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VAN HOREN 

Ten geleide 

Van Horen Zeggen stelt zich onder andere ten doel de problematiek en 
de ontwikkelingen binnen ons onderwijsveld voor u duidelijk in beeld te 
brengen. Op het omslag van dit nummer heeft een jonge leerling vi\n een 
van onze scholen geprobeerd zijn school in beeld te brengen. Er zijn 
parallellen te ontdekken voor wie kijken wil. Alle onderdelen van de 
school die voor dit kind van belang zijn, zijn helder en duidelijk neerge
zet. Alles heeft zijn plaats en sluit perfect op elkaar aan. De juf staat uiter
aard centraal. Ook in ons tijdschrift pogen wij alles zijn plaats te geven 
in onderlinge samenhang. 

Steeds meer ervaren we dat die samenhang de kwaliteit uitmaakt van 
ons handelen. Werken in multidisciplinair verband is een must. 
Handelingsdiagnostiek komt steeds nadrukkelijker naar voren. Ook bij 
ons is de centrale rol van de onderwijsgevende bijna vanzelfsprekend. 
De kindertekening is echter een tweedimensionale weergave van zijn 
werkelijkheid. Wij voegen er nog een dimensie aan toe, die de werke
lijkheid meer tot leven brengt. De artikelen en de informatie behoren u 
diepte te geven in het werk. 

Deze verdieping vindt u in een viertal artikelen, die zich afspelen rond
om de ESM problematiek, Er is een evenwicht gevonden tussen theorie 
en praktijk. Mevrouw Goorhuis-Brouwer brengt helder in kaart waarom 
peuter- en kleuterplaatsing binnen het SH/ESM onderwijs voorkomen 
kan dat een kind een blijvende taalstoornis houdt en daarmee een leer
beperking oploopt. Zij is als geen ander in staat een brug te slaan van 
theorie naar praktijk. Vanuit de praktijk komt het artikel van Annet 
Koolhaas, waarin zij een lans breekt voor het (weliswaar aangepast) 
gebruik van de leesmethode 'de LeesHjn' op de SH/ESM school. 
Onderwijsgevenden zullen de problematiek herkennen en de geboden 
oplossingen op hun waarde kunnen schatten. Autistenbegeleidster 
Saskia SHepenbeek vertelt hoe in de praktijk omgegaan kan worden niet 
leerlingen met stoornissen binnen het autistisch spectrum; ook in de 
ambulante zorg 

Het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) is al enkele jaren onder 
leiding \\m Maryam Mildenberg bezig met het ESM-project. Het doel 
hierbij is de kennis die in de scholen aanwezig is in te kaderen en verder 
te ontwikkelen. Die kennis wordt beschikbaar gemaakt binnen een 
'praktijkwerkboek ESM', waarin onderwijsgevenden kunnen vinden 
welke oplossingen er bestaan voor de problemen in de dagelijkse onder
wijspraktijk. I let artikel van Marjan Elzer biedt hierbij achtergrondinlor 
matie over de verschillen en overeenkomsten tussen communicatie en 
taal. In de rubriek Gehoord en Gezien' vindt u bijdragen van zowel het 
SvO als de Universiteit van Amsterdam, die ook bij het ESM-project is 
betrokken. 

Verder meld ik u dat wij afscheid hebben genomen van redactielid Paul 
Willemen. 
Tenslotte: Van Horen Zeggen komt u ook digitaal tegemoet. U vindt ons 
binnenkort op de nieuwe website van de VeBOSS: www.veboss.nl. 

Frans Vlollee 
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door de kinderen van de onderbouw van 
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ARTIKELEN 

Taalgestoorde peuters en kleuters: 
waarom en wanneer naar het 
SH/ESM-onderwijs? 

Prof. dr. S.M. Goorhuis-Brouwer 

Samenvatt ing 

Taalstoornisen bij kinderen kunnen een negatief effect hebben op de cogni

tieve ontwikkeling en het gedrag. Gezien het feit dat er een kritische en 

gevoelige periode is voor het taalverwervingsproces is t i jdige signalering en 

diagnost iek van kinderen met taa lprob lemen van groot be lang. 

Mult idiscipl inaire diagnostiek biedt de mogeli jkheid om de juiste diagnose te 

kunnen stellen, waarop een toegesneden therapieprogramma kan volgen. 

Bij jonge kinderen met specifieke taalstoornissen lijkt een plaatsing binnen 

het SH/ESM-onderwi js een goede mogeli jkheid. Daartoe moet wel eerst de 

vraag beantwoord worden wanneer het gaat op een 'normale' vertraging in 

het taalleerproces, dan wel om een stoornis. Een pleidooi wordt gehouden 

om een indicatiestelling te overwegen bij gestandaardiseerde taai-testscores 

van 80 of lager. Daarnaast is de taaiproductie bij het navertellen van een 

verhaaltje indicatief. 

Een peuter-, kleuterplaatsing binnen het SH/ESM onderwijs kan voorkomen 

dat het kind een bli jvende taalstoornis houdt en daarmee een leerbeperking 

oploopt. Gezien het feit dat tot op heden nog niet duideli jk is welke vorm van 

therapie en hoeveel van deze therapie nodig is voor het verbeteren van de 

taalproblematiek is het de taak van het SH/ESM-onderwi js de toegepaste 

toegesneden didactiek te omschrijven en te toetsen. 

1. Inleiding 

Bij de toelaatbaarheidsbepaling voor 
het onderwijs aan slechthorende kin
deren en kinderen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden (SH 
/ESM) worden richtlijnen gevraagd 
die enerzijds aan moeten tonen dat 
het kind een taalstoornis heeft en 
anderzijds dat deze met gestandaar
diseerde tests vastgestelde taalstoor
nis leidt tot een onderwijsbeperking, 
voor zover van toepassing. 
Deze laatste toevoeging: "voor zover 
van toepassing" geeft ons hoop voor 
de toekomst. De SH/ESM -scholen 
blijven toegankelijk voor kinderen 

vanaf drie jaar. Waarom is dit zo 
belangrijk? 

Het taalverwervingsproces kent een 
kritische en gevoelige leerperiode en 
heeft een neuroanatomisch en neuro
fysiologisch correlaat. De opbouw 
van het systeem is complex en vele 
neurale netwerken zijn erbij betrok
ken. Wanneer die kritische en gevoe
lige periode voorbij is, kan het sys
teem zich niet meer in sterke mate 
verfijnen of verdiepen (Lenneberg, 
1967, Miller e.a., 1995). 
Door Lenneberg (1967) werd de kriti
sche en gevoelige periode gelegd tot 
aan de puberteit. Taal kon volgens 

hem tot aan ongeveer 15 jaar geleerd 
worden, daarna niet meer. "The 
hypothesis for the critical learning 
period for language" was geformu
leerd. 
Toen 3 jaar later in Los Angeles het 
niet sprekende dertienjarige meisje 
Genie werd gevonden was één van 
de gesubsidieerde researchvragen 
rond dit meisje: kan zij nog leren 
spreken? De hypothese rond de kriti
sche periode voor het leren van taal 
kon getoetst worden. 

Wie was Genie? 
Genie was onder extreme 

omstandigheden "opgevoed". 
Jarenlang verbleef zij in een 

kamertje, vastgebonden op een 
po-stoel, waarbij ze nauwelijks haar 

handen en voeten kon bewegen. 
Een enkele keer werd ze 's avonds in 

een bedje gelegd, zodat ze zich 
uiteindelijk uit kon strekken. Niemand 
mocht Genie's kamer binnenkomen, 

behalve om haar wat eten te 
brengen. In huis moest absolute stilte 
heersen. In het begin bracht Genie 
nog wel wat geluiden voort, maar 
dan kwam haar vader binnen en 

sloeg haar. 

In het ziekenhuis waar Genie uitein
delijk wordt opgenomen vindt men 
haar zeer oplettend en probeert ze 
alles ook zo snel mogelijk te leren. Ze 
zou ook graag willen communiceren, 
maar weet niet hoe. Ze kan geen 
enkel geluid met haar mond voort
brengen. Na zeven jaar intensieve 
begeleiding van neuropsychologen 
beschikt Genie wel over enige taal
vaardigheid: Ze produceert korte zin
nen die grammaticaal en syntactisch 
onderontwikkeld zijn, bijvoorbeeld 
Ziekenhuis niet zijn', Ik wil Curtiss 
pianospelen'. Het lukt haar niet om 
met haar woorden de emotionele 
lading, de impliciete betekenissen 
van een woord over te brengen. Ook 
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lukt het haar niet een normale melo
die en intonatie in haar spreken aan te 
brengen; men kan gemakkelijk de 
indruk krijgen dat ze doof is. 
De kritische en gevoelige periode 
voor het leren van taal, inclusief 
melodische patronen daarin, bleek uit 
de research rond Genie voor de 
puberteit te liggen. 
Doorgaand onderzoek naar de taal
ontwikkeling en neurobiologische 
processen die hieraan ten grondslag 
liggen, brengen steeds meer aan het 
licht dat voor verschillende aspecten 
van het taalverwervingsproces ver
schillende kritische en, vanuit de 
opbouw van het neurologisch net
werk gezien, 'gevoelige' perioden 
gelden (zie tabel 1). 
Zo zou de ontwikkeling van het fono
logische vermogen en met name de 
auditieve aspecten daarvan zijn 
beslag al krijgen in het eerste levens
jaar (Kuhl e.a., 1992, Ruben, 1997). De 
ontwikkeling van het woordgeheu
gen (semantiek: het vermogen om 
woorden te begrijpen, woorden te 
vinden en woorden bij te leren) moet 
zijn beslag al krijgen vóór het vierde 
levensjaar (Ruben, 1997). De ontwik
keling van het geheugen voor zinnen 
(syntax: zinnen begrijpen en produce
ren volgens de daartoe geldende 
regels) moet rond de puberteit zijn 
afgerond (Lenneberg, 1967, Ruben, 
1997). 

doende uitgangspunten hebben ten 
aanzien van horen, bewegen en leren 
en bovendien voldoende input krijgen 
vanuit de omgeving (zie tabel 2). 
Horen vormt de basis voor de audi
tieve waarneming, die leidt tot de 
fonologische ontwikkeling. Bewegen 
vormt de basis voor de beheersing 
over de spraakmotoriek, die leidt tot 
de uitspraak. Leren vormt de basis 
voor het geheugen, dat leidt tot woor
denschat en kennis van grammaticale 
regels. Taalinput zorgt ervoor dat het 
geheugen van kinderen gevuld kan 
worden. 

De taal die in de eerste zeven 
jaren van het leven geleerd kan 
worden vormt de basis voor tal 

van ontwikkelingsaspecten. 

De taal die in de eerste zeven jaren 
van het leven geleerd kan worden 
vormt de basis voor de verdere uit
bouw van het spraak- en taalsysteem, 
maar vormt ook de basis voor tal van 
andere ontwikkelingsaspecten. 
Hierbij zijn met name de relaties tus
sen taal en denken en taal en sociaal-
emotionele ontwikkeling van belang. 

Tabel 2. Beïnvloedende factoren op de spraak- en taalontwikkeling 

Factor 

Horen 

Bewegen (gekoppeld aan horen) 

Taalinput 

Leren (gekoppeld aan taalinput) 

Consequentie 

auditieve analyse; auditieve synthese; 
auditief geheugen; fonologische kennis 

uitspraak en woordvorming 

aanbieden van woorden en zinnen in 
een specifieke context 

semantiek: woordkennis en woordvinding 
grammaticale kennis pragmatiek 

Tabel 1. Kritische perioden voor ondersche 

auditieve klankwaarneming 

woordgeheugen 

geheugen voor zinnen 

iden taalaspecten 

0 - 1 2 maanden 

tot vier jaar 

tot de puberteit 

In de laatste jaren is het door de tech
niek van neuro-imaging mogelijk 
geworden om bepaalde talige activi
teiten zichtbaar te maken als 'hersen-
activiteit', waarbij ook duidelijk 
wordt dat de volledige dominante 
hersenschors bij het talige functione
ren betrokken raakt. 
Daarnaast speelt ook de niet-domi-
nante hersenschors een rol (ritme en 
intonatie) evenals verschillende sub-
corticale zones. 

De opbouw van het spraak- en taal
systeem als hoge corticale functie is 
alleen mogelijk wanneer kinderen vol-

Consequenties van de neuro-biolo-
gische basis van spraak- en taal
gedrag 

Wanneer de taalontwikkeling al zo 
vroeg zijn neurobiologische basis 
vormt en er, bij extreme vormen van 
deprivatie geen inhaalslag meer 
mogelijk blijkt, betekent dit dat zorg 
voor kinderen met spraak- en taal-
moeilijkheden al in de voorschoolse 
periode gerealiseerd moet worden. 
Opsporen van mogelijke spraak- en 
taalproblemen en een tijdig instellen 
van een aangepast therapieprogram
ma lijkt van het allergrootste belang. 

2. Taal en denken 

Bij de oude Grieken en Romeinen 
werden taal en denken vrijwel gelijk
gesteld. Deze opvatting werkte lang 
door in het hele opvoedingsproces. 
Pas in deze eeuw werd onder andere 
door het werk van Piaget (1959) en 
Vygotsky (1962) duidelijk dat taal en 
denken niet volledig samenvallen. 
Piaget meende dat cognitieve ontwik
keling, die zich ontwikkelt aan de 
hand van sensomotorische ervarin
gen, vooraf ging aan de taalontwikke
ling. Luria formuleerde dat taal een 
belangrijke rol speelt bij de ordening 
van ervaringen en daarmee het den
ken stimuleert. Vygotsky veronder
stelde dat taal en cognitie zich eerst 
los van elkaar ontwikkelen, maar 
vanaf ongeveer twee jaar steeds meer 
met elkaar vervlochten raken. 

