarborgt een storingvrij 
geluid, zonder hinderlijk geruis. 
Naast de zender beschikt de leer
kracht over een unit op zijn bureau
blad. Deze unit, die gelijk is aan die 
van de kinderen, wordt vaak bij klas
sikale instructie en gelijktijdig met de 
overheadprojector gebruikt. De ver
schillende eilanden kunnen worden 
geactiveerd door de groepenverdeel-
unit die, met de ontvanger en de 
acculader, is opgeborgen in een kastje 
dat in de hoek van het lokaal hangt. 
De groepenverdeelunit zorgt voor 
laagspanning op de leerlingunits en 
kan elke gewenste combinatie van 
eilanden schakelen (groepssetting). 
Dit systeem, dat speciaal door POGO 
voor de Bertha Muller School is ont
wikkeld, werkt met infrarood af
standsbediening. Groepen kunnen 
naar wens, onafhankelijk van elkaar, 
elk met een eigen signaal werken of, 
aan elkaar gekoppeld, met hetzelfde 
signaal. Zo kan de leerkracht bijvoor
beeld instructie geven aan een selectie 
van het aantal eilanden. Elk eiland 
wordt afzonderlijk bekabeld vanaf de 
groepenverdeelunit. In ons geval 
lopen dus vier kabels door goten over 
het (latten)plafond naar de vier eilan

den. Waar de kabel het eiland binnen
komt, zorgt een trekontlasting voor 
de nodige veiligheid. Natuurlijk kan 
ook voor bekabeling langs de plint of 
zelfs in de vloer worden gekozen. 

9 . Conclusie 

Het succes van de nieuwe aanschaf is 
vooral te danken aan de grote betrok
kenheid van de medewerkers van de 
afdeling. Het enthousiasme van hen 
die buiten de school meedachten en 
meewerkten aan de totstandkoming 
was van zeer positieve invloed op het 
team. 
Tijdens de invoering ondervonden de 
collegae veel steun van de mensen 
van POGO. Toen alles was geïnstal
leerd, werd voor alle gebruikers een 
instructie-bijeenkomst georganiseerd. 
Na de zeer duidelijke uitleg over alle 
technische mogelijkheden werd nog 
eens diep ingegaan op resterende vra
gen. 
Ook de cursus klassenmanagement, 
die de leerkrachten hielp bij het 
invoeren van geïndividualiseerd, 
gedifferentieerd, onderwijs en het 
zelfstandig werken, moet als een van 
de succesfactoren worden gezien. 
Deze cursus, waarvoor binnen het 
kader van dit artikel helaas geen 
ruimte is, heeft het team goed gehol
pen bij het formuleren van wensen 
ten aanzien van apparatuur en meu
bilairopstelling. 
Tenslotte dient de rol van de school
leiding tijdens het proces te worden 
genoemd. Wanneer dit nodig of 
gewenst was, toonde de directie haar 
betrokkenheid en gaf ze haar mening. 
Daarbuiten kon de afdeling volledig 
in vrijheid handelen en haar eigen 
weg gaan. Ook hierdoor is een situ
atie ontstaan waarin medewerkers 
intensief gebruik maken van wat 
door henzelf als de meest ideale 
oplossing wordt gezien. 
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Dit is een organisatie voor onder
wijs, begeleiding en advies voor 
kinderen met auditief/communica
tieve stoornissen. 

G e v r a a g d ! redactielid 
Binnen de redactie van Van Horen Zeggen bestaat behoefte aan een REDACTIELID. 

Bij voorkeur worden leden die in het midden en oosten van het land werkzaam zijn verzocht om te reageren. 

Naast redactioneel werk moet gerekend worden op tenminste vier redactievergaderingen per jaar. 

Inlichtingen worden graag gegeven door Marjan Bruins, tel. 030 - 2511955 

Rich 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 redactie 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. Het moet onderverdeeld worden in niet te lange stukken 

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

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

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

tie over de auteur en een literatuurlijst opgenomen met een 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 redactie 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 of zodanig omschreven, 

dat de tekst voor het merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 
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WOORDENSCHAT-ONDERWIJS IN HET VSO 

Woordenschat-onderwijs in 
het VSO 

M. Hoefnagel 

Samenvatting 
Aan de A.G.Bell scholengemeenschap is de afgelopen 10 jaar 

gewerkt aan het ontwikkelen van woordenschatprogramma's voor de 

steeds groter wordende groep leerlingen met ernstige hiaten in de 

woordkennis. Een van die programma's is 1000 uitgebeelde woorden, 

dat een tweede prijs heeft gekregen bij de strijd om de Onderwijsprijs 

Noord-Holland 1996, en waarbij op dit moment via subsidiegelden 

van 'Interaktie' software wordt ontwikkeld. 

Van Horen Zeggen heeft over 1000 uitgebeelde woorden gerappor

teerd in het juninummer van 1995. 

Over de theoretische achtergronden van de woordselectie en het toe

passen van de meest productieve beklijvingsprocedures gaat dit arti

kel. 

1 . Het mentale lexicon 

De schattingen en tellingen lopen uit
een, maar we blijven aan de veilige 
kant als we stellen dat Nederlandse 
kinderen die naar het basisonderwijs 
gaan 2000-3000 woorden productief 
kennen, en dat leerlingen uit het VO 
zeker 15.000 woorden kennen. Dat 
wil dus zeggen dat er zo'n 1000-2000 
woorden per jaar (gemiddeld 5 per 
dag!) geleerd worden. Kennelijk zijn 
we daartoe uitgerust. 
De vraag is of dat ook opgaat voor 
'onze' leerlingen. 
Ik denk dat ik niets nieuws vertel als 
ik zeg dat leerlingen met een auditie
ve handicap en/of spraaktaalstoonis-
sen een minder groot vocabulaire 
hebben dan 'reguliere' leerlingen 
(Julie van Lanschot noemt in een arti
kel als voorbeeld dat een leerling wel 
het woord iglo kent, maar niet het 
woord kraan). 
Interessant is na te gaan waarin die 
hiaten dan kunnen zitten. Daarvoor 
moeten we iets weten over de theore
tische achtergronden van het mentale 
lexicon (of: hoe woorden zijn opgesla

gen in het brein). 
Woorden worden in het geheugen 
vastgelegd binnen allerlei verschil
lende relaties, die talig van aard kun
nen zijn, of niet-talig. 
Zo zijn er: 

- betekenisrelaties {wc is hetzelfde 
als toilet; groot staat tegenover 
klein; appels en peren zijn beide 
fruit) 

- vormrelaties (peer rijmt op meer; 
peer en pruim hebben dezelfde 
beginletter) 

- gebruiksrelaties (sommige woor
den komen vaak voor in vaste uit 
drukkingen, zoals: ernstig ziek) 

- logische relaties (na de woorden 
niet alleen, verwacht je: maar ook) 

- grammaticale relaties (grammati
cale regels hebben in het onderwijs 
altijd veel nadruk gekregen) 

- ruimtelijke of motorische relaties 
(zoals in 'natuurlijke' gebaren of 
gebarentalen) 

- visuele relaties (sommige mensen 
slaan woorden op met behulp van 
plaatjes of foto's) 

2. De toegankelijkheid van het 
neurale netwerk 

Hoe meer relaties een bepaald woord 
heeft, des te vaster zit dat woord ver
ankerd in het mentale lexicon. Dat 
netwerk is dus ook via verschillende 
ingangen bereikbaar. Is er een bepaal
de ingang geblokkeerd, dan is een 
andere ingang misschien nog wel toe
gankelijk. Het lastige is dat je niet 
weet welke baan niet werkt en welke 
wel. Zo wordt het voor elke leerling 
een kwestie van uitproberen: de een 
heeft veel steun aan het extra aanbie
den van een gebaar bij een te leren 
woord, de ander onthoudt beter als 
een woord voorzien wordt van een 
afbeelding, enz. 

Niet alleen het aantal relaties, maar 
ook het aantal keren dat een bepaald 
woord wordt gebruikt/opgeroepen 
bepaalt de toegankelijkheid van dat 
woord. Uit onderzoek is bekend dat 
een woord zeker 16 keer moet wor
den aangeboden (liefst met gebruik
making van allerlei verschillende 
relaties!) voordat het 'zit' in het men
tale lexicon. Voor sommige leerlingen 
(en met name de 'onze') is nog meer 
herhaling nodig. Daarna moet een 
woord ook regelmatig opgeroepen 
worden; het kan anders snel weer 
wegzakken (zeker als het afhankelijk 
is van een of twee netwerkrelaties). 

Samenvattend kunnen we zeggen dat 
de woordknopen 'gevuld' kunnen 
worden door: 
- herhaling van het woord zelf (bijv: 

lOx laten uitspreken) 
- verbindingslijnen leggen: (een koe 

is een dier, 1ste letter is een k, rijmt 
op moe) 

- terughalen (d.w.z: gebruiken in 
gesproken en geschreven taal) 

- hiërarchie duidelijk maken (via 
boven- en onderschikkende kno
pen: een koe is een dier en neven
schikkende knopen: koeien en var
kens zijn boerderijdieren) 
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Figuur 1 :het mentale netwerk 
waarin woorden zijn opgesla
gen 

Herhalen en terughalen zijn activitei
ten, die al op een jonge leeftijd moge
lijk zijn, maar de meer formele zaken 
als: verbindingslijnen leggen en hiër
archieën duidelijk maken, zijn pas 
vanaf een jaar of 7/8 mogelijk. Op die 
leeftijd vindt herstructurering van het 
mentale lexicon plaats. Woorden
schatuitbreiding wordt dan inbed
ding in bestaande netwerken. Het is 
zaak dat dat goed gebeurt, met de 
juiste hiërarchieën. 
En wij kunnen daarbij helpen! 

3. Welke woorden moeten we 
aanbieden en op deze (tijdro
vende) manier behandelen? 

Het ligt voor de hand die woorden te 
selecteren die nuttig zijn voor de 
doelgroep, en dus te werken met 
woordenleerlijsten. 

In dit verband moet het onderscheid 
inhoudswoorden - functiewoorden 
genoemd worden. Functiewoorden 
('uitgekristalliseerde stukjes gramma
tica') zijn hoog frequent, dus belang
rijk. Ze zijn makkelijk te selecteren, 
omdat functiewoorden behoren tot 
de zogenaamde gesloten klassen (er 
is een beperkt aantal voorzetsels, 
voegwoorden, voornaamwoorden), 
in tegenstelling tot de inhoudswoor
den die tot de open klassen behoren 
(werkwoorden, zelfstandige naam
woorden en bijvoeglijke naamwoor
den zijn zeer groot in aantal en er 
komen vrijwel dagelijks nieuwe 
woorden bij). Het is dus van belang in 
ieder geval het functiewoordenbe
stand grotendeels op te nemen in de 
woordenleerlijsten. 

4. Het maken van een woor
denleerlijst 

Bij het maken van een woordenleer
lijst of het beoordelen van een 

bestaande lijst is een van de eerste 
vragen: hoe moet een woord gekend 
worden: alleen passief of ook actief? 
(het productief leren van een woord is 
50-100% moeilijker in termen van 
leertijd). Ook de leerlast van een 
woord zelf speelt mee: als een woord 
deels bekend is (zoah:huishouden) of 
als er overeenkomsten zijn met de 
eigen taal (zoals het in alle talen gelij
ke: taxi) vermindert dat de leerlast. 

Een tweede vraag is: hebben we het 
over spreektaal of over schriftelijk 
taalgebruik? 
En de derde: Waar liggen de leergren-
zen (In termen van haalbaarheid: 
moeten we 10 woorden per dag aan
bieden, meer of minder? Moeten 
alleen algemene woorden een plaats 
krijgen in een leerlijst of ook vak-spe
cifieke woorden?). 

Het zijn precies die vragen waarover 
aan de A.G.Bell scholengemeenschap 
is gediscussieerd en waarop (voor 
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°nze doelgroepen) passende ant
woorden op zijn gevonden binnen 
onze woordenleerlijsten en -pro
gramma's. 

5. Aan de A.G.B, ontwikkelde 
woordenleerl i jsten en -pro
gramma's 

ABX 
Naast de A-lijst, die verwerkt is tot 
1000 uitgebeelde woorden, bestaat er 
een B-lijst (een aanvulling van weer 
1000 woorden, die eveneens in uitge
beelde vorm gepubliceerd zullen 
Worden) en een X-lijst (waarin onge
veer 500 woorden zijn opgenomen 
die na het verlaten van de school van 
groot belang zijn, zoals: huurwoning 
en kijk- en luistergeld). Deze drie woor
denleerlijsten zijn speciaal gemaakt 
voor leerlingen die met geen of wei
nig kennis van het Nederlands wor
den aangemeld. De woorden zijn 
geselecteerd op spreektaal en (met 
name de X-woorden) op frequent 
voorkomen in formulieren en (recla
mefolders. Er wordt gestreefd naar 
zowel receptieve als productieve 
beheersing van de A- en B-lijstwoor-
den, voor de X-woorden volstaat een 
receptieve kennis. 
De woorden worden aangeboden met 
afbeelding en gebarenfoto, in een 
(oefen)zin, verwerkt in verhaaltjes en 
opdrachten (en binnenkort ook in 
computerspelletjes). De woorden 
Worden gebruikt (herhaald) in klas-
sengesprekken en in individuele les
sen. We hopen op die manier de eer
der genoemde woordknopen zo goed 
mogelijk te vullen en zo vast te veran
keren als maar mogelijk is. 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen 
van school gaan met minimaal deze 
2500 woorden tot hun beschikking; 
voor leerlingen die dat niet 'halen' 
(bijvoorbeeld omdat zij pas op 16-jari-
ge leeftijd worden aangemeld), kun
nen alleen de A-lijst en de X-lijst 
gedaan worden. 

Functiewoordentraining 
Eerder heb ik het belang van functie
woorden genoemd. Voor veel leerlin
gen (bijvoorbeeld in de BAVO-0-groe-
pen) is functiewoordentraining van 
groot belang: zij kennen vaak de bete
kenis en het gebruik van veel-voorko
mende woorden als sommige en enkele 

niet. Om teksten te begrijpen is ook 
kennis van functiewoorden nodig. 
Op de AGB zijn voor drie woordgroe
pen (voegwoorden, voornaamwoor
den, telwoorden) een doelwoorden-
lijst gemaakt, een beheersingstest en 
een training in de vorm van aanbie
d i n g s s t r a t e g i e ë n / o e f e n m a t e r i a a l 
voor de leerkracht en voor de logope-
dielessen. 
Een van de aanbiedingsstrategieën is 
bijvoorbeeld: de woorden enkele en 
sommige gedurende een week dage
lijks in verschillende situaties door 
verschillende onderwijsgevenden la
ten gebruiken (in spreektaal): tijdens 
de kooklessen, de gymnastiekles, in 
de klas. De week daarna twee andere 
woorden, enz. Ook wordt in dezelfde 
week formele instructie gegeven (bij
voorbeeld op logopedie) over de 
betekenis en het gebruik. Op die 
manier worden de gebruiksrelaties 
telkens weer herhaald en versterkt. 
Aan een doelwoordenlijst en een test
programma voor de andere groepen 
functiewoorden (voorzetsels, bij
woorden) wordt momenteel gewerkt. 

IVU 
Ook op een hoger niveau kan aan 
woordenschatui tbreiding gewerkt 
worden. Woordenleerlijsten met 
daaraan gekoppelde programma's 
volstaan dan niet meer: de woorden
schat is daarvoor te individueel en 
veelomvattend geworden. 
Er moet dan overgegaan worden tot 
een IVU-programma (individuele 
vocabulair uitbreiding), dat bijzonder 
effectief kan zijn (de woordenschat 
wordt zeer snel groter), maar erg veel 
inzet van de leerling en begeleiding 
vergt. 
Het principe van een IVU-program
ma is eenvoudig: dagelijks moet een 
leerling 5 of 10 woorden verzamelen 
die hij/zij in verschillende omgevin
gen tegenkomt en niet kent. Over die 
woorden wordt even gepraat, ze wor
den op een systeemkaartje geschre
ven en in een semantisch veld ge
plaatst. Elke dag moeten de kaartjes 
uit het kaartenbakje doorgelopen 
worden, eenmaal per week wordt er 
overhoord: 'bekende' woorden gaan 
naar een andere afdeling van het 
bakje, nog niet gekende woorden blij
ven waar ze waren. 
Een keer per maand worden alle 
woorden van de 'andere' afdeling 

overhoord, waarna de daarvan be
kende woorden uit het kaartenbakje 
gehaald kunnen worden. 

Na een aantal maanden heeft een 
leerling zo'n beetje alle omgevings-
woorden verzameld; hij/zij begint 
dan woorden mee te brengen die te 
ver van zijn taalomgeving af staan 
om belangrijk te zijn. Het IVU-pro
gramma is dan voltooid. 

Aan de A.G. Bell scholengemeen
schap zijn de ervaringen met boven
genoemde programma's goed. Na
tuurlijk zijn met de A-,B-,X-lijsten, de 
functiewoordentraining en de IVU-
programma's niet alle woordenschat
problemen van de leerlingen opge
lost, maar er is wel (een begin 
gemaakt met) een duidelijke woor
denleerlijn, die door de hele school 
heenloopt. En daar zijn we trots op! 

Informatie over 1000 uitgebeelde 
woorden en het IVU-programma 
kan worden opgevraagd bij: 
Marian Hoefnagel, linguïste 
A.G. Bell scholengemeenschap 
Burgemeester Eliasstraat 76 
1063 EX Amsterdam 
tel: 020-6131133 
fax:020-6149273 
e-mail: agbell@xs4all.nl 
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"Een handleiding voor jezelf1 

Naar een communicatieve benadering voor 
kinderen met autisme. 

J. Schrurs. 

Samenvatt ing 

Kinderen met een stoornis in het autistische spectrum ontbreekt het 

aan inzicht en vaardigheden in de sociale context. Ze zijn rigide en 

missen flexibiliteit. Dit geeft aanleiding tot een groot aantal misver

standen en leidt tot probleemgedrag in de dagelijkse werkelijkheid. 

Kinderen met autisme beschermen zichzelf vaak tegen een teveel aan 

prikkels of tegen nieuwe situaties waarop ze geen greep hebben. Voor 

de begeleiding in de dagelijkse praktijk zijn een aantal elementen 

onmisbaar. 

In eerste instantie is het van belang een algemeen veilig kader te bie

den voor kinderen met autisme. Via specifieke begeleiding middels 

trainingen op het gebied van communicatie, sociale vaardigheden, 

spel en arbeid kunnen kinderen met autisme vaardiger worden in hun 

eigen omgeving. Centraal in de totale begeleiding is de eigenheid en 

de individualiteit van het kind. Door middel van het maken van "een 

handleiding voor jezelf" wordt gepoogd een integratie tot stand te 

brengen middels "scripts", waarin de dagelijkse praktijk visueel en op 

een cognitieve, directieve wijze worden beschreven. Door de uitwisse

ling tussen het denken van het kind en de begeleider wordt de werke

lijkheid van het kind communicatief besproken, in betekenis verhelderd 

en vastgelegd. Deze werkwijze wordt gebruikt in de individuele bege

leiding van kinderen met autisme in het kader van ambulante begelei

ding door de Centrumschool autisme Mgr. Bekkersschool te 

Eindhoven. 

1. Inleiding. 

Autisme is een ontwikkelingsstoor
nis, die in elke leeftijdsfase van het 
kind aanwezig is. Uit onderzoekscij-
fers blijkt dat er 4 a 5 autisten per 
10.000 kinderen per jaar geboren wor
den (Wing, 1979). In de dagelijkse 
praktijk lijkt het alsof er een ware epi
demie van autisme is losgebarsten. 
Dit wordt mogelijk veroorzaakt door 
betere diagnostiek, waardoor autisme 

eerder herkend wordt. Ook is er een 
inhaalslag onder de (jong) volwasse
nen waarbij alsnog de diagnose 
wordt gesteld. Recente onderzoekscij-
fers geven een voorzichtige indicatie 
dat er bij 1 op de 1000 kinderen spra
ke is van een stoornis in het autistisch 
spectrum (Bryson, 1996). 

Ook op scholen voor kinderen met 
gehoor-, taal- en/of spraakmoeilijk
heden komen veel kinderen voor die 

qua gedragskenmerken sterk lijken 
op kinderen met autisme. Om tot een 
juiste diagnose te komen zijn met 
name de aspecten sociale responsivi-
teit en sociale wederkerigheid de 
meest gevoelige kenmerken (Lord 
e.a., 1997). Ook de mate waarin "joint-
attention" (gedeelde aandacht) voor
komt is een onderscheidend criteri
um bij differentiaal-diagnostiek tus
sen autisme en taalontwikkelings
stoornissen (McArthur, 1996). 

Autisme, een spectrumstoornis. 
Autisme is een psychiatrische stoor
nis, waarbij gekeken wordt naar de 
gedragskenmerken van een kind om 
de diagnose te stellen. Deze kenmer
ken zijn genoemd in het classificatie
systeem DSM IV (APA, 1994). Hierin 
wordt autisme omschreven als een 
Pervasieve ontwikkelingsstoornis 
(PDD). Tevens wordt er een onder
scheid gemaakt tussen autisme in 
engere zin ("Autistic Disorder, PDD-
AD) en de aan autisme verwante 
stoornissen ("Not Otherwise Spe
cified, PDD-NOS"). De kenmerken 
van autisme zijn in drie hoofdgroe
pen onderverdeeld. Bovendien wordt 
aangegeven dat deze kenmerken 
reeds aanwezig moeten zijn voor het 
derde levensjaar van het kind. 

Allereerst gaat het om een kwalitatie
ve beperking van de wederkerige 
sociale interactie. 
Kinderen met autisme hebben moeite 
met het gebruiken en het begrijpen 
van lichaamstaal en non-verbale com
municatie. Ze begrijpen gebaren vaak 
niet of moeilijk. Het oogcontact is 
afwijkend. Ook hebben ze moeite met 
het aangaan van relaties of vriend
schappen. Kinderen met autisme heb
ben moeite met het delen van plezier 
of wederzijdse interesses. Ze hebben 
een ernstig gebrek aan wederkerig
heid in emotionele en sociale interac
ties. 

Rob praat veel met de stagiaires die 
op school zijn. Hij staat dan altijd te 
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dicht bij. Hij weet niet hoeveel 
afstand er tussen mensen moet zijn, 
wil het gesprek niet te intiem worden. 
Bovendien wil hij dan ook nog aanra
ken. We hebben hem in het begin 
geleerd dat er één stoeptegel tussen 
moet zijn en dat zijn handen in de 
zakken kunnen. 

Kinderen met taalontwikkelings
stoornissen en kinderen met autisme 
lijken qua gedragskenmerken veel op 
elkaar. Toch is het mogelijk om een 
differentiaal-diagnose te stellen. Met 
name het aspect wederkerigheid 
zorgt hierbij voor het onderscheid, 
omdat bij kinderen met taalontwikke
lingsstoornissen ook sprake is van 
een beperkte kwaliteit van de sociale 
interactie ten gevolge van het ontbre
ken van de vereiste vaardigheden. 
Kinderen met taalontwikkelings
stoornissen zijn geneigd om moeite te 
doen om tot communicatie te komen. 
Ze maken korte momenten oogcon
tact, of gebaren als ze de juiste woor
den niet kunnen vinden of wijzen 
aan. Ze zijn geneigd om "second 
order"-representaties (zie VHZ jrg. 37 
nr.4) aan te gaan met hun omgeving 
(McArthur, 1996). 

Ten tweede is er sprake van een kwa
litatieve tekortkoming van commu
nicatie en verbeeldend vermogen. 
De communicatie van kinderen met 
autisme is vaak ernstig verstoord. 
Veel van de kinderen waren als baby 
erg rustig en leken alles wel goed te 
vinden. Ze lieten zich nooit horen en 
reageerden nauwelijks op ouders. Ze 
leken wel doof. Andere baby's waren 
juist niet stil te krijgen en bleven maar 
huilen. Het troosten was erg moeilijk. 

Veel kinderen met autisme spreken 
niet of nauwelijks (zo'n 30 %, Bryson, 
1996). De kinderen die wel spreken, 
hebben moeite met het onderhouden 
of aangaan van een gesprek. Ze spre
ken bij voorkeur over hun favoriete 
onderwerpen. Ze stellen daarbij vaak 
vragen, maar lijken nauwelijks te lui
steren naar het antwoord. Ze hebben 
stereotiepe taal, waarbij soms eigen 
woorden gebruikt worden. 

In het spel ontbreekt het alsof-spel en 
is het imiteren in spel gebrekkig. 
Autistische kinderen zijn soms 
gefixeerd op delen van spelmateriaal. 
Sommigen gebruiken speelgoed voor 

dingen waarvoor het niet bedoeld is. 
Ook kan het spel in onbegrensde fan
tasieverhalen doorslaan, waarbij het 
niet meer duidelijk is wat werkelijk
heid en fantasie is. 

Pim komt de klas binnen gelopen en 
dreunt het volgende op: "U. die is van 
uil. Dat is een grote roofvogel, die 
diep in de nacht op zoek gaat naar 
kleine knaagdieren, als muizen". Voor 
de leerkracht is dit het signaal om met 
Pim de dagplanning nog eens door te 
nemen. Immers Pim gebruikt hier uit
gestelde echolalie: het gedeelte van 
de tekst van zijn cd-rom encyclope
die, dat hij altijd doet als hij het niet 
meer weet. 

Tenslotte hebben kinderen met autis
me een opvallend beperkt repertoire 
van activiteiten en interesses. 
Vaak zie je een opvallende preoccu
patie in stereotiepe onderwerpen of 
interesses. Zoals vragen stellen over 
wasmachines, interesse in topografie 
of gefixeerdheid op getallen. Ook blij
ven kinderen met autisme vaak bezig 
met stereotiepe handelingen of ritu
elen, als puzzels recht leggen of deu
ren dicht doen. Opvallend zijn de ste
reotiepe en herhalende motorische 
bewegingen als wapperen, fladderen 
of typische handbewegingen. 
Sommige kinderen zijn geboeid door 
delen van objecten (draaiende wiel
tjes van een auto, e.a.). 

Niels kom je altijd wel een keer tegen 
op onze school. Dan spreekt hij je aan 
en stelt de volgende vragen: "Hallo, 
wie ben je? Heb je ook een wasmachi
ne? En wat voor een? Een bovenlader 
of een voorlader. En hoe doe jij de 
was?"... Als hij door het huishoud
kunde lokaal loopt, moet hij even een 
tikje uitdelen op de wasmachine en 
hoor je hem zeggen: "Hallo, wasma
chine, draai jij maar lekker je wasje". 

Het zijn juist deze kenmerkende acti
viteiten, die benut kunnen worden in 
het totale handelingsplan, waardoor 
bij de individualiteit van het kind 
wordt aangesloten. 

De kenmerken van autisme zijn 
afhankelijk van het individu in meer
dere of mindere mate van ernst aan
wezig. Prof. Minderaa gaf dit in 1986 
al aan door te spreken van een conti
nuüm van autistische stoornissen, 

waarbij autisme aan de ene kant en 
aan autisme verwante stoornissen op 
de andere kant gesitueerd lagen. 
Omdat autisme en aanverwante 
stoornissen zo moeilijk zijn te onder
scheiden en de indruk gewekt wordt 
dat kinderen met aanverwante stoor
nissen minder moeilijk zijn, wordt 
dit idee verlaten. De Nederlandse 
Vereniging van Autisme (NVA) 
spreekt daarom liever van een "stoor
nis in het autistische spectrum" 
(1997). 

2. Omgaan met autisme. 

In 1985 heeft Rutter aangegeven dat 
omgaan met autistische kinderen 
gericht moet zijn op nog drie onder
delen, namelijk: 
1. Het stimuleren van de normale 

ontwikkeling van het kind op alle 
gebieden, dus cognitief, in taal, in 
leren en in sociaal opzicht. 

2. Het verminderen van probleemge
dragingen die bij het autistische 
beeld horen. 

3. Het proberen te laten ophouden 
van probleemgedragingen die 
algemeen voorkomen en die niet 
per se bij autisme horen. 

Hoewel het hier zeer duidelijk op een 
rijtje staat, is het in de praktijk niet 
altijd zo eenvoudig. Het pedagogi
sche kader waarin kinderen met 
autisme het beste tot ontwikkeling 
komen is zeer gestructureerd. Vanuit 
de kenmerken is duidelijk geworden 
dat kinderen met autisme moeite heb
ben met invoelen. Dit betekent niet 
dat er geen opvoedingsrelatie is. Die 
relatie is soms eerder functioneel dan 
emotioneel. Het kind met autisme 
behoeft speciale aanpassingen in het 
dagelijkse milieu en speciale begelei
ding. 

Wat betekent dit voor de dage
lijkse praktijk? 
Bij het omgaan met autistische kinde
ren staat steeds aangegeven dat struc
tuur het belangrijkste is. Het gaat 
daarbij om: 
a. structuur in ruimte, 
b. structuur in tijd en 
c. structuur in activiteiten. 

Structuur wil zeggen volgens Jac. 
Heykoop (1995) dat het kind kan vol
gen wat er in zijn omgeving en met 
zichzelf gebeurd. Als het kan volgen 
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wat er gebeurt, dan wordt de situatie 
immers duidelijk. Als het de situatie 
kan volgen, weet het ook dat het 
steeds om hetzelfde gaat. Het kind 
kan herkennen dat je steeds hetzelfde 
doet. Het kind weet wat er te ver
wachten is. De situatie wordt hier
door zeer voorspelbaar. Je kan name
lijk precies volgen wat er gebeuren 
gaat. Dit geeft veel duidelijkheid en 
rust, waardoor je niet onzeker hoeft te 
zijn. Doordat een situatie te voorspel
len is, is het ook mogelijk voor een 
kind om de situatie te veranderen als 
het dit wil. Dit kan betekenen dat het 
kind de situatie kan beïnvloeden. 
Het is fijn als je weet op welke manier 
je een situatie kunt beïnvloeden, want 
dan hoef je dat niet te doen door te 
gillen, te bijten of door anderen aan 
de haren te trekken. Je kunt dan op 
een andere manier duidelijk maken 
dat je iets niet wilt of kunt. 

Visueel!! 
Voor autistische kinderen geldt dat ze 
moeite hebben met taal en die vaak 
aan letterlijke betekenissen koppelen. 
Ze zijn visueel veel sterker. Je moet ze 
dus aanspreken op hun sterkste kan
ten (net als je met andere mensen 
doet). Het visueel maken van de situ
atie betekent weer dat het kind beter 
kan volgen wat er gebeurt. Boven
dien blijft het visuele signaal steeds 
aanwezig. Dit geeft enorm veel rust 
en duidelijkheid, waardoor je de situ
atie kunt herkennen. Je houdt over
zicht en weet wat er gebeuren gaat. 
Het is allemaal voorspelbaar gewor
den. 

a. Structuur in ruimte. 
Bij het inrichten van werkplekken 
moet je letten op het overzicht. Zorg 
dat er niet teveel rommel ligt. Maak 
de tafel leeg. Zet er een kast of een 
doos naast, waar de spulletjes in lig
gen of staan. Leg niet alle spulletjes 
die een kind in een maand gebruikt in 
de kast of dozen, maar kies samen 
wat je deze week nodig hebt. Dan 
houdt iedereen het overzicht. Maar 
ook moet het duidelijk zijn wat je in 
een ruimte doet, zodat voorspelbaar 
is wat er gebeuren gaat, want dat is 
wel zo duidelijk. 

Behalve voor de werkplek kan het 
nodig zijn om overzicht te brengen in 
andere ruimtes in huis, school of 
andere woonomgeving. Bij het geven 

van dit overzicht kan het helpen om 
in eenvoudige tekeningen (picto
grammen) de goede signalen te 
geven. Ook hierbij staat het houden 
van overzicht centraal. 

b. Structuur in tijd. 
Het is voor een autistisch kind nood
zakelijk om te visualiseren wat er 
allemaal gaat gebeuren gedurende 
een bepaalde periode. Voor sommi
gen is het nog gewenst dat er een 
overzicht wordt gegeven van het pro
gramma van de dag. Zo krijgt het 
kind overzicht en kan het in werke
lijkheid volgen wat er allemaal ge
beuren gaat. Je kunt daarvoor concre
te voorwerpen, foto's, pictogrammen, 
tekeningen of teksten gebruiken 
afhankelijk van het ontwikkelingsni
veau van het kind. Het lijkt het beste 
om een combinatie van twee soorten 
"verwijzers'' te gebruiken, omdat het 
kind in moeilijke situaties dan ergens 
op terug kan grijpen. 
Ook geeft het veel steun om een agen
da aan te leggen en hier de activitei
ten van de week te plannen. Zo kun je 
een kalender gebruiken, om concreet 
en zichtbaar te maken wat er komen 
gaat. Het gebruik van deze systemen 
geeft je de kans om expliciet om te 
gaan met veranderingen. Hierdoor is 
het gemakkelijker om over de drem
pel van die verandering heen te stap
pen. 

Het is van belang om concreet te zijn 
in de afspraken met betrekking tot de 
tijd en die zichtbaar te maken met bij
voorbeeld een agenda, zandloper, 
eierwekker of kloktijden. 

c. Structuur in de activiteit. 
Bij het aanbieden van een activiteit is 
het nuttig om alles in overzichtelijke 
korte stapjes te laten doen. Zo geef je 
hen de kans om overzicht te houden. 
Dit kan uitstekend door precies klaar 
te zetten wat een kind moet doen. 
Dus de puzzels staan op een rijtje op 
een kast of plank. Er staat een sym
bool bij (of een cijfer), zodat met een 
visueel signaal afgesproken kan wor
den wat een kind moet doen. Je leert 
het als het ware een symbool zoeken, 
diezelfde code opzoeken bij de puz
zels en dan de puzzel te kiezen met 
het symbool erbij. Daar moet het kind 
mee gaan werken. 

Sommige kinderen houden nog van 
meer duidelijkheid door de taken te 

ordenen in kleine mandjes. Je kunt de 
mandjes ordenen, zodat je zorgt dat 
het kind gemotiveerd wordt. Kies 
hiervoor als laatste "beloningstaak" 
een activiteit die het kind erg graag 
doet. Meestal wordt een eenvoudige 
taak in het eerste mandje gedaan, 
zodat de kans dat het kind meteen 
goed begint het grootste is. 

Bij het aanleren van nieuwe zaken is 
het belangrijk om goed te weten wat 
je precies aan wilt leren. Daarom 
moet je hiervan een taakanalyse ma
ken. Een taakanalyse is eigenlijk niets 
anders dat een antwoord op de vra
gen: "wie, wat, waar, wanneer en 
hoe". Je haalt een activiteit uiteen in 
de kleinste stapjes. Deze schrijf je op 
en zo krijg je een stappenplan om iets 
nieuws aan te leren. 

Speciale therapieën of trainin
gen. 
In het omgaan met autisme zijn een 
aantal specifieke methodieken ont
wikkeld, die toegepast kunnen wor
den. Enkele hiervan zijn: speltraining, 
sociale vaardigheidstraining, com
municatietraining, arbeidstraining en 
sensomotorische training. Zonder, in 
het bestek van dit artikel, volledig te 
willen zijn wordt communicatie als 
voorbeeld kort toegelicht. 

Over communicatie. 
Communicatie begint in feite met het 
krijgen van contact. Het is daarbij nog 
niet van belang waarover of in welke 
lichaamspositie je met elkaar commu
niceert. Als er maar contact is. In eer
ste instantie is het interessegebied 
van het kind het onderwerp om bij 
aan te sluiten. Later kan stapsgewijs 
letterlijk fysieke toenadering gezocht 
worden, in die zin dat het kind je in 
zijn "territorium" verdraagt of liever 
gedoogt. Wellicht omdat je bij het 
interessegebied aansluit en dus niet 
bedreigend bent. Het kind is immers 
in staat om te volgen. Via kleine en 
subtiele variaties kan de communica
tie verder worden uitgebouwd, waar
bij uiteindelijk de lichamelijke toe
wending, misschien oogcontact en 
zoveel mogelijk hetzelfde onderwerp 
in de communicatie als doel gesteld 
kunnen worden. 

Rini is erg gestresst doordat hij op een 
vreemde school in een vreemde ruim
te moet werken. Hij komt in de ruim-
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te en gaat op de grond zitten. Hij 
neemt een bekertje van het servies en 
gaat erop zitten tikken. Hij wordt rus
tiger. Ik neem ook een bekertje en ga 
eveneens op de grond zitten tikken. 
Hij kijkt op en maakt een knorrend 
geluid. Hij laat toe dat ik al tikkend 
iets naar hem toe schuif. Uiteindelijk 
tikken we afwisselend op eikaars 
kopje en zelfs op een schoteltje. 

Vooral met taal hebben autisten veel 
moeite. Rogier Verpoorten, logope
dist van St. Amarant en autisme-des-
kundige, zegt dat we met taal in feite 
"lucht in beweging brengen" (1996). 
Het autistische kind in niet in staat 
om die betekenis te volgen. Daarvoor 
is het noodzakelijk dat we aandacht 
besteden aan de basisniveau's van 
communicatie. Hiertoe is er een 
onderscheid in respectievelijk sensa
tie-, presentatie-, representatie- en 
meta-representatieniveau (Verpoor
ten, 1996). 
Wijzelf zijn steeds geneigd om juist 
op het hoogste niveau te communice
ren. Hiervoor gebruiken we de taal. 
De taal is in feite een abstracte weer
gave van een concreet iets. In het taal
gebruik is dit een moeilijk aspect voor 
kinderen met autisme. Zij hebben 
immers veel problemen met het ge
ven van betekenissen aan woorden 
(dus aan taal). 

Telkens als Kim de groep binnen 
komt, volgt hetzelfde ritueel. Ze legt 
haar broodtrommel op de afgespro
ken plaats en geeft haar schrift aan de 
leiding. Dan loopt ze verkennend de 
ruimte rond. Na een 5-tal minuten 
gaat ze naar de groepsleidster toe en 
maakt een gebaar dat plassen bete
kent. Ze wordt naar de wc gebracht, 
maar ze hoeft niet. Ze protesteert 
zelfs bij de hulp in de wc. Even later 
doet ze dit nog eens en het proces her
haalt zich nog 5 keer. Dit duurt totdat 
alle groepsleden binnen zijn en in de 
kring zitten. De groepsleider loopt 
naar de wc-ruimte en pakt de gitaar, 
die daar hangt. Hij begint de kring 
met liedjes, die begeleid worden met 
gitaarmuziek. Kim komt tot rust. 
Blijkbaar bedoelde zij met haar gang 
naar het toilet dat de groepsleider de 
les moest beginnen en de gitaar te 
voorschijn moest halen. 

Juist het feit dat wij ons niet realiseren 
dat we steeds het hoogste niveau 

(meta-representatie) gebruiken van 
communicatie, levert de misverstan
den op. Dan heeft het kind alleen het 
probleemgedrag nog maar om aan 
ons duidelijk te maken dat het zich
zelf niet in de hand heeft. 

Voor kinderen met een prikkelver-
werkingsstoornis, wat autisme is, 
blijkt de wereld een chaos. Zij zorgen 
door hun gedrag dat ze zichzelf 
beschermen tegen die chaos. Door 
probleemgedrag wordt alles weer 
duidelijk, want mensen gaan voor
spelbaar reageren. Dat is steeds het 
uitgangspunt bij het analyseren van 
het gedrag. 

De eigenheid van het kind. 
Bij de start van de begeleiding kan het 
beste aangesloten worden bij de inte
resse die het kind toont. Dit kan benut 
worden in het programma door het in 
te plannen. Tegelijk met het plannen 
van deze activiteit kan dan gezocht 
worden naar een evenwicht tussen 
het programma van de school en de 
interesse van het kind. 

In de praktijk betekent dit ook letter
lijk dat je ruimte schept in de dage
lijkse leefomgeving. Zorg ervoor dat 
een kind een eigen hoekje of werk
plek heeft, waar overzicht is en van
waar je letterlijk alles kan overzien 
(vanwege het "volgen", etc). 
In dit hoekje of op deze werkplek 
(een tafeltje of een klein bureau is 
vaak genoeg) kan het autistische kind 
steeds gaan zitten als je aan iets 
begint of als het thuiskomt van 
school. Eigenlijk zorg je hiermee dat 
het kind een eigen "territorium" heeft, 
van waaruit het zijn omgeving kan 
overzien. Het is belangrijk om dit 
rustplekje te hebben, omdat het daar 
altijd veilig is. 

Kees zit altijd op hetzelfde plekje. 
Toevallig vanavond komt hij de groep 
binnen en zit er iemand anders op 
zijn stoel. De stoelen zien er echter 
voor een leek precies hetzelfde uit. 
Maar voor een specialist als Kees, die 
let op de kleinste details is die stoel 
van hem, zijn territorium, omdat hij 
vanuit die positie alles kan overzien. 
Kees drentelt onrustig heen en weer 
en doet dit de hele avond. Niemand 
ziet dat het zijn stoel is. De volgende 
morgen op school is Kees nog volle
dig van slag. 

3. Een "handleiding voor je
zelf". 

In de dagelijkse praktijk zien we het 
autistische kind vaak niet helemaal 
adequaat reageren in sociale interac
ties. Bekend is dat autistische kinde
ren een andere manier van informa
tieverwerking hebben welke zich 
kenmerkt door extreme geletterd
heid, een min of meer beperkt vermo
gen hebben om na te denken over 
gedachten en gevoelens van andere 
mensen en een gebrek aan flexibiliteit 
(De Roeck, 1997). Ook is kenmerkend 
dat ze moeite hebben met verbale 
communicatie en dat visualisatie 
helpt om tot een beter begrip te 
komen. Vaak is het gevolg dat er pro
bleemgedrag van diverse aard ont
staat, als uiting van een miscommuni
catie. 

Omdat sociale interacties om inzicht 
en invoelend vermogen vragen, 
wordt het functioneren van kinderen 
met autisme ernstig bemoeilijkt. Het 
is dus nodig dat kinderen met autis
me concrete taai-denkpatronen kun
nen aanwenden om zichzelf door 
moeilijke situaties te loodsen. Een 
"handleiding voor jezelf" is een mid
del waarin visueel cognitieve strate-
giën worden geanalyseerd, vastge
legd en verzameld. 

Een cognitieve en directieve 
benadering. 
Deze individuele training is afgeleid 
van een gestructureerde vorm van 
psychotherapie, waarin gebruikt ge
maakt wordt van een cognitieve en 
directieve benaderingswijze (Van der 
Gaag, 1994) Deze training biedt in het 
onderwijs mogelijkheden om moei
lijk gedrag communicatief te benade
ren. In een individueel werkmoment 
met het kind wordt gepoogd om 
allereerst de bestaande situatie te ana
lyseren en verhelderen. Vervolgens 
worden alternatieve oplossingen aan
gereikt die ingeprent en geoefend 
kunnen worden. 

De cognitieve gedragstherapie (Van 
der Ploeg, 1987) gaat ervan uit dat 
gedrag is samengesteld uit cognitie
ve, emotionele en motorische reacties. 
Als basisschema van gedrag hanteert 
men daarbij het stimulus-response 
schema. Dit wil zeggen dat een 
bepaalde aanleiding de oorzaak voor 
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gedrag van een persoon is. Dat 
gedrag is dan zijn of haar reactie hier
op. Het gevolg van deze reactie kan 
een consequentie hebben in de omge
ving. 

Bij het maken van een "handleiding 
voor jezelf" wordt gebruik gemaakt 
van het zogenaamde ABC-schema, 
waarbij de genoemde componenten 
als volgt zijn aangegeven: 
A: Antecedent of de aanleiding waar
door het gedrag van het kind ont
staat. 
B: Behavior: oftewel het gedrag dat 
het kind vertoont in deze situatie. 
C: Consequent: oftewel de gevolgen 
van het gedrag van het kind voor het 
kind zelf of de omgeving. 
De werkwijze is directief van aard 
wat wil zeggen dat de begeleider erg 
sturend te werk gaat, niet naar de 
inhoud maar ten aanzien van het ana
lyseproces. Hij geeft duidelijk leiding 
aan het proces. Het kind wordt ge
leerd om voorvallen of moeilijke situ
aties te vertellen aan de hand van het 
ABC-schema. Hierdoor wordt een 
analytisch oorzaak-gevolg schema 
verkregen. De situatie wordt aan de 
hand van tussenstappen ontdaan van 
alle overbodige ballast, waardoor 
deze veel helderder wordt. De analy
se geldt zowel ten aanzien van de rol 
van het gedrag van het kind zelf als 
voor de inbreng van anderen. In de 
taal van het kind wordt alles opge
schreven. Dit geeft de mogelijkheid 
om alle taal van de juiste betekenis te 
voorzien. Hierdoor is er ook steeds 
aanleiding tot nieuwe thema's. Er 
ontstaat een proces van betekenisver
lening aan gedrag en in taal. 
Het is belangrijk om behalve moeilij
ke situatie ook plezierige situaties te 
analyseren, zodat er een evenwicht is 
tussen positieve en negatieve feed
backsituaties. 

Behalve feiten is het ook mogelijk om 
gevoelens te verduidelijken en vast te 
leggen. Hierdoor biedt deze werkwij
ze de mogelijkheid om de emotionele 
ontwikkeling van kinderen met autis
me te bevorderen, maar ook kunnen 
gevoelens gekoppeld worden aan de 
juiste taal. Wellicht kunnen misver
standen worden voorkomen en kan 
het kind beter de juiste gevoelens ver
woorden. Zo wordt geprobeerd om 
gevoelens cognitief te benoemen, 
waardoor ze ook ingetraind kunnen 

worden. Kinderen met autisme kun
nen op deze wijze wellicht ook meer 
invoelend vermogen aanleren. 

Een "handleiding voor jezelf". 
Een bundeling van deze hierboven 
beschreven situatie-verhelderende 
ABC-gesprekken levert de zoge
naamde "Handleiding voor jezelf" 
op. In onze werkwijze in de individu
ele (ambulante) begeleiding gebrui
ken we een A4-map, waarin steeds de 
nieuwe voorvallen verzameld wor
den. Dus telkens na de individuele 
begeleiding wordt het werkblad toe
gevoegd. Behalve teksten worden 
ook tekeningen en pictogrammen 
gemaakt. 
Als basisinformatie voor het onder
wijs is het van belang dat er ook veel 
standaardinformatie opgenomen 
wordt. Hierbij gaat het dan bijvoor
beeld om: 
- een inhoudsopgave van deze map; 
- het lesrooster of jouw dagplan-

ning; 
- de plattegrond van de school; 

de schoolregels; 
- wat te doen als je te laat bent? 
- wat te doen als je je huiswerk niet 

af hebt? 
- wat moet je doen als je het huis

werk niet weet? 

Het kind-specifieke gedeelte van de 
handleiding ontstaat in het wekelijk
se gesprek met het kind. In de prak
tijk hanteren we de volgende vragen: 

Het voorval: 
A: Wat ging eraan vooraf? 
B: Wat gebeurde er en wat deed jij? 
C: Wat waren de gevolgen? (en hoe 
voelde je je?) 

In de praktijk wordt meestal gewerkt 
met een contract, dat vooraf wordt 
opgesteld tussen het kind en de 
(begeleidende) leerkracht. Dit wordt 
van te voren opgesteld om te voorko
men dat het werkmoment afgebroken 
moet worden. De thema's kunnen 
soms zo bedreigend of onaangenaam 
zijn dat het kind hiermee niet gecon
fronteerd wil worden. Vaak ontstaat 
er dan allerlei ontsnappingsgedrag, 
waardoor de gehanteerde werkwijze 
niet voortgezet kan worden. Met een 
contract kan dat worden ondervan
gen. In veel gevallen werken ook 
interne begeleiders van een school of 
ouders mee in deze trainingen, die 

dan meestal tien weken duren. Zo 
wordt geprobeerd deze werkwijze 
aan de betrokkenen te leren, met als 
doel deze zelf te kunnen toepassen. 

Het contract. 
Tot de herfstvakantie komt juf Saskia 
met mij werken. 
We schrijven in de agenda wanneer 
ze komt. 
We werken in het kamertje in de hou
ten unit. 

Ik neem mee: 
- agenda 
- pen 
- map 
- papier 
- iets wat ik wil laten zien. 

Wat gaan we doen? 
1. We lezen en schrijven in de agenda. 
2. We schrijven in de map. 
3. We praten over wat ik voel en wat 

ik moet doen. 
4. De laatste 5 min. mag ik iets vertel

len of laten zien. 

Juf Karin of meneer Ger zit erbij. 

Tijdens het gesprek wordt dan door 
de leerkracht autisme direct in kern
achtige zinnen opgeschreven wat er 
feitelijk gebeurd is. Datgene dat het 
kind vertelt wordt dan ontdaan van 
teveel details, zodat de kern over
blijft. Doordat de leerkracht luister
en gesprekstechnieken toepast wordt 
het voorval verhelderd. 

Ruben is erg rigide. Hij kan niet tegen 
kritiek en heeft altijd gelijk. Hierdoor 
zijn er vele conflicten in de klas. Dit 
keer ook weer: 

Het voorval. 
A: Ik schrijf "numer" (= nummer met 
één -m-). 
B: Juf zegt: Nee, het moet met twee -
m-'s. 
C: Ik doe het toch met één -m-, want 
ik denk dat ik gelijk heb. Juf is een 
beetje boos. Ik heb nu een fout 
gemaakt. 

Nadat dit voorval is vastgelegd 
wordt gezocht naar een oplossing, die 
voor Ruben te accepteren is. Hij 
neemt niet zonder meer aan dat het 
juist is wat de juf zegt. Daarvoor moet 
eerst een tussen- (denk-)stap geno-
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men worden hoe je erachter kunt 
komen waar de woorden juist 
geschreven moeten worden. Dit kan 
door een woordenboek te nemen en 
het woord op te zoeken. Dit wordt 
voor Ruben uitgewerkt. 

Het woordenboek. 
In een woordenboek staan de Neder
landse woorden altijd goed. 
In het woordenboek kun je uitleg vin
den over een woord. 
In het woordenboek kun je vinden 
hoe je een woord moet schrijven, 
anders is het fout. 
Als juf en ik het niet eens zijn, dan 
zoeken we een woord op in het woor
denboek. Dat heeft altijd gelijk. 

Nu wordt weer het eerste lesje gele
zen en besproken, want Ruben moet 
de denkstap actief meemaken. Daar
na worden de eerste twee stappen 
opnieuw opgeschreven. Echter het 
alternatieve gedrag wordt als nieuwe 
informatie erbij geschreven. Ook 
wordt nog een algemene oplossings
strategie toegevoegd. 

Voorval: Hoe schrijf je nummerbord 
(Met één of twee -m-'s?). 
A: Ik schrijf "numer" (= nummer met 
één -m-). 
B: Juf zegt: Nee, het moet met twee -
m-'s. 
C: Ik schrijf het nu met twee -m-'s dus 
nummer. 
Juf is blij. Ik heb geen fout gemaakt. 

Ik ga proberen het zo te schrijven als 
de juf of meneer zegt, dan maak ik 
geen fout en is iedereen blij! 
Het is niet erg om eens iets anders te 
doen!. 

Veel kinderen lezen graag of kijken bij 
moeilijke situaties weer eens bij de 
juiste pagina van hun "handleiding". 
Zo lezen ze telkens weer die visuele 
verbale strategie, in de vorm van lees
lesjes verduidelijkt met tekeningen of 
pictogrammen, die hen helpen kan in 
moeilijke situaties. Ook kun je doel
gericht met de kinderen een actuele 
pagina samen doorlezen. Zo zet je een 
kind weer op het goede spoor. 

Training in dagelijkse situaties. 
Het positieve effect van deze werk
wijze is waarschijnlijk ook te danken 
aan het feit dat er vaardigheden 
getraind worden die in de dagelijkse 

situaties toe te passen zijn. Het ver
helderen is concreet en in de dagelijk
se praktijk. Zo is het mogelijk om na 
de training ook nog te zorgen voor 
een transfer van het geleerde in de 
dagelijkse praktijk voor school en in 
de thuissituaties. Als deze transfer tot 
stand komt dan is het ook nog moge
lijk om de generalisatie van het ge
leerde te trainen. Hiermee wordt 
nadrukkelijk geoefend om het geleer
de strategie toe te passen in voorko
mende situaties. 

Wellicht is inmiddels duidelijk ge
worden dat het gaat om een intensie
ve training, die langduriger toegepast 
moet worden, dan tien weken. Deze 
methodiek biedt perspectief in ieder 
geval voor een deel van de kinderen 
met autisme. 

Overstap naar tom-training en 
sociale vaardigheidstraining. 
Als vervolg op deze individuele 
werkwijze is een goede algemene 
voortzetting te maken door de TOM-
training (Steerneman, 1994) aan te 
bieden. Hierin worden sociale cogni
ties systematisch geoefend.Een ande
re mogelijke generalisatie vindt plaats 
door de geleerde deelvaardigheden te 
verbinden aan onderdelen uit socia
le vaardigheidstrainingen. Hiermee 
worden de individuele ABC-lesjes 
opgetild tot algemene cognitieve stra
tegieën, die het kind kan leren hante
ren in de praktijk. 

Hierdoor komt men ook tegemoet 
aan het bezwaar dat tegen geïsoleer
de sociale vaardigheidstrainingen 
ingebracht wordt als zouden de vaar
digheden wel beheerst worden in de 
trainingssituatie, maar niet in de 
dagelijkse praktijk. Een nadrukkelijke 
transfer en generalisatie voorkomt 
dit, hoewel het een moeizaam proces 
blijft. Bovendien vindt dan een inte
gratie plaats tussen de verschillende 
gehanteerde behandelingsstrategie
ën. 
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GEHOORD EN GEZIEN 

Experiment Dove kinderen op 

de Mgr. Hanssenschool 
Prof. Drs. J. Pierik en A. Haubrich 

Compilatie van toespraken gehouden 
bij gelegenheid van de afsluitingsbij
eenkomst eerste fase Experiment 
Dove kinderen op de Mgr. 
Hanssenschool op 07-04-1998 in 
Hoensbroek. 

Op 15 september 1995 vond de start
bijeenkomst plaats in Hoensbroek 
van de eerste fase van het experiment 
voor dove kinderen in Hoensbroek. 
Op 9 september 1996 hielden we een 
refereerbijeenkomst op het Instituut 
voor Doven in Sint Michielsgestel bij 
gelegenheid van een jaar experimen
teren. 
In een eendrachtige samenwerking 
tussen Mgr. Hanssenschool en het 
IvD is de verwezenlijking van regio
naal en thuisnabij dovenonderwijs 
dichterbij gebracht; daarom vandaag 
7 april 1998 van harte welkom bij de 
feestelijke afsluiting van de eerste 
fase van ons dovenexperiment. 
Onder de bezielende leiding van de 
schooldirecteuren en met de enthou
siaste medewerking van vele colle
ga's is er in de afgelopen tweeëneen
half jaar ontzettend veel werk ver
richt. 
De Commissie Wetenschappelijke 
Begeleiding heeft geoordeeld dat er 
enerzijds goede resultaten zijn 
geboekt maar dat nog een aantal 
zaken een diepgaander onderzoek 
vergt. Opmerkelijk is de verwijzing 
van de CWB naar de positieve resul
taten van kinderen met een cochleair 
implantaat van het Academisch 
Ziekenhuis Nijmegen en eveneens 
naar die van Duitse kinderen met een 
implantaat. Juiste deze kinderen zul
len in de toekomst mogelijk goed 
kunnen integreren in SH- en regulier 
onderwijs. 
De beoordeling van de CWB strekt tot 
bijzondere eer van de projectgroep en 
medewerkers omdat hiermede de 
objectiviteit van de resultaten is 
gewaarborgd. 

Officieel was het experiment per 31 
december jongstleden afgesloten; alle 
betrokkenen waren het eens over het 
feit dat het onmogelijk was om de in 
gang gezette ontwikkelingen en 
onderzoeken per die datum afgerond, 
uitgewerkt en gerapporteerd te krij
gen. Het Ministerie Van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschappen was ons 
terwille en gaf de financiële speel
ruimte om de periode januari tot en 
met juli 1998 te gebruiken om ruim 
twee jaar experimenteren af te ronden 
en om de onderwijscontinuïteit voor 
de dove kinderen veilig te stellen en 
dus een vervolg voor te bereiden. 
In het licht van de 
o n t w i k k e l i n g e n 
zoals verwoord in 
het beleidsplan De 
Rugzak zal voor 
het vervolg van dit 
experiment een 
vorm gevonden 
moeten worden 
waarin wordt toe
gewerkt naar de 
t o t s t a n d k o m i n g 
van een Regionaal 
Expertise Centrum 
waarin onderwijs 
voor dove, slechthorende en kinderen 
met ernstige spraakmoeilijkheden 
samen worden gebracht in een cluster 
voor kinderen met een auditieve 
en/of communicatieve beperking. 
Enkele aandachtsgebieden uit de aan
vraag voor de tweede fase van het 
experiment: 
- werken met een indicatiecommis

sie ter toetsing of een leerling tot 
het cluster behoort, 

- een gezamenlijke commissie van 
onderzoek, 

- opstellen van handelingsplannen 
en leerlingvolgsysteem, 

- integratie in het regulier onderwijs 
ondersteund door deelparticipatie 
en ambulante begeleiding, 

- inbreng van de ouders. 

Graag maken wij ook van de gelegen
heid gebruik om over de hoofden van 
de aanwezigen een woord te richten 
tot de staatssecretaris van O C & W. 
Om te beginnen een woord van dank 
en waardering aan de vertegenwoor
diger van de staatssecretaris, 
mevrouw Juli, die helaas vandaag 
niet aanwezig kan zijn. Na een aan
vankelijk wat stroef begin, is allengs 
een uiterst vruchtbare samenwerking 
ontstaan tussen het ministerie en 
onze beide instellingen. Het kordate 
maar ook sympathieke optreden van 
mevrouw Juli heeft daar veel aan bij
gedragen. 

V.l.n.r. Prof. Pierik IvD, H. Vermeer KSV, A. Haubrich Mgr. Hanssenschool, 

H. Alferink Dr. v. Udenschool 

Een belangrijke ervaring opgedaan 
tijdens het Experiment is dat een 
laagdrempelige en niet bureaucrati
sche werkwijze snel tot resultaten kan 
leiden. 
Bij nadere uitwerking van de Rugzak, 
in de Wet op de Expertise Centra 
(WEC), zou daar ernstig rekening 
mee moeten worden gehouden. 
De doeleinden van deze wet kunnen 
wij grotendeels onderschrijven. Een 
transparant objectief controleerbare 
opstelling van scholen en instituten is 
gewenst. Een onafhankelijke indica
tiestelling wijzen wij niet af. Maar 
maak dan gebruik van bestaande 
infrastructuren en laat daar een onaf
hankelijke toetsing op los. Op deze 
wijze kan vanuit de bestaande instel-
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lingen en met behoud van kennis en 
ervaring op een niet-bureaucratische 
wijze antwoord gegeven worden op 
vragen van ouders, cliënten en scho
len. 
Decentraal waar het kan maar cen
traal als het moet. De eerste fase van 
het experiment Hoensbroek heeft 
naar onze mening nu reeds aange
toond dat samenwerking tussen SH-
scholen en doveninstituten in een 
REC niet meer weg gedacht kan wor
den. 
Wij zijn trots op een gedegen eindrap
portage, opgesteld door en onder 
supervisie van het KPC uit Den 

Bosch. 
Een eindrapport waarin opgenomen 
een enquête van de ouders van de 
dove kinderen, praktijkgegevens, uit
slagen van taaltests en bevindingen 
over het sociaal/emotioneel functio
neren van de kinderen, waar mogelijk 
gerelateerd aan gehoorverliezen en 
intelligentie. Tevens een schoolwer-
plandeel over communicatie- en taal
ontwikkeling. 
Wij wensen allen die straks bij de 
tweede fase betrokken worden zullen 
zijn van harte succes. 
Geïnteresseerden kunnen de afslui
tende rapportage van de eerste fase 

bestellen door overmaking van f. 10,= 
op postbankrekening 2 5 9 9 3 8 4 
van KSV/inz Mgr. Hanssenschool 
Hoensbroek o.v.v. "rapportage doven-
experiment". 

Prof. Drs. J. Pierik, 
Instituut voor Doven, 
Sint Michielsgestel, 

A. Haubrich, 
Mgr. Hanssenschool, Hoensbroek. 

Veranderingen binnen het Speciaal Onderwijs 
Bert Klaassen en Els Voorhoeve 

Kunnen kinderen met PDD straks 
nog wel terecht op een school voor 
kinderen met ernstige spraak/taal-
moeilijkheden? 

De Enkschool in Zwolle (SH/ESM, 
oftewel school voor auditief en com
municatief gehandicapten) telt een 
flink aantal leerlingen met PDD 
(-NOS). Kinderen met een stoornis in 
het autistisch spectrum dus. Bijna 20 
jaar geleden kwam de eerste autisti
sche leerling binnen, dol op draaien
de schoteltjes en getallen. Een lange 
weg van zoeken naar goede vormen 
van hulp volgde (logopedisch, ortho
pedagogisch, orthodidactisch, etc). 
Samen zoeken: leerkrachten, logope
disten, pedagoog-psycholoog en 
ouders. 
Wij werden centrumschool voor 
autisme. Geleidelijk ook gingen we 
ervaringen delen met de collega's uit 
overig (speciaal) onderwijs. Ambu
lante begeleiding ging starten. Etc, 
etc. 

Herkent u het verhaal? Werkt u óók 
op zo'n school voor SH en/of ESM, 
waar kinderen met bepaalde vormen 
van PDD een plekje kregen? Al of niet 

centrumschool? LET DAN EVEN 
EXTRA OP! Er lijkt iets te gaan gebeu
ren dat ons inziens niet goed is voor 
de school, de PDD-leerling, de 
ouders, de leerkracht. 

In de toekomst krijgen we de onaf
hankelijke indicatiestelling. Via een 
model van "slagboomdiagnostiek" 
moeten leerlingen verwezen gaan 
worden naar vormen van 2 /3 onder
wijs, die gegroepeerd worden in 4 
clusters. 
Wij worden cluster 2: auditief en com
municatief gehandicapten. 
En waar denkt u dat leerlingen met 
hoofdhandicap PDD "automatisch" 
naar worden verwezen? Naar leerlin
gen met een communicatieve handi
cap? Naar cluster 2? Nee! In principe 
gaan alle PDD-ers naar cluster 4 
(LZK, PI, ZMOK). Dit ongeacht de 
ervaring in de regio, ongeacht het 
gegeven dat op allerlei scholen erva
ring en expertise is. 

Met andere woorden: Als SH/ESM 
scholen, maar ook scholen voor ZML 
en Mytyl/Tyltyl, zullen we alert de 
ontwikkelingen moeten volgen. 
Anders doen we straks "opeens" niet 

meer mee! Wordt onze expertise nut
teloos voor PDD-kinderen. 
Ik weet niet hoe het in uw regio is, 
maar in de onze is er een steeds beter 
evenwicht in passend onderwijs van
uit allerlei scholen (o.a. ESM, LZK, 
ZMLK) aan leerlingen met PDD. Dat 
evenwicht kan alleen behouden blij
ven als de handicap PDD niet aan één 
cluster (4) gekoppeld wordt en als we 
erkennen dat PDD complex is en 
brede expertise vraagt. 

Laten we allen actief de ontwikkelin
gen volgen, met name de commissies 
die bezig zijn met "indicatiestelling" 
en laten we zo nodig bij elkaar te rade 
gaan. 
Waarschijnlijk wordt u binnenkort 
benaderd door Enkschool, Rotsoord 
of Taaikring voor verdere actie. 

Enkschool, 
Bert Klaassen, directeur 

Els Voorhoeve, autisme mede
werker 
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VAN DE BESTUREN 

Jan Spanhoff erelid van de VeBOSS 
Th. H. Laceulle, voorzitter 

"De toekomst van de traditie ligt in de 
vernieuwing". Deze spreuk heeft Jan 
Spanhoff het bestuur van de VeBOSS 
meegegeven bij zijn afscheid als 
bestuurslid. De spreuk tekent Jan. 

Tijdens de Algemene Ledenverga
dering hebben de leden ingestemd 
met het bestuursvoorstel hem te 
benoemen tot erelid. Een zichtbaar 
geëmotioneerde Jan Spanhoff nam na 
de benoeming een groot applaus in 
ontvangst en zag ook persoonlijk nog 
eens terug op zijn vele jaren omvat
tend bestuurslidmaatschap. Cadeaus 
en een bij de opening van de tweede 
conferentiedag uitgereikte oorkonde 
bezegelden zijn afscheid van het 
bestuur en zijn nieuwe benoeming. 
J.G.G. Spanhoff, sinds 1961 werk
zaam in ons onderwijs, direct van de 
kweekschool, werd in 1969 bestuurs
lid van de VeBOSS. Hij bleef dat tot 
1980 in de functie van penningmees
ter. In 1986 keerde hij als lid terug in 
het bestuur en hij bleef dat tot nu toe: 
in totaal dus een bestuurslidmaat
schap van 23 jaar. De verdiensten van 
Jan voor de VeBOSS zijn enorm - Jan 
was de VeBOSS. 
Hij heeft aan de wieg gestaan en was 
de feitelijke initiatiefnemer van de 

structuurverandering die de VeBOSS 
heeft gemaakt tot wat hij nu is: een 
vereniging met een leden- en een 
schoolleden-, met een inhoudelijke -
en een beleidsgeleding en als werk
verband een belangrijke positie inne
mend in het categorie 2-3 onderwijs
veld. Van de activiteiten en initiatie
ven die Jan voor de VeBOSS heeft ont
plooid wil ik er hier een aantal noe
men: Hij was een van de oprichters 
van de Stuurgroep Ambulante 
Begeleiding. Hij was 
mede-auteur van Ver
schillen in Omgaan; de 
VeBOSS-nota die ver
scheen als reactie op 
Omgaan met Verschil
len. Hij was mede
oprichter en is nog 
steeds lid van de Visie
commissie. Hij was, zo
als al eerder vermeld, 
eerste initiatiefnemer van onze struc
tuurverandering die enkele jaren 
geleden is doorgevoerd. Hij heeft, 
mede namens de VeBOSS contacten 
onderhouden met de vakbeweging. 
Hij was betrokken bij overleggen op 
het ministerie, met de FOSS, met de 
FENAC, met de Opleidingsinstituten, 
met het Directeuren-overleg Do-
veninstituten en met nog andere 
organisaties en instanties. 

Hij hield en houdt nog steeds vele 
lezingen en inleidingen over onder
werpen, ons onderwijs betreffende en 
vaak uit naam van de VeBOSS. 
Hij stimuleerde, activeerde en hielp 
daadwerkelijk bij de activiteiten van 
alle werkgroepen, die een beroep op 
hem deden en nog doen - zoals laat
stelijk nog de Stuurgroep Maat
schappelijk Werk. Jan's inzet bij de 
vergaderingen was bijzonder groot -
hij was altijd uitmuntend voorbereid 

- hij kende zijn zaakjes en 
had altijd vragen aan de 
anderen of iets zelf te mel
den. Kortom, zijn betrok
kenheid bij kinderen, bij 
mensen met een auditieve 
en communicatieve handi
cap was en is buitengewoon 
groot. En dat dan allemaal 
naast zijn "officiële" functies 
als directeur van de Mar-

tinus van Beekschool en, nu, als coör
dinator van de intake en van de 
ambulante begeleiding van de Mgr. 
Terwindtstichting. De VeBOSS is Jan 
Spanhoff veel dank verschuldigd en 
wij zijn blij dat we zijn inzet en grote 
kennis van zaken, zijn contacten en 
daarmee zijn inbreng kunnen behou
den en bevestigen met deze benoe
ming tot nieuw erelid van de 
VeBOSS! 

BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

A. Bron, lid van de redactie 

Klik, over mensen met een ver
standelijke handicap 
april 1998, nummer 4 Deze uitgave is 
geheel gewijd aan epilepsie. Vanuit ver
schillende hoeken wordt aandacht be
steed aan epilepsie. Er komen deskundi
gen aan het woor, maar er is ook ruimte 
voor verhalen voor mensen die aan epi
lepsie lijden. 

Foss-taal 
6e jaargang, nummer 1, maart 1998 
Protocol: Taal-/spraakdiagnostiek (NVLF, 
FENAC, BOSK en FOSS) Door genoemde 
instanties is een protocol vastgelegd 
waarvan de tekst in dit nummer integraal 

is afgedrukt. 

Kinderen met VCF of Shprint-
zen-syndroom 
In dit artikel wordt een beschrijving gege
ven van dit syndroom. 

Speciaal Onderwijs 
71e jaargang, nummer 3, april 1998 Theo 
Heskes, De kwaliteitswet. Het schoolplan, 
de schoolgids, en het klachtrecht op 
school. In onderwijsland wordt een aantal 
wetten, als het aan de staatssecretaris ligt, 
op korte termijn gewijzigd met betrek
king tot de in de ondertitel genoemde 
punten. In dit artikel wordt in begrijpelijk 

Nederlands uitgelegd wat deze wijzigin
gen voor het Speciaal Onderwijs beteke-

Logopedie en Foniatrie 
Jaargang 70, nummer 3, maart 1998 H.C. 
lutje Spelberg, J.M. van Hall, Reynelltest 
voor taaibegrip; oude en nieuwe versie. In 
dit artikel wordt verslag gedaan van een 
onderzoek naar de vergelijkbaarheid van 
de Reynelltest voor taaibegrip (1995) en 
de voorganger van deze test, de Reynell 
Developmental Language Scales (1985). 
Er wordt ook een vergelijking gemaakt 
met de Vlaamse versie van de Reynell 
(1993). 
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NIEUWSMARKT 

DE FODOK IS VERHUISD 
Toch nog vri j onverwachts is de FODOK 
omstreeks 1 juni j . l . verhuisd. 
O u d adres: Koningslaan 101 

3583 GS Utrecht 

N i e u w adres: Postbus 7 5 4 
3 5 0 0 AT Utrecht 

N i e u w (tekst) 

te le foonnummer: 

Faxnummer: 

Bezoekadres: 

0 3 0 2 9 0 0 3 6 0 

0 3 0 2 9 0 0 3 8 0 

Churchi l laan 11 

(zelfde gebouw als Gehandicaptenraad), sneltram 

vanaf Centraal Station Utrecht (iedere 7 minuten; 

reisduur 8 minuten; halte 5-mei plein; bij uitstap

pen ziet men de kantoortoren, direct om de hoek 

is de ingang) 

Opleiding speciaal onderwijs 

In het cursusjaar 1998-1999 organiseert het Seminarium 

voor Orthopedagogiek weer op diverse locaties in het land de 

tweejarige part-time opleiding voor leraren die werken met 

auditief gehandicapten: Leerroute auditief gehandicapten en 

leerlingen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. 

De cursus bestaat uit vijf basismodulen (in Amsterdam 

Arnhem, Doetinchem, Enschede, Groningen, Den Haag, 

Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, Zwolle) en zeven 

gespecialiseerde modulen (in Utrecht) te weten: taalverwer

ving, persoonlijkheidsontwikkeling, gedragsproblemen, akou-

pedie en medische informatie, logopedie en spreekonderwijs, 

gebarentaal in het onderwijs, lezen/spellen. 

Voor informatie: 030 254 73 78 

u m m e r s neder lands gebarencentrum 
Het oude (tekst)telefoon- en faxnummer 0 3 0 657 28 78 

is verval len 
n i e u w e nummers : 
tekst te lefoon: 030 656 54 14 

Telefoon: 0 3 0 656 54 0 7 

Fax: 0 3 0 656 54 08 
E- ma i l : gebaren@cistron.nl 

N D ; 
E- mai l : 

N E D E R L A N D S 
G E B A R E N C E N T R U M 

SAMENWERKING EFFATHA EN GUYOT 
1 De doveninstituten Effatha en Guyot zijn gaan 

G f f 3 tJl d samenwerken in een Coöperatieve Veren
iging. Op 1 april vond het officiële startsein 

" " ' " " " " - ' plaats met het ondertekenen van de statuten. 

De instituten uit Voorburg en Haren streven hiermee naar hogere kwaliteit 

van de dienstverlening, meer doelmatigheid en uitbreiding van het dien

stenpakket. Het is de bedoeling dat op 1 januari 1999 ook het Centrum 

voor jongeren met een auditieve en verstandelijke handicap Weerklank in 

Amsterdam toetreedt tot de coöperatie. 

De instituten streven voorlopig niet naar een fusie. Door de oprichting van 

een Coöperatieve Vereniging is er gelegenheid voor andere organisaties 

zich aan te sluiten. Bovendien kunnen beide instituten door deze vorm 

langzaam naar elkaar toegroeien. In de loop van de tijd zullen steeds 

meer activiteiten een plaats krijgen binnen de coöperatie. Het is de bedoe

ling deze na vier jaar om te zetten in een holding. Effatha en Guyot zijn 

in deze opzet te beschouwen als werkmaatschappijen van de 

Coöperatieve Vereniging. Beide nemen een deel van het totale werkge

bied van de coöperatie, dat ruwweg boven de grote rivieren ligt, voor hun 

rekening. Effatha bedient Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland en Guyot 

bedient Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en 

Flevoland. In deze regio's werken beide instituten al samen met tal van 

andere instellingen. Deze samenwerkingsverbanden worden gewoon 

voortgezet. Effatha en Guyot 

blijven regionaal onder hun 

huidige naam voortbestaan. 

Voor meer informatie: 070 307 35 09 of 050 534 394 

Koninklijk Instituut voor Doven | H.D. Guyol 

nieuw verschenen: 

DOVE KINDEREN EN LEZEN 
10 VRAGEN, 9 ANTWOORDEN 

door Liesbeth Pijfers 

Deze brochure is in samenwer

king met de FODOK tot stand 

gekomen. "Dove kinderen en 

lezen" is schriftelijk bij de 

FODOK te bestellen a f2,50 

(excl. verzendkosten). Het betreft 

slechts de kostprijs! Het bestel

adres is postbus 754, 3500 AT 

UTRECHT. 

V o o r z i e n i n g voo r P leegzorg van 
de W i l l i a m Sch r i kke r S t i c h t i n g 

Pleegzorg voor gehandi

capte kinderen 
Zeker tien procent van alle pleegkinderen heeft 
een lichamelijke of verstndelijke handicap. Het 
merendeel van deze kinderen wordt begeleid 
door de Voorziening voor Pleegzorg van de 
William Schrikker Stichting of door een regio
nale SPD. 
De Federatie Pleegzorg hoopt met de nieuwe 
campagne "Kinderen" 1600 nieuwe pleegou
ders te werven. Er is al jaren een groot tekort 
aan pleeggezinnen in het algemeen en aan pleeg
ouders voor kinderen met een handicap in het 
bijzonder. De gekozen slogans zijn Ik zoek een 
huis waar ik voor donker binnen moet zijn en 
Geef pleegkinderen een toekomst. De 
Voorziening voor Pleegzorg van de William 
Schrikker Stichting draagt er zorg voor dat er in 
de totale campagne ook aandacht wordt 
besteed aan pleeg
zorg voor kinderen 
met een handicap. 
Daarnaast zijn er 
aanvullende uitin
gen waarin de meer
voudige gehandicap
te Manuela zegt: Ik 
zoek óók een huis... 
en Geef óók een 
gehandicapte pleeg
kinderen een toe
komst. 

Geef (ook gehandicapte) 
pleegkinderen een toekomst 

Voomening voor Pleegzorg van 

de William Schrikker Stichting 
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COLOFON 
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N 
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. 

HOOFDREDACTIE 
Mw. M.C. Bruins 

EINDREDACTIE 
Dhr. F. C. M. Mollee 

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

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

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

FOTOGRAFIE 
H. Op den Kamp 

OPMAAK/VORMGEVING 
De l e Etage 
Den Haag 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

DAGELIJKS BESTUUR 
Vereniging ter Bevordering van Onderwijs aan en 
Opvoeding en Begeleiding van Doven in Nederland 
(VEDON) 
• F. Saan, voorzitter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd. 

Kopij, ingeleverd vóór 22 februari, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 26 april, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 30 augustus, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de derde aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 25 oktober, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de 

geldende jaargang. 
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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 
7500 AR 
7522 AN 
4461 DS 
4460 MA 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 

1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3523 HB 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
8012 VA 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

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

en SCHOLEN 

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 

voor slechthorende kinderen en kinderen met 

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 

jn SCHOLEN voor dove kinderen 

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg. 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

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

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 
Postbus 667 
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 

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 

spraak- en/of taalmoeilijkheden 

TELEFOON 
033-4720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-3460111 
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 

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 

FAX 
033-4700305 
020-6176021 
020-6149273 
020-6172901 
020-6151156 
026-4423293 
026-4450661 
076-5142325 
0512-515340 
040-2412285 
040-2483479 
040-2422365 
040-2416538 
040-2483884 
053-4338522 
053-4338745 
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 

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 

f- Speciaal voor klassikaal onderwijs aan audit ief gehandicapten 

ontwikkelde P O G O dit bijzondere communicat ie systeem. H e t 

KAS Systeem maakt de communicat ie tussen zowel de leerkracht 

en de leerlingen als tussen de leerlingen onderling op een pret t i 

ge wijze mogelijk. 

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

P O G O Geluid nu 50 jaar bezig m e t Geluid en Beeld techniek 

heeft zich alti jd moei te 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 groepssetting b.v. werd voor de Bertha Muller school 

in U t r e c h t een zeer speciale schakeling ontwikke ld m e t 

infra-rood afstandbediening. 

Al le systemen werken to t volle tevredenheid bij de diverse scho

len en worden ook steeds nabesteld. 

POGO GELUID 

Willebrordusstraat 58 
3037 TV Rotterdam 
Postbus 3078, 3003 AB Rotterdam 
Telefoon:0l0 -465 14 33 
Telefax: 010 - 466 13 61 
E-mail: pogo@pi.net 
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