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Ten geleide 
Als u wilt weten hoe u fluitend de volgende eeuw kunt binnen
gaan, moet u snel dit VHZ nummer lezen. 
De werkgroep Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) 
van de VeBOSS geeft ons een blik achter haar digitale schermen. 
Gelukkig voor ons, hebben zij zich op ouderwets papier 
gewaagd. In deze VHZ werpen zij een blik op verleden en toe
komst van de werkgroep door middel van een interview met de 
vertrekkende en de komende voorzitters. 
De werkgroepleden Bos en Hoffman komen geïnspireerd terug 
van een studiereis naar Zweden met tal van aanbevelingen voor 
Internet- en emailgebruik door SO-leerlingen. Maar waar 
Zweden zelfs ouders cursussen geeft - om hun kinderen te kun
nen bijbenen -, moet in Nederland kennelijk nog gediscussieerd 
worden over de prijs van deugdelijk netwerkbeheer in het 
Speciaal Onderwijs. Eigenlijk verwonderlijk, als je bedenkt dat 
de Nederlandse regering zich minder dan tien jaar geleden ern
stige zorgen maakte omtrent het relatief lage technologische 
interessepeil van Nederlanders.... 
Die regeringszorgen leiden wel een erg verbaal bestaan, zo blijkt 
uit het interview met de vertrekkende ICT voorzitter. Mollee 
(jawel, dezelfde als de eindredacteur van onderhavig tijdschrift!) 
stelt dat elektronische hulpmiddelen in dit visuele onderwijs 
nog steeds "bijeengeschraapt" moeten worden. 
Het "Comeniusproject", "Investeren in Voorsprong" of het 
"Kennisnet" uit Zoetermeer ten spijt, kennelijk is binnen het 
beleid van de overheid op dit punt geen aparte positie gecreëerd 
voor het SO 2/3 onderwijs. Gelukkig bieden de enthousiaste
lingen uit de ICT werkgroep wat meer houvast dan de over
heid, die de computer kennelijk nog steeds behandelt als een 
'leuk extraatje in de school'. 

Is het toeval dat ook uit Slofstra's bijdrage over de multidiscip
linaire diagnostiek binnen AC's een overheid naar voren komt 
met veel programma's en voorschriften, maar nauwelijks mid
delen om die te realiseren? 

Misschien is de beste oplossing dat wij als burgers ons Digitale 
Rijbewijs halen, dan kunnen wij fluitend 2000 in en probleem
loos 'global' gaan. En in dit laatste jaar van de 20e eeuw kunt U 
alvast oefenen met fluiten op "Lang zal-ie leven", want 1999 is 
het jaar waarin VHZ haar 40ste verjaarsdag gaat vieren. Bereid 
U voor op een bijzonder feestje! 

Nini Hoiting. 
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MULTIDISCIPLINAIRE DIAGNOSTIEK 

Vanaf 1990 werd ieder jaar met meer 
energie en inzet getracht de minister 
en de Kamer zover te krijgen dat het 
benodigde bedrag zou worden opge
nomen in het Jaar Overzicht Zorg 
(JOZ). De Ziekenfondsraad, het eigen 
adviesorgaan van de regering inzake 
financiering van de gezondheidszorg, 
adviseerde in 1993 (advies 582) de 
diagnostiek van spraak- en taalstoor
nissen aan te haken bij de regionaal 
goed gespreide Audiologische Cen
tra, die daarmee zouden uitgroeien 
tot centra voor hoor-, taal- en spraak
onderzoek, een structuur die men in 
het buitenland ook kent. De middelen 
die hiervoor op langere termijn nodig 
zijn werden geschat op 8 miljoen. 
Zoals ieder jaar werd ook in 1993 
gevraagd om realisering; dat gebeur
de niet, ondanks het positieve advies 
van de Ziekenfondsraad. In 1994 
evenmin. In 1995 nam staatssecretaris 
Terpstra in haar beleidsnota "De 
Perken te Buiten, meerjarenprogram
ma intersectoraal gehandicaptenbe
leid 1995-1998" de volgende zinssne
de op: " ... op het terrein van ... de 
spraak/taaldiagnostiek is er behoefte 
aan uitbouw en reguliere erkenning 
van inmiddels ontwikkelde vormen 
van hulpverlening. De diagnostiek 
ten behoeve van kinderen met 
spraak/taalmoeilijkheden moet op 
multidisciplinaire wijze worden uit
gevoerd. Er zullen reguliere spraak/ 
-taaiteams moeten worden opgezet 
die worden gekoppeld aan de 
Audiologische Centra." Zij stelde ech
ter het geld niet beschikbaar. 
In 1996 stond er een mooie zin in de 
actualisatie van dezelfde nota:"... Het 
JOZ 1997 heeft met betrekking tot 
spraak/taaldiagnostiek geen uit
komst geboden. In 1997 zal worden 
bezien met welke bedragen een door 
de Ziekenfondsraad te treffen rege
ling moet worden belegd om vanaf 
1998 stapsgewijs tot een adequaat 
hulpaanbod te komen." 
Toen eind 1997 het nieuwe Jaar 
Overzicht Zorg (JOZ) werd gepresen
teerd was er echter opnieuw geen 
geld opgenomen voor de spraak/ 
-taaidiagnostiek in 1998. Er was een 
krachtig pleidooi en een motie nodig 
van de heer Van der Vlies, 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
(SGP), om de staatssecretaris alsnog 
over de streep te trekken. Er werd 
voor 1998 een startbedrag in de vorm 
van subsidie beschikbaar gesteld. 

Daarbij werd in het vooruitzicht 
gesteld dat dit bedrag in drie jaar tijd 
zou groeien naar het totale benodigde 
bedrag. Dit is formeel per 1/1/1998 
ingegaan, maar pas ver in de lente 
van 1998 werd echt duidelijk wat de 
regeling nu precies inhield en hoe de 
centra zich zouden moeten verant
woorden over de besteding van dit 
bedrag. De geboden zorg voor de kin
deren die onder de subsidieregeling 
vallen moet worden geregistreerd in 
verschillende opzichten: de bestede 
tijd, de duur van het traject, de 
betrokken disciplines etc. 

5. Multidisciplinaire diagnostiek 

Het FENAC-rapport van 1997 van de 
Koordinatoren Implementatie Taal-
Spraakdiagnostiek (KITS) geldt als 
leidraad en werd door de Zieken
fondsraad overgenomen. 
De Audiologische Centra zullen de 
diagnostiek moeten inrichten volgens 
de daar beschreven wijze. Wat houdt 
dit in? Uitgangspunten zijn: 
- 1 . Een kind met een duidelijke ver
wijzing c.q. hulpvraag betreffende 
Taal- Spraakproblematiek wordt in 
ieder geval op professionele wijze 
onderzocht op gehoor-, de taal / 
-spraakontwikkeling, de ontwikke
ling in het algemeen en omgevings
factoren. Bij het onderzoek zijn ten
minste twee verschillende discipli
nes, waaronder logopedie, betrokken. 
Na elke (oriënterend of differentieel) 
diagnostische fase bepaalt het team 
de verdere voortgang van het onder
zoek en het uit te brengen advies. 
2. De diagnostiek vindt plaats bin
nen de volgende periode: 
Tussen aanmelding en intake ligt 
maximaal 2 maanden. 
Tussen intake en eindadvies ligt niet 
meer dan drie maanden. 
Bij uitloop door onvoorziene omstan
digheden neemt het AC contact op 
om de ouders hierover te informeren. 
3. De diagnostische procesvoering is 
inzichtelijk voor de ouders. 
4. De diagnostiek wordt zodanig uit
gevoerd dat op grond hiervan concre
te adviezen gegeven kunnen worden. 
Zo nodig wordt gericht doorverwe
zen naar het (meest) adequate kanaal 
van hulpverlening. 
5. Het Audiologisch Centrum heeft 
een betrokkenheid bij het vervolgtra
ject na de diagnostiek. Dit vertaalt 

zich concreet in het maken van afspra
ken over terugrapportage na doorver
wijzing, over controle en evaluatie. 
6. Kortdurende begeleiding / behan
deling binnen het AC geeft een 
belangrijke meerwaarde om te func
tioneren als diagnostisch centrum 
voor taal-spraakdiagnostiek. 
(FENAC 1997, pag. 5) 
Het rapport bevat onder andere een 
hoofdstuk over de diagnostiek zelf, 
waarbij een anamneseformulier is 
ontwikkeld en voorstellen worden 
gedaan voor de invulling van het 
onderzoek, gesplitst in een oriënte
rende fase en een diagnostische fase. 
In de vijf centra van de KITS-groep is 
het onderzoek bij 100 kinderen die 
voor spraak- en taaidiagnostiek zijn 
gezien geregistreerd. Daar komen 
enkele interessante gegevens bij naar 
voren. Het blijkt dat de leeftijd van de 
kinderen vooral rond de drie jaar ligt 
(zie fig 1). Zoals steeds komt ook hier 
naar voren dat er veel meer jongens 
dan meisjes komen met spraak/taal
problemen (fig. 2). 
Onder hen zijn 70% van de kinderen 
Nederlandstalig opgegroeid, 20% 
anderstalig en 8% meertalig (fig. 3). 
De verwijzers zijn vooral KNO-artsen 
en vervolgens huisartsen (fig. 4). Te 
verwachten valt dat hier een verschui
ving zal gaan optreden. In de komen
de periode zal het aantal verwijzingen 
van de huisartsen door de nieuwe 
regeling waarschijnlijk toenemen. Bij 
het merendeel van de kinderen (65%) 
werd een normaal gehoor aangetrof
fen; bij 26% een geleidingsverlies (fig. 
5). Bij 43% van de kinderen werden 
taaibegripsproblemen geconstateerd, 
bij 76% taalproductieproblemen, bij 
12% een afwijkende verstandelijke 
ontwikkeling en bij 19% een afwijken
de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Bij de interpretatie van deze gegevens 
moet men bedenken dat er bij kinde
ren meer dan één probleemgebied 
kan worden aangetroffen (fig. 6). 

Hoewel het de bedoeling was dat alle 
centra de diagnostiek op ongeveer 
dezelfde wijze zouden organiseren is 
de praktijk toch anders, omdat er per 
regio grote verschillen bestaan in 
populatie en in verwijsgedrag van de 
verwijzers. Het maakt heel veel uit 
als verwijzers hun verwijsvraag dui
delijk en op tijd schriftelijk naar het 
Audiologisch Centrum sturen. In 
regio's waar dat te weinig gebeurt 
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weet men niet van te voren of een 
kind binnenkomt met een spraak/ 
-taalvraag of juist een gehoorvraag. 
Centra verschillen ook in personele 
bezetting en in beleidskeuzes die 
mede bepaald worden door de krap 
toebemeten financiële middelen. Wel 
is het zo, dat men zich steeds beweegt 
binnen de marges van het KITS-rap-
port. In veel centra zien we nu dat er 
spreekuren worden ingericht waarbij 
het kind bij het eerste bezoek gezien 
wordt door verschillende disciplines 
na elkaar. Bijvoorbeeld: kort audiolo-
gisch onderzoek door een audiologie-
assistente of audioloog, kort logope
disch onderzoek en een korte obser
vatie en anamnesegesprek door de 
psycholoog of psychologie-assistent. 
Als er daarna nog nadere diagnostiek 
nodig is worden hiervoor vervolgens 
aparte afspraken gemaakt. 

Een andere vorm die ook wel wordt 
gekozen is een uitgebreide intake 
door een ervaren logopedist die met 
de ouders de hulpvraag uitdiept en 
een anamnesegesprek voert, audiolo-
gisch onderzoek doet alsmede onder
zoek met betrekking tot de communi
catie en het verdere gedrag. Het ver
volgonderzoek wordt vervolgens 'op 
maat' gepland naar aanleiding van de 
bevindingen in de intake-fase. Een 
lastige kwestie is vooral de keuze tus
sen één ervaren logopedist-intaker in 
de oriënterende fase en meer multi
disciplinair werken in tweede instan
tie, of in eerste instantie meteen al 
verschillende disciplines erbij met 
dan ook nog vaak een vorm van ver-
volgdiagnostiek. Waar zet het cen
trum de psycholoog in, waar de lin
guïst of spraak/taalpatholoog, waar 
het maatschappelijk werk? In alle 
gevallen moet er worden voldaan aan 
de eisen van multidisciplinair wer
ken. De centra zitten nu in een over
gangsfase. Er wordt hard gewerkt 
aan de beste organisatievorm. 
De KITS-groep heeft ook voorstellen 
ontwikkeld voor deskundigheidsbe
vordering. Deze voorstellen worden 
in de komende maanden door een 
nieuw ingestelde werkgroep in 
samenwerking met de oudervereni
gingen uitgewerkt tot een concreet 
plan. In dit kader zal naar alle waar
schijnlijkheid ook deskundigheidsbe
vordering plaatsvinden rond ouder
begeleiding. 

Relatie met de scholen en 
expertisecentra 
In dit veld is nog veel in ontwikke
ling. In het kader van de Wet op de 
Expertise Centra (WEC) worden 
regionale extertisecentra gevormd. 
Niet altijd zijn de Audiologische 
Centra daarbij betrokken. 
Het streven is vooral om toelatings
onderzoek doorzichtiger te maken en 
wat betreft de verantwoordelijkhe
den transparanter te regelen en te 
beschrijven en te verdelen wie waar
voor de verantwoording draagt. Nu 
de Audiologische Centra zich ont
wikkelen tot centra voor gehoor-, 
spraak- en taalonderzoek verzamelt 
zich hier zoveel expertise, dat hier 
mogelijk een rol voor hen is wegge
legd. Het is belangrijk dat VeBOSS, 
Audiologische Centra en zorginstitu-
ten kijken waar het verschillende aan
bod elkaar raakt en hoe het beste van 
eikaars expertise gebruik gemaakt 
kan worden, zodat er voor de kinde
ren die tussen de mazen van het 
vangnet dreigen te vallen zo vroeg 
mogelijk adequaat hulp wordt gebo
den. In veel regio's is al een goede 
samenwerking tot stand gekomen. 

6. Conclusie 

In de Audiologische Centra is er 
volop beweging in verband met de 
multidisciplinaire diagnostiek en 
begeleiding van kinderen met 
spraak- en taalmoeilijkheden. Er wor
den steeds meer en steeds jongere 
kinderen verwezen voor multidiscip
linaire diagnostiek. Hoewel er al veel 
veranderd is moet er altijd nog veel 
gebeuren: deskundigheidsbevorde
ring, organisatie, op één lijn komen 
van werkwijze van de verschillende 
centra, netwerkvorming in ieder 
regio, afstemming van taken met 
andere instanties, zoals de regionale 
expertisecentra voor de scholen. 
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TAALACHTERSTAND EN TAALVERWERVING 

Taalachterstand en Taalverwerving 
Een programma voor kinderen met een grammaticale 

en een lexicale achterstand 

Trudy de Koning en Liesbeth Schlichting 

Samenvatting 

Het programma Functionele Imitatie van Taalstructuren (FIT, 1988) heeft een 

opvolger in Taalachterstand en Taalverwerving (TenT). In dit artikel geven de 

auteurs een overzicht van het nieuwe programma. Daarnaast geven zij aan 

dat het programma individueel en in groepjes in het regulier en speciaal 

onderwijs gebruikt kan worden. 

1.Inleiding 

Taalachterstand en Taalverwerving 
(TenT) is een taaiprogramma voor 
kinderen met problemen op het 
gebied van de morfo-syntactische en 
lexicale ontwikkeling (de zinsbouw 
en de woordenschat). Het is een pro
gramma voor de expressieve taal. 
Kinderen leren de aangeboden woor
den en zinnen dus actief gebruiken. 
Met TenT kunnen zinsbouw en woor
denschat systematisch geoefend wor
den volgens een opbouw in moeilijk
heidsgraad. Deze opbouw van een
voudige woorden en korte taaluitin
gen naar steeds moeilijker woorden 
en complexere taaluitingen heeft als 

basis de volgorde van de normale 
taalverwerving. De weg van makke
lijk naar moeilijk, die normaalspre-
kende kinderen als vanzelf volgen, 
blijkt goed bruikbaar in de taaithera
pie voor kinderen met taalontwikke
lingsstoornissen (Hornsveld & 
Lakerman,1990). Met het taaipro
gramma Functionele Imitatie van 
Taalstructuren (Schlichting & De 
Koning,1988) waarvan TenT een uit
gebreide en herziene versie is, is 
gedurende tien jaar ervaring opge
daan. In TenT zijn ervaringen vanuit 
de praktijk en nieuwe informatie van
uit wetenschappelijk onderzoek ver
werkt. 

Taalontwikkelingsvolgorde 

a.morfo-syntactische ontwikkeling 
Het eerste uitgangspunt van TenT is 
het volgen van de taalontwikkeling 
van zich normaal ontwikkelende kin
deren. Dit uitgangspunt wordt hoe 
langer hoe meer algemeen aanvaard 
(Crystal,1976; Goorhuis & Schaerlae-
kens,1994; Reilly,1995). In de snelheid 
waarmee kinderen hun taal verwer
ven zit een grote variatie (Schlich
ting, Van Eldik,lutje Spelberg,Van der 
Meulen en Van der Meulen,1995), 
maar de volgorde waarin kinderen 
zich syntactische structuren eigen 
maken, verloopt grotendeels volgens 
een vast patroon. Het werkwoord 
staat bijvoorbeeld eerst in de infini
tief, zoals in 'auto rijden'. 
Daarna gaan kinderen zinnetjes zeg
gen in de tegenwoordige tijd enkel
voud: 'die is mooi', 'ik ga die pakken'. 
Later gebruiken ze de voltooide tijd: 
'ik heb een banaan gehad' en ook het 
meervoud van de tegenwoordige tijd: 
'ze moeten eten' en nog later de verle
den tijd: 'die lag daar'. 

De volgorde waarin kinderen zich 
syntactische structuren eigen 
maken, verloopt grotendeels 

volgens een vast patroon. 

b.lexicale ontwikkeling 
Ook voor de ontwikkeling van de 
woordenschat kan de normale ont
wikkelingsvolgorde een leidraad bie
den bij het taalleren. 
Aan kinderen die nog in de eerste sta
dia van verwerving zijn, biedt men 
concrete woorden aan met een een
voudige woordstructuur. Het woord 
'auto' wordt dan ook eerder geleerd 
dan 'vrachtauto' en 'ziekenauto'. 
Terwijl 'raceauto' en 'sportwagen' tot 
een nog hoger ontwikkelingsniveau 
behoren. Dit lijkt een logische op
bouw van het woordenschataanbod. 
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T. DE KONING en L. SCHLICHTING 

Doelgroepen 
Taal is een systeem; de regels moet je 
leren. Kinderen met een normale taal
aanleg en in een normale taalomge
ving leren de regels van de taal van
zelf. Een kind gebruikt uit het taal
aanbod wat het op dat moment nodig 
heeft en wat past bij zijn ontwikke
lingsniveau. Op deze wijze bouwt het 
kind zijn woordenschat en grammati
ca op. Kinderen met een verminderde 
taalaanleg of kinderen die door ande
re oorzaken belemmerd worden in 
hun taalontwikkeling, zijn onvol
doende in staat de regels van het taal
systeem te doorgronden. 
TenT kan toegepast worden bij de 
volgende doelgroepen: 
a.kinderen met een specifieke taalont
wikkelingsstoornis 
b.kinderen met een gehoorstoornis 
c.kinderen die het Nederlands als 
tweede taal verwerven 
d.kinderen met een algehele ontwik
kelingsachterstand 

Een kind gebruikt uit het 
taalaanbod wat het op dat moment 

nodig heeft en wat past bij zijn 
ontwi kkel i ngsniveau. 

2.Methodiek van Taalachterstand 
en Taalverwerving 

Naast het aanhouden van de taalont
wikkelingsvolgorde is een ander 
belangrijk uitgangspunt van TenT dat 

de aan te leren uiting in principe pre
cies zo wordt aangeboden als men 
van de kinderen terug wil horen. 
Zodoende horen zij de doeluiting 
zonder 'ruis' en kan de taalregel ver
worven worden zonder dat deze uit 
een geheel 'ontdekt' hoeft te worden. 
Om de 90 syntactische structuren van 
TenT te kunnen oefenen zijn er spel-, 
handelings- en gesprekssituaties 
(hierna taalspelletjes genoemd) ont
worpen. In deze taalspelletjes staat 
centraal dat de doeluiting moet pas
sen in de semantische contekst, zodat 
er sprake is van een functionele taal
situatie. 

Werkwijze: samengaan van han
delen en spreken 
In de taalspelletjes worden spelhan-
delingen uitgevoerd waarbij herha
ling een belangrijke rol speelt. 
Daarnaast is 'beurtwisseling' een 
vaste spelregel. De L(eraar) en het 
K(ind) voeren om de beurt eenzelfde 
spelhandeling uit. Door de spelhan-
deling gepaard te laten gaan met een 
taaluiting die in de spelsituatie past, 
wordt het actief gebruiken van tel
kens dezelfde taaluiting mogelijk. 
Het kind of de kinderen imiteren de 
aangeboden taaluiting als vanzelf
sprekend doordat deze gekoppeld is 
aan het imiteren van eenzelfde spel
handeling. De leraar heeft zodoende 
in elke beurt de gelegenheid om de 
verbale uiting correct aan te bieden. 

Dit maakt dat expliciet verbeteren 
meestal niet nodig is. 
Voor het uitvoeren van de taalspelle
tjes is materiaal nodig. Voor de keuze 
van het te gebruiken materiaal, is in 
TenT inspiratie opgedaan vanuit de 
bijbehorende woordenlijsten. Dat 
betekent dat het spelmateriaal hoort 
in de belevingswereld van jonge kin
deren. Omdat kinderen met een taal
achterstand veelal de peuterleeftijd 
zijn gepasseerd, is er vooral gebruik 
gemaakt van materiaal dat kinderen 
uit groep 1 en 2 aanspreekt. Doordat 
in TenT tevens gebruik is gemaakt 
van Werkplaten, bij elke syntactische 
structuur is één situatieplaat gete
kend, is dit materiaal ook voor kinde
ren ouder dan zes jaar geschikt. 

Taalleren in groepjes 
Op elke werkbladzijde voor het oefe
nen van een syntactische structuur 
staan vier taalspelletjes beschreven. 
De syntactische structuur wordt dus 
op vier verschillende manieren aan
geboden. De eerste twee taalspelletjes 
zijn opgezet voor een groepslesje aan 
drie tot zes kinderen. De kinderen 
van het groepje hebben ongeveer het
zelfde expressieve taalontwikkelings
niveau (Schlichting e.a. 1994). 
Wanneer een kind uit het groepje 
extra oefenstof nodig heeft, kunnen 
daarvoor de taalspelletjes die be
schreven zijn voor de individuele 
situatie toegepast worden. 
Zoals vermeld is er aan elke werk
bladzijde een illustratie toegevoegd. 
Voor het eerste groepstaalspelletje 
van de werkbladzijde wordt er van 
deze illustratie gebruik gemaakt. De 
illustraties worden werkplaten 
genoemd, omdat ze dienen als basis 
voor spelhandelingen. Vaak is er 
extra materiaal nodig bijvoorbeeld 
poppetjes of boerderijdieren, of 
wordt er gebruik gemaakt van de toe
gevoegde Hulpwerkbladen. Voor het 
tweede groepstaalspelletje worden 
soms werkplaten van andere syntac
tische structuren gebruikt. De groep
staalspelletjes kunnen gemakkelijk 
geschikt gemaakt worden voor de 
individuele taalleersituatie. 

I 
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3. De inhoud van het programma 

In TenT worden zes taalniveau's 
doorlopen van Niveau I met daarin 
de éénwoorduiting tot en met Niveau 
VI, waarin de samengestelde zin 
geleerd wordt. Deze taalniveau's 
komen overeen met de zes grammati
cale ontwikkelingsfasen van de 
TARSP- t aa lon tw ikke l i ngs schaa l 
(Schlichting,1993). Naast de toename 
van de zinscomplexiteit, de uitbrei
ding in zinsdelen, krijgt de ontwikke
ling van woordgroepen, zoals bij
voorbeeld 'lidwoord met zelfstandig 
naamwoord' specifieke aandacht. 
Ook de morfologische ontwikkeling 
wordt op de voet gevolgd. 
Aan elk Niveau is een woordenlijst 
toegevoegd met woorden die op dat 
niveau in de kindertaal verschijnen. 

Niveau I 
Op 13 werkbladzijden worden ach
tereenvolgens 52 éénwoorduitingen 
behandeld. Voor elk woord is een 
taalspelletje beschreven waarmee dit 
woord geoefend kan worden. 
De 52 woorden zijn geselecteerd uit 
de Lexilijst (Schlichting e.a.1995) en 
hebben op deze lijst een hoge fre
quentie, dat wil zeggen dat ze door 
de meeste kinderen al vroeg gebruikt 
worden, bijvoorbeeld 'beer', 'hap', 
'die', 'koek'. Een enkel woord is opge
nomen vanwege de communicatieve 
waarde in een schoolse setting, zoals 
'juf'. Er is een afwisseling in woord
soorten, namelijk: Zelfstandige naam
woorden ('poes'), Werkwoorden ('zit
ten'), Bijwoorden/Bijvoeglijke naam
woorden ('klaar', 'mooi'), Aanwijzend 
voornaamwoord ('die') en Vaste 
Uitdrukkingen ('kijk'). In de volgorde 
van aanbieden is binnen deze 52 
woorden weer een opbouw in moei
lijkheidsgraad gehanteerd. Hierbij is 
naast frequentiegegevens gebruik 
gemaakt van ervaringen uit de prak
tijk. Met het ene woord is makkelijker 
een aantrekkelijk taalspelletje, wat 
uitlokt tot actieve taal, te maken dan 
met het andere woord. Hoewel op het 
eerste Niveau het werken met realis
tisch materiaal te prefereren is, zijn er 
werkplaten aanwezig. Een voorbeeld: 
Op werkplaat 5 zijn verschillende 
koekjes afgebeeld. De werkplaat 
wordt tweemaal gekopieerd. Van één 
kopie worden de koekjes losgeknipt 
en deze worden op de vaste werk

plaat neergelegd. De Leerkracht (L) 
en de kinderen pakken beurtelings 
een koekje van de werkplaat, zeg
gend: 'koek'. Als variatie kunnen de 
papieren koekjes op een bordje 
gelegd worden. Echte (stukjes) koek 
verdient natuurlijk de voorkeur zeker 
bij jonge kinderen. 
Op elke werkbladzijde staan onder
aan "Extra suggesties voor thuis of in 
de klas" vermeld. De bedoeling hier
van is dat de kinderen in de spontane 
situatie de geoefende woorden nog 
eens extra krijgen aangeboden om 
generalisatie van het geleerde moge
lijk te maken. In Niveau I staan er bij 
Extra soms andere eenvoudige woor
den of wordt er een suggestie gedaan 
voor het bevorderen van het woord
begrip. 

Niveau il 
De oefenstof van Niveau II bevat vijf 
syntactische structuren die uit twee
woorduitingen bestaan. Per werk
bladzijde wordt één syntactische 
structuur bijvoorbeeld 'Onderwerp 
Werkwoord' geoefend in verschillen
de taalspelletjes: 'auto rijden', 'koe 
eten', 'pop slapen', 'juf drinken'. 
Bij het eerste taalspelletje wordt dan 

de werkplaat gebruikt met daarbij 
kleine autootjes. 
De methode biedt kinderen met taal-
verwervingsproblemen de syntacti
sche taalregels precies in de ontwik
kelingsvolgorde aan. Daarbij lijkt het 
voor volwassenen soms dat er onvol
ledige taal wordt aangeleerd. Om 
tegemoet te komen aan de behoefte 
van mensen die graag volledige taal 
aanbieden, staan soms tussen haakjes 
de woorden die door de volwassene 
zachtjes toegevoegd kunnen worden: 
'juf(gaat)drinken', 'koe(moet)eten'. 
Het uitlokken van de bedoelde taalui
ting bij kinderen staat echter centraal. 
De kinderen hoeven dus alleen de 
doelstructuur uit te spreken. 

Niveau III 
Vanaf Niveau III zijn er naast oefenin
gen voor de zinsstructuren ook apar
te werkbladzijden gewijd aan het 
leren beheersen van de woordgroe
pen, de voornaamwoorden en de 
woordstructuur (vervoeging en ver
buiging). Omdat op dit niveau het 
hulpwerkwoord verschijnt, wordt 
hier veel aandacht aan besteed. Er is 
een werkbladzijde met 'Hulpwerk
woord als zelfstandig werkwoord 
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gebruikt' (20) en één voor 'Hulp
werkwoord met infinitief'OO). Ook bij 
'ontkenning'(24) en 'inversie'(29) 
neemt het hulpwerkwoord een 
belangrijke plaats in. Frequentie-
gegevens van normaalsprekende kin
deren hebben de keuze van de 
woordinhoud bepaald (Schlich-
ting,1996). Eerst wordt voornamelijk 
'moet' gebruikt. Daarna komen 'mag' 
en 'kan' in combinatie met 'niet': 'kan 
niet', 'mag niet'. Vervolgens komen 
'gaat', 'komt' en 'wil' tot ontwikkeling. 
In Niveau IV vindt de uitbouw van 
het gebruik van deze Hulpwerk
woorden plaats tijdens het oefenen 
van de structuren van dit niveau. De 
ontwikkelingsvolgorde van de 
Hulpwerkwoorden door de verschil
lende niveaus heen is in de 
Woordenlijsten terug te vinden. De 
keuze voor een bepaald woord kan 
de moeilijkheidsgraad van een gram
maticale structuur mede beïnvloeden. 
Individuele variatie is natuurlijk 
mogelijk. Slechthorende kinderen bij
voorbeeld, spreekt het hulpwerk
woord 'willen' erg aan, doordat de 
bijbehorende communicatieve functie 
(een wens uiten) belangrijk is. 

Niveau IV is een goed 
instapniveau voor oudere kinderen 

(boven de 8 jaar). 

Niveau IV 
Op Niveau IV krijgen de uitingen een 
meer volledig karakter. De grammati
cale structuren van de vorige niveaus 
vormen de basis en er komen nu 
steeds meer zinsstructuren voor met 
woordgroepen erin, bijvoorbeeld het 
lidwoord 'een' met Zelfstandig 
Naamwoord binnen een zinsstruc
tuur: 'dat is ook een jongen'. Toch 
wordt in de oefensituaties van 
Niveau IV de zinslengte nog bewust 
beperkt gehouden om de te oefenen 
grammaticale structuur de volle aan
dacht te geven. 
In feite is Niveau IV een goed instap
niveau voor oudere kinderen (boven 
de 8 jaar), bij wie de zinsvorming cha
otisch lijkt te verlopen. Dit komt 
omdat zij meer onder woorden willen 
brengen dan waartoe zij grammati-
caaltechnisch in staat zijn. Zij kunnen, 
tenzij de taalachterstand zeer groot is, 
vanaf Niveau IV beginnen met de 
oefenstof. 
De taalspelletjes moeten dan wel aan

gepast worden aan de belangstel
lingssfeer. Ook de woordenschat 
moet op een hoger niveau liggen. De 
woordenlijsten van TenT voldoen dan 
niet meer. 

Niveau V en VI 
De grammaticale ontwikkeling begint 
nu duidelijk op een hoger peil te 
komen. De zinnen klinken volwasse
nen 'normaal' in de oren. De ontwik
keling van de samengestelde zin is 
het kenmerk van de taalontwikke
lingsfase VI. In de oefenstof van 
Niveau VI wordt hier ruim aandacht 
aan besteed. Voor de 'Voor-
werp/Complementsbijzin' zijn bij
voorbeeld twee werkbladzijden 
samengesteld (78 en 90). De eerste 
werkbladzijde is qua taalinhoud iets 
makkelijker dan de tweede. Ook de 
'Bijwoordelijke bijzin met 'als" wordt 
tweemaal aangeboden (80 en 86). 

Instappen in het programma 
Voor kinderen die nog weinig taal 
gebruiken, kan het programma vanaf 
Niveau I toegepast worden. Voor kin
deren die al wel spreken, geldt het 
zinsniveau van de spontane taal als 
vertrekpunt voor de behandeling. 
Men luistert naar de zinnen die kin
deren spontaan gebruiken, schat het 
ontwikkelingsniveau in en begint met 
de taaioefeningen van het betreffende 
Niveau. Voor de individuele taaithe
rapie kan de spontane taal beoor
deeld worden met de TARSP-taalana-
Iyseprocedure of de TARSP-scree-
ningsprocedure (Schlichting,1993). 
Eventueel kan de Schlichting Test 
voor Taaiproductie gebruikt worden. 
Van de test voor Zinsontwikkeling 
corresponderen de items 1 tot en met 
14 met de zes taalontwikkelingsfases 
van TARSP en dus ook met de zes 
niveaus van TenT. 
Voor het instappen in het programma 
is het in het algemeen beter op een 
vorig ontwikkelingsniveau te begin
nen. Men kan dan in het begin vooral 
het automatiseren centraal stellen. 

4. De Basiswoordenlijst 

De zes woordenlijsten van Niveau I 
tot en met Niveau VI vormen teza
men een Basiswoordenlijst van 1000 
woorden. 

De woorden van de verschillende 
woordenlijsten zijn voor het grootste 
deel afkomstig uit de samples van de 
spontane taal van zich normaal ont
wikkelende kinderen van l;0-4;0 jaar 
uit het TARSP-onderzoek (Schlich-
ting,1993). 
Deze woordenlijsten bevatten woor
den die door kinderen in de verschil
lende taalontwikkelingsfasen actief 
gebruikt zijn. De Basiswoordenlijst 
geeft dus een opeenvolging van de 
ontwikkeling van de actieve woor
denschat. 
Aanvullend zijn de woorden uit de 
Lexilijst opgenomen die nog niet 
voorkwamen. 

Het uitgangspunt van TenT is dat 
kinderen die deze 

Basiswoordenlijst beheersen, een 
goede start kunnen maken in groep 

1 van het basisonderwijs. 

Doordat de woorden geselecteerd zijn 
uit samples die opgenomen zijn in de 
huiselijke sfeer, ontbreken er woor
den die wel in deze fasen van de taal
ontwikkeling thuishoren. Daarom is 
voor een aanvulling op de woorden
lijsten van Niveau V en VI gebruik 
gemaakt van de Woordenlijst 4;0 tot 
6;0 jarigen (Damhuis, De Glopper, 
Boers en Kienstra, 1992). Er is geke
ken naar de woorden waarvan de 
meeste leerkrachten vinden dat kin
deren die productief moeten kunnnen 
gebruiken aan het begin van groep 1, 
dus als de kinderen net vier jaar zijn. 
Het uitgangspunt van TenT is dat kin
deren die deze Basiswoordenlijst 
beheersen, een goede start kunnen 
maken in groep 1 van het basisonder
wijs. Voor kinderen die het 
Nederlands als tweede taal verwer
ven en van wie bekend is dat de 
Nederlandse woordenschat veelal 
beperkt is, kan deze lijst dan ook zeer 
bruikbaar zijn. 

Hoe is de Basiswoordenlijst te 
gebruiken? 

a.Woorden in een syntactische 
context 
Bij het samenstellen van de taalspelle
tjes van TenT zijn de woorden 
gebruikt die op het betreffende 
Niveau in de kindertaal verschijnen. 
Bij het aanleren van de grammaticale 
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structuren is dus nauwgezet rekening 
gehouden met de volgorde van de 
verwerving van de woordenschat. 
Soms is het goed om bij voorkeur de 
woorden van een vorig ontwikke
lingsniveau te kiezen bij het aanleren 
van nieuwe syntactische structuren. 

Voor het inslijpen van 
woordbetekenissen is het belangrijk 

om woorden in een syntactische 
context te plaatsen. 

Bijvoorbeeld het woord 'eend' komt 
voor in de woordenlijst nvan Niveau 
II. Op Niveau III is dit woord bekend 
en kan het gebruikt worden in de 
nieuwe uiting "eend brood eten" 
(nr.I9). 
Voor deze manier van werken is in 
TenT vaak gekozen. De lexicale 
inhoud is dan eenvoudig en de aan
dacht kan volledig uitgaan naar de 
grammaticaliteit. Bij het automatise 

een semantische Literatuur b.Woorden 
context 
Voor het activeren van het woordge
bruik wordt vaak gekozen voor een 
thematische aanpak. Men gaat ervan-
uit dat het vormen van lexicaal-
semantische velden in de hersenen 
van groot belang is voor het actief 
kunnen gebruiken van taal (Ellis & 
Young, 1988). Bij het werken met the
ma's kan via de woordenlijsten een 
volgorde van aanbieden samenge
steld worden. In het leren van dieren
namen is kennelijk een opbouw in 
moeilijkheidsgraad aanwezig. Hierbij 
moet nadrukkelijk aangetekend wor
den dat het eigen sensomotorisch 
ervaren bij de verwerving van woor
den een zeer belangrijke rol speelt. 
Kinderen moeten iets kunnen pak
ken, het kunnen voelen en bewegin
gen erbij kunnen ervaren (knuffel
aap/beer). Het emotioneel beleven is 
daarbij van groot belang. Om de pro
ductiekans te vergroten is het nood-

11M 

w e r k p l a a t 17 / auto (gaat) r i jden 

ren van de syntactische structuren 
kan de woordinhoud moeilijker 
gemaakt worden. 
Omgekeerd kan bij het aanleren van 
nieuwe woorden gebruik gemaakt 
worden van syntactische structuren 
die reeds beheerst worden. Op deze 
manier ligt het accent op de lexicale 
inhoud. 
Voor het inslijpen van woordbeteke
nissen is het bovendien belangrijk om 
woorden in een syntactische context 
te plaatsen. De woordbetekenis hangt 
vaak af van de zinscontext; bijvoor
beeld : "cola met prik" en "een prik 
doet zeer". 

zakelijk om woorden in verschillende 
semantische contexten aan te bieden. 
Het woord 'dezelfde' kan bijvoor
beeld worden aangeboden bij twee 
dezelfde autootjes, twee dezelfde 
kleuren, en bij een echte schelp en een 
schelp in een boekje. Tevens is het 
herhaald aanbieden noodzakelijk om 
woorden in het geheugen in te bed
den (Kompier,1995). 
Zowel herhaling als het aanbieden 
van de woorden in verschillende situ
aties is dus van belang bij het woor-
denschatonderwijs. 
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GEHOORD EN GEZIEN 

Verslag over het groeps-
studiebezoek ICT te Kristianstad Zweden 

Jacob Bos & Riekje Hoffman 

Samenvatting 

Twee leden van de VeBOSS ICT -werkgroep (Informatie- en Communicatie 

Technologie) hebben in november 1 998 een studiebezoek gebracht in de 

regio van Kristianstad te Zweden. Het doel van dit bezoek was informatie te 

verkrijgen over electronische communicatie, de middelen, het gebruik, de 

implementatie en organisatie ervan in de onderwijspraktijk in de Zweedse 

scholen. Hier volgt een verslag over hun bevindingen. 

Het gebruik van Internet en email zou 
daarbij op de voorgrond staan. 
Na een inventarisatie van mogelijk
heden en aanbod heeft de werkgroep 
zich ingeschreven voor een groeps-
studiebezoek met als thema "ICT in 
het basisonderwijs te Kristianstad in 
Zweden". Het bezoek werd georgani
seerd door het Europees Platform 
voor het Nederlands Onderwijs. 

1 De VeBOSS-I.C.T.werkgroep 

De werkgroep bestaat al een aantal 
jaren. Bij de invoering van het 
Print/Comenius-project heeft de 
werkgroep zich bezig gehouden met 
de ontwikkelingen op het computer
gebied, zowel op materieel niveau als 
op organisatie- en beleidsniveau. Om 
een aantal voorbeelden te geven: tekst
verwerken en communicatie tussen 
scholen via de computer, software ont
wikkeling gericht op de specifieke 
problematiek van onze schoolbevol
king (Auditieve Training, Bouwen I en 
II, Taaiadventure module I en II ). Op 
organisatiegebied hebben we er voor 
gepleit dat er binnen de sh/esm-scho-
len formatie wordt vrijgemaakt voor 
de ICT-ers. Fondsenwerving voor bij
voorbeeld het speechviewerproject, 
het verkrijgen en inbouwen van CD-
romdrives op een scholingsdag, de 
eerste stappen richting netwerkge
bruik, First Class Cliënt (intranet) en 
het World Wide Web. Bovendien wer
den workshops georganiseerd; scho-
lingsdagen opgezet ook ten behoeve 
van directies, zodat directieleden 
gericht beleid konden maken voor 
ICT-gebruik binnen hun eigen school. 
De werkgroep heeft zich ook VeBOSS-
overstijgend bezig gehouden met SO-
2/3 overleg op ICT-gebied. 
Langzamerhand begint het gebruik 
van de computer in het onderwijs 
gestalte te krijgen. Op welke school 
wordt de computer nu nog niet 

gebruikt? Naast een hulpmiddel bij 
het lesgeven, kan met de computer 
snel informatie worden verkregen en 
gemakkelijk contact worden gelegd 
met anderen via Internet en email. 
Deze twee mogelijkheden zijn bij uit
stek geschikt om de internationalise
ring in het onderwijs een andere 
dimensie te geven. Uitwisseling met 
leerlingen uit andere landen is 
immers niet altijd mogelijk. Via email, 
Internet en videoconferenties kunnen 
leerlingen gemakkelijk gegevens uit-

2 Het Zweedse schoolsysteem 

Het Zweedse schoolsysteem is anders 
dan het onze. Het omvat de verplich
te basisscholing en diverse vormen 
van vrijwillige scholing (vergelijk
baar met onze kindercrèche en de 
voor- en naschoolse opvang). De 
Zweden zien de na-schoolse opvang 
onder begeleiding van een 'leisure 
time pedagogue' ook als een vorm 
van scholing. Dat dient als een aan
loop naar 'ons' studiehuismodel. 

Studerar IT i svenska skolor 
Hollandska larare pé studiebesök 
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wisselen en zo hun projecten verle
vendigen. Tijdens een van onze ver
gaderingen werd geopperd ons blik
veld eens te verruimen naar vergelijk
bare projecten en werkgroepen in 
andere landen. 
Dit zou nieuwe inzichten en ideeën 
kunnen opleveren voor onze doelgroep. 

Ook is er verplicht onderwijs voor de 
Saami-kinderen en kinderen die bij 
ons vallen onder de categorie 
Speciaal Onderwijs 2 /3 . De school is 
open van 6.30 uur tot 18.30 uur. De 
'pre-school, de primary- en secunda-
ryschool' starten om half negen. 
Medewerkers van de pre-school en 
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naschoolse-opvang overlappen qua 
werktijden gedeeltelijk de schooltij
den van de primary school, waardoor 
er een maximale ondersteuning van 
twee tot drie mensen voor een groep 
beschikbaar is. 
De voorschoolse opvang, de pre-
school en de 'leisure time pedagogue' 
vallen ook onder verantwoording 
van de schooldirectie. In sommige 
plaatsen is de regionale bibliotheek 
een onderdeel van de school, en valt 
dus onder de verantwoording van de 
schooldirectie. 
De 'leisure time pedagogue' is qua 
opleiding te vergelijken met de 
Nederlandse HBO-J opleiding. In 
overleg met de klassenleerkracht 
bereidt deze medewerker zijn werk
zaamheden onder schooltijd voor. 
Assistentie in de klas en huiswerkbe
geleiding vallen onder zijn taken. 
Kinderen die moeite hebben om de 
instructie in de klas te volgen kunnen 
extra ondersteuning krijgen van een 
"visiting special teacher" die de leer
ling in de klas of apart buiten de klas 
kan helpen. Net als bij ons zijn er 
aparte scholen voor slechthorenden, 
spraak- / taalstoornissen. 
In de staatsscholen is onderwijs gra
tis, inclusief schoolmaterialen, 
schoolmaaltijden, gezondheidszorg 
en vervoer. De leerplicht geldt van 
zeven tot zeventien jaar. Vanaf hun 
zesde jaar mogen de kinderen naar de 
pre-school, van zeven tot twaalf gaan 
de kinderen naar de 'primary-school' 
en aansluitend volgen ze de 'secun-
dary-school'. Daarna kunnen ze op 
verschillende niveaus nog kiezen 
voor drie jaar vervolg onderwijs in 
'upper secundary school'. Een leven 
lang leren staat hoog in het Zweedse 
vaandel. 

Sinds 1994 is er een nationaal curricu
lum voor de 'compulsory basic-
schools' . Daar wordt naast het onder
wijs in de eigen taal al vroeg begon
nen met het onderwijs van de Engelse 
taal. Aardrijkskunde, geschiedenis, 
godsdiensteducatie en maatschappij
leer worden in één vak gecombi
neerd, evenals biologie, natuurkun
de, scheikunde en technologie. Onder 
'Technologie' wordt ook het commu
niceren via de computer verstaan. 
Gezond gedrag (jonge kinderen sla
pen ook in de winter buiten in bedjes) 
en sociale vaardigheden, zoals goede 
tafelmanieren en het meehelpen bij 

de voorbereiding van de warme 
maaltijden en milieu-educatie krijgen 
veel extra aandacht. 

3 Opleiding voor leerkrocJite^jrf'V 
samenhang met ICT r— \ — * J 

Op de Högskolan lerarenopleiding te 
Kristianstad krijgt elke student een 
verplichte cursus ICT De Hoge
school heeft als standpunt dat er meer 
scholing ^en integratie moet komen 
voor de studenten. Op dit moment 
liggen de accenten op persoonlijk 
computergebruik bij studie en 
gebruik en toepassing in de klassen. 
De modules bestaan uit: introductie
cursus, internet en emailgebruik, 
tekstverwerken, het gebruik van digi
tale camera en scan-apparatuur. 

L 

r 
Internet en email 
Elke student krijgt een email adres en 
wordt geacht zijn werkstukken te 
maken met dé tekstverwerker. In 
deze werkstukken moeten dan foto's 
van de digitale camera en/of gescan
de plaatjes te worden verwerkt. Op 
deze wijze leren studenten een pre
sentatie te maken gericht op de lessens, 
in het basisonderwijs. Er bestaan 
plannen deze basiscursus voor elkev 
student in de toekomst verplicht te 
stellen. Daaronder vallen dan het^ 
maken van een multimediale presen- ] 
tatie op het internet en het participe- <> 
ren in een internationaal communica
tieproject. 

4 Initiatief en beleid 

In de regio waar wij scholen bezocht 
hebben, ging de helft van het 
gemeentebudget naar onderwijs. Dit 
alles onder het motto van "Sverige 
borjar i skolan" oftewel, Zweden 
begint op school. Elke school is vrij in 
de besteding van het toegewezen 
budget en is aangesloten op het intra
net en het internet. Per vijf leerlingen 
kreeg de primaryschool een multime-
diacomputer. Elk van deze computers 
is aangesloten op een netwerk. De 
leerkrachten en de oudere leerlingen 
hebben de beschikking over toegang 
met een eigen emailadres en de 
beschikking over laser- en /of kleu-
ren-deskjetprinters. De gemeente 
draagt zorg voor het technische 

onderhoud. Een systeembeheerde 
verantwoordelijk voor het technisch-
en softwarematig onderhoud van het 
netwerk op een aantal scholen. De 
leerkrachten krijgen actuele en prak
tijkgerichte ondersteuning vanuit de 
Hogeschool om de computer in hun 
lesprojecten te doen integreren. Een 
enthousiast voorbeeld hiervan kun je 
vinden op het internet op http: 
/Avww. va t tenriket .kris t ianstad.se. 
Deze website is opgezet door Karin 
Magntorn. Zij zette tien jaar geleden 
een rijdend biologisch centrum op 
met als doel kinderen positieve erva
ringen te laten opdoen met de natuur. 
In de huidige opzet van het project 
worden ervaringen in de natuur ver
werkt met ICT De website gaat over 
een 'wetland' bij Kristianstad, waar 
kinderen waarnemingen kunnen 
melden, webcamera's kunnen gebrui
ken en het weer kunnen volgen. 
Kinderen onderzoeken een gekozen 
onderwerp, maken daarbij digitale 
foto's en verwerken hun verslag in 
een webpagina die op het net wordt 
geplaatst. De communicatie tussen de 
kinderen en de leerkrachten daarover 
verloopt via email. 

5 Doelen, plannen, en de praktijk 

Het schoolbestuur van de regio 
Kristianstad heeft zichzelf in het 
kader van ICT-ontwikkelingen een 
duidelijk budgettair en ontwikke-
lings- dan wel opleidingsgericht doel 
gesteld. Het staat als volgt omschre
ven: elke primary school dient over 
een eigen netwerk te beschikken en is 
aangesloten op het Internet. In iedere 
lesruimte dient een computer te staan 
voor vijf leerlingen. 

De Viby- och Rinkabyskolar zijn twee 
dorpsscholen met aan elkaar gekop
pelde computers. De school heeft de 
computers verdeeld over de lokalen 
en de mediatheek. De lokalen zijn 
voorzien van afzonderlijke kleuren
printers, om de computer zo volledig 
mogelijk in het lesgeven te laten inte
greren. Er wordt gewerkt met educa
tieve software, maar de nadruk ligt 
toch op het gebruik van het Internet 
en email. In dit alles heeft de ICT-
coördinator een belangrijke rol. De 
plannen die hij en de teams van beide 
scholen in voorgaande jaren ontwik
keld hadden, waren ronduit ambiti-
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eus te noemen. Maar het leuke is dat 
de meeste plannen inmiddels gestart 
zijn of volop in werking. De initiatief
nemers hebben zich zelf voorgeno
men om een computercursus te 
maken voor twee leeftijdsgroepen: de 
6-9 jarigen en de 9-12 jarigen. 
Daarnaast wordt elk teamlid ge
schoold in het werken met compu
ters, eventueel in een avondcursus. 
Het ligt in de bedoeling dit eens per 
jaar te herhalen. Iedereen moet op een 
dusdanig werkniveau komen dat 
computers normaal gereedschap 
worden bij de dagelijkse werkzaam
heden in en buiten de klas. 

Elk jaar wordt een deel van het bud
get gebruikt voor de aanschaf van 
digitale camera's en scanners. Tot nu 
toe was er in de bovenbouw per klas 
één digitale camera aanwezig. Het 

meest ambitieuze plan werd gereali
seerd in Viby. Daar werd aan de kin
deren uit de hoogste groepen gratis 
een computer aangeboden voor 
thuisgebruik gedurende een langere 
periode. Het is de bedoeling dat uit
eindelijk alle kinderen thuis de 
beschikking krijgen over een gratis 
schoolcomputer. 
Ook ouders worden erbij betrokken. 
Zij ontdekten al snel dat hun kinde
ren meer van het werken met compu
ters en van de computers wisten dan 
zijzelf. De school bood hen een 12 -
urige computercursus aan in de 
avonduren. In totaal namen 56 
ouders deel aan twee cursussen. Dat 
hebben ze erg gewaardeerd: "Ze hoe
ven zich niet meer te verschuilen als 
hun kinderen iets vertellen of vragen 
over wat ze op school hebben 
geleerd", aldus de ICT-coordinator . 

De Önnastadskola heeft 500 leerlin
gen verdeeld over drie gebouwen 
met een grote bibliotheek. Bij de ver
bouwing van de school, twee jaar 
geleden, is de schoolbibliotheek 
samengegaan met de gemeentelijke 
bibliotheek. Deze combinatie heeft in 
de school een schitterende ruimte 
opgeleverd voor zowel de inwoners 
van de stad als voor de leerlingen van 
de school. De school beschikt verder 
over een prachtig verzorgd eigen 
schoolrestaurant. Hierin worden niet 
alleen de maaltijden voor de kinderen 
verzorgd, ook de bewoners van het 
stadje kunnen hier tegen een kleine 
vergoeding komen eten. 
Er zijn op de Önnastadskola twee 
ICT-ers en alle leerkrachten hebben 
naast lesgevende taken ook andere 
taken, zoals het werken in de biblio
theek of met ICT De taak van de ICT 
-ers is vooral het ondersteunen van 
teamleden. In het ICT -plan staan de 
regels voor het gebruik en de omgang 
met de computers voor de leerkrach
ten en de leerlingen. In de boven-
bouwgroepen is ruim voldoende edu
catieve software op het gebied van: 
rekenen, spelling, lezen, Engels, aard
rijkskunde en biologie. Daarnaast 
kunnen de kinderen cd-roms uit de 
bibliotheek lenen, bijvoorbeeld een 
encyclopedie en deze in de klas 
gebruiken. Voor de onderlinge com
municatie tussen leerlingen en leer
krachten wordt het 'First Class' net
werk gebruikt. Iedere groep heeft een 
email adres en het gebruik van inter
net is aan regels gebonden. Het 
gebruik van hotmail is niet toege
staan, maar er kan wel op ingeschre
ven worden via een intekenlijst in de 
bibliotheek. De leerlingen mogen dan 
per dag maximaal 15 minuten op de 
computers in de bibliotheek werken. 
In de pauzes mag er op de computers 
in de klas worden gewerkt. Dit wordt 
door de ICT-ers gecontroleerd op 
oneigenlijk gebruik. Tijdens de les 
worden computers gebruikt op ver
zoek van de leerling of op aanwijzing 
van de leerkrachten en wordt het 
gebruik van forums op het internet 
gestimuleerd. Alle belangrijke infor
matie van de directie naar het perso
neel gaat via het interne netwerk van 
de school. Hierbij signaleert de school 
het gemis aan typevaardigheid als 
een probleem. 
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6 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het bezoek aan 
Zweden kwam de bezoekende groep 
tot een aantal aanbevelingen: 
- Bespreken hoe het onderwijs wat 
werkwijze betreft (zelfstandig wer
ken) zou kunnen veranderen van 
klassikaal naar ervaringsgericht 
onderwijs met een accent op zelfont
plooiing en zelfstandigheid. 
- Het Europees Platform zou zich 
meer moeten richten op directies en 
schoolbesturen en directies moeten 
opleiden tot gesprekspartners van 
ICT -ers. 
- De aanleg van LAN's (Local Area 
Networks) bevorderen en de proble
men die zich daarbij voordoen inven
tariseren en trachten daar oplossin
gen voor te vinden. 
- Het beheersmatige aspect van 
LAN's beoordelen voor scholen en 
betaalbare oplossingen zoeken. 
Als opvallend verschil tussen Neder
land en Zweden merkten wij op, dat 
de Zweedse scholen kunnen beschik
ken over een gratis 24-uurs on-line 
ISDN verbinding. 

7 Kanttekeningen 

In zijn artikel (VHZ jaargang 38, nr. 1) 
spreekt Marco Bosch over: "... de 
kwaliteitseisen die per onderwijssec
tor door de overheid in de vorm van 
een streefbeeld worden geformu

leerd." Voor het primair onderwijs 
worden vier punten genoemd. Eén 
van deze punten betreft "bijscholing 
van deskundigheid van de leraren op 
het gebied van ICT ". 
Naar onze mening zou een discussie 
over de toepassingen van internet in 
het onderwijs daarvan een onderdeel 
moeten zijn, evenals een meer prag
matisch invulling van de diverse ICT 
-mogelijkheden. De opleiding in 
Zweden is daarvan een voorbeeld, 
maar dat vraagt de inzet van gekwa
lificeerde mensen die een netwerk 
kunnen opzetten en onderhouden. 
Dat laatste kan van leerkrachten niet 
worden gevraagd. 

Ook wordt er in dit artikel gesproken 
over een goed beheerde en beveiligde 
toegang tot het internet. Op dit punt 
vragen wij ons vooral af, of daarover 
vooraf discussies gevoerd moeten 
worden? 

8 Tot slot.... 

Een leven lang leren staat hoog in het 
Zweedse vaandel. Voor ons geldt dat 
ook. Naast de officiële schoolbezoe
ken, lezingen en receptie op het stad
huis, dineren met hoogwaardigheids
bekleders nam vrijwel iedereen 
enthousiast deel aan de facultatieve 
cursussen die 's avond gegeven wer
den. Wij droegen zelf een stukje bij 
aan de internationale uitwisseling 
van kennis en know-how door een 
mini workshop 'Auditieve Train-

ing'en 'Taaiadventure' te geven. Van 
de Zweedse organisatie kregen wij 
een cd-rom mee "ICT in our schools". 
Een cd-rom met heel veel foto's en 
een compleet verslag per school/ 
onderwerp is binnen enkele weken 
klaar en zal aan de Nederlandse en 
Zweedse deelnemers verzonden wor
den. Voor ons is het een leerzaam en 
inspirerend bezoek geweest. We zijn 
zeker benieuwd naar de terugkomda-
gen en de voortgang die dit contact 
kan opleveren. 

Voor meer informatie: 
J. Bos 
Cor Emousschool 
Twickelstraat 5 
2531 PW Den Haag 
email: jbosl@worldonline.nl 

F.J. Hoffman 
Prof. Groenschool 
Kortenaerstraat 10 
3814 TL Amersfoort 
email: rhoffman@wxs.nl 

Opmerking: Dit verslag is voor VHZ 
ingekort. Het volledige verslag en 
verschillende (email)adressen zijn op 
te vragen bij de werkgroep ICT van 
de VeBOSS. 

O M Dü JNï€ fÖRST&R 
IA\H TVSTNAD 
FÖJ?ST#1? DU JNTE 
NU N A OKD. 

OM DÜ mie TÖKSIRR 
MINA ORD 
FOKSTER VU EO 
MIN VAF.LV. 
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Alle Taal Centraal 2 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Op 7 januari j.l. vond in het Evoluon 
te Eindhoven het spraak-taalsympo-
sium Alle Taal Centraal 2 plaats. Het 
symposium werd bezocht door een 
groot aantal belangstellenden uit het 
hele land. Sprekers op het symposi
um kwamen niet alleen uit 
Nederland, maar ook uit Engeland en 
de Verenigde Staten. 
Het symposium werd georganiseerd 
door Instituut Sint Marie in samen
werking met de Stuurgroep R & D 
Taalontwikkelingsproblemen. 
Tijdens het symposium werden de 
aanwezigen geïnformeerd over recen
te ontwikkelingen op het terrein van 
taalontwikkelingsproblemen. 
Daags voor dit symposium vond een 
tweedaagse internationale workshop 
plaats 'Classification of Language 
Disorders'. De eerste voordracht tij
dens Alle Taal Centraal 2 was van 
Prof. dr. L. Verhoeven en dr. J. van 
Balkom. Zij brachten verslag uit van 
deze workshop. Tijdens deze work
shop stond de vraag centraal of taal
ontwikkelingsstoornissen op zichzelf 
staan of dat zij 'slechts' een afgeleide 
zijn van tal van andere stoornissen. 
Bij deelnemers aan de workshop 
bestaat er geen twijfel over: voor SLI 
(Specific Language Impairments) kin
deren is er een speciale omgeving 
nodig. Het is een taak om te komen 
tot diagnostiek die ook daadwerkelijk 
kan aantonen dat deze kinderen die 
speciale omgeving nodig hebben. Een 
speciale omgeving waarin intensieve 
interactie plaatsvindt, waarin alterna
tieve communicatie wordt ingezet en 
waarin vroege ontdekking van de 
problemen van groot belang is. 
Dr. H. van Balkom doet in vogel
vlucht verslag van de sprekers op de 
workshop. Hij gaat in op het belang 
van classificeren van taalontwikke
lingsstoornissen om zo te komen tot 
de juiste diagnose en aanpak. 
Vervolgens is het woord aan dr. M.M. 
Merzenich. Hij gaat in op de proces
sen die zich in de hersenen afspelen 
bij SLI-kinderen. Kinderen met SLI 
hebben problemen met waarneming 
van gesproken taal. 

Op grond van onderzoek pleit hij 
voor intensieve luistertraining. 
Hierdoor zal een SLI kind niet gene
zen maar de waarneming zal wel aan
zienlijk verbeteren. 
Drs. ing. H. Simkens geeft eveneens 
het belang aan van een goede auditie
ve training binnen het taalleerproces. 
Auditieve training moet als vast 
onderdeel deel uitmaken van een 
taalstimulerings-programma. 
Prof. J. Reilly vertelt van een onder
zoek dat gedaan is naar de morfo-
syntactische ontwikkeling van een 
aantal groepen kinderen met taalont
wikkelingsproblemen. 
In dit onderzoek is de taalvaardig
heid bekeken van kinderen met SLI 
en van kinderen met een aantoonbare 
hersenbeschadiging voor de leeftijd 
van 6 maanden. Er was tevens een 
controlegroep van kinderen met een 
normale taalontwikkeling. Van 
belang is het verschil dat ontdekt 
werd, kinderen met hersenbeschadi
ging ontwikkelen zich beter dan kin
deren met een SLI. Bij een hersenbe
schadiging zijn de hersenen kennelijk 
in staat om andere hersendelen het 
defecte deel te laten overnemen. 
De ochtend wordt afgesloten door 
Drs. J. van Daal die aan de hand van 
een video-opname laat zien hoe een 

kind met taalontwikkelingsproble
men op Instituut Sint Marie wordt 
begeleid. 
Tijdens de lunchpauze is er gelegen
heid tot het bezoeken van allerlei pos
terpresentaties. 
Het middag bestaat uit een viertal 
parallel sessies. 
- Diagnostiek van ernstige spraaktaal-
moeilijkheden, 
- Behandeling van ernstige spraak-
taalmoeilijkheden, 
- Diagnostiek van taal in relatie tot 
andere stoornissen, 
- Behandeling van taal in relatie tot 
andere stoornissen. 
Ik wil hier niet ingaan op de inhoud 
aangezien ik slechts één van deze 
parallelsessies bezocht heb en ik de 
andere drie niet tekort wil doen door 
er geen melding van te maken. 
De middag wordt afgesloten door 
dr. D. Bishop, zij gaat in op de oorza
ken van taalontwikkelingsproblemen 
van kinderen. Er is al op veel gebie
den onderzoek gedaan, maar er zijn 
weinig onderzoeken die de herkomst 
van SLI bevestigen. 
Het symposium wordt afgesloten 
door een optreden van Erik Breij, 
voormalig lid van de formatie Purper. 
Een afsluiting met ook daarin TAAL 
CENTRAAL. 
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Verslag Symposium Spraak en Taal Hoensbroek: 
Recente inzichten en Ontwikkelingen 

H. Op den Kamp 

Op vrijdag 22 januari 1999 vierde het 
Audiologisch Centrum "Hoens-
broeck" te Hoensbroek haar vijfen
twintigjarig bestaansfeest met een 
Symposium Spraak en Taal - Recente 
Inzichten en Ontwikkelingen. 

Het ochtendprogramma, voorgezeten 
door Prof. dr. L. Verhoeven, werd 
geopend door: 

Dr. K. DEVRIENDT, verbonden aan 
de KU Leuven, Centrum voor Mense
lijke Erfelijkheid, met "Spraaktaal is 
erfelijk". 
"De genetische aspecten van spraak-
taalontwikkeling werden vooral 
onderzocht bij personen met een 
afwijkende spraak-taalontwikkeling 
en hun families." 

Dr. W.O. RENIER, neuroloog-kinder
neuroloog, verbonden aan het Aca
demisch Ziekenhuis Nijmegen,ver-
volgde met "Spraak en Taal is 
Hersenwerk". 
"De taal is een typisch menselijke 
eigenschap en vormt onderdeel van 
de cognitieve functies van het zenuw
stelsel. Als zodanig is de kwaliteit van 
de taal afhankelijk van de kwaliteit 
van dat zenuwstelsel." 

Daarna sprak Dr. S.M. GOORHUIS-
BROUWER, KNO/CSK Academisch 
Ziekenhuis Groningen, over "De in
vloed van de omgeving op spraak- en 
taalverwerving van het kind." 
"Kinderen zijn van meet af aan inge
bed in een sociale omgeving. 
Kinderen moeten opgroeien in een 
zorgende en sprekende omgeving om 
zelf ook tot spreken te komen. Naast 
dit gegeven kunnen we ons nog bui
gen over de vraag aan welke criteria 
de sociaal-culturele context moet vol
doen." 

Dr. L.J.M. VAN BALKOM, Instituut 
voor Doven, Research, Development 
& Support ( RDS ), Sint-Michiels
gestel, sloot de ochtend af met 
"Vanzelf-sprekend, maar niet alleen." 
In zijn voordracht werd "een kader 

besproken voor wetenschappelijk 
onderzoek naar de classificatie van 
ernstige spraak-taalmoeilijkheden 
(esm) en het parallel daaraan opzet
ten van een methodiek voor verbeter
de (test)diagnostiek, interventieplan
ning en effektmeting. Het geheel staat 
in het kader van de landelijke aan
dacht voor verbeterde onderkenning, 
diagnostiek, behandeling en wijze 
van indicatiestelling voor speciaal 
onderwijs voor esm-kinderen." 

Het middagprogramma dat voorge
zeten werd door drs. D.J.E.J. Pans van 
het Audiologisch Centrum Hoens-
broeck/Venlo werd geopend door 
Drs. L.J.C. ANTEUNIS, K.N.O./ 
Audiologie, academisch ziekenhuis 
Maastricht, met als onderwerp 
"Analyse van ouder-kind interactie: 
relaties met taalfunktioneren?" 
"Daar waar spraak- of articulatiethe
rapie een lange voorgeschiedenis 
hebben, is het een vrij recente praktijk 
om therapeutisch tussen te komen bij 
taalverwerving en problemen hier
mee. Gaat er iets fout met de taalver
werving, dan zou dat onder andere 
aan de interactie kunnen liggen en 
zou middels het verbeteren van die 
interactie de taalverwerving positief 

gestimuleerd kunnen worden." 

Vervolgens ging Drs. LA. SLEEBOOM, 
verbonden aan het Audiologisch 
Centrum "Hoensbroeck" in op recen
te ontwikkelingen in de audiologi-
sche centra met betrekking tot signa
lering van kinderen met spraak- taal
problemen. "AC-ervaringen met het 
VTO-taalonderzoek" 
"Reeds vele jaren is er door ouders 
van kinderen met spraak- taalproble
men naar voren gebracht dat er veel 
te laat is onderkend wat er met hun 
kind aan de hand is. Zij werden met 
hun zorgen van het kastje naar de 
muur gestuurd, niet serieus geno
men, en vaak kwam er veel te laat 
passende hulp op gang. Daardoor 
zijn de problemen veel complexer en 
veel omvattender geworden dan 
eigenlijk nodig was geweest. En zon
der tijdige, adequate hulp zijn de pro
blemen van kinderen met spraak-
taalproblemen en hun ouders al 
moeilijk genoeg De FENAC heeft zich 
vanaf het begin van de jaren negentig 
in toenemende mate toegelegd op de 
diagnostiek en advisering aan deze 
groep kinderen en hun ouders. Voor 
het Audiologisch Centrum Hoens
broeck betekent dit dat de diagnos-
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tiek voor kinderen met spraak- taal
problemen een duidelijke plaats heeft 
gekregen. Door erkenning van deze 
groep als 'doelgroep' kan er gedacht 
worden vanuit het belang van deze 
kinderen en hun ouders." 

Dr. H.J. DE KONING, instituut Maat
schappelijke Gezondheidszorg, Eras
mus Universiteit Rotterdam, lichtte 
een "gerandomiseerd onderzoek naar 
de effecten, kosten en mogelijkheden 
van toepassing van het vto-taal signa
leringsinstrument" toe met als titel 
"Vroegtijdige onderkenning van taal
ontwikkelingsstoornissen 0-3 jaar." 
"Het doel van het screeningsonder-
zoek is effectievere behandeling 
mogelijk te maken bij ontdekking in 
een vroeg stadium en daarmee late of 

Hoensbroeck 
A U D I O L O G I S C H C E N T R U M 

ernstige gevolgen van de afwijking te 
voorkomen: gezondheidswinst dus. 
Een tweede doel is een minder ingrij
pende behandeling mogelijk te ma
ken als gevolg van de vroegtijdige 
detectie Tenslotte kan het vroegtijdig 
vaststellen van de afwijking onbegrip 
bij ouders voorkomen (en verstoring 
van de ouder-kind interactie). 

Dr. R. BUEKERS en ir J.JT. HENDRIKS, 
beiden verbonden aan het 
Audiologisch Centrum Hoensbroeck, 
sloten af met "van ACH naar CO
ACH." Voor het Logopedisch Cen
trum Hoensbroeck, dat in 1980 het 
daglicht zag, bleek aan het einde van 
de tachtiger jaren te weinig politiek 
draagvlak, terwijl ook het regionaal 
Ziekenfonds niet in staat was 
en/of niet bereid was om te komen 
tot een kostendekkende financiering 
Omdat er sprake was van gedeeltelij

ke overlap van de doelgroepen ACH 
en LCH was het ACH in staat om de 
taak van het LCH verder over te 
nemen. Naast behoud van de binnen 
het LCH opgebouwde specifieke des
kundigheid en bundeling van de ken
nis binnen het AC groeit Hoens
broeck uit naar een COACH Naast de 
officiële betekenis: Centrum voor 
Onderzoek en Advies bij Commu
nicatieve beperkingen en Hoorpro-
blemen verwees Buekers naar de 
dubbele betekenis van coach, hetgeen 
ook een vervoermiddel is voor de 
lange afstand. 

Na afloop werd eenieder in de gele
genheid gesteld ir. J.J.T. HENDRIKS te 
feliciteren met het feit dat hij reeds 
een kwart eeuw directeur is van het 
Audiologisch Centrum Hoensbroeck 

Zo lang de voorraad strekt kan men 
in bezit komen van de volledige sylla
bus door f 7,50 over te maken op 
bankrekeningnummer 67 28 63 502 
t.n.v. Audiologisch Centrum Hoens
broeck onder vermelding van 'AC-
syllabus'. 

R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e n 
De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in artikelen die 
worden aangeboden. Daarom moet kopij aan onderstaande criteria vol
doen. 

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

Lengte 
Het artikel mag een maximale lengte hebben van 5000 woorden. Bij lan
gere artikelen zal de redaktie zich beraden over mogelijke plaatsing, of 
zal het artikel, in overleg met de auteur, inkorten. 

Wijze van aanleveren 
Wij ontvangen de tekst graag op diskette in Wordperfect én in print. Zo 
min mogelijk tabs gebruiken. Tabellen ook opgemaakt in WP met een 
print erbij, of alleen als print. 

een artikel 

UP-Illustraties en 
Illustraties dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. Foto's mogen ook 
in kleur worden aangeleverd. Ze worden wel altijd in één kleur afge
drukt. Een (pas)foto van de auteur wordt zeer op prijs gesteld. 
Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd zijn en op de juiste 
wijze ingedeeld en genummerd. Geschreven tekst nooit in een schema 
(figuur) aanbrengen. Bij grote illustraties, die vanwege het formaat van 
Van Horen Zeggen verkleind moeten worden, mag dit verkleinen geen 
onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. Wij zien de illustraties 
graag op diskette aangeleverd in EPS of TIFF formaat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, zodat de inhoud op 
juiste wijze kan worden weergegeven. Eenvoudige persoonlijke aante
keningen zijn onvoldoende. De spelling is die van de voorkeursspelling 
(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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VAN DE WERKGROEPEN 

10 vragen aan Frans en Hans 
Jan Uittenbroek, Lid van de computerwerkgroep VeBOSS, Werkzaam aan het Rotsoord in Utrecht 

Een gesprek over computerge
bruik en ICT-onderwijs met de 
vertrekkende en startende voorzit
ter van de computerwerkgroep van 
de VeBOSS Al jarenlang horen 
de 'computerwerkgroep van de 
VeBOSS en de persoon van Frans 
Mollee bij elkaar. Frans is als voor
zitter, stimulator en woordvoerder 
van deze club nauw betrokken bij 
alles wat met computers en 1CT 
(Informatie- en communicatietech
nologie) te maken heeft binnen de 
VeBOSS. 

Nu hij na bijna zeven jaar besloten 
heeft het voorzitterschap over te dra
gen aan Hans Verschoor leek het mij 
een goed moment zowel de vertrek
kende als startende voorzitter van de 
werkgroep een 10-tal vragen voor te 
leggen. 
Hun antwoorden leveren mijns 
inziens een beeld op hoe het ICT-
onderwijs leeft binnen ons type onder
wijs en wellicht geven hun reacties 
stof tot nadenken over dit onderwerp. 
Na een van onze boeiende werk
groepvergaderingen in Utrecht heb ik 
hun de volgende vragen voorgelegd 
en hun antwoorden samengevat. 

10 vragen aan Frans Mollee 

1. Hoe lang ben je al lid van de 
werkgroep en wat zijn je verdere 
functies? 

De VeBOSS-werkgroep computerge
bruik werd opgericht op 23 septem
ber 1992. Tijdens de oprichtingsver
gadering waren praktisch alle scholen 
vertegenwoordigd. Er kon toen mel
ding gemaakt worden van het feit dat 
onze scholen nieuwe Comeniuscom-
puters kregen: zelfs 1 op 24 leerlingen 
+ 1 extra. Deze verrassing (regulier 
onderwijs 1 op 60 lln.) kwam bij de 
aanwezige scholen heel positief over 
en leidde tot een groot enthousiasme 
bij de scholen om die computers dan 
ook goed te gaan gebruiken. De 
werkgroep ging officieel van start en 
eigenlijk ben ik voortgegaan met het 
werk dat ik al vanaf 1985 deed. Toen 
kwam er namelijk een verzoek van 

het ministerie aan o.a. de VeBOSS om 
mee te denken over het inzetten van 
computers in het speciaal onderwijs. 
Ik ben daar toen maar ingestapt, want 
het leek mij de moeite waard op de 
eerste rij te zitten. De werkgroep 
COOSS ontstond (Computers ter 
Ondersteuning van het Onderwijs 
aan Slechthorende- en Spraaktaal-
leerlingen) Wij hielden ons bezig met 
verkenningen op hard- en software-
gebied en gaven advies aan de over
heid. Uiteraard is het werk voor de 
VeBOSS niet een hoofdtaak: ik 
ben ambulant begeleider op de 
Burgemeester de Wildeschool in 
Schagen. Daar vervul ik ook de taak 
van ICT-coördinator. Daarnaast ver
zorg ik de eindredactie van Van 
Horen Zeggen. 

2. Noem eens 3 items waar de werk
groep de laatste tijd succesvol mee 
bezig is geweest? 

Wanneer ik denk aan de veelheid van 
onderwerpen die de afgelopen jaren 
de revue zijn gepasseerd, komt voor
al de software-ontwikkeling in beeld. 
Het meewerken als materiedeskundi
ge in een projectteam heeft veel leuke 
contacten opgeleverd. Ook de pro
ducten die ontwikkeld zijn vind ik 
nog steeds de moeite waard. 
De werkgroep heeft zich ook altijd ge
presenteerd op de VeBOSS-conferen-
tie met diverse onderwerpen. De 
grote softwaremarkt in 1997 en het 
internetcafé van vorig jaar vond ik 
zeker succesvol. Veel voldoening heb 
ik beleefd aan de grote actie met de 
Rotary Club Nederland. Er is toen zo 
veel geld losgekomen dat we in staat 
waren iedere school te voorzien van 
een speechviewerpakket. De werk
groep heeft ze voor de scholen ook 
ingebouwd en geïnstalleerd. 

3. Wat vond je minder succesvol in 
de afgelopen periode? 

Soms droom ik nog wel eens van die 
dag in Gouda, waar we de workshop 
Auditieve Training gaven. Daaraan 
vooraf werden door ons de cd-rom-
spelers ingebouwd. We hadden die 

Frans Mollee 

centraal ingekocht en getest. Alles 
leek prima. Toen bleek dat deze speler 
in een flink aantal gevallen niet goed 
kon omgaan met "gebrande" cd-
roms, zoals deze Auditieve Training. 
Veel collega's gingen teleurgesteld en 
zelfs mopperend weg. Later konden 
de spelers door de leverancier gratis 
worden omgeruild en ingebouwd. 
Ook zijn er een aantal projecten opge
start die niet tot een eind zijn geko
men. Graag hadden we voor de scho
len een aangepast en goed bruikbaar 
leerlingadministratie / leerlingbege
leidingspakket laten ontwikkelen. 
Contacten met OAB (ESIS) zijn op 
niets uitgelopen. 
Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat 
het niet altijd eenvoudig is om dingen 
voor elkaar te krijgen als je te maken 
krijgt met logge (overheidsstructu
ren. Zo is bijvoorbeeld een poging 
gewaagd de VeBOSS op het Internet te 
krijgen. Daarvoor hebben we, samen 
met de andere SO 2/3 groepen een 
plan geschreven en aangeboden aan 
het APS/ Inter Actie. Vervolgens bleek 
dat de financiering en het leggen van 
de verantwoordelijkheid bij iemand 
veel hobbels geeft. Uiteindelijk zal het 
wel lukken, maar het kost enorm veel 
doorzettingsvermogen om zaken voor 
elkaar te krijgen. 
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4. Waarom vind je ICT zo belangrijk 
voor ons type scholen? 

De onderwijskunde en de didactiek 
verschaffen de belangrijkste legitima
tie voor het gebruik van de computer 
op elke school. De computer kan een 
"voorgebakken" leeromgeving aanrei
ken. Deze leeromgeving is zo inge
richt dat de leerling voortdurend 
wordt gestimuleerd tot sneller en 
beter. Dit soort computerprogram
ma's dragen bij aan de kwaliteit en 
aan de effectiviteit van het onderwijs. 
De voordelen van het werken met de 
computer op school staan in nauwe 
relatie met de mogelijkheden die pro
grammatuur biedt, zoals directe 
terugkoppeling en interactiviteit, 
optimaliseren van het leren van kin
deren en uiteraard de grote aantrek
kingskracht die computerprogram
ma's uitoefenen op kinderen. 
Waarschijnlijk komt dit door de actie
ve betrokkenheid van de leerling bij 
wat er op de computer gebeurt. Er 
wordt een beroep gedaan op visuele, 
auditieve en motorische functies van 
de leerling. Computerprogramma's 
zijn een bron van prikkels. Vanuit de 
leerpsychologie wordt gesteld dat 
effectief leren geschiedt door gebruik 
te maken van verschillende "kanalen" 
(horen, zien en voelen.) Nu het multi
mediasysteem in de school zijn intre
de heeft gedaan zijn beeld, geluid en 
spraak binnen een geïntegreerd sys
teem actief, waarbij het een de onder

steuning is van het ander. Bij de kin
deren op onze scholen speelt het vol
gende. Bij het ontbreken van een goed 
functionerend auditief systeem zal de 
computer een extra beroep doen op 
de andere functieonderdelen. 
Het is met name de sterke visuele 
kant van de computer die onze kinde
ren aanspreekt. Over het algemeen 
vallen veel van onze leerlingen uit op 
de auditieve aspecten van het onder
wijsleerproces. Vooral het auditief 
geheugen functioneert niet goed. Het 
is mij duidelijk geworden dat de com
puter een flink beroep doet op de 
aspecten die bij onze kinderen vol
doende ontwikkeld zijn en compen
serend werken. De sterk visuele bena
dering van leerstof per computer, de 
mogelijkheden om eindeloos te kun
nen herhalen en de motiverende en 
stimulerende werking zijn voor mij 
een belangrijke reden de computer 
een structurele plaats in het onder-
wijs-leerproces te gunnen. 
Binnen een school voor speciaal 
onderwijs is differentiatie en indivi
dualisatie een absolute voorwaarde 
voor de ontplooiing van de individu
ele leerlingen. De computer biedt bij 
uitstek mogelijkheden voor zelfcorri
gerend, individueel gebruik. Hij kan 
een stukje taak van de leerkracht 
overnemen waar het gaat om oefenen 
van vaardigheden en pasklaar aan
bieden van stukjes leerstof. 
Hoewel een gewoon leermiddel is de 
computer in zeker opzicht ook een 

uniek leermiddel. Kinderen kunnen 
een "dialoog" aangaan met de compu
ter. De computer vraagt het kind iets 
te doen en vervolgens krijgt het kind 
een reactie op de handelingen. Door 
deze interactie ontstaat er een inten
sief contact tussen kind en leerstof. 
Dit contact verdiept zich doordat 
beweging en geluid (soms natuurlijke 
spraak) een grote mate van aandacht 
van het kind opeisen. Een aandacht 
die minder gemakkelijk met traditio
nele leermiddelen bereikt kan wor
den. Daarnaast kan de computer de 
handelingen van de kinderen regis
treren en daar een analyse van 
maken. Die analyse kan een signaal 
opleveren dat met het kind bepaalde 
aspecten herhaald of onderzocht 
moeten worden. 

5. Reageer eens op deze stelling: 
"Het ICT-onderwijs leeft onvol
doende binnen de VeBOSS" 

Met deze stelling kan ik een heel eind 
meegaan. Als je kijkt naar de belang
stelling voor activiteiten van onze 
werkgroep ben je nooit tevreden. Het 
conferentiebezoek kan altijd beter en 
wordt de INFORMATIEF wel gele
zen? Ik begrijp heel goed dat ICT-
onderwerpen maar een deeltje zijn 
van de zaken die zich in een school 
afspelen. Zeker in deze fase van het 
opzetten van REC's en samenwer
kingsverbanden. Toch liggen juist 
hier in ICT-zin grote mogelijkheden. 
Maar nog teveel is het inzetten van 
ICT en het up-to-date houden van je 
mogelijkheden afhankelijk van insta
biele factoren. Ik bedoel daarmee dat 
het op de meeste scholen nog geen 
gemeengoed is geworden dat ICT een 
volwaardig onderdeel vormt van het 
beleidsplan. De voorzieningen moe
ten worden bijeengeschraapt en ik 
weet dat er op veel scholen nog 
steeds onvoldoende formatie beschik
baar is om ICT-beleid, ook op het 
niveau van gebruik in de klas, moge
lijk te maken. Het wordt inmiddels 
tijd voor een scheiding tussen tech
nisch systeembeheer en taken van de 
ICT-coördinator (software, interne 
scholing, etc.) 

6. Hoe kijk je aan tegen het over
heidsbeleid rond computers en ICT? 
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Ik loop inmiddels al lang genoeg mee 
om niet verbaasd te zijn toen ik hoor
de dat er onvoldoende middelen 
waren om het ambitieuze plan 
"Investeren in Voorsprong" te realise
ren. Nu er keuze is gemaakt vooral 
geld te stoppen in Kennisnet, soft-
ware-ontwikkeling en deskundig
heidsbevordering hoop ik niet dat 
scholen zullen afhaken omdat ze 
"niet genoeg computers krijgen". 
Scholen zullen steeds meer eigen 
beleid moeten ontwikkelen en uitvoe
ren. Dat zie je op meer terreinen. Niet 
langer, zoals tijdens het Comenius-
/ Print project alles verzorgd, gele
verd en geregeld door de overheid, 
maar scholen helpen zelf vooruit te 
komen. 

Helaas is er binnen het beleid van de 
overheid geen aparte positie 
gecreëerd voor het SO 2/3 onderwijs. 
Toch bestaat die aparte positie wel 
als je kijkt naar de behoefte aan speci
fieke hard- en software. Aan het 
SO 2 / 3 - ICT overleg, waarin ik 
ook de VeBOSS een aantal jaren 
heb vertegenwoordigd, neemt nu 
het Procesmanagement ICT van 
het Ministerie deel. Men weet in 
Zoetermeer heel goed waaruit onze 
behoeftes bestaan. De samenwerking 
tussen de verschillende SO 2/3 groe
peringen legt gewicht in de schaal. 

7. Moet je een computerfreak zijn 
om met ICT om te kunnen gaan in 
de school? 

Dat zou natuurlijk niet zo moeten 
zijn. Je moet ook geen superatleet zijn 
om gymnastiek te kunnen geven. Wel 
moet je geïnteresseerd zijn in de ont
wikkelingen en die willen volgen. En 
dat valt niet mee, want als er op één 
gebied snelle veranderingen optre
den, dan is het wel ICT. Dat geldt niet 
alleen voor de school, maar is een 
maatschappelijk gegeven. Ik zie het 
als de plicht van een ieder die in het 
onderwijs werkt zich te bekwamen in 
het gebruik van de computer. Wel 
moet je spreken van verschillende 
niveaus van bekwaamheid. Uiteraard 
hoeft een systeembeheerder niet 
dezelfde kennis en vaardigheden te 
bezitten dan een gebruiker in de klas. 
Maar nog te vaak zie je dat leerlingen 
de weg weten die de leerkracht nog 
niet heeft gevonden. Wellicht zal in 
de nascholing het behalen van het 

(Europese) Digitale Rijbewijs een flin
ke sprong vooruit betekenen. Dan 
bestaan er geen echte freaks meer, 
maar is het onderwijskundig perso
neel in staat computers net zo te 
gebruiken als het spreekwoordelijke 
bord en krijtje. 

8. Is de werkgroep Computerge
bruik voldoende mil lennium-be-
stendig? 

Laten we het hopen zeg! Ik vind het 
belangrijk dat de werkgroepsleden 
een doorsnede vormen van de wer
kers op onze scholen. Alsjeblieft niet 
alleen maar echte computermaniak-
ken, maar ook nuchtere gebruikers. 
Het gaat juist om de vertaalslag van 
computerkennis naar didactische 
inzet. Daar heb je praktijkmensen 
voor nodig. Als die voor de VeBOSS 
beschikbaar blijven ben ik ervan over
tuigd dat we fluitend de volgende 
eeuw binnentrekken. 

) drie van je favo

uw 

9. Geef eens een top 
riete computerprogramm 
schoolpraktijk 

Als ik kijk naar wat de kinderen het 
meeste boeit denk ik allereerst aan 
ontdekprogramma's: software waar
in iets te beleven valt. Ik ben nog 
altijd enthousiast over Open Huis van 
Malmberg. Helaas is het niet geschikt 
voor Windows 95/98 en is Malmberg 
daar ook niet mee bezig. Gelukkig 
komt de opvolger eind '99 beschik
baar: De LPC-1T groep ontwikkelt 
momenteel samen met materiedes
kundigen uit alle SO 2/3 geledingen 
het programma City Walk: een multi
mediaal ontdekprogramma voor 
kleuters, waar veel aandacht is voor 
het trainen van allerlei functies. Op 3 
dus. Op 2 staat voor mij Hoofdwerk: 
favoriet vanwege zijn snelle inzet
baarheid, ook bij digibeet-leerkrach-
ten. Nummer 1 wordt een ex aequo: 
Bouwen en de Taaiadventure. Breed 
inzetbaar, specifiek voor leerlingen 
die problemen hebben met taaiden-
ken. Nieuwe ontwikkelingen dienen 
zich aan. De eerste adaptieve soft
ware is op de markt: echt kindvol-
gend en reagerend zoals een leer
kracht dat doet. Ik verwacht dat we 
over een aantal jaren, wanneer artifi
ciële intelligentie en virtuele realiteit 

ingeburgerd zullen zijn, de rol van de 
computer anders wordt. Software 
niet meer alleen als een verlengstuk 
van de leerkracht, maar echt sturend, 
corrigerend in de richting van de vol
gende ontwikkelingsstap. 

10. Welke tips wil je je opvolger 
Hans meegeven? 

Ik denk dat Hans dat wel weet. Hij 
krijgt te maken met een massa infor
matie die gestroomlijnd en verwerkt 
moet worden. Hij zal het enthousias
me moeten blijven opbrengen ande
ren net zo enthousiast te krijgen. Er is 
altijd veel kritiek op wat er allemaal 
niet kan, wat er eigenlijk zou moeten. 
Maar langzamerhand is het besef ont
staan dat computers niet alleen een 
leuk extraatje in de school zijn, maar 
dat ze een essentieel onderdeel wor
den binnen het onderwijs-leerproces 
en in administratieve zin: 
We kunnen er niet meer buiten. 
Dat betekent voor de school echt 
nadenken over korte en lange termijn, 
faciliteren, nascholen, bijblijven. 

Dat de werkgroep computergebruik 
daar een bijdrage aan kan leveren 
weet Hans net zo goed als ik. 
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10 vragen aan Hans Verschoor 

1. Hoe lang ben je al lid van de 
werkgroep en wat zijn je verdere 
functies? 

Toen aan het eind van de tachtiger 
jaren het NIVO-project in het VO 
gestart werd, heb ik samen met een 
collega van onze school, De 
Weerklank (VSO) uit Leiden, een 
computercursus gevolgd. Dit was 
nog in de tijd dat je een opstartflop 
nodig had en dat complete program
ma's geperst werden op een schijf van 
maar liefst 360 kB. Zo zaten we om 
beurten op de knoppen van ons toet
senbord te drukken aangezien er 
slechts één computer beschikbaar 
was per twee cursisten. Ik herinner 
me ook nog goed de enthousiaste ver
halen van de cursisten uit het regulie
re onderwijs: bij hen op school werk
ten de computers bijna net zo als op 
de cursus! Ondertussen probeerden 
mijn collega en ik thuis en op school 
"droog te oefenen". Dat was minstens 
net zo ludiek als plat op je buik op 
een kruk naast het water de school
slag aanleren. Terwijl de eerste 
sneeuwvlokken in het begin van 1991 
neerdwarrelden kregen wij op ons 
VSO ook onze eerste DOS-computer, 
een vóórlevering van het Comenius-
project. Deze machine (hij leeft nog 
steeds) sterft nu een langzame millen-
niumdood in de aula. Om dichter bij 
het vuur te komen ben ik gelijk bij de 
oprichting van de VeBOSS-computer-
werkgroep lid geworden. 
Op school werd ik, naast leerkracht 
exacte vakken, AC'er (activiteiten
coördinator computers) en na verloop 
van tijd ben ik ook informatiekunde-
lessen gaan geven. 

2. Wat vind je de belangrijkste doel
stelling van de werkgroep? 

De belangrijkste doelstelling van 
onze werkgroep is het stimuleren en 
ondersteunen van ICT-activiteiten op 
de scholen voor SH en ESM in de 
breedste zin. Onze sterkste kant is het 
ontwikkelen en uitdragen van een 
visie op het ICT-gebied en het mede 
ontwikkelen van specifieke software. 

3. Welke onderwerpen zullen de 
komende periode zeker door jou op 
de agenda worden gezet? 

Communicatie- en informatietechno
logie neemt nog steeds een hoge 
vlucht: de mogelijkheden zijn schier 
onbegrensd. Het onderwijs kan hier 
echter nog steeds maar mondjesmaat 
van meegenieten, in ieder geval zitten 
we meestal niet op de tweede en ook 
niet op de derde rang en moeten het 
maar al te vaak doen met "afdanker
tjes" uit het bedrijfsleven. Op de over
heid moeten we niet wachten. 
Scholen zullen tegenwoordig steeds 
meer zelf initiatieven moeten ontwik
kelen en aangezien ons type scholen 
met hetzelfde bijltje hakt, wordt het 
tijd om de handen ineen te slaan: Ook 
de vorming van REC's vraagt om 
intercollegiale samenwerking, de 
introductie van intranetten staat wat 
dat betreft bij mij hoog in het vaandel. 
Verder vind ik dat wij ons, als scholen 
voor kinderen met een communica
tieve handicap, ons naar buiten toe 
duidelijk moeten profileren, in dit 
kader zal de ontwikkeling van een 
eigen VeBOSS-intemetsite veel aan
dacht krijgen. Een ander belangrijk 
agendapunt zal zijn: het toespitsen 
van de taak- en functieomschrijving 
van de ICT'er in ons onderwijs. 
Natuurlijk staat boven dit alles het 
ontwikkelen van duidelijke visie op 
ICT (bij ons wellicht CIT) binnen de 
VeBOSS in het algemeen. 

4. Is de werkgroep naast beleidsont
wikkeling ook bezig met heel con
crete zaken die te maken hebbenmet 
de dagelijkse onderwijspraktijk? 

Echt beleid ontwikkelen kunnen wij als 
VeBOSS-werkgroep natuurlijk niet, 
maar goede concrete voorstellen doen 
voor beleid op het ICT-gebeuren en het 
ontwikkelen van een duidelijke visie, 
kunnen wel degelijk een steun zijn voor 
de ontwikkeling van ICT-beleid voor 
onze scholen. Een groot deel van onze 
tijd steken we echter ook in zeer con
crete zaken zoals de ontwikkeling van 
nieuwe software voor ons type scholen. 
Aan bijna alle voor onze scholen speci
fiek ontwikkelde software heeft onze 
werkgroep een groot aandeel geleverd 
in de vorm van het leveren van mate
riedeskundigen. 
Ook maken we ons hard voor de ver
dere verspreiding van deze ontwikkel
de software. Het ontwikkelen en geven 
van cursussen aan collega's om de pro
gramma's te leren gebruiken beschou
wen wij ook als een van onze doelstel
lingen. 

5. Reageer eens op de stelling: "Het 
ICT-onderwijs leeft onvoldoende 
binnen de VeBOSS " 

Ik denk dat binnen de VeBOSS-scho-
len, voor wat betreft het ICT-onder
wijs, lange tijd de kat uit de boom is 
gekeken en de werkdruk te vaak als 
argument gebruikt is om de ontwik
kelingen op dit gebied voldoende 
ruimte te kunnen bieden. 
Toch denk ik dat, gezien de snelle 
ontwikkeling van mogelijkheden om 
de computer (eventueel met specifie
ke hulpmiddelen) in te zetten in het 
onderwijs, de belangrijkste angst: de 
computer als plaatsvervangend leer
kracht of veredeld play-station, bij de 
meeste leerkrachten weggenomen is. 
Verder heb ik er vertrouwen in dat 
het VeBOSS-bestuur een visie op het 
ICT binnen ons onderwijs aan het 
vormen is en dat we samen met hen 
een beleid op dit gebied kunnen ont
wikkelen. 

6. Hoe kijk je aan tegen het over
heidsbeleid rond computers en ICT? 

Aan een visie op het ICT binnen het 
onderwijs lijkt het niet te ontbreken 
bij de overheid, toch moeten we ons 
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VAN DE WERKGROEPEN 

afvragen wat je aan een visie hebt als 
in het beleid al opgenomen wordt dat 
het niet teveel mag kosten en het geld 
vervolgens zoek is. Nee, vertrouwen 
in de overheid ben ik wel een beetje 
verloren. Welke ICT'er durft immers 
Windows 3.1 op die fantastische 
Zalmcomputers nog te tonen terwijl 
de leerlingen niet eens weten dat dit 
ooit bestaan heeft en de moderne pro
gramma's minimaal een Pentium II 
vragen? 
Toch is er wel degelijk aandacht bin
nen de overheid voor ICT in de SO 
2/3 scholen, we mogen immers al 
geruime tijd specifieke software laten 
ontwikkelen. De ontstane producten 
zoals Taaiadventure, Auditieve 
Training en binnenkort het nieuwe 
programma City Walk spreken voor 
zich. 
7. Geef eens een top drie van je favo
riete computerprogramma's in jouw 
schoolpraktijk. 

Onze dagelijkse schoolpraktijk is er 
een van een VSO. Dat betekent dat de 
"gewone" programma's zoals een 
tekstverwerker (natuurlijk WORD), 
een database en een spreadsheet een 
belangrijke rol spelen. Andere pro
gramma's waar wij op school veel 
gebruik van maken zijn: Adventures 
zoals Taaiadventure en voor de ver
schillende talen Wie is Oscar Lake. 
Ook het beroemde Toporama blijft 
het goed doen. Verder is een stuk 

gereedschap zoals Internet voor onze 
leerlingen van onschatbare waarde. 

8. Heb je nog een speciale "compu-
terwens" voor het komende millen
nium? 

Ik heb altijd begrepen dat als je een 
wens doet op de valreep van een 
nieuw jaar dat je deze wens dan nooit 
moet uitspreken, aangezien deze dan 
niet uitkomt. Ik vraag me daarom af of 
het wel verstandig is om mijn compu-
terwens voor een nieuw millennium 
wereldkundig te maken. Toch wil ik 
wel een tipje van de sluier oplichten: 
Ik hoop dat we onze leerlingen in dit 
nieuwe tijdperk een serieuze voorbe
reiding kunnen geven op het gebied 
van informatie- en communicatietech
nologie. Een groot aantal voorwaar
den die hieraan vooraf gaan kan een 
ieder zelf wel invullen denk ik. 

9. Hoe gaat de werkgroep zich pre
senteren op de komende VeBOSS-
conferentie? 

Zoals we de laatste jaren gewend zijn, 
proberen we een redelijk beeld te 
geven aan onze collega's wat er zoal 
op het gebied van ICT te beleven is. 
Na het internetcafé van vorig jaar wil
len we dit jaar graag weer aandacht 
schenken aan de softwaremarkt, dus 

weer een heel concrete zaak die te 
maken heeft met de dagelijkse onder
wijspraktijk. 
De insteek die we dit jaar zullen heb
ben is software rond leesproblemen, 
ik hoop dan ook alle VeBOSS-confe-
rentie-bezoekers daar weer te mogen 
begroeten en met hen van gedachten 
te kunnen wisselen over deze boeien
de materie. 

10. Wat heb je in je speech tegen 
Frans gezegd toen hij vertrok als 
voorzitter. 

Eigenlijk heb ik het voorzitterschap 
pas overgenomen nadat Frans de 
hamer al uit handen had gegeven, 
daarom is het van een speech nooit 
gekomen. Toch wil ik vanaf deze 
plaats graag nog dit gemis goedma
ken: Ik denk dat onze werkgroep zich 
geen betere voorzitter had kunnen 
wensen. Frans heeft zich altijd meer 
dan optimaal ingezet voor de werk
groep en deed hierbij veel belangrijke 
contacten op waarvan wij nog dage
lijks profijt hebben. Zijn gedachte
gang op het ICT-gebeuren heeft een 
duidelijk spoor getrokken in de visie 
op het ICT binnen de VeBOSS. 
Ook opvallend was het onvermoeiba
re enthousiasme, ook in moeilijke tij
den, waarmee Frans zich altijd inzet
te (en dit nog doet!) voor alles wat 
met ICT te maken heeft. Verder heeft 
hij zich als materiedeskundige en als 
adviseur in de programmaraad altijd 
hard gemaakt voor de ontwikkeling 
van specifieke goed functionerende 
software voor het kind met een com
municatieve handicap. Ik ben blij dat 
Frans dit jaar als adviseur nog de 
werkgroepvergaderingen bij zal bij
wonen en reken erop dat ik hem ook 
in de komende jaren nog eens mag 
consulteren. Frans bedankt! 

Frans en Hans, bedankt voor jullie 
inspirerende antwoorden. 
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Landelijke Studiedag Ambulante Begeleiding 
Namens de stuurgroep ambulante begeleiding Anja Brederveld Grietje Polman 

Op 13 november 1998 vond in 
Nijmegen de twaalfde studiedag 
ambulante begeleiding plaats. 
Zo'n 180 deelnemers, zowel uit het 
SH-/ESM- als uit het dovenonderwijs 
namen hieraan deel aan de dag die 
door de VeBOSS-stuurgroep ambu
lante begeleiding was georganiseerd. 
Dr. H.W. Vijver, docent bedrijfsethiek, 
hield een inleiding over de kwaliteit 
van dienstverlening. Hij wist heldere 
lijnen te trekken tussen dienstverle
ning in het bedrijfsleven en dienstver
lening in de ambulante begeleiding. 
Op initiatief van de stuurgroep 
ambulante begeleiding zal er een ins
trumentarium ontwikkeld worden 
voor de evaluatie van de kwaliteit 
van ambulante begeleiding. Een plan 
van aanpak werd gepresenteerd (zie 
hieronder). Het middagprogramma 
bestond uit een achttal workshops 
van uiteenlopende aard. 
Uiteraard was er volop gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en ideeën en 
ervaringen uit te wisselen. 
Van deze studiedag verschijnt in april 
een verslag. De deelnemende scholen 
krijgen er een toegezonden. Meerdere 
exemplaren zijn a f 12,50 te verkrijgen 
bij G. Hoogendoorn Leeuwenstein-
plein 1 6824 DA Arnhem. 

Presentatie Plan van Aanpak 

Op de studiedag ambulante begelei
ding 1996 hield Dick de Boer een 
lezing over de veranderingen in de 
werkwijzen van ambulante begelei
ders mede veroorzaakt door de ver
anderende sturing door de overheid. 
In het door hem gepresenteerde sys
teem-model van Easton komt naar 
voren dat de daarin genoemde resul
taten voor onze diensten onvoldoen
de uitgewerkt zijn. Wat zijn de feitelij
ke effecten (kwalitatief), hoe is de 
mate van tevredenheid van de 
klant/opdrachtgever, wat is de mate 
van succes van de ambulante begelei
ding. 
De stuurgroep ambulante begelei
ding heeft daarop een toekomstvisie 
gepresenteerd aan het VeBOSS-
bestuur en een kwaliteitssysteem ont
wikkeld. Met name uit het kwaliteits
systeem blijkt weer dat de resultaten 
onvoldoende uitgewerkt zijn en er 
eigenlijk ook geen instrument be

schikbaar is om de resultaten te 
meten. Waarom moeten we evalueren 
op de effecten van ons werk? De 
werkcyclus wordt korter, ouders wor
den kritischer en scholen (met 
ouders) krijgen meer zeggenschap 
over de besteding van het budget, 
waarmee hun verantwoordelijkheid 
groter wordt. In de afgelopen jaren 
hebben we via verschillende kanalen 
geprobeerd de ontwikkeling van een 
instrumentarium voor de evaluatie 
van de kwaliteit van ambulante bege
leiding van de grond te krijgen. 
Meestal liep een poging stuk op het 
niet voorhanden zijn van middelen. 
Na opnieuw een analyse van het pro
bleem gemaakt te hebben, hebben we 
op advies van het KPC een aanvraag 
voor kortlopend (1 jaar) onderwijson
derzoek ingediend bij de gezamenlij
ke pedagogische centra. 
Een onderzoek dat moet uitmonden in 
een evaluatie-instrument om de kwali
teit van AB te kunnen vaststellen: is 
het kind echt geholpen door AB; zijn 
de klanten tevreden; is de hulp effi
ciënt geweest? Hieronder volgt een 
korte samenvatting van de onder
zoeksopzet en de uiwerking daarvan 
voor de ambulant begeleiders. 

Uitgangspunten: De definitie van 
ambulante begeleiding 

Ambulante begeleiding is een vorm 
van onderwijskundige begeleiding 
van een leerling of leraar (in het pri
mair, voortgezet of middelbaar 
beroepsonderwijs) in opdracht van de 
school (de cliënt) op basis van een 
vooraf gespecificeerd contract (= speci
ficaties die evalueerbaar zijn). De door 
de stuurgroep geformuleerde kwali
teitsnorm/eisen voor ambulante bege
leiding, zoals verwoord in onze info-
brochure. 
Deze kwaliteitseisen gaan er van uit 
dat de 'producten' die ambulant bege
leiders kunnen aanbieden aan de 
onderscheiden doelgroepen (klanten: 
kinderen, hun ouders, scholen en ver
wijzers) duidelijk beschreven zijn. En 
verder dat de ambulant begeleiders 
werken vanuit een duidelijke organi
satie met heldere protocollen, een 
goede kwaliteitszorg (zie hiervoor ook 
het artikel over werkbegeleiding in 
VHZ jg. 39 nr. 3), met een klachtenre
geling en een evaluatie instrument. 

De gewenste opbrengst: 

Een instrument om het kwaliteitssys
teem te beoordelen en sturingsinfor
matie te verkrijgen voor uitvoering en 
beleid: Dat betekent dat het onder
zoek zich richt op het ontwerpen van 
evaluatie-instrumenten die informa
tie geven over de begeleiding van 
leerlingen door ambulante begelei
ders, en hoe deze begeleiding wordt 
ervaren door de verschillende klan
ten. Het dient als beleidsinstrument 
om na te kunnen gaan op welke wijze 
effectief én efficiënt hulp geboden 
kan worden. Maar ook als hulpmid
del bij het methodisch werk als werk
cyclus en bij het opstellen van een 
kwaliteitskaart. Een onderzoek dat 
antwoord moet geven op de vraag 
wat de investering en de opbrengst is 
van ambulante begeleiding zowel 
kwantitatief als kwalitatief gezien en 
welke implementatiesturing nodig is 
om de huidige standaard van ambu
lante begeleiding naar een zo hoog 
mogelijk kwaliteitsniveau te brengen. 
Een handzaam evaluatie-instrument 
in te vullen door uitvoerende ambu
lante begeleiders, leerlingen, ouders, 
medewerkers van basisscholen, scho
len voor voortgezet onderwijs of mbo 
zal zeer nuttig zijn. 

Plan van aanpak 

Het belangrijkste kenmerk van het te 
ontwikkelen instrument is dat het zal 
worden opgesteld in samenspraak 
met het veld, dus de ambulante bege
leiders en de verschillende doelgroe
pen. Deze inventarisatie zal voorna
melijk door middel van interview en 
literatuuronderzoek plaatsvinden. 
Daarna worden inhoudelijke criteria 
vastgesteld waar het instrument een 
antwoord op dient te geven en ver
volgens wordt het beproefd in de 
praktijk. Dan zal het instrument wor
den bijgesteld. Het evaluatie-instru
ment zal dan worden gepresenteerd 
op de volgende studiedag van de 
stuurgroep ambulante begeleiding, 
waarna het door alle ambulante bege
leiders kan worden toegepast. 
Natuurlijk volgt er daarna nog een 
fase van bijstelling en evaluatie maar 
dat ligt alweer verder in de tijd. 

-
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Aankondiging VEDON congres 
Hebt u vrijdag 16 april al in uw agenda 
genoteerd ....???? 

Het VEDON-congres wordt dit jaar 
gehouden op vrijdag 16 april 1999. 
De plaats van handeling is de 
Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. 
Centraal op dit congres staat het 
thema: 
Probleemgedrag .... 

geen probleem ?!? 
Groepsleiding en leerkrachten wor
den steeds vaker geconfronteerd met 
probleemgedrag en niet zelden met 
ernstige vormen daarvan. De energie 
die het omgaan met deze vormen van 
gedrag opslokt, gaat veelal ten koste 
van het uitvoeren van de kerntaak: 
het realiseren van zorg en onderwijs. 
Niet alleen beginnende collega's, ook 
collega's met jarenlange ervaring, 
weten vaak niet meer wat ze moeten 
doen als ze te maken krijgen met 
afwijkend gedrag. Steeds vaker 
wordt de hulp van specialisten inge
roepen omdat we er zelf niet meer 
uitkomen. Het grote aantal artikelen 

over dit onderwerp in de vaklitera
tuur zegt veel over de actualiteit van 
dit thema. Alle reden voor het 
VEDON-bestuur een congres over dit 
thema te organiseren. 

Op het ochtendprogramma staan 
twee centrale lezingen van bij uitstek 
deskundigen op dit gebied. Prof. Dr. 
Flip Treffers, directeur van Curium, 
Academisch Centrum Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie in Oegstgeest, zal 
een inleidende lezing houden. Waar 
hebben we het over als we spreken 
over gedrag en gedragsproblemen. 
Wat kun je zelf en wanneer moet je 
hulp inroepen als het om behande
ling van probleemgedrag gaat? 
Dr. Tïejo van Gent, kinder- en jeugdpsy-
chiater en eveneens werkzaam op 
Curium, zal spreken over de rol van een 
auditieve beperking in gedragsproble
men en hun behandeling. 

Op het middagprogramma staat een 
aantal workshops en parallellezin
gen. Er is zoveel mogelijk geprobeerd 

alle instituten voor doven de moge
lijkheid te bieden hun aanpak van 
gedragsproblematiek en wat daar 
mee samenhangt te presenteren. 
U kunt twee keuzen maken uit de 
volgende onderwerpen: (Workshop 
betekent dat u actief wordt betrokken 
bij het gepresenteerde.) 
Video interactie begeleiding; ADHD 
kinderen; Pesten op school; 
Gedragsproblemen bij allochtone 
kinderen; Spelbegeleiding; Project 
PRAVOO, nationaal actieplan ge
drag; Opvang van jongeren met ern
stige gedragsproblematiek; Ge-drags-
therapie in de leefgroep; Rol lichaam
staal in probleemsituaties; Ernstige 
gedrags- en competentieproblemen 
in de M.G. populatie. 
U ziet het, er is voor elk wat wils. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij uw VEDON vertegenwoordiger of 
bij de secretaris. 

Hebt u een bijdrage voor de INFO
MARKT?; neem dan even cotact op 
met de secretaris (050-5343941) 
Tot ziens in Zwolle ! 

BOEKBESPREKING 

Annelies Bron, lid van de redactie 

"Jij bent belangrijk, voor de ontwik
keling van je kind", Ayala Manol-
son, Barbara Ward, Nancy 
Dodington NIZW/The Hanen Cent
re ISBN 90 5050 622 4, f 24,50, NIZW 
bestelnummer E22293 

'Jij bent belangrijk' is een boek dat 
ontstaan is vanuit het geven van 
oudercursussen in buurthuizen. De 
cursussen zijn bedoeld om ouders 
ondersteuning te geven bij het leren 
praten van hun kind. 
In 1995 kwam in Nederland "Praten 
doe je met z'n tweeën" van Ayala 
Manolson uit. Dit boek is bedoeld als 
cursusboek van de Hanencursus. In 
"Jij bent belangrijk" wordt de infro-
matie uit het cursusboek toegankelijk 
gemaakt voor alle ouders. 
Het is geen lees- of studieboek. Het 
boek is geschreven in de vorm van 
strips. Steeds worden de principes die 
in "Praten doe je met z'n tweeën" 
worden uitgelegd in de vorm van 
plaatjes met tekst weergegeven. De 
principes uit de Hanencursus zijn die 

van Volgen, Aanpassen en Toevoegen 
(VAT). Je volgt het kind in wat het 
doet of zegt, je past je aan, aan het 
kind en je voegt nieuwe ervaringen 
toe zodat het kind zich verder ontwik
kelt. In het eerste deel van het boek 
worden deze principes aan de hand 
van voorbeelden helder toegelicht. 
Het tweede deel van het boek gaat in 
op praktische toepassing van deze 
principes. Hoe kun je VAT toepassen 
tijdens spelen, tijdens muziek maken 
of tijdens bijvoorbeeld knutselen. Tot 
slot wordt ingegaan op diverse 
manieren van contact maken. In dit 
hoofdstuk laat men zien hoe je lastige 
momenten in de omgang met je kind 
kunt veranderen in plezierige 
momenten. 
Ik denk dat het boek op school kan 
worden gebruikt als een soort opfris
sen Het is boeiend en soms herken
baar om te zien hoe je interactie knut 
vormgeven. Daarnaast denk ik dat 
het boek zich uitstekend leent voor 
het geven van voorlichting aan 
ouders. De heldere tekeningen en bij

behorende teksten kunnen een waar
devolle ondersteuning zijn bij het 
geven van een cursus of ouderavond 
Het feit dat juist alledaagse situaties 
worden beschreven maakt dat het 
voor ouders snel herkenbaar is en dat 
het beschrevene direct in de praktijk 
kan worden toegepast. 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie 
Jaargang 71, januari 1999, nummer 1 
Het tijdschrift is met ingang van deze 
nieuwe jaargang in een nieuw jasje 
gestoken. 
G.H.M. Allessie, T.S. Kapteyn, Video
trainingsprogramma voor communi
catievaardigheden. 
In dit artikel wordt verslag gedaan 
van een onderzoek naar het individu
eel oefenen van spraakafzien in de 
thuissituatie. Om dit te oefenen is aan 
de Vrije Universiteit op het Audio-
logisch Centrum een videotrainings
programma ontwikkeld. 
Het programma bestaat uit videoban
den waarop oefeningen staan voor 
het leren onderscheiden en herken
nen van de gesproken Nederlandse 

taal. Gebleken is dat het thuis oefenen 
door slechthorenden met behulp van 
de videobanden succesvol is. 

D.N. van der Horst, Luistertraining 
volgens de Tomatis-methode bij 
dyslectici 
Het artikel gaat in op de behandeling 
van dyslectici volgens de Tomatis 
methode. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van auditieve stimulatie. De 
methode is gebaseerd op het feit dat 
de auditieve waarneming gestoord is 
en derhalve gestimuleerd moet wor
den. De bahandeling is bedoeld als 
basis voor verdere behandeling. 

De wereld van het jonge kind, janu
ari 1999, jaargang 26, nummer 5 
Greet Caminda, Mariska Kruitwagen, 
De speelplaats in de winter. 
In de winter biedt de speelplaats 
altijd minder mogelijkheden dan in 
de zomer. In dit artikel worden sug
gesties gedaan voor het gebruik van 
de speelplaats in de winter. 
Astrid van den Hurk, Computerpro
gramma's voor jonge kinderen. 
Voor jonge kinderen is er een ruime 
sortering aan software. De auteur van 
dit artikel geeft aan waar men op 
moet letten bij de aanschaf van soft
ware voor jonge kinderen in het 
onderwijs. 

NIEUWSMARKT 

IFLING WETENSCHAP 
IN STRIJD TEGEN SLECHTHORENDHEID 

Onder de titel 'Bundeling van wetenschap in de 

strijd tegen slechthorendheid' is een brochure van 

het programma van de Wetenschappelijke Raad 

van de Nationale Hoorstichting verschenen. 

Slechthorendheid is de meest voorkomende 

gezondheidsklacht in Nederland. Naar schatting 

een miljoen Nederlanders heeft last van slechtho

rendheid. Dit aantal zal in de komende jaren 

waarschijnlijk toenemen. Er wordt in Nederland 

hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht 

naar diverse aspecten van slechthorendheid. Toch 

krijgt het onderwerp weinig erkenning binnen de 

medisch-wetenschappelijke instituten. Er wordt 

minder onderzoek verricht naar slechthorendheid 

dan men op grond van de omvang van dit 

gezondheidsprobleem zou verwachten. Aan geen 

enkele universiteit is onderzoek naar slechtho

rendheid een speerpunt van het onderzoeksbe

leid. Uit het TNO-rapport 'Slechthorendheid in 

Neder-land' blijkt dat er nog veel onderzoek ver

richt zou moeten worden. De meest elementaire 

feiten, zoals het exacte aantal slechthorenden, 

zijn nog onbekend. Ook is onderzoek nodig naar 

zaken als de relatie tussen slechthorendheid en 

werk, het optimale gebruik van hoorhulpmidde-

len, de diagnostiek van gehoorstoornissen en de 

preventie van slechthorendheid. Het gaat om een 

breed spectrum van onderzoeksvragen, variërend 

van beleidsgericht onderzoek tot klinische studies 

en fundamenteel wetenschappelijke research in 

het laboratorium. In de Wetenschappelijke Raad 

N a t i o n a l e 

HOOR 
STICHTING 
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van de Nationale Hoorstichting zijn alle onder

zoeksgroepen in Nederland vertegenwoordigd 

die zich bezighouden met gehoorstoornissen. 

Door onderlinge afstemming en samenwerking 

hopen de onderzoekers betere randvoorwaarden 

te scheppen voor hun werk. Het gaat hier om een . 

uitzonderlijke bundeling van krachten over de 

grenzen van de deelnemende instituten heen. De 

gezamenlijke expertise bestrijkt vele terreinen, 

variërend van grote bevolkingsstudies tot klinische 

experimenten en fundamentele research. De 

onderzoeksprojecten zijn door de Wetenschap

pelijke Raad ondergebracht in vier programma's: 

standaardisatie, epidemiologie, klinisch weten

schappelijk onderzoek en fundamenteel onder

zoek. 

Met de publicatie van het programma van de 

Wetenschappelijke Raad hoopt de Nationale 

Hoorstichting overheden, fondsen, ondernemin

gen en particulieren te interesseren het weten

schappelijk onderzoek ter voorkoming en bestrij

ding van slechthorendheid financieel te onder

steunen. De onlangs opgerichte Stichting 

Wetenschap-pelijk Onderzoek Nationale 

Hoorstichting zal zich speciaal met de fondsen

werving voor het wetenschappelijk onderzoek 

bezig houden. Voor meer informatie: 

tel 071 -5234245 / f ax 071-5234243 

De Katholieke Universiteit Nijmegen en het 

Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel 

organiseren een cyclus van vijf vrije-keuze-col-

lege's over "Psychisch welbevinden van dove 

en ernstig slechthorende kinderen en volwas

senen. Deze colleges maken deel uit van het 

studieprogramma van de vakgroep Ortho

pedagogiek van de K.U.N, en worden ver

zorgd door prof .dr. ]. van Dijk, dr. H. Knoors, 

drs. T. van Gent, drs. 1. Sleeboom-van Raaij en 

dr. S. Ridgeway. 

De colleges staan open voor studenten 

Orthopedagogiek van de Katholieke Univer

siteit Nijmegen en andere universiteiten. De 

colleges zijn echter ook interessant voor een 

grotere doelgroep, met name de medewerkers 

van scholen en instellingen voor auditief 

beperkten. De lessencyclus is daarom ook te 

volgen als contractstudent. (kosten: fl. 300,00) 

Ze vinden plaats op 13 en 27 april, 18 mei, 1 en 

15 juni 1999 (tentamendatum wordt nog 

bekend gemaakt) op de Katholieke Univer

siteit Nijmegen. De inschrijving sluit 22 maart. 

Meer informatie over de verschillende colleges 

en een inschrijfformulier kunt u krijgen bij het 

Bureau Contractonderwijs van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen, tel.: 024 - 3612710, 

fax: 024 - 3611798, email: bco@ped.kun.nl 

mailto:bco@ped.kun.nl


NIEUWSMARKT 

_ _ 

n 0 r 6 n , een symfonie van 

duizend genen 

Op 16 oktober j . l . sprak prof. dr. C.W.R.J. 
Cremers, als K.N.O.-arts verbonden aan 
het Academisch Ziekenhuis Nijmegen, 
zijn inaugurele rede uit. Die tekst is zon
der het daaraan eerder verbonden dank
woord als handelseditie uitgegeven: het 
is een fraai verzorgd, gebonden hardco
ver boek geworden, voorzien van diver
se foto/Es en verhelderende tekeningen. 
°e kleur van het papier en de omslag, 
het lettertype en de kleine versieringen 
doen de lezer vermoeden een uitgave 
uit het begin van deze eeuw in handen 
te hebben, maar de inhoud handelt over 
de meest moderne taak waarvoor de 
geneeskunde zich geplaatst ziet: genen-
onderzoek. In dit geval met betrekking 
tot vormen van erfelijke doofheid/-
slechthorendheid. 
Het boekje telt 45 bladzijden (waarvan 
negen voor de literatuuropgave), is uit
gegeven bij Erasmus Publishing en kost 
f 29,50 (ISBN 90-5235-132-5)-

STUDIEDAG VERENIGING 'O EN A' 
De vereniging 'O en A' organiseert op 24 april 1999 in de Reehorst te Ede een 
studiedag met als thema: Ingrijpende momenten voor kind, gezin en school. 
In een uit te geven folder staan uitgebreide mededelingen over inhoud en 
sprekers. Deze folder is aan te vragen bij: 
Mevr. M. de Mooij-Janson, Overburgkade 38, 2275 XV Voorburg. 

Oen A 
vereniging 
ter bevordering van 
ortho-agogische aktiviteiten 

deBeemden 
S C H O O L G E E M D E N 

Op woensdagmiddag 27 januari werd de Sardes-prijs voor de 'beste schoolgids primair 

onderwijs 1998' uitgereikt. Dat gebeurde op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in 

Utrecht. Door het toekennen van een prijs voor de 'beste' schoolgids wil Sardes waardevolle 

uitwerkingen van schoolgidsen voor het voetlicht halen, om daarmee andere scholen te sti

muleren. Bij de beoordeling van de inzendingen is gelet op de kwaliteit van de inhoud, de 

originaliteit van de presentatie en de leesbaarheid van de gids voor de ouders. Uit circa 200 

inzendingen zijn negen schoolgidsen voor de prijs genomineerd. Deze zijn beoordeeld door 

een deskundige jury: afgevaardigden uit de onderwijspraktijk, het beleid, de ouderorganisa

ties en de journalistiek. Onder de genomineerden was De Beemden, school voor speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs in Eindhoven. Deze schoolgids eindigde op een mooie vierde 

plaats, met eervolle vermelding. 

AUDIOMETRY: 
GEHEEL HERZIENE DRUK 

Van de hand van Marius Rodenburg en Kirstin Hanssens is de vierde, herzie

ne druk verschenen van Audiometrie - methoden en klinische toepassingen. 

!n dit boek geven de auteurs een volledig overzicht van de gebruikelijke 

audiometrische methoden. Bij de behandeling van de klinische toepassingen 

wordt veel aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de bepaling en de 

voorspellende waarde van het onderzoek. In deze vierde druk zijn de hoofd

stukken over audiometrie, kinderaudiometrie en gehoorscreening sterk uitge

breid. Bovendien zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: over oto-akoe-

stische emissies (OAE's) en over het onderzoek van de luidheidsfunctie. 

Reden voor deze uitbreiding is dat oto-akoestische emissies al op verschil

lende gebieden klinisch worden toegepast en ander toepassingen in ontwik

keling zijn. Ten aanzien van de luidheidsfunctie menen de auteurs dat het 

belang van dit onderwerp nog meer zal toenemen. De luidheidsfunctie is 

namelijk wel meetbaar maar weinig klinisch toegepast. Door toepassing van 

nieuwe digitale technieken zijn de regelingen voor de jongste generatie hoor-

toestellen op dynamisch gebied enorm toegenomen, waardoor het belang van 

de kennis van de luidheidsfunctie is toegenomen. Marius Rodenburg is audio-

consultant in Arnhem. Kristin Hanssens is verbonden aan het Koninklijk 

Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius in Gentbrugge en aan het Gehoor-

• Spraak en Visuscentrum 'De Poolster' in Brussel. Het boek is uitgegeven bij 

Coutinho, het telt 188 bladzijden en kost f 44,50 (ISBN 90-6283-115X) 

instituut voor 

doven 

Sint-Mich ielsgestel 

*dr Tv> 
'omgaan met hulpmiddelen voor ondersteunde communicatie' 

Praktijkcursus 
Deze cursus start op 5 maart 1 999 op het Instituut voor Doven in Sint-

Michielsgestel. De cursus wordt gegeven door Eelke Verschuur (en 

gastdocenten) en heeft als doel: 

een overzicht geven van bestaande communicatievoorzieningen, 

- hulpmiddelen en - technieken; 

leren omgaan met hulpmiddelen voor communicatie; 

opstellen van een hulpmiddeladvies en uitvoering daaraan geven; 

enthousiasme voor ondersteunde communicatie overdragen. 

Doelgroep: logopedisten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders, 

gezinsbegeleiders, groepsleiding, klassenossistenten en leerkrachten. 

De cursus omvat vier lesdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur, te weten 

op 5 maart, 1 2 maart, 1 8 maart en 16 april. 

Voor meer informatie en aanmelding: tel 073-5588480 / fax 073-

5517897 / supporf@rdt.ivd.nl 
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COLOFON 

ZEGGEN 

§ 

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

piïM 

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 
• Dhr. P. van Veen, Ede 

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

FOTOGRAFIE 
H. Op den Kamp 

OPMAAK/VORMGEVING 
De l e Etage, Den Haag 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

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

Joshof 25, 4813 EZ Breda 
tel.: 076 - 5211993 
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• H. Brouwer, secretaris 
Nieuwe Ebbingestraat Ik, 9712 NB Groningen 
tel. 050 - 318 00 41 

• F. Jansen, penningmeester 
Vlinderstraat 57, 5345 EA Oss 
tel. 0412-641061 
giro 357425, t.n.v. penningmeester Vereniging ter 
Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding en 
Begeleiding van Doven in Nederland 

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

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

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

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

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

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

hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd. 

Kopij, ingeleverd vóór 22 februari, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang. 
Kopij, ingeleverd vóór 26 april, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de 

geldende jaargang. 
Kopij, ingeleverd vóór 30 augustus, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de derde aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 25 oktober, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de 
geldende jaargang. 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden 

POSTC. PLAATS SCHOOL 
3814 TL Amersfoort ACC - Prof. Groenschool 
1062 CZ Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
1063 EX Amsterdam Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
1062 BK Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
1062 BK Amsterdam Mgr. Hermusschool 
6821 LK Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
6821 LK Arnhem De Stijgbeugel - V.S.O. 
4812 GE Breda De Spreekhoorn 
9207 BK Drachten De Skelp 
5629 CH Eindhoven Instituut Sint Marie 
5629 CC Eindhoven School de Horst 
5629 CC Eindhoven School de Beemden (8-20 jr.) 
5628 WE Eindhoven School de Beemden (3-8 jr.) 
5629 CC Eindhoven Ekkersbeek - V.S.O. 
7500 AR Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
7522 AN Enschede Het Maatman - V.S.O. 
4461 DS Goes De Kring 
4460 MA Goes de Kring - V.S.O. 
2531 PW 's-Gravenh. Cor Emousschool 
6561 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
6561 KE Groesbeek de Wylerberg- internaat 
9721 XB Groningen Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
9737 11K Groningen Tine Marcusschool 
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool 
6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
2332 KV Leiden De Weerklank 
2324 VN Leiden De Weerklank - V.S.O. 
6531 PL Nijmegen Martinus van Beekschool 
6531 RR Nijmegen De Marwindt - V.S.O. 
6531 MV Nijmegen De Open Cirkel -internaat 
3011 CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
3067 PW Rotterdam PJ. Evertseschool - V.S.O. 
3076 EB Rotterdam S. Jonkerenschool 
2287 EE Rijswijk De Voorde 
1740 AK Schagen Burg. de Wildeschool 
1741 MC Schagen O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
3523 CL Utrecht Het Rotsoord 
3523 HB Utrecht Het Rotsoord - V.S.O. 
3563 VJ Utrecht ACC - Bertha Muller school 
3563 EN Utrecht ACC - De Taaikring 
3563 EP Utrecht ACC-Alfanso Corti school - V.S.O. 
3563 EP Utrecht ACC- Dienstverlening 
8012 VA Zwolle Enkschool 

ADRES 
Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
1 lommelseweg 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 
lna 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 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

TELEFOON 
033-4799313 
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 
030-2660873 
030-2621227 
030-2627020 
038-4212959 

FAX 
033-4700305 
020-6176021 
020-6149273 
020-6172901 
020-6151156 
026-3705937 
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 

024-3502214 
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 
030-2618533 
038-4218088 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

9721 WD 
3031 BA 
3032 AD 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg. 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Kon. Inst. voor Doven 
11.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Internaten Groningen 
Rudolf Meesinstituut 
Rudolf Mees Instituut - V.S.O. 
Katholiek Inst. voor Doven 
Eikenheuvel - afd. l.V.D. 
Mariëlla - afd. LVD. 
Effatha, Chr. Inst. voor Doven 
Effatha, Chr. Inst. voor Doven 
V.S.O en VB.O 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2-4 
Heer Bokelweg 260 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 336 

020-6178617 
020-6132801 

050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
050-5270840 
010-4132280 
010-2436710 
073-5588111 
073-5588111 
073-5588111 
070-3073500 
070-3073534 

020-6178637 
020-4110428 

050-5348487 
050-5350449 
050-5350454 
050-5271808 
010-2135103 
010-2436713 
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 
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WC Onderwijs Adviseurs 

levert scholen producten en diensten 

voor ontwikkeling van onderwijs, 

organisatie en management. 

KPC Onderwijs Adviseurs 

maakt deel uit van KPC Groep. 

Informatie 
KPC Onderwijs Adviseurs 

Henk te Lintelo 

Arda Huybers - van Dijk 

Postbus 482 

5201 AL 's-Hertogenbosch 

Telefoon 073 6247 247 

Fax 073 6247 294 

E-mail kpcgroep@kpcgroep.nl 

Internet http://www.kpcgroep.nl 

K P C Onderwijs Adviseurs 

Praktijkadvies met kennis: 
- Schaalvergroting en bestuurlijke organisatie 

- Schoolmanagement 

• bovenschoolse samenwerking 
• netwerken 
• coaching 

- Schoolontwikkeling en adaptief onderwijs 

- Ontwikkeling Regionale Expertise Centra 

- Personeelsadvies als geïntegreerd onderdeel van 
strategisch beleid 

De Uil (Uitgesproken lezen) maakt lezen hoorbaar 
Met het programma De Uil kunt u gedrukte tekst, bijvoorbeeld 
boeken, laten voorlezen. 
De Uil kan een leerachterstand verminderen. 

ntworpen voorde behandeling van dyslexie, is 
gebaseerd op het wetenschappelijke werk van 

Dr. Dirk J. Bakker; het programma is onder zijn leiding tot stand gekomen. 

SPIN Software BV 
Hogeweg 227a 

3816 BS Amersfoort 
Tel.: 033 479 00 20 
Fax: 033 470 05 97 

E-mail: info@spinsoftware.nl 
URL: http://www.spinsoftware.nl 
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