Sinds deze publicaties wordt vrij 
algemeen aangenomen dat de cogni
tieve ontwikkeling de basis vormt 
voor de taalontwikkeling, maar dat 
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vervolgens de taalontwikkeling een 
belangrijke rol speelt bij de opbouw 
van de verdere cognitieve ontwikke
ling. Eén van de belangrijkste gevol
gen van een spraak- en taalontwikke
lingsstoornis wordt dan ook geacht te 
zijn een achterstand in de schoolse 
leerprestaties. Deze achterstanden, 
die in diverse researchstudies werden 
aangetoond, betreffen zowel lezen, 
schrijven als rekenen (Silva e.a. 1987, 
Rutter & Casaer 1991, Goorhuis & 
Schaerlaekens, 1994). 

3. Taal en sociaal-emoHonele ont
wikkeling 

De relatie tussen taalontwikkeling en 
sociaal-emotionele ontwikkeling is 
minstens zo ingewikkeld als de rela
tie tussen taal en denken. 
Vanuit de pedagogiek (Litt 1927 
/1965, Bollnow, 1966/1979, Lange-
veld 1969, Imelman, 1982, 1999) 
wordt taalgebruik gezien als de basis 
voor de socialisatie en daarmee voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Het opvoedingsproces wordt onder
scheiden naar voorbereiding-op-
opvoeding en opvoeding. Ouders 
bereiden, in de preverbale fase van 
het kind, voor op de opvoeding door 
middel van een juist inrichten van het 
milieu. Ze zorgen voor situaties 
waarin zich op optimale wijze rij
pingsprocessen kunnen plaatsvin
den. De echte opvoeding kan pas 
beginnen wanneer het kind met taal 
bereikbaar wordt. In het gesprek tus
sen opvoeder en kind wordt het kind 
ingeleid in betekenissen ten aanzien 
van waarden, normen, omstandighe
den en kennis. Het doel van de 
opvoeding is dat een kind uitgroeit 
tot een persoon met een zelfverant-
woordelijke zelfbepaling, hetgeen 
zoveel betekent als keuzen kunnen 
maken in het leven en hier ook voor 
staan. Het gesprek tussen opvoeder 
en kind is in dit inzichtgevende 
opvoedingsproces onontbeerlijk. Op 
deze manier benaderd is de taalont
wikkeling van kinderen een essentië
le voorwaarde voor de sociaal-emo
tionele ontwikkeling. 
Aan de andere kant gaan ouders met 
emoties de eerste twee levensjaren 
van hun kind in en vanuit die emoties 
socialiseren ze het kind. Ouders, van
uit de vaste overtuiging dat hun kind 
eens tot spreken zal komen, spreken 
hun pasgeboren kind reeds aan alsof 

het al een persoon is (Schaffer, 1977, 
Spiecker, 1982). Het jonge kind wordt 
daarmee persoon-in-wording. De 
ouders betrekken het dag in dag uit 
in dialogische situaties. Er is als het 
ware sprake van een investering: 
omdat het kind zal gaan spreken en 
dus een sociaal wezen wordt, doen de 
ouders reeds alsof het een sociaal 
wezen is. Er ontstaat op die manier 
sociale interactie tussen ouders en 
kind. Deze interactie wordt aanvan
kelijk van de kant van de ouders 
gestart, maar kinderen reageren met 
sociaal gedrag zoals glimlachen, gri
masseren, gebaren en wijzen. Deze 
sociale interactie tussen ouders en 
kind wordt door veel onderzoekers 
gezien als de basis voor de taalont
wikkeling (Bruner, 1977, Trevarthen, 
1979, Bullowa, 1979, Papousec &' 
Papousec, 1975). 

Op deze manier benaderd is de socia
le ontwikkeling de basis voor de taal
ontwikkeling. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en 
taalontwikkeling zijn dus op een 
ingewikkelde manier met elkaar ver
weven. Enerzijds is de sociale ont
wikkeling voorwaarde voor de taal
ontwikkeling, anderzijds beïnvloedt 
de taalontwikkeling de sociaal-emo
tionele ontwikkeling. Dat bij veel 
taalgestoorde kinderen gedragspro
blemen worden vastgesteld is dan 
ook niet verwonderlijk (Beitchman 
e.a. 1986, Cantwell & Baker, 1987, 
Baker & Cantwell, 1987, Silva 
e.a., 1987, Tallal e.a. 1989, Benasich 
e.a., 1993, Goorhuis-Brouwer e.a., 
1996,1997). Wat met name opvalt van
uit de verschillende researchversla-
gen is dat bij kinderen met specifieke 
of opzichzelfstaande spraak- en taal
problemen de sociaal-emotionele 
problemen (geoperationaliseerd als 
gedragsproblemen) geleidelijk aan lij
ken te ontstaan. Bij kinderen tot onge
veer zes jaar is het gedrag nog niet 
opvallend anders dan bij leeftijdsade-
quaat sprekende kinderen (Tallal e.a. 
1989, Goorhuis-Brouwer e.a., 1996); 
bij kinderen boven de zes jaar is dit in 
ongeveer de helft van de gevallen wel 
het geval (Benasich e.a., 1993, 
Goorhuis-Brouwer, Coster e.a., 1997). 

De kritische en gevoelige periode 
voor de spraak- en taalontwikkeling 
enerzijds en de invloed van de 
spraak- en taalontwikkeling op het 

schoolse leerproces en op het gedrag 
van het kind, maken dat tijdige 
opsporing en vervolgens begeleiding 
van kinderen met spraak- en taalpro
blemen van groot belang is. 
Wanneer we wachten tot een spraak-
en taalprobleem ook heeft geleid tot 
een schoolprobleem, op basis van 
leren en/of gedrag, zijn we te laat. De 
taalontwikkeling kan nauwelijks 
meer bijgestuurd worden en de 
secundaire negatieve effecten op 
gedrag en leren moeten als een 
consequentie hiervan geaccepteerd 
worden. 
Bij kinderen met spraak- en taalpro
blemen dient de begeleiding erop 
gericht te zijn de spraak- en taalpro
blematiek te overwinnen en een 
school en/of gedragsprobleem te 
voorkomen. Dit betekent opsporing/ 
diagnostiek en begeleiding zoveel 
mogelijk in de eerste zeven jaren van 
het leven. 

4. Opsporing en diagnostiek 

Voor wat betreft de opsporing spelen 
ouders, jeugdartsen, huisartsen en 
leerkrachten een grote rol. Soms op 
basis van intuïtie, soms op basis van 
gehanteerde screeningsinstrumenten, 
zoals het VTO-taalsignaleringsinstru-
ment (de Ridder, 1995) of de 
Minimum Spreeknormen (Goorhuis-
Brouwer & van der Lucht, 1995), 
wordt het vermoeden geuit dat er iets 
niet goed is met de spraak- en taal
ontwikkeling van kinderen. 
De daarop volgende diagnostiek 
moet duidelijk maken of er een 
spraak- en taalprobleem is en zo ja 
wat de aard van dit probleem is. Ook 
zal de vraag beantwoord moeten 
worden wanneer er een niet-veront-
rustende vertraging in het spreken is 
en wanneer gaat het om een spraak-
en taalproblematiek. 

Multidisciplinaire diagnostiek bij kin
deren met het vermoeden van een 
spraak- en taalproblematiek is van 
groot belang om tot een juiste diagno
se te kunnen komen. 
Er wordt wat dit betreft onderscheid 
gemaakt tussen specieke en niet-spe-
cifieke spraak- en taalstoornissen. 
Een specifieke stoornis is aanwezig 
wanneer bij een kind de spraak- en 
taalproblematiek het enige ontwikke
lingsprobleem is. Een niet-specifieke 
problematiek is aanwezig wanneer 
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het spraak- en taalprobleem ingebed 
is of verklaard kan worden uit een 
breder ontwikkelingsprobleem zoals: 
verminderde gehoorscherpte, menta
le retardatie, sociale deprivatie, neu
rologische problematiek of pervasie-
ve ontwikkelingsstoornissen (zie 
tabel 3). 

Het onderscheid tussen specifieke en 
niet-specifieke spraak- en taalstoor
nissen is van belang voor de keuze 
van een bepaalde vorm van therapie. 

Specifiek spraak- en talgestoorde 
kinderen zijn meestal gebaat bij 

logopedische therapie of, 
wanneer de problematiek leidt 

tot een onderwijs beperkinq, bij 
een plaatsing op een school voor 

SH/ESM onderwijs. 

afweging gemaakt moeten worden: 
regulier onderwijs met extra logope
die of SH/ESM-onderwijs? 
Bij kinderen met cognitieve ontwik
kelingsproblemen zal de taalproble-
matiek geplaatst moeten worden bin
nen het algehele ontwikkelingsbeeld: 
hoe verhouden de verbale en de niet-
verbale ontwikkeling zich ten opzich
te van elkaar? Kan volstaan worden 
met algehele ontwikkelingsstimula
tie, bijvoorbeeld binnen het SBO (spe
ciaal basisonderwijs) ZMLK-onder-
wijs (onderwijs voor zeer moeilijk 
lerende kinderen), eventueel binnen 
de school nog aangevuld met logope
die, of moet gedacht worden, op basis 
van een grote discrepantie tussen ver
bale en niet-verbale prestaties ten 
nadele van de verbale prestaties, aan 
een MG-plaatsing (meervoudig 
gehandicapten=MG) binnen het 
SH/ESM-onderwijs? 

Tabel 3. Specifieke en niet specifieke taalstoornissen 

Specifieke taalstoornis 

Onvoldoende 
spraak- en taalontwikkeling 

Overige ontwikkeling normaal 

Niet-specifieke taalstoornis 

Onvoldoende spraak- en taal
ontwikkeling bi j : 
• verminderd gehoor 
• mentale retardatie 
• ADHD, PDD-NOS 
• kinderneurologische problematiek 
• medisch "nietgezond" 
• sociale deprivatie 

Specifiek spraak- en taalgestoorde 
kinderen zijn meestal gebaat bij 
logopedische therapie of, wanneer de 
problematiek leidt tot een onderwijs-
beperking, bij een plaatsing op een 
school voor SH/ESM onderwijs. Bij 
niet specifiek spraak- en taalgestoor
de kinderen liggen de therapiekeuzes 
veel complexer (zie tabel 4). 
Bijvoorbeeld: een kind met gelei-
dingsgehoorverliezen zal in eerste 
instantie een KNO-medische ingreep 
ondergaan. Bij de meeste kinderen zal 
op een verbeterd gehoor een verbete
ring optreden in de spraak- en taal
ontwikkeling en is specifieke aan
dacht voor het spreken niet meer 
nodig. Bij een aantal kinderen met 
geleidingsgehoorverliezen zal dit niet 
het geval zijn: extra aandacht voor 
het spreken is dan wel nodig. Bij deze 
kinderen zal, net als bij kinderen met 
perceptieve gehoorverliezen, de 

een congenitaal te kort velum). 
Veel kinderen zullen nadien een 
goede spraak- en taalontwikkeling 
doormaken, maar ook hier zijn uiter
aard weer uitzonderingen op. 
Bij kinderen met ADHD (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder) zal in 
eerste instantie de beïnvloeding van 
het gedrag voorop staan in de vorm 
van medicatie en/of aangepast 
onderwijs (SBO/Paedologisch Insti
tuut), eventueel weer aangevuld met 
de eigen schoollogopedie. 
Bij kinderen met PDD-NOS (Perva
sive Development Disorder - Not 
Otherwise Specified) of kinderen met 
een stoornis vallend in het spectrum 
van autistische stoornissen staat de 
begeleiding voor de sociale ontwik
keling op de voorgrond. Gezien het 
feit dat kinderen met deze problema
tiek overal 'bijzonder' zijn en ze in 
ieder geval in hun taalgebruik (prag
matiek) opvallen, kunnen deze kin
deren soms behoren tot de SH/ESM-
populatie. 

5. Taaivertraging versus taalstoornis 

Een tweede vraag die beantwoord 
moet worden is of we te maken heb
ben een niet-verontrustende achters
tand in het spreken van jonge kinde
ren of met een stoornis die specifieke 
aandacht behoeft. 

De normen voor een 'gemiddeld-nor
maal' verlopende spraak- en taalont
wikkeling zijn verre van eenduidig 

Tabel 4. Therapeutische mogelijkheden bij taalstoornissen 

Aard van de stoornis 

SU 

non-SLI: 
• gehoorproblemen 
• mentale retardatie 

• anatomische afwijkingen 
• ADHD 
• PDDNOS 

Therapeutische consequentie 

Logopedie SH/ESM-onderwijs 

mogelijk logopedie of SH/ESM, maar eerst: 

• medische ingreep; hoorapparatuur 
• algehele ontwikkelingsstimulatie 
• (SPD, SBO, ZMLK) 
• chirurgische ingreep 
• gedragsbeïnvleoding (SBO, PI) 
• begeleiding sociale ontwikkeling 

Bij kinderen met anatomische afwij
kingen aan de spraakorganen, zal in 
eerste instantie gedacht worden aan 
een operatief ingrijpen (bijvoorbeeld 
primaire plastisch chirurgische cor
recties bij kinderen met een schizis, of 
een pharynxplastiek bij kinderen met 

en grote spreidingen lijken daarin 
voor te komen. Zo kan het spreekbe-
gin tussen 9 en 18 maanden gesitu
eerd worden (Goorhuis & Schaerlae-
kens, 1994). Er zijn echter ook kinde
ren die tot ruim twee jaar niet spreken 
en dan opeeens een begin maken. 
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De normen voor een 'gemiddeld-
normaal' verlopende spraak- en 
taalontwikkeling zijn verre van 
eenduidig en grote spreidingen 

lijken daarin voor te komen. 

Dit heeft waarschijnlijk te maken met 
het feit dat taalontwikkeling deel uit
maakt van een neurobiologische ont
wikkeling die zich voor mensenkin
deren op een bepaalde manier ont
vouwt, afhankelijk van temperament 
en karakter: kinderen gaan lachen 
tussen 4 en 6 weken, vertonen angst 
voor vreemden tussen 6 en 15 maan
den, vertonen verlatingsangst tussen 
6 en 8 maanden en gaan spreken tus
sen 9 en 18 maanden De uitingen van 
deze neurobiologische ontvouwing 
kunnen sterk wisselen wat betreft de 
intensiteit, afhankelijk van het consti
tutioneel bepaalde temperament 
(Thomas & Chess, 1980, 1982; Swets-
Gronert, 1986), de individuele wijze 
waarop een kind zich ontplooit. 
Bijvoorbeeld: de angst voor vreem
den verschilt per kind nogal sterk in 
intensiteit en duur van de angstreac
tie. Zo zal ook de 'drive' om te gaan 
spreken afhankelijk zijn van tempera
ment en karakter. Aan de andere kant 
kunnen kinderen ook opgaan in een 
bepaald ontwikkelingsgebied en 
daardoor een ander ontwikkelingsge
bied even laten rusten. 

In de literatuur wordt regelmatig 
melding gemaakt van de ontwikke
ling in 'taaivertragingen', wanneer 
moet een vertraging als tijdelijk wor
den beoordeeld en wanneer moet 
men verdacht zijn op een blijvende 
stoornis. 
Bishop & Edmundson (1987) onder
zochten 87 taalgestoorde kinderen op 
4, 4,5 en 5,5 jarige leeftijd. De kinde
ren werden verdeeld in twee groepen. 
Kinderen met een een algehele vertra
ging (niet-verbale ontwikkeling 2 
Standaard Deviaties beneden het 
gemiddelde) en kinderen met SLI 
(niet-verbale ontwikkeling gemid
deld) (zie tabel 5). Kinderen met 
hoorproblemen, motorische beper
kingen craniofacilae afwijkingen, in
fantiel autisme en kinderen bij wie 
Engels niet de eerste taal was, werden 
uitgesloten van het onderzoek. 

Bij kinderen met specifieke taalstoor
nis, dus met aanvankelijk een gemid-

Tabel 5. Ontwikkelingsverloop bij kinderen met specifieke en niet specifieke taal
stoornissen tussen 4 en 5,5 jaar. 

Aard van de taalstoornis 
4 -jarigen 

Specifieke taalstoornis 
Algehele vertraging 

verbetering 
5,5 -jarigen 

44% 
1 1 % 

geen verbetering 
5,5 -jarigen 

56% 
89% 

delde niet-verbale intelligentie, was 
de verbetering tussen 4 en 5,5 jaar op 
het gebied van de taalontwikkeling 
44%, bij kinderen met een algehele 
ontwikkelingsvertraging was de ver
betering 11%. 89% van de kinderen 
met een alghele ontwikkelingsvertra
ging vertoonden op 5,5 -jarige leeftijd 
nog steeds taalproblemen.. Eventuele 
therapie-effecten konden niet goed 
beoordeeld worden vanwege de grote 
variaties die hierbij werden aange
troffen (zie tabel 6). Het kon zijn dat 
de kinderen geen therapie hadden 
gehad, dat ze weinig of veel therapie 
hadden gehad of dat ze in een specia
le language units waren geplaatst. Er 
kon niet nagegaan worden of therapie 
en zo ja, welke therapie van positieve 
invloed was geweest. Wel kunnen we 
uit deze gegevens afleiden dat taalge
stoorde kinderen met een beneden 
gemiddeld niet-verbaal IQ in veel 
mindere mate vorderingen maken 
dan kinderen met specifieke taal-
stoornissen.De praktijkervaring dat 
veel kinderen met taalstoornissen, 
wanneer ze onvoldoende reageren op 
taaitherapie in een geïsoleerde set
ting, wel goed reageren op de begelei
ding binnen het SH/ESM-onderwijs, 
maakt het in dit licht noodzakelijk de 
daar geboden toegesneden didactiek 
te omschrijven en te toetsen. 

prognose dan de kinderen die slechts 
op één of twee taalaspecten achter 
bleven. De beste voorspeller voor een 
blijvende taalstoornis was het onver
mogen bij vierjarige kinderen om een 
eenvoudig verhaaltje aan de hand 
van plaatjes na te vertellen. 

De beste voorspeller voor een 
blijvende taalstoornis is het 
onvermogen bij vierjarige 

kinderen om een eenvouaig 
verhaaltje aan de hand van 

plaatjes na te vertellen. 

In een vervolgstudie van deze kinde
ren, uitgevoerd door Stothard e.a. 
(1998) bleek dat van de kinderen die 
op 5,5- jarige leeftijd nog een specifie
ke taalstoornis hadden, deze kinde
ren op 15-16 -jarige leeftijd ernstige 
problemen hadden met mondeling en 
schriftelijk taalgebruik. Ze functio
neerden als kinderen met een algehe
le ontwikkelingsvertraging. 
Deze bevindingen komen overeen 
met door ons uitgevoerd onderzoek 
(Visser e.a., 1993) waarin werd aan
getoond dat kinderen met specifieke 
taalstoornissen op latere leeftijd lees-, 
schrijf- en rekenproblemen krijgen en 
vaak ook matig tot ernstige aan
dachtsstoornissen. 

Tabel 6. Hoeveelheid en aard van de therapie die gegeven is aan kinderen die wel 
op hun taal verbeteren en kinderen die niet op hun taal verbeteren. 

verbetering 
geen 
verbetering 

geen therapie 

31% 
13% 

therapie <11 uur 

19% 
15% 

therapie >11 uur 

31% 
26% 

language unit 

19% 
47% 

Ook de ernst van de taalstoornis 
speelde prognostisch gezien een rol, 
kinderen met een vertraging op alle 
taalonderdelen hadden een slechtere 

6. Implicaties voor de praktijk 

Hoewel kinderen hun taalproblemen 
spontaan kunnen overwinnen zal dit 
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voor de meerderheid van de kinderen 
niet het geval zijn. Bij de specifieke 
taalgestoorde kinderen verbetert 56% 
niet en bij de kinderen met een alge
hele ontwikkelingsvertraging verbe
tert 89% niet. 
Deze kinderen dienen opgespoord en 
gediagnosticeerd te worden en moe
ten de kans krijgen om hun taalpro
bleem, voor zover mogelijk gezien 
ook het niet-verbale functioneren, 
voor het zesde jaar te overwinnen, 
teneinde persisterende leerproblema-
tiek te voorkomen. De SH/ESM scho
len kunnen hier mijns inziens een 
belangrijke rol vervullen. 
Wanneer de scholen voor het meren
deel specifiek taalgestoorde kinderen 
kunnen plaatsen binnen een toege
sneden didactisch klimaat, waarbij 
ook toegewerkt wordt naar uniforme 
therapeutische principes, zullen deze 
kinderen een optimale kans tot ont
plooiing krijgen. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan verticaal opgebouwde 
groepen, waarbij kinderen niet op 
hun kalenderleeftijd worden geselec
teerd, maar op basis van hun taalbe-
gripsniveau in combinatie met psy
chologische en didactische gegevens. 
Naast de individueel gerichte aan
dacht door de logopedist kan de taal 
ook klassikaal, gekoppeld aan andere 
vaardigheidstrainingen systematisch 
gestimuleerd worden. Op die manier 
ontstaat naast een warm didactisch 
klimaat ook een toegesneden taalsti-
muleringsklimaat. 

7. Wanneer is een taalstoornis 
aanwezig? 

Binnen het reguliere basisonderwijs 
wordt een zware wissel getrokken op 
de taalvaardigheid van kinderen. 
Kinderen die zwak zijn in taal voelen 
zich dan ook al snel erg onzeker, ze 
kunnen niet voldoen aan de eisen die 
nu eenmaal gesteld worden aan het 
gemiddelde of soms zelfs hoogge-
middelde niveau dat bij een bepaald 
type school past bij een bepaalde 
kalenderleeftijd. Niet zelden worden 
kinderen die niet voldoen aan de 
norm van de school als spraak- en of 
taaigestoord beoordeeld, terwijl ze dit 
in feite niet zijn. Ik wil dit illustreren 
aan de hand van de articulatieont
wikkeling. 
Onlangs kreeg ik een rapport onder 
ogen waarin werd gesteld dat 46% 

van 5 -jarige kinderen articulatie
stoornissen vertoont (de Kroon, 
1998). Gaat het hier echt om stoornis
sen? 
De opbouw van het articulatiesys
teem kan vijf tot zeven jaar in beslag 
nemen. Afhankelijk van de algehele 
motorische rijping zal ook de articu
latie zich ontwikkelen. 
In feite loopt de articulatorische ont
wikkeling parallel aan de fijn-motori-

ESM kinderen zullen een optima
le kans tot ontplooiing krijgen in 
verticaal opgebouwde groepen, 

waarbi j kinderen niet op hun 
kalenderleeftijd worden geselec

teerd, maar op basis van hun 
taalbegripsniveau in combinatie 

met psychologische en 
didactische gegevens. 

sche ontwikkeling. In de "oude 
schoolpedagogiek" werd met dit 
gegeven ook rekening gehouden. 
Omdat articulatie werd gezien als 
basis voor het lezen en fijne motoriek 
als basis voor het schrijven begonnen 
kinderen pas aan het lees- en schrijf
proces op de "gemiddeld" uitgerijpte 
leeftijd, vanaf zes jaar. Er bestonden 
op school instroommomenten op 1 
augustus (voor kinderen die tussen 
oktober en april geboren waren) en 1 
april van het jaar daarop (kinderen 
die tussen april en oktober geboren 
waren). Ieder kind was dus in ieder 
geval zes jaar bij de start van toen de 
eerste klas (nu groep 3). Werd een 
kind alsnog niet 'schoolrijp" bevon
den dan bleef het nog een (half) jaar
tje langer op de kleuterschool. 
Schoolrijpheid werd beoordeeld op 

Kinderen moeten nu met vijf jaar 
al kunnen wat redelijkerwijs voor 

een aantal kinderen pas op 
zevenjarige leeftijd verwacht 

mag worden. 

de mogelijkheden tot spreken, fijne 
motoriek en aandacht. 
Door de invoering van de basisschool 
en de leerplicht vanaf 5 jaar hebben 
we de norm voor kinderen verhoogd: 
ze moeten nu met vijf jaar al kunnen 
wat redelijkerwijs voor een aantal 
kinderen pas op zevenjarige leeftijd 
verwacht mag worden. 

Het hoge percentage kinderen met 
articulatiestoornissen op vijfjarige 
leeftijd (46%) is mijns inziens hiervan 
een voorbeeld. Gaat het niet eenvou
dig om rijpingsvarianten en gaat het 
eigenlijk niet aan om op dat moment 
van een stoornis te spreken? 
Rijping is een neurofysiologisch pro
ces en laat zich niet dwingen. 
Bloemen die in september bloeien 
moet je ook niet in april boven de 
grond willen krijgen. 

Wat ik met dit voorbeeld wil verdui
delijken is dat in onze samenleving 
taalontwikkeling zo belangrijk wordt 
geacht dat de norm hoog wordt 
gelegd. Wordt er nog wel geaccep
teerd dat een kind minder snel leert, 
niet goed spreken is niet acceptabel. 
Minder snel leren kan binnen de klas 
ook langer getolereerd worden, er 
wordt dan ook meestal gewacht met 
overplaatsing naar het speciaal 
onderwijs als het gedragsmatig moei
lijk wordt. Kinderen met een zwakke 
tot onvoldoende taalontwikkeling 
zijn voor de leerkracht moeilijk: ze 
begrijpen de leerkracht niet en/of 
kunnen aan de leerkracht niet duide
lijk maken wat ze willen. Bij de toe-
laatbaarheidsbepaling tot het 
SH/ESM onderwijs moet hiermee 
mijns inziens rekening gehouden 
worden. 
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Tabel 7. Interpretatie van IQ-scores. 

Behaalde score op een 
gestandaardiseerde tests 

< 70 
7 0 - 79 
80 - 89 
90 - 109 
1 1 0 - 1 1 9 
120 - 129 
>130 

Wanneer we uitgaan van gestandaar
diseerde taaltests zal de grens voor 
wel of niet overwegen tot toelaatbaar-
heidsbepaling mijns inziens dan ook 
gelegd worden tussen één en twee 
standaarddeviaties. We houden ons 
aan de normindeling zoals ooit gefor
muleerd vanuit de interpretatie rond 
indeling van IQ's (zie tabel 7). 

De taalontwikkeling heeft een te 
grote impact op de verdere 

ontwikkeling om bij kinderen met 
ESM te kunnen bezuinigen op 
toegesneden ondersteuning. 

Kinderen met IQ-scores van 80 - 89 
worden laaggemiddeld functione
rend genoemd, kinderen mer IQ-sco
res van 90-109 gemiddeld functione
rend, en kinderen met IQ-scores ben
den de 80 zijn zwak functionerend of 

Interpretatie 

mentaal geretardeed 
zwak 
laaggemiddeld 
gemiddeld 
nooggemiddeld 
begaafd 
hoog begaafd 

mentaal geretardeerd. 
Waarom een cutting score bij 80? 
Omdat de basisschool dat niveau ten
minste van kinderen vraagt. Om te 
voorkomen dat ze zich in de groep 
ongelukkig gaan voelen, met een 
negatief effect op hun sociaal-emotio-
nele ontwikkeling en daarmee ook 
voor een blijvende taalstoornis, met 
weer negatief effect op het schoolse 
leren, is het belangrijk om ook zwak 
functionerende kinderen ten aanzien 
van taal een kans te geven. 
De taalontwikkeling heeft een te 
grote impact op de verdere ontwikke
ling om te kunnen bezuinigen op toe
gesneden ondersteuning. Die zuinig
heid zal een verkeerde zuinigheid 
blijken te zijn, omdat de kinderen 
wanneer ze met een taalniveau van 
beneden de 80 op de basisschool blij
ven, ze alleen maar verder achter zul
len raken en ze ook nog eens secun
daire problemen ontwikkelen. Deze 

secundaire problemen vragen dan 
vervolgens weer om allerlei remedië
rende ondersteuning, zo dat nog kan 
helpen en eventueel zelfs blijvend 
speciaal onderwijs. 

Kortom het SH/ESM onderwijs kan 
kinderen met een zwak tot onvol
doende taalontwikkeling de kans 
geven om zich als kleuter zo te ont
wikkelen, dat ze vanaf groep 3 als 
leerlingen van het reguliere basison
derwijs verder kunnen gaan. De taal
ontwikkeling kan juist in die kritische 
en gevoelige kleuterperiode ten 
goede gekeerd worden. 
Het SH/ESM onderwijs kan natuur
lijk ook voor kinderen na de peuter-, 
en kleuterleeftijd een belangrijke rol 
spelen, daarover een andere keer. 
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LEESLIJN/LEESWEG 

Leeslijn/Leesweg 
De juiste lijn, de juiste weg binnen het leesonderwijs 
aan slechthorende kinderen en kinderen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden? 

A. Koolhaas 

Samenvatting 

Lezen is in ontwikkeling. Dit artikel behandelt de invoering van de leesme

thode de Leeslijn/de Leesweg: de ervaringen met dit onderwijsleerpakket 

met slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalmoei

lijkheden. Het wordt afgesloten met een praktijkvoorbeeld waarin beschre

ven wordt hoe een kind met kenmerken van verbale agnosie tot lezen komt. 

1. Het taal- en leesonderwijs heeft 
alle aandacht 

In 1994 concludeerde de Commissie 
Evaluatie Basisonderwijs dat de kwa
liteit van het onderwijs in begrijpend 
lezen, spreken en schrijven te kort 
schiet. Een commissie, voorgezeten 
door de heer Cor Aarnoutse en inge
steld naar aanleiding van deze uit
spraak, constateert dat er te weinig 
systematiek in het taal- en leesonder
wijs bestaat. Als reactie hierop besluit 
het Ministerie van Onderwijs, Cul
tuur en Wetenschappen tot de oprich
ting van het Expertisecentrum 
Nederlands aan de Nijmeegse Uni
versiteit. Dit centrum heeft de 
opdracht het taal- en leesonderwijs 
van de groepen 1 tot en met 4 te ver
beteren. Het expertisecentrum heeft 
de taak om leerlijnen te ontwikkelen 
voor spreken en luisteren, lezen en 
schrijven en woordenschat. Een leer
lijn beschrijft in hoofdlijnen welke 
leer- en onderwijsactiviteiten leerlin
gen en leerkrachten gedurende meer
dere jaren kunnen uitvoeren. En 
tevens wat de beoogde resultaten van 
deze activiteiten zijn in de vorm van 
tussendoelen. Het is de bedoeling dat 
deze leerlijn in de vorm van een bro
chure en op cd-rom met videobeelden 
tot de beschikking komt van school
teams, Pabo's en begeleidingsdien
sten (Aarnoutse, 1998). 
Cor Aarnoutse bespreekt in zijn rede, 
bij de aanvaarding van het ambt van 
hoogleraar in Onderwijs in de 

Nederlandse taal' op 11 september 
1998, een mogelijke verschuiving van 
leer en onderwijsactiviteiten van 
groep 3 naar groep 2. In de praktijk 
gebeurt dit al op scholen die bezig 
zijn met vernieuwing van het onder
wijs in de onderbouw waarbij interac
tie en het aansluiten bij de interesses 
van de kinderen uitgangspunten zijn. 
De heer Aarnoutse besluit zijn rede 
met het onderwerp: toekomstig on
derzoek. Hij wil onderzoek gaan 
doen naar de onderwijsleerprocessen 
in de eerste vijf maanden van groep 3. 
De volgende vragen zijn van belang 
in het onderzoek: welke talige activi
teiten voeren leerkrachten en leerlin

gen uit in deze maanden?; op welke 
wijze worden die activiteiten uitge
voerd en hoeveel tijd nemen ze in 
beslag?; hoe differentiëren de betref
fende leerkrachten?; en welke discre
panties bestaan er tussen de activitei
ten van de leerkrachten en de leerlin
gen enerzijds en de handleiding 
anderzijds? (Aarnoutse, 1998). 
Op de doveninstituten staat het lees
onderwijs ook in de schijnwerpers. 
Door het gebruik van Totale 
Communicatie kan het leesonderwijs 
aansluiten op het reeds verworven 
taalbezit van dove kinderen. 
Daardoor kan het aanvankelijk lees
onderwijs aan dove kinderen binnen 
de Totale Communicatie wezenlijk 
verschillen van het leesonderwijs bin
nen de orale benadering. Aangezien 
lezen en schrijven niet langer noodza
kelijk zijn voor een goede communi
catie tussen deze kinderen en horen
de opvoeders, vervalt de noodzaak 
kinderen zo vroeg mogelijk te leren 
lezen. Leesonderwijs kan meer echt 
leesonderwijs worden in plaats van 
voornamelijk taalonderwijs. 

Ervaring en belevingen bevorderen het begrip 
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Hierdoor komt de ontwikkeling van 
het leesproces dichter bij die van 
horende kinderen te staan, ook al blij
ven er uiteraard kenmerkende ver
schillen tussen het leren lezen van 
horende en dove kinderen (Lem, van 
der e.a.,1996). 
Als gevolg van deze verandering in 
visie wordt op het Rudolf Mees 
Instituut de methode Lees en Beslis 
ontwikkeld en op Effatha de methode 
Leespad. 
Binnen het basis- en speciaal onder
wijs is de Leeslijn/Lees weg een veel 
gebruikte methode. In de volgende 
hoofdstukken wordt hier verder op 
ingegaan. 

Uitgangspunten 
- ontluikende geletterdheid 
- aangeboren taalgevoel 
- aangeboren weetgierigheid 

2. De methode Leeslijn 

De Leeslijn is een methode voor de 
ontwikkeling van beginnende en 
gevorderde geletterdheid (voorberei
dend, aanvankelijk en voortgezet 
lezen). Dit onderwijsleerpakket is 
samengesteld door Kees de Baar en 
ontstaan vanuit de praktijk. Het is het 
resultaat van jarenlange begeleidings
ervaring van het Regionaal Pedago
gisch Centrum Zeeland te Middel
burg. In 1986 besloot deze begelei
dingsdienst om zelf een leergang 
technisch leesonderwijs samen te stel
len. Deze leergang zou een integratie 
moeten zijn van een gewone en spe
ciale didactiek, zodat kinderen met 
leesbelemmeringen toch optimale 

kansen zouden krijgen. Zo ontston
den er twee leerwegen: de 
Aktiviteitenlijn voor goede lezers en 
de Leesweg voor kinderen die 
instructie op maat nodig hebben. Bij 
de Aktiviteitenlijn ligt de nadruk op 
het leren lezen door middel van acti
viteiten. Ontdekkend, zelfstandig 
lezen is daarbij een belangrijk princi
pe. De Leesweg, de instructieleergang 
kent een sturende, stapsgewijze 
didactiek. De nadruk ligt op instruc
tie, steeds gevolgd door specifieke 
oefeningen. 
In de periode van 1988-1992 is het 
Leeslijnpakket op vijfenzestig basis
scholen en twintig scholen voor speci
aal onderwijs uitgeprobeerd. De 
Skelp in Drachten en De Kring in 
Goes hoorden ook bij deze project-
scholen. De ervaringen van deze 
scholen zijn van grote invloed 
geweest op de definitieve versie. 
De ACC professor Groenschool is in 
1994 gaan werken met de Leesweg. 

3. Invoering en ervaringen 

Voor de ACC Prof. Groenschool is de 
keuze voor de leesmethode Leesweg 
niet moeilijk geweest. De uitgangs
punten, het materiaal en de gestruc
tureerde didactische opbouw spraken 
ons aan. Het gegeven dat een kind na 
het beheersen van acht letters een 
boekje kan lezen heeft de doorslag 
gegeven. In drie groepen, de speel-
leergroep en de twee aanvangsgroe-
pen is gestart. In de beginperiode 
kwamen de leerkrachten om de veer
tien dagen bij elkaar om de knelpun
ten te bespreken en de ervaringen uit 
te wisselen. Al snel bleek dat er, 
ondanks de veelheid van materialen, 
behoefte was aan extra oefenstof. Het 
enthousiasme was groot, en we 
maakten bij blok A een groot aantal 
werkbladen. Zo ontstond er een map 
waar we nu nog erg veel plezier van 
hebben. De behoefte aan extra werk
bladen had te maken met de door ons 
gekozen organisatievorm, het taal-
leescircuit. De kinderen uit één groep 
werden/worden in drie niveaugroep
jes ingedeeld. Elk groepje werkt tij
dens het taalleescircuit aan een eigen 
activiteit. Eén groepje wordt begeleid 
door de leerkracht, het tweede groep
je door de klassenassistent en het 
derde groepje werkt zelfstandig. Na 
twintig minuten wordt er gewisseld 
en na een uur hebben alle kinderen 

Leesfasen 
1. Betekenisgeving. 'Snappen wat de mogelijkheden van geschreven taal 

zi jn, aanvullend op beeldtaal en gesproken taal ' . 
2. Objectivatie. 'Samenhang snappen tussen gesproken woorden en 

geschreven woorden en daarover kunnen praten'. 
3. Fonemisch bewustzijn. 'Weten dat gesproken woorden zijn samenge

steld uit klanken en dat deze klanken kunnen worden losgemaakt en 
samengevoegd'. 

4. Basisvaardigheid. 'Steeds zelfstandiger woorden en zinnen gaan 
gebruiken als communicatiemiddel; spellend lezen en schrijven'. 

5. Woordvaardigheid. 'Steeds lastiger woorden direct/herkennend 
kunnen lezen. 

6. Zinsvaardigheid. 'Van woord voor woord lezen, naar lezen in 
betekenisvolle woordgroepen?. 

7. Tekstvaardigheid. 'Leren voorlezen met gebruikmaking van dynamisch 
en melodisch accent'. 

Materialen 
Aktiviteitenmap 1,2,3 
Kopieermap 
Toetsen 
Letterplaten 
Klassenplaten 
Instructieboeken 
Werkblokken 
Leesboeken met verwerkingsbladen 
Flitskaarten 
Plaatjes- en letterklankstempels 
Cassettebanden 
Computerprogramma 
Uitgebreid spelletjespakket 

(Overgenomen uit de Aktiviteitenmap Samenstelling en eindredactie door Kees de Baar.) 
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gewerkt bij de leerkracht, de assistent 
en een zelfstandige opdracht uitge
voerd. Voor de kinderen is de organi
satie duidelijk. Op het bord kunnen 
zij zien bij wie ze moeten werken. De 
Leesweg heeft veel materiaal, waar
door een taakverdeling tussen leer
kracht en assistent gemakkelijk te 
maken is. In het begin van het lees
proces zie je dat de leerkracht vooral 
bezig is met letter-klankkoppeling, 
klanksorteren, analyse en synthese. 
De klassenassistent werkt meestal 
met de kinderen uit de werkblokken. 
De zelfstandige activiteit kan bestaan 
uit een werkje uit de boek en letter-
hoek (letters kleien, typen, loco, een 
leeslijnspelletje of een werkblad). 
Deze manier van werken wordt in de 
middenbouw gehanteerd en bevalt 
erg goed. De instructie is op maat. 
Goed afgestemd op de mogelijkhe
den van de kinderen uit het niveau
groepje. De kinderen vinden de 
afwisseling in werkvormen plezierig 
en er zijn voldoende ideeën voor het 
zelfstandig werken. 

De analytische manier van 
werken sluit aan bij een groot 

deel van de kinderen met ESM. 

In het schooljaar 98-99 kregen we in 
ons middenbouwteam een aantal 
nieuwe mensen. Om de manier van 
werken op elkaar af te stemmen en 
goed wegwijs te raken in de Leesweg 
planden we zes leesvergaderingen. 
Daar werden ervaringen uitgewisseld 
en de knelpunten besproken. Dit 
heeft bijgedragen aan de kwaliteits
verbetering van het leesonderwijs. 
De bovenbouw werkt ook al weer een 
aantal jaren met de Leesweg. In de 
bovenbouw en de hogere midden-
bouwgroepen is het lezen in tweetal
len het uitgangspunt. De kinderen 
houden bij tot welke bladzijde ze 
gekomen zijn. De leerkracht zorgt 
ervoor dat de nieuwe leesaspecten 
besproken zijn voordat het tweetal 
aan een nieuw leesboekje toe is. De 
leesaspecten, die geïnstrueerd moe
ten worden, zijn in een oog opslag te 
zien. De nummers van de leesboekjes 
(de Wegwijzers) corresponderen 
namelijk met de hoofdstukken in het 
instructieboek (het Wegboek). Als het 
boekje uit is wordt het verwerkings
blad (vragen over het boekje) door 
het tweetal gemaakt. 

De onderbouw heeft aanvankelijk de 
Aktiviteitenmap als ideeënmap 
gebruikt. In de groepen wordt 
gewerkt met de boek- en letterhoek. 
Momenteel overweegt deze bouw om 
op een meer gestructureerde wijze 
met de materialen van het kleuter-
pakket aan de slag te gaan. Onze 
ervaring is dat de Leesweg goed aan
sluit bij de mogelijkheden van onze 
kinderen. 

4. Wat hebben onze kinderen 
nodig en wat biedt de Leesweg 

Weinig letters veel woorden 
Hierdoor ervaren kinderen in korte 
tijd dat ze kunnen lezen, een succes
ervaring. 
De methode start met de aanbieding 
van woorden met korte klanken. De 
eerste vijf woorden zijn: jos, dik, rik, 
pap, mam. Vanaf het begin worden 
de letters van alle woorden gebruikt 
voor het maken van nieuwe woor-

met het idee dat men het beste uit kan 
gaan van een beeldverhaal en daar 
een tekst bij kan schrijven. Het voor
deel is dat het beeldverhaal op zich al 
een betekenisvol geheel is en als een 
echt verhaal wordt ervaren. 
Daarnaast is bij het schrijven van de 
boekjes aandacht besteed aan het dui
delijk zichtbaar maken van wie wat 
zegt. Dit wordt gedaan met behulp 
van spreekballonnen. Ook wordt er 
zorgvuldig gebruik gemaakt van ver
wijzende woorden. Er mag geen 
onduidelijkheid zijn naar wie of wat 
verwezen wordt. Het gebruik en de 
relatie tussen tekst en illustratie is een 
leerzame en uitnodigende vorm, die 
het begrip bevordert bij onze kinde
ren. In de groepen zien wij dan ook 
dat de kinderen de boekjes leuk vin
den en profiteren van de genoemde 
aandachtspunten. Ze zijn geïnteres
seerd in de inhoud. De illustraties 
geven veel informatie. Op onze 
school ervaren we dat de kinderen 
steun hebben aan de plaatjes en de 

den. Deze analytische manier van 
werken sluit aan bij de mogelijkhe
den van groot deel van de kinderen 
met spraak-taalmoeilijkheden. 
Wanneer de vijf basiswoorden aange
boden zijn, is het mogelijk om met de 
bekende letters vierendertig nieuwe 
woorden te maken. Dit betekent een 
schat aan oefenstof. Kan het kind syn
thetiseren met de letters van de woor
den jos, dik, rik, en, dan gaat het 
meteen lezen in het eerste leesboek. 

Eenduidigheid in illustratie en 
tekst 
De leesboekjes zijn tot stand gekomen 

spreekballonnen. Hiermee wordt het 
begrip ondersteund. 
De boekjes zijn dun, zodat het moge
lijk is om het in twee leeslessen uit te 
hebben, wat motivatie en succeserva
ring tot gevolg heeft. 

Veel oefenmateriaal 
De spelletjes sluiten goed aan bij de 
deelvaardigheden en de leesaspecten. 
Na een instructie kunnen de kinderen 
zelfstandig werken met de spelletjes. 
Rijmen, klank-tekenkoppeling, klank
analyse en klanksynthese worden op 
deze manier geoefend. In onze school 
zien we dat de spelletjes vooral 
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gebruik worden in de groepen waar 
het leesproces langzaam op gang 
komt. Vooral voor zwakke leerlingen 
blijken de spelletjes uitnodigend 
oefenmateriaal te zijn. 
Daarnaast kent de methode een aan
tal mogelijkheden om op woordni
veau te oefenen. Wanneer we denken 
aan kinderen met hardnekkige lees
problemen, bij wie het herkennend 
lezen moeilijk op gang komt, hebben 
de flitskaartjes (woordkaartjes op ver
schillende niveaus) een grote waarde. 
Kinderen met spraak-taalmoeilijkhe-
den hebben profijt van regelmatig 
herhalen. 

Met de plaatjes en de spreek-
ballonnen wordt het begrip 

ondersteund. 

De methode kent ook computerpro
gramma's op cd-rom. Leescircus is 
een programma voor jonge kinderen 
en stimuleert de ontluikende en 
beginnende geletterdheid. Het pro
gramma Leeshulp is bedoeld voor 
kinderen die een moeizame leesont-
wikkeling doormaken en met name 
ook voor dyslectische kinderen. 

Onderwijs op maat door toetsen 
De toetsen bij de Leeslijn worden ook 
wel ILO toetsen genoemd, dit staat 
voor Individualiserend Lees Onder
wijs. Na ieder leesblok volgt een lee-
stoets, bestaande uit een tekst- en 
woordtoets. De toetsen zijn ontwik
keld om instructie en oefening af te 
stemmen op de behoefte van de leer
ling. De toetsen dienen drie dingen 
duidelijk te maken: het leesniveau dat 
het kind zelfstandig aankan, het 
niveau waarop geoefend moet wor
den en welke leesaspecten of woord-
typen nog instructie nodig hebben. 
De ILO toetsen lijken iets moeilijker te 
zijn dan de AVI toetsen. Onze erva
ring is dat de toetsen voldoende 
informatie geven om instructie en 
oefening op elkaar te kunnen afstem
men. 

5. Knelpunten en aanpassingen 
binnen onze school 

De methode heeft de vijf basiswoor
den op klassenplaten weergegeven. 
Wij hebben ervaren dat veel leerlin
gen en zeker de slechthorende kinde

ren, steun hebben aan deze platen. 
Om deze reden hebben wij het aantal 
klassenplaten uitgebreid. De woor
den, die met de bekende letters 
gemaakt kunnen worden, hebben we 
in de klas opgehangen. Op deze 
manier bieden we alle kinderen de 
mogelijkheid om in de beginfase de 
visuele en auditieve kant te benutten. 
Doordat de aangeleerde woorden in 
de boekjes veelvuldig herhaald wor
den, zien we dat kinderen, die moeite 
hebben met het synthetiseren toch tot 
lezen komen. Zij herkennen de woor
den. 
Voor kinderen met een beperkte 
woordenschat blijken de woorden als 
ren, rek, heg, die in de eerste maan
den van het leesonderwijs geïntrodu
ceerd worden, onbekend. Met behulp 
van de zelfgemaakte klassenplaten en 
de illustraties uit de boekjes worden 
deze woorden verduidelijkt. 
We hebben ervaren dat de kinderen, 
die lezen in de series A, B, 1 en 2, veel 
hulp nodig bij de verwerkingsbladen. 
Hierdoor gaat er veel tijd, die goed 

6. Anders leren lezen, een voor
beeld uit de praktijk 

Schooljaar 97-98: Erik, een jongetje 
van zes jaar zit bij mij in de groep. 
Door een infectieziekte op vier jarige 
leeftijd is hij slechthorend geworden. 
Het toonaudiogram geeft de indruk 
dat een correctie met gehoorappara
ten goed mogelijk is. Maar wanneer 
we het toonaudiogram vergelijken 
met het spraakaudiogram zien we dat 
het spraakverstaan van Erik veel min
der is dan dat het toonaudiogram 
doet vermoeden. Onderzoek in een 
Academisch Ziekenhuis halverwege 
het schooljaar, wijst uit dat Erik ken
merken van verbale agnosie heeft. 
Erik kan geluiden van elkaar onder
scheiden maar dit lukt hem niet met 
de spraakklanken. Deze constatering 
heeft grote gevolgen voor het leeson
derwijs. Lezen is immers een auditief 
proces. In het begin van het schooljaar 
krijg ik de indruk, dat Erik in een laag 
tempo en met veel herhaling de woor
den van de Leeslijn als globaalwoor-

Lezen in tweetallen: om de beurt ;ge 

gebruikt kan worden voor het lezen, 
in het maken van de verwerkingsbla
den zitten. Daarom is in de midden
bouw de afspraak ontstaan, dat de 
verwerkingsbladen één of twee 
niveaus lager, dan het instructie
niveau, door de kinderen gemaakt 
worden. Oefening baart kunst, want 
de leerkrachten van de oudere groe
pen ervaren de verwerkingsbladen 
veel minder als een knelpunt. In de 
bovenbouw zien we dat de verwer
kingsbladen weer gekoppeld zijn aan 
het niveau waarop geoefend wordt. 

den kan leren lezen. De problemen 
ontstaan als de woorden heg, gat enz. 
aangeboden worden. Deze woorden 
zijn helemaal nieuw voor hem en 
hebben geen enkele betekenis. 
Begrijpelijk, want zijn productieve 
woordenschat komt overeen met een 
kind van 2 jaar en 9 maanden. Na 
overleg met logopedist en bouwcoör
dinator wordt besloten om de leesme
thode los te laten en over te gaan tot 
een andere aanpak. Het uitgangspunt 
wordt de productieve woordenschat 
van Erik. Alleen de woorden, die 
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door hem zelf gebruikt worden, wor
den als globaalwoord aangeleerd. 
Om achter deze woorden te komen 
bekijken we samen boekjes en platen. 
Per thema kies ik negen woorden uit 
om aan te leren. Dit kunnen één of 
meerlettergrepige woorden zijn, bij
voorbeeld vis, slak en krokodil. Deze 
woorden worden met een bijbeho
rend plaatje op een zogenaamde kijk-
plaat vastgelegd. We maken leermid
delen waarop de gekozen woorden 
voorkomen: een etiketteerspel, flits-
kaartjes en werkbladen. Als afsluiting 
van het thema schrijf ik een eenvou
dig verhaaltje zodat de woorden ook 
op zinsniveau ingeoefend kunnen 
worden. Deze manier van werken 
slaat goed aan. In een periode van vijf 
maanden heeft Erik zeventig woor
den leren lezen en ontdekt waar 
geschreven taal voor dient. 
De motivatie van Erik, het zich geluk
kig voelen op onze school en de posi
tieve ervaringen doen ons besluiten 
om in het schooljaar 98-99 een inten
sieve samenwerking tussen leer
kracht, remedial teacher en logope
dist te realiseren en extra ondersteu
ning voor Erik in te roosteren. Dit 
betekent dat naast de extra begelei
ding door de leerkracht in de groep 
één uur logopedie en twee uur reme
dial teaching ingeroosterd worden. 
Het uitgangspunt blijft de ervaring en 
beleving van Erik. De leeswoorden-
schat zal uitgebreid moeten worden. 
We stellen ons dan ook het volgende 
doel: Vanuit beleving en ervaring 
komen tot begrip; het begrip zoveel 
mogelijk koppelen aan gebaren; de 
gebaren koppelen aan het woord
beeld en de uitspraak van het woord. 
Met deze strategie willen we het 
begrip van Erik uitbreiden en het 
lezen verder op gang brengen. 

Werkwijze 
We kiezen zeer bewust voor de mate
rialen van de Leesweg. De eenvoudi
ge onderwerpen van de Wegwijzers 
van serie B, de uitgebreide illustraties 
en de herhaling van de nieuwe woor
den spreken ons aan. In de klas wordt 
elk leesboekje met behulp van toneel
spel door de leerkracht geïntrodu
ceerd en samen met de kinderen uit
gespeeld. Met behulp van concrete 
materialen (een echte hut of een hon
denhok) of plaatjes verduidelijken we 
alle bladzijden uit het boekje. 
Wanneer het begrip aanwezig is, 

wordt de bladzijde* woord voor 
woord door de leerkracht voorgele
zen. Erik leest mee en zegt de leer
kracht na. 
Het vingeralfabet is aangeleerd en de 
gebaren van de nieuwe woorden uit 
het leesboekje zijn expliciet aangebo
den. Daarnaast gebruiken we het 
computerprogramma Flits om de 
nieuwe woorden in te oefenen. 

Resultaten 
In het schooljaar 98-99 is het leespro
ces goed op gang gekomen. Door de 
veelvuldige herhaling (op de compu
ter en in de leesboekjes) is Erik in 
staat een groot aantal woorden te 
lezen en beheerst niveau 1. 
Het vingeralfabet blijkt voor hem een 
goed middel te zijn. Met deze visuele 
ondersteuning heeft hij leren synthe
tiseren en kan hij zelfstandig nieuwe 
woorden lezen. Het is een goed hulp
middel om zijn uitspraak te corrige
ren. Daarnaast zien we ook een voor
uitgang in zijn communicatie met 
groepsgenoten en leerkrachten. Erik 
is beter te volgen en meer gericht op 
de ander. Bij de productieve en recep
tieve woordenschat is een vooruit
gang te constateren. Weliswaar klein, 
maar we verwachten dat het leesni
veau de uitbreiding van de woorden
schat kan gaan ondersteunen. 
Komend schooljaar gaan we op de 
ingeslagen weg verder. Uitbreiding 
van de woordenschat zal het voor
naamste doel zijn. We realiseren ons 
dat Erik nog een lange, zeer speciale 
weg te gaan heeft. Maar met zijn 
doorzettingsvermogen zal hij nog een 
eind kunnen komen. 
De bovengenoemde manier van wer
ken is/wordt in een uitgebreid stap
penplan beschreven. Voor meer infor
matie kunt u contact opnemen met de 
schrijver van dit artikel. 

Conclusie 
Het team van de ACC Prof. 
Groenschool is zeer tevreden over de 
Leesweg. Wij ervaren de methode als 
een uitnodigende, en kindvriendelij
ke methode met voldoende differen
tiatiemogelijkheden. Met enkele aan
passingen is het onderwijsleerpakket 
zeer geschikt voor slechthorende kin
deren en kinderen met ernstige 
spraak- taalmoeilijkheden. De kinde
ren beleven veel plezier aan de lees
boeken en de spelletjes. Over het 
algemeen zijn de leesresultaten goed 

Concrete materialen ondersteunen de 
inhoud van de teklst 

te noemen. 
De invoering is mede door de gefa
seerde implementatie en de enthou
siaste inbreng van vele teamleden een 
succes geworden. 
Dat de boekjes van de methode 
bruikbaar zijn voor kinderen met een 
specifieke handicap blijkt wel uit de 
bemoedigende resultaten die Erik 
behaald heeft. 
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Geen onwil, maar onmacht 
Ambulante begeleiding aan kinderen met een stoor
nis in het autistisch spectrum binnen het onderwijs 

S.CJ.M. Sliepenbeek 

Samenvatting 

Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn te vinden binnen alle 

vormen van onderwijs. De betreffende scholen beschikken meestal niet over 

voldoende ervaring en kennis om antwoord te vinden op de specifieke hulp

vraag van deze kinderen. 

De Mgr. Bekkersschool in Eindhoven (ZMLK) biedt als centrumschool autisme 

al acht jaar interne begeleiding aan deze kinderen. Daarnaast biedt ze ook 

ambulante begeleiding aan kinderen met een stoornis in het autistisch spec

trum in zuidoost Noord-Brabant. Dit gebeurt in de vorm van voorlichting en 

scholing, systeembegeleiding en individuele leerlingbegeleiding. 

De ambulant begeleider autisme helpt leerlingen van verschillende niveaus 

(ZML tot VWO) en leeftijden (kleuters tot adolescenten) in het speciaal en 

regulier onderwijs. De begeleiding richt zich vooral op het leren plannen, 

speltraining, sociale vaardigheden, leren probleemoplossende strategieën 

toe te passen en Theory Of Mind training. 

De leerlingen krijgen hulp in het cognitief compenseren van hun beperkin

gen op het gebied van communicatie, sociale interactie en verbeelding. 

Het visueel maken van deze informatie via tekeningen en geschreven tekst is 

daarbij van groot belang. Op deze manier ontstaat er 'Een handleiding voor 

jezelf'. Een persoonlijk naslagwerk, waarin de leerling terug kan vinden wat 

hij wanneer moet doen. 

Zo'n probleem, dat we steeds vaker 
geconfronteerd worden met kinderen 
die de school niet meer bezoeken en 
thuis komen te zitten. Het is steeds 
weer opvallend hoe graag deze kin
deren eigenlijk willen meedoen aan 
het 'normale' leven, maar niet aan
voelen hoe dat moet. 
Toch kunnen ze wel leren (cognitief) 
hoe ze goed aan het onderwijs deel 
kunnen nemen. Het kind en zijn 
omgeving hebben daar vaak begelei
ding bij nodig. Dit kan via kennis
overdracht, adviezen en soms ook 
middels voordoen en individueel 
werken. 

2. Observatie en de betekenis van 
wat je ziet 

Voordat er hulp wordt ingeroepen, 
heeft de leerkracht al van alles aan het 
kind gezien. Eigenaardig gedrag of 
probleemgedrag of juist voorbeeldig 
gedrag terwijl de ouders laten weten 
dat er gedragsproblemen zijn in de 
thuissituatie. Bepalend voor de bege
leiding is echter hoe dit gedrag uitge
legd wordt door de leerkracht. 

1. Inleiding 

75 % van de mensen met een stoornis 
in het autistisch spectrum (ASS) heeft 
een verstandelijke handicap. Velen 
daarvan bezoeken het speciaal onder
wijs. Van de kinderen met een norma
le intelligentie bezoekt een deel van
wege bijkomende handicaps of 
gedrags- of leerproblemen ook het 
speciaal onderwijs. De rest bezoekt 
het regulier onderwijs. Met name kin
deren met het syndroom van 
Asperger, die een gemiddelde tot zeer 
hoge intelligentie en een stoornis in 
het spectrum hebben vind je binnen 

Tom weigert regelmatig opdrachten uit te voeren. Hij kijkt niet naar de 
leerkracht als deze iets uitlegt en kijkt steeds bij zijn buurman. Hij trekt 
zich terug op de speelplaats of heeft ruzie met andere kinderen. Hij heeft 
geen gevoel voor humor. Hij let niet op bij de uitleg en kan nooit eens 
iets leuks bedenken voor handenarbeid of tekenen. De leerkracht heeft 
zijn handen vol aan hem. "Hij moet het kunnen, want hij is zo slim, maar 
hij wil niet, is a-sociaal, koppig, naïef, agressief, fantasieloos en hij let 
niet op en probeert mij uit. Ik word er doodmoe van!" 

reguliere basis- en middelbare scho
len. 
Helaas is de intelligentie geen waar
borg voor goede schoolresultaten. 
Het kunnen volgen van en het zich 
aanpassen aan het schoolse leven is 
voor deze kinderen een probleem. 

Het is heel begrijpelijk dat een leer
kracht dit denkt en voelt gezien het 
gedrag, maar als we kijken vanuit de 
diagnose ASS dan kunnen we het 
gedrag op een heel andere manier 
gaan labelen. 
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Tom wil niet aan een opdracht beginnen, omdat hij de verbale uitleg niet 
begrepen heeft. Hij moet even bij zijn buurman kijken om te kunnen zien 
wat de bedoeling is, want hij is visueel veel sterker dan auditief. Hij kan 
ook maar één ding tegelijk, dus moet hij om goed te kunnen luisteren 
even niet naar de leerkracht kijken. Hij heeft een gebrek aan sociaal 
inzicht en invoelend vermogen, waardoor hij niet mee kan in het spel 
van de anderen op de speefplaats, daardoor staat hij of aan de kant of 
het gaat fout. Hij kan ae gedachten en bedoelingen van anderen niet 
zien, waardoor hij grapjes niet snapt. Door zijn gebrek aan verbeelding 
en zijn concrete denkstijl komt hij niet tot het uitvoeren van creatieve en 
fantasie opdrachten, of nij moet het voorbeeld na mogen maken. Tom wil 
wel maar kan niet meedoen zoals de rest, waardoor hij erg leunt op de 
leerkracht in de hoop dat deze hem de weg wijst. 

Ellen had vaak gedachten aan 
zelfmoord, omdat ze het gevoel 
had nooit te kunnen worden 
zoals de anderen. Ze had het 
gevoel dat ze daarom niet goed 
was en ze steeds de oorzaak 
was van problemen. Sinds zij 
zelf, haar leraren en medeleer
lingen op de hoogte zi jn, wordt 
ze beter geaccepteerd en 
gesteund. Hierdoor kan ze ook 
zelf beter voelen dat haar 
leven, ook al is het anders, de 
moeite waard is. 

Tom zoekt naar antwoorden op de 
vragen die de school bij hem oproept: 
A Wat moet ik weten? 
B Hoe krijg ik antwoord op mijn vra
gen? 
C Hoe ga ik om met anderen? 
D Hoe moet ik mij gedragen? 
E Hoe los ik mijn problemen op? 
In feite vraagt het kind om een hand
leiding om door de school te komen. 

A Wat moet ik weten? 
Visueel maken en plannen 
De leerkracht (dit kan ook een intern 
begeleider of remedial teacher zijn) 
moet een individuele handleiding 
geven aan het kind, zodat het kan 
zien wat er van hem verwacht wordt. 
Het visueel maken is daarbij van 
groot belang, omdat deze kinderen 
het beste informatie visueel opnemen 
en onthouden. Dit kan via foto's, 
tekeningen en tekst. In feite moet er 
een map ontstaan waarin alle vragen 
beantwoord worden. Het kind kan 
daarin terugkijken om zich eraan te 
herinneren en het uit het hoofd te 
leren. Dit noemen wij 'Een handlei
ding voor jezelf.' 
Visuele ondersteuning kan op allerlei 
manieren gegeven worden. Het voor
komt veel miscommunicatie, omdat 
het kind kan zien wat wij bedoelen: 
Hij voelt het niet aan. 

Denk daarbij aan: 
-klokken, zandlopers en wekkers om 
tijd zichtbaar te maken 
-dagplankaarten, lesroosters voor het 
overzicht over de dag 
-kalenders, agenda's en weekroosters 
voor overzicht over de week 
-getekende of geschreven instructies 

op papier of het bord 
-stappenplannen, waarin stapsgewijs 
staat wat te doen 
-herinneringskaartjes, waarop herin
nerd wordt aan gewenst gedrag 
-contracten, waarin afspraken wor
den vastgelegd 
-een plattegrond 
-een schoolgids, schoolreglement 
-huiswerkplanners 
-werkplanners 
-een eigen werkplek met een visuele 
planning 

Jos zit op 3 V W O , maar haalde 
zeer veel onvoldoendes. Sinds 
hij heeft geleerd zijn huiswerk 
goed te noteren en te plannen 
gaat het veel beter. Nu hij stap
penplannen heeft voor het 
maken van proefwerken, werk
stukken en leesdossiers en deze 
trouw volgt heeft hij een prach
tig rapport. 

B Hoe krijg ik antwoord op mijn 
vragen? 
Uitleggen en antwoord geven 
Het is opvallend hoe erg deze kinde
ren hun best doen om net zo te zijn als 
anderen, maar ze vragen zich af: wat 
is er met mij? Zij zelf en hun omge
ving hebben vaak moeite te accepte
ren en te begrijpen dat ze anders zijn. 
Er zal uitleg aan het kind, zijn bege
leiders en soms ook de klasgenootjes 
moeten komen over de stoornis. Pas 
dan kun je begrip en aanpassing vra
gen van beide zijden. 
Het komen tot een beter zelfbeeld is 

belangrijk, maar ook het antwoord 
geven op vragen van het kind. 
Waarom moet ik dat leren? Wat zijn 
de regels? Hoe vaak mag ik te laat 
komen? 
Wat kan ik doen tijdens de pauze? 
Waar is mijn mentor als ik die nodig 
heb? 
Het kind stelt die vragen niet altijd 
letterlijk, maar je kunt ze opmaken uit 
gedrag of door regelmatig even met 
het kind apart te praten. In zo'n 
'steungesprekje' kan dan blijken dat 
het kind gedrag vertoont omdat het 
niet weet wat de bedoeling is. De uit
komsten van deze gesprekjes kunnen 
ook op papier gezet worden, zodat bij 
twijfel of herhaling het teruggelezen 
kan worden. 

C Hoe ga ik om met anderen? 
Leren begrijpen van andere men
sen 
Een van de kenmerken van een stoor
nis in het autistisch spectrum is: 
beperkte sociale interactie De oor
zaak hiervan ligt volgens de heden
daagse theorie in een gebrek aan 
Theory Of Mind (TOM). Dat is weet 
hebben van de gevoelens, intenties, 
wensen en gedachten van anderen. 
Het zien en aanvoelen van het inner
lijke leven van de ander. Dit soort 
niet-concrete informatie is voor deze 
kinderen niet te plaatsen. Daardoor 
kan het kind zich ook niet goed 
afstemmen op de verwachtingen en 
wensen van zijn omgeving. Het zich 
sociaal aangepast gedragen is daar
door moeilijk. 
Het innerlijke leven van de ander 
moet concreet en liefst zichtbaar 
gemaakt worden via training. 
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Hierdoor weet het kind dat een ander 
een ander innerlijk leven heeft als hij 
en kan het tot op zekere hoogte leren 
hier rekening mee te houden. Het 
kind moet in feite cognitief leren wat 
anderen al op jonge leeftijd aanvoe
len. 

Theory Of Mind training, zoals ont
wikkeld door o.a. P. Steerneman, is 
een programma dat erop gericht is 
het TOM-denken te stimuleren en 
ontwikkelen. 
De training bevat bijvoorbeeld: 
-herkennen en benoemen van emoties 
bij het kind zelf, anderen, foto's en 
tekeningen 
-verklaren van grapjes (wat bedoelt 
de ander, waar denkt de ander aan?) 
-toelichting op gebeurtenissen, voor
vallen en verhalen (wat dacht en 
wilde die ander?) 
-een enquête onder klasgenootjes om 
erachter te komen wat zij voelen, den
ken en willen 
-herkennen van emoties in gezichten, 
houdingen en stemmen (aflezen van 
lichaamstaal) 
-leren wat tactisch invoelend en 
empathisch is en dit proberen te zijn. 

te Goldsteintraining 'Nietes /Welles' 
voor autistische kinderen van de 
SARR (Rotterdam, R. Emmen e.a.) 
Deze training bestaat uit: 
-verkeerd en goed voorbeeldgedrag 
op video 
-stappenplannen voor 12 verschillen
de vaardigheden 
-rollenspel 
-huiswerkopdrachten 
De items zijn zeer basaal, zoals je 
voorstellen, luisteren, een praatje 
beginnen, nee zeggen, kritiek geven 
en ontvangen, een compliment geven 
en dergelijke. 
De video wordt bekeken, nagespeeld 
en de stappen worden doorgenomen 
en geoefend. 
Er zijn huiswerkopdrachten om in de 
dagelijkse praktijk te oefenen. 
Omdat er voldoende transfer en oefe
ning moet zijn, moet er langere tijd 
aan één vaardigheid worden gewerkt, 
wat arbeidsintensief is. Dit is niet 
altijd haalbaar. 
Om tijd te sparen en het zoveel moge
lijk te koppelen aan eigen ervaringen, 
is het ook goed om de stappen van 
'Nietes/ Welles' te koppelen aan con
crete situaties van het kind zelf. 

Roy (12 jaar) werd door andere 
kinderen min of meer afgeperst 
om plaatjes mee te nemen, 
anders zouden ze hem in elkaar 
slaan. Hij voelde zich bedreigd. 
Hij gaf voor een deel toe, omdat 
hij bang was anders geen vrien
den meer te hebben. 
We bespraken eerst het voorval 
en bedachten een oplossing voor 
de volgende keer. 
Daarna koppelde ik de sociale 
vaardigheid 'Nee zeggen' aan 
dit voorval. Roy moet namelijk 
weerbaarder worden en leren 
nee te zeggen tegen anderen. 
De leerstappen uit de Sociale 
Vaardigheidstraining zi jn: 
1. kijk de ander aan 
2. luister goed naar wat de 

ander vraagt 
3. zeg wat je niet snapt 
4. zeg duidelijk maar vriendelijk 

nee 
5. vertel waarom je nee zegt 
6. laat je niet ompraten 
Ook het onderwerp:' wat zijn 
vrienden?' kwam aan de orde. 

Rob (12 jaar) heeft duidelijk moeite met het zich inleven in de ander. Hij 
zegt daarom precies wat hij ziet en denkt, want zo is het toch? Daardoor 
komt hij lomp en ontactisch over bij anderen. Hij was zich daar niet van 
bewust, waardoor hij niet begreep waarom anderen boos werden als hij 
een opmerking maakte. Ik heb geprobeerd uit te leggen wat tactisch en 
ontactisch is. Rob deed erg zijn bestom tactisch op te merken dat iemand 
niet zijn smaak van kleding had door te zeggen: "Had je niet iets anders 
aan kunnen doen vandaag!" Hij vond dit zelf al heel tactisch We hebben 
samen bedacht en opgeschreven hoe hij voortaan kan proberen zo tac
tisch mogelijk te reageren: 
1. Denk na of je het zult zeggen. 
2. Denk na hoe je het zelf zou vinden. 
3. Zeg wat je wilt zeggen. 
4. Kijk en luister hoe de ander 

reageert. 
Als de ander schrikt of boos is, 
zeg dan: 
"Sorry, het was niet vervelend 
bedoeld." 

D Hoe moet ik mij gedragen? 
Omgangsregels leren 
Het kind moet de sociale omgangsre
gels aanleren via Sociale Vaardig
heidstraining SOVA) Deze regels pikt 
het kind niet zomaar op, dus moeten 
ze geleerd en geoefend worden. 
We gebruiken daarvoor de aangepas-

Al deze gesprekjes worden vastge
legd in een map. 
De voordelen daarvan zijn: 
-het kind, zijn begeleiders en ouders 
kunnen het later teruglezen 
-het wordt letterlijk 'op een rijtje' 
gezet, visueel, waardoor het beter 
onthouden wordt 
-het gesprek verloopt via papier 
waardoor het duidelijker is waar het 
over gaat 
-het contact via papier indirecter en 
daardoor vaak minder bedreigend 
-het staat 'zwart op wit' waardoor er 
later minder discussie mogelijk is 

Zou je alleen blijven bij het voeren 
van deze gesprekken, dan is de kans 
groot dat het kind onderweg 'af
haakt'. Ook kan het zijn dat het kind 
er een andere essentie uithaalt, waar
door het dat wat wij belangrijk vin
den niet oppikt en onthoudt. 
Gesprekjes kun je ook bij jonge kinde
ren in aangepaste vorm voeren, door 
in te gaan op het dagelijks leven en 
dit via tekeningen vast te leggen. 
Maar wat bij jonge kinderen, die nog 
niet zoveel interactie met anderen 
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aangaan, meer opvalt, is hun beperk
te spel. Vanwege een gebrek aan ver
beelding zie je een beperkt of vreemd 
spel. Vaak hebben deze kinderen zich 
in hun leven veel met hetzelfde mate
riaal bezig gehouden. 
Als je goed kijkt kun je vaak niet spre
ken van spelen maar eerder van 
manipuleren. Het kind heeft geen 
idee wat hij met andere materialen 
zou kunnen doen en wijst ze liever af 
°f gaat er inadequaat mee om. 
Fantasiespel en samenspelen zijn nog 
ver weg. Daarom zijn speltraining en 
spelbegeleiding bij deze kinderen 
belangrijk. Speltraining kan gegeven 
Worden aan jonge kinderen. 
De training is ontwikkeld door de 
Universiteit van Leiden. Door het 
kind kennis te laten maken met zeer 
veel verschillende materialen op ver
schillende spelniveaus, doet het een 
hoop nieuwe ervaringen op en leert 
het een hoop nieuwe mogelijkheden 
kennen. 

Tijdens de training wordt het spelni-
veau van het kind ook duidelijk, 
evenals zijn voorkeuren en stereotie
pe belangstelling. Met deze kennis 
kan bepaald worden welk materiaal 
je aan kunt bieden. Gaat het kind 
samen spelen met andere kinderen 
dan zal dat geleerd en begeleid moe
ten worden. Het kind is namelijk niet 
in staat zich aan de wensen, intenties 
en ideeën van de ander aan te passen, 
Waardoor het óf klakkeloos de ander 
volgt, óf zeer bepalend in het spel 
Wordt. Het is goed om van tevoren 
duidelijke afspraken te maken en sce
nario's af te spreken. Speelgoed waar
aan je kunt zien wat je er mee moet 
doen (zoals werkjes) en spelletjes 
(zoals gezelschapsspellen) die vol
gens vaste regels verlopen, zijn voor 
deze kinderen het best te volgen. 
Bedenk dat deze kinderen niet van
zelf de bedoeling oppikken, waar
door ze ook spelen moeten leren. 

Roy speelde weinig en eenzij
dig. Met lego wist hij geen raad, 
totdat zijn ouders hem bouwte
keningen van Lego gaven. Door 
het duidelijke, visueïe voorbeeld 
wist Roy wat hij met de lego kon 
maken en speelde hij er meer en 
uitgebreider mee. 

E Hoe los ik mijn problemen op? 
Probleemoplossende gesprekken 
Kinderen met een stoornis in het 
autistisch spectrum lopen in hun 
leven tegen allerlei problemen aan. 
Door hun gebrek aan verbeelding en 
moeite met planning komen ze vaak 
niet op een goede oplossing. De kans 
dat het kind problematisch gedrag 
blijft herhalen, omdat het geen alter
natief weet is groot. Het is daarom 
van belang het kind oplossingen aan 
te bieden. 

probleem geanalyseerd en worden er 
alternatieven aangedragen. Alles 
wordt op papier gezet, waardoor het 
kind het beter op een rijtje krijgt. 
Emoties en gedachten worden vaak 
wel benoemd, maar staan niet cen
traal. 

Het bespreken van voorvallen op 
deze manier heten ABC-gesprekjes, 
omdat ze een vaste opzet hebben: 
A.Wat gebeurde er? 
B.Wat deed jij? 
C Wat was het gevolg? Hoe voelde 
iedereen zich? 
Daarna komt in een andere kleur de 
oplossing voor een volgende keer 
eronder: 
A Hetzelfde gebeurt weer. 
B.Wat kun je dan beter doen? (evt. 
enkele alternatieven) 
C.Hoe zal het dan aflopen? Hoe voelt 
iedereen zich dan? 

Normaal ga je met kinderen vaak 
invoelend en inzichtgevend een 
gesprek voeren rondom problemen 
en probeer je eerst het kind zelf de 
oplossing te laten bedenken. Bij kin
deren met ASS is dat niet de manier. 
Zij hebben behoefte aan een concrete 
en sturende benadering. Gebruik 
daarom een cognitieve-directieve 
manier van gespreksvoering. Op een 
zakelijke, feitelijke manier wordt het 

Zo wordt het kind gestimuleerd om 
het een volgende keer zo aan te pak
ken. Na een poos wordt gevraagd of 
het kind het al zo heeft geprobeerd. 

Deze vorm van gespreksvoering is 
heel prettig, omdat hij zeer oplos
singsgericht is en daardoor niet tot 
discussies en verwijten leidt. Het kind 
wil weten wat het wél moet doen! 
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Job (8 jaar) kreeg vaak opmer
kingen van de juf, omdat hij 
steeds door de klas riep en liep. 
Hij wilde steeds vragen stellen 
aan de juf. We werkten dit uit in 
een ABC-gesprekje, waar in 
alternatieven kwamen voor het 
lopen en roepen, zoals vinger 
opsteken, eerst zelf nog een keer 
nadenken, de opdracht even 
overslaan. We hingen de alter
natieven ook boven zijn werkta
fel. Job nam de map ook mee 
naar de klas. Regelmatig pakt 
hij in de klas even zijn map om 
een oplossing op te zoeken. 

3. Besluit 

Andere specifieke problemen, zoals 
angsten, depressies en agressie kun
nen voorkomen. Probeer het kind 
zoveel mogelijk duidelijkheid en 
alternatieven te geven voor de situ
aties die tot deze onmachtgevoelens 
leiden. Aangezien deze problemen 
een therapeutische aanpak vragen 
dient er overleg te zijn met een kin
derpsychiater of case-manager. 
Indien nodig en wenselijk kan men 
doorverwijzen naar behandelaars. 

Angsten, depressies, agressie en suï
cidale gedachten zijn vaak blijken van 
onmacht en gebrek aan overzicht. Als 
het kind veel vragen heeft zoals 
-Wat moet ik weten? 
-Wat moet ik doen? 
-Hoe moet ik mij gedragen? 
-Hoe los ik mijn problemen op 
en geen antwoord krijgt, weet hij niet 
hoe hij op school goed mee kan doen. 
Het kind wil wel maar weet niet hoe. 
Dat moet toch vreselijk frustrerend 
zijn? Wij kunnen daarbij helpen door 
hun vragen te beantwoorden. Dit kan 
natuurlijk niet alleen in een apart 
kamertje waar iemand zit met het 
kind, maar moet gegeneraliseerd 
worden naar de andere situaties. 
Daarom werkt een ambulant begelei
der autisme meestal met een ouder, 
leerkracht, of intern begeleider erbij, 
zodat zij het kind in de alledaagse 
situatie kunnen stimuleren het geleer
de in praktijk te brengen. Daarnaast 
fungeert de map als een 'handleiding 
voor jezelf'. 

Vaak zie je kinderen heel erg opbloei
en als ze ervaren dat er antwoorden 
zijn op hun vragen, oplossingen voor 
hun problemen en dat ze mogen zijn 
wie ze zijn. Vaak doen ze erg hun best 
om alles wat ze leren ook in praktijk 
te brengen. Daaraan zie je steeds 
weer: 
Het is geen onwil, maar onmacht! 
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Communiceren houdt gelukkig 
meer in dan taal 
M. Elzer 

Samenvatting 

In dit artikel wordt allereerst een poging gedaan het verschil tussen 

communicatie en taal te verduidelijken. Vervolgens neemt de auteur een 

aantal onderzoeksterreinen door die kunnen bijdragen tot meer inzicht 

in het begrip 'communicatie', te weten studies op het gebied van afa

sie, algemene psycholinguïstiek, kindertaalverwerving, woordbeteke

nissen en pragmatiek. Tot slot worden de bevindingen van dergelijk 

onderzoek doorgetrokken naar de praktijk van het ESM-onderwijs 

(onderwijs aan kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden). 

1- Inleiding 

Een aantal jaren geleden noemden 
sommige scholen voor kinderen met 
ernstige spraak/taalmoeilijkheden 
zich een 'taalschool'. Tegenwoordig 
noemen dezelfde scholen zich liever 
een centrum waar ingespeeld wordt 
op de communicatieve problemen 
van hun populatie. Deze verschui
ving in visie heeft niet voor niets 
plaats gevonden: kinderen met ernsti
ge spraak/taalmoeilijkheden lopen 
inderdaad kans juist op het commu
nicatieve vlak grote obstakels te 
ondervinden. 
Ondanks de gewijzigde visie lopen 
We in het ESM-onderwijs nog steeds 
tegen problemen op die mijn inziens 
verband houden met het feit dat het 
Verschil tussen communicatie en taal 
niet altijd duidelijk gesteld wordt. 

2. Communiceren en taal 

Communicatie is veel meer dan taal; 
taal is (slechts) een instrument om 
communicatie tussen mensen moge
lijk te maken. Een dergelijk onder
scheid is essentieel en geeft aan waar
om zoveel ESM-scholen terecht meer 
de nadruk willen leggen op commu
nicatie dan op taal. 

Communiceren is een menselijke 
eigenschap die we met vele diersoor
ten gemeen hebben. Watzlawick 
(1970) zegt zelfs dat men niet niet kan 
communiceren omdat alle gedrag 

communicatie is. Alle gedrag, zo zegt 
hij, heeft immers 'berichtwaarde'. 

Een voorbeeld: tijdens de reken-
instructie zit een van de kinderen 
onbeweeglijk strak voor zich uit te 
kijken. 
Hij doet niets en toch zal de leer
kracht hem op een gegeven ogenblik 
waarschijnlijk vragen om z'n aan
dacht bij de les te houden. De leer
kracht verleent aan zijn non-gedrag 
de betekenis van 'er niet met z'n aan
dacht bij zijn' of 'onverschillig zijn'. 

Taal kan op verschillende manieren 
opgevat worden. Voor scholen is rele
vant dat taal niet alleen een instru
ment is om te communiceren en om 
informatie over te dragen, maar ook 
nog een schoolvak op zich is. Een vak 
waarin het taalsysteem onder de loep 
wordt genomen; een vak dat hoofd
zakelijk schriftelijk onderwezen 
wordt en dat voortbouwt op het fun
dament van mondelinge taalvaardig
heid die in de jaren daarvoor vaak 
impliciet gelegd is. 

Deze zeer verschillende invalshoeken 
van taal kunnen heel gemakkelijk 
door elkaar gaan lopen. Door de 
begrippen 'taal als communicatie-ins
trument' en 'taal als schoolvak' gelijk 
te schakelen, lopen we het risico dat 
kinderen die moeilijkheden met taal 
hebben, het gevoel krijgen dat ze ook 
slecht zijn in communiceren. En dat 
hoeft zeker niet het geval te zijn. 

3. Onderzoek bij afatici 

Dat er van communicatie nog heel 
veel overblijft als de taal uitvalt, 
bewijzen afasie-patiënten. Sacks 
(1985) beschrijft bijvoorbeeld volwas
senen die een ernstige vorm van 
receptieve of globale afasie hebben, 
terwijl hun verstand intact is. Zij had
den een laesie in het linkerhersenge-
bied, waar de taal zit, maar de rechter 
hersenhelft was onaangetast. Tijdens 
het kijken naar een toespraak van 
President Reagan zaten zij te bulde
ren van het lachen. "Want hoewel de 
woorden, de verbale constructies per 
se misschien niets overbrengen, kun
nen afatische mensen toch begrijpen, 
omdat normale taal gedrenkt is in 
'toon', ingebed ligt in een expressivi
teit die boven het verbale uitgaat. 
Het gevoel voor deze expressiviteit, 
die zo verreikend, gevarieerd com
plex en subtiel is, blijft intact bij afa
sie, hoewel het begrijpen van woor
den is uitgeschakeld. Intact gebleven 
en vaak meer dan dat: op een meer 
dan natuurlijke manier versterkt." En 
die 'toon' wordt gevormd door "non-
verbale signalen zoals stemhoogte, 
intonatie, suggestieve nadruk of 
stembuiging en door visuele signalen 
zoals gelaatsuitdrukking, gebaren, 
kortom het gehele grotendeels onbe
wuste persoonlijke optreden." 

We lopen het risico dat kinderen 
die moeilijkheden met taal 

hebben, het gevoel krijgen dat ze 
ook slecht zijn in communiceren 
als we taal als schoolvak gelijk 

schakelen met taal als 
communicatieinstrument. 

Juist zij, aan wie de betekenis van zijn 
woorden voorbijgingen, moesten zich 
laten leiden door zijn "grimassen, the
atrale gebaren en vooral de valse 
tonen en cadansen van de stem" en 
dat deed hen schateren van het 
lachen. 
Andersom zijn er "patiënten die de 
expressieve eigenschappen van de 
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stem niet meer horen terwijl ze woor
den en grammaticale constructies 
perfect begrijpen." 

We kunnen afasie-patiënten niet zon
dermeer vergelijken met kinderen 
met ernstige taalmoeilijkheden. Deze 
volwassenen zullen immers een nor
male moedertaalbeheersing hebben 
gehad voordat zij uitvalverschijnse-
len vertoonden. Toch tonen ze ons 
hoe de rechter en linker hersenhelft 
samenwerken bij het verwerken van 
informatie. Wanneer we met elkaar 
praten, zal om het simpel te zeggen 
de linker hemisfeer continu de woor
den, de uitingen sec verwerken, ter
wijl de rechter hemisfeer die 'toon' 
opvangt en interpreteert. Integratie 
van beide soorten informatie is nodig 
om de bedoeling, de intentie van de 
spreker te achterhalen. 

Communicatie is dus meer dan taal. 
We doen kinderen met ESM ernstig 
tekort wanneer we voorbij gaan aan 
de noodzaak van integratie van ten
minste beide soorten informatie, ver
baal en non-verbaal. Dat dit in de 
onderwijspraktijk nog te vaak 
gebeurt, wordt mijns inziens veroor
zaakt door het feit dat wij, die onze 
moedertaal "van-zelf-sprekend" ge
bruiken, ons niet meer realiseren dat 
we om een boodschap te begrijpen 
zoveel meer doen dan alleen het 
decoderen van gesproken woorden. 

4. Psycholinguïstisch onderzoek 

Op grond van onderzoek naar het 
begrijpen van taal weten we bijvoor
beeld dat we niet naar afzonderlijke 
of brokstukken van klanken luisteren 
om een woord te begrijpen. Om te 
begrijpen, is veel meer nodig dan 
akoestische informatie. We zetten 
namelijk tegelijkertijd allerlei andere 
strategieën in, zoals 
• taalkundig : de bekende semanti
sche, syntactisch en pragmatische 
strategieën. 
• non-verbaal: de 'toon' (zie boven) 
• cognitief: tegelijkertijd hebben we 
heel veel houvast aan de algemene en 
toch ook persoonlijke kennis van hoe 
de wereld in elkaar zit (theory of 
mind). 
• psychologische: aandacht, interes
se, verwachting. 

Integratie van al dergelijke strate
gieën is nodig om een boodschap te 
begrijpen. Het is zelfs zo dat experi
menten aantonen dat we vaak niet 
eens horen wat er exact gezegd 
wordt, maar ons laten leiden door 
wat we verwachten te zullen horen. 
Dit gebeurt niet alleen omdat we nu 
eenmaal graag horen wat we willen 
horen, maar ook omdat we, op grond 
van taal- en wereldkennis, na een 
bepaald woord nu eenmaal een ander 
woord verwachten, of de zin al raden. 
Een bekend voorbeeld is dat van het 
woord 'boeren'. Als u een zin hoort 

die begint met "Boeren..", roept dat 
meteen een voorstelling bij u op. U 
zult die representatie moeten wijzi
gen al naar gelang de manier waarop 
de zin verder verloopt: 

Boeren zijn gezond 
Boeren is gezond. 

[De laatste uiting is zelf ook weer 
voor tweeërlei uitleg vatbaar.] 

Zelfs als ons onzinnige akoestische 
informatie aangeboden wordt, blijken 
we ook daar weer iets zinnigs van te 
proberen te maken. Blijkbaar is er iets 
in ons dat ons ertoe aanzet om ook 
aan iets onzinnigs betekenis te verle
nen. En we kunnen dat doen op 
grond van onze verwachtingen. 
Verwachtingen die we in de loop van 
ons leven hebben opgebouwd. We 
hebben geleerd te luisteren naar 
woorden, maar ook naar stembuigin
gen. We hebben geleerd te kijken naar 
lichaamshouding, gebaren. We voe
gen daar onze eigen meningen, waar
nemingen, kennis aan toe en probe
ren zo toegang te krijgen tot de 
bedoeling van onze gesprekspartner. 
Bishop verwoordt het als volgt: "De 
meeste woorden hebben meerdere 
betekenissen: wat een taalleerder 
moet doen is niet DE betekenis van 
een uiting boven water krijgen, maar 
bedenken welke betekenis bedoeld 
wordt door uit een scala van moge
lijkheden te kiezen. Dat doet hij door 
algemene achtergrondkennis te inte
greren met de gesproken boodschap: 
wat zou het kunnen zijn en hoe gaat 
het gewoonlijk in de wereld toe." 
(Bishop, 1996, vert. MJE). 

Om taaluitingen te begrijpen, doen 
we dus veel meer dan luisteren en 
taaistrategieën inzetten. 

5. Onderzoek bij heel jonge 
kinderen 

Uit studies naar de manier waarop 
kinderen hun taal verwerven, weten 
we onder meer dat heel jonge kinde
ren in hun eerste jaar al allerlei grond
beginselen van communicatie leren 
begrijpen en gebruiken. 
Signaalwaarde (het feit dat (non)ver-
bale uitingen een reactie van de 
omgeving teweeg brengen), geza
menlijke aandacht hebben voor iets, 
beurtgedrag, et cetera komen dan al 
tot stand. 
J. Bruner publiceerde in 1974/5 een 
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belangrijk artikel met de veelzeggen
de titel "From communication to lan
guage". Hij betoogde dat het kind 
vanuit en binnen het al samen com
municeren in het eerste levensjaar 
langzamerhand symbolen, dat wil 
zeggen woorden en zinnen leert 
begrijpen en gebruiken. 
Voorts weten we dat kinderen vrij 
lange tijd voornamelijk afgaan op de 
cues uit de context om gesproken 
Woorden en zinnen te begrijpen. Om 
de betekenis van een zin /woord te 
achterhalen, maken ze gebruik van 
Wat er in een situatie het meest 
'ogisch is, wat ze kunnen verwachten. 
Ook al kennen ze van de uiting "pak 
je pet" niet alle drie de woorden, als 
ze enkel het woord 'pet' herkennen, is 
dat voldoende voor hen om binnen 
een bepaalde situatie, als er bijvoor
beeld sprake is van naar buiten gaan, 
een pet te pakken. 

Sterker nog, wanneer een zin 
gebruikt wordt die eigenlijk in de 
realiteit niet uitvoerbaar is, zullen ze 
datgene doen dat wel mogelijk is. Het 
verzoek "zet je hoofd op je pet" zal 
vaak leiden tot de handeling een pet 
op het hoofd zetten. Ze laten zich dus 
meer leiden door de context, door de 
realiteit dan door de woorden. 
Ook lichaamstaal blijkt vaak meer 
gewicht in de schaal te leggen dan 
woorden. Wanneer de woorden die 
tegen kinderen gesproken worden 
niet in overeenstemming zijn met de 
houding of de gezichtsuitdrukking 
van de spreker zullen kinderen eerder 
afgaan op de informatie die zij van 
het gezicht of het lichaam van de 
spreker aflezen dan op de letterlijke 
betekenis van de woorden. Voor ons, 
volwassenen blijft trouwens hetzelfde 
gelden: om te weten hoe we een 
opmerking als "wat ben jij op tijd" 
moeten interpreteren, doen we veel 
meer dan naar de letterlijke betekenis 
van de woorden luisteren. We letten 
onder meer op het gezicht van de 
ander en op de intonatie, de toon 
waarop de zin wordt uitgesproken. 
Dat levert ons veel informatie op. 
Niet voor niets zijn bij grappen voor

al de toon en de timing van doorslag
gevend belang. 
Daarnaast integreren we de woorden 
met informatie die we al hebben. 
Iemand die altijd overal te laat komt, 
zal de uiting anders interpreteren dan 
iemand die gewoonlijk punctueel is, 
en terecht! 

6. Onderzoek naar woordbeteke
nissen 

Taal is zoals gezegd onder meer een 
instrument om te communiceren. 
Deze taal bestaat voor een groot deel 
uit woorden. De betekenis van die 
woorden hoort voor zowel spreker 
als toehoorder duidelijk te zijn, willen 
er geen misverstanden ontstaan. 
In het onderwijs aan allochtone leer
lingen blijkt veel aandacht uit te moe
ten gaan naar de woordenschat. 
Allochtone leerlingen blijken allerlei 
Nederlandse woorden wel te kennen, 
maar niet voldoende op de hoogte te 
zijn van de volledige inhoud van de 
woorden. Woorden op zich zijn 
immers 'leeg', het zijn klanken die na 
elkaar worden uitgesproken. Waar 
het om gaat, is de invulling van die 

Want: 
- De meeste woorden hebben zelf al 
meerdere betekenissen, zowel objec
tief (denk aan homoniemen als 'bank', 
'toets', 'tompoes') als subjectief (voor 
de een is een tompoes - in de beteke
nis van gebak - een verrukkelijke 
traktatie, voor de ander iets misselijk-
makends of iets waar hij vanaf moet 
proberen te blijven). Hieruit blijkt 
meteen het persoonlijke en complexe 
van concepten. 

- De betekenis van woorden wordt 
vaak bepaald door de zin waar ze in 
staan, dus mede door de andere 
woorden die in de zin staan EN door 
de context waarin de woorden 
gebruikt worden. Denk aan het voor
beeld van 'boeren'. 

- Verder zijn woorden op alle mogelij
ke manieren gerelateerd aan andere 
woorden en begrippen. Verhallen 
spreekt in dit verband van diepe 
woordkennis. 
Nu hebben allochtone leerlingen 
gewoonlijk al een eerste thuistaal ver
worven die hen in staat stelt inhoud 
te geven aan woorden, zelfs al is die 

woorden, hun betekenis, oftewel het 
concept dat er achter zit. En dat con
cept kan heel complex en persoonlijk 
zijn. Bovendien is het grotendeels 
onzichtbaar, het zit namelijk in ons 
hoofd. Dat is de reden dat je best kunt 
leren wat een woord betekent, maar 
dat woorden en zinnen op zichzelf 
veel te weinig informatie bieden om 
iemands bedoeling te achterhalen. 

taal bij jonge kinderen nog niet hele
maal voltooid. Als zij al zoveel meer 
diepgang nodig hebben om hun 
Nederlandse woordenschat te verdie
pen, hoeveel te meer zal dit niet gel
den voor kinderen die moeite hebben 
met het verwerven van een eerste 
taal. Kinderen met ESM dus. Zij heb
ben zich niet 'spelenderwijs' en bege
leid door de taal van volwassenen om 
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hen heen de inhoud van woorden 
(concepten) weten eigen te maken. 
Dat is ook de reden dat het zeker voor 
ESM-leerlingen onvoldoende is om 
van een woord - desnoods een paar 
maal - uit te leggen wat dit betekent, 
de kinderen er even, mondeling dan 
wel schriftelijk, mee bezig te laten zijn 
en dan te verwachten dat ze het 
woord kennen. 

7. Onderzoek naar de pragmatiek 

Om goed te communiceren, moeten 
we weten hoe we onze bedoelingen 
goed tot uitdrukking kunnen laten 
komen. Oftewel, we moeten taal zo 
gebruiken of interpreteren dat het 
beoogde effect bereikt wordt. 
Pragmatiek gaat over taalgebruik en 
een enkel woord hierover is zeker op 
z'n plaats. We hebben al gezien dat als 
we iets zeggen, we dat vaak zo doen 
dat de ander meer moet weten dan 
alleen de letterlijke betekenis van de 
uiting. We praten, ook tegen kinde
ren, lang niet alleen maar in 'doe-zin-
nen': 'doe de deur dicht'. We gebrui
ken allerlei variaties die hetzelfde 
beogen. Een vraag als 'kun/wil jij de 
deur dicht doen?' alleen al blijkt vaak 
het gevraagde resultaat op te leveren 
terwijl we letterlijk alleen maar vra
gen of degene iets wil of kan. Nog een 
flinke stap verder op de trap van im
plicietheid is de opmerking 'wat tocht 
het hier', wat in bepaalde situaties 
ook bedoeld is om te leiden tot het 
sluiten van een deur. 

Nog te vaak wordt pragmatiek 
beschouwd als een afzonderlijk 

aspect van taal terwijl het in 
wezen juist een alles 

doortrekkend aspect is. 

Voor de taai-pragmatiek is de laatste 
tien jaren steeds meer belangstelling 
ontstaan. Nog te vaak echter wordt het 
beschouwd als een afzonderlijk aspect 
van taal, net als fonologie, semantiek 
enzovoorts. In wezen is pragmatiek 
juist een alles doortrekkend aspect 
(Schaerlaekens, 1995). Van jongs af aan 
ervaren kinderen hoe zij eerst non-ver-
baal en langzamerhand ook steeds 
meer verbaal iets gedaan kunnen krij
gen. Zij leren hun bedoelingen zo te 
uiten dat ze effect hebben. Zo leren zij 
hun taal functioneel te gebruiken, ze 
ervaren waar het toe dient. 

Uit onderzoek wordt steeds 
duidelijker dat het interpreteren 
van bedoelingen weleens kon 

beginnen met pragmatiek 

Niet alleen wordt pragmatiek gezien 
als een afzonderlijk aspect maar ook 
nog als een sluitpost. Er wordt 
gedaan alsof, om een uiting te kun
nen begrijpen, eerst de letterlijke bete
kenis van de woorden geanalyseerd 
wordt, daarna taalkundige strate
gieën toegepast worden en pas dan -
als een soort toetje - de pragmatische 
kant ingezet wordt. Uit onderzoek 
wordt steeds duidelijker dat het inter
preteren van bedoelingen weleens 
kon beginnen met pragmatiek. "Heel 
lang hebben denkers over taal dit 
pragmatische aspect van taal 
beschouwd als de laatste stap bij het 
decoderen van een boodschap. Maar 
onderzoek laat zien dat kinderen ver 
voordat ze de letterlijke betekenis van 
woorden en zinnen kunnen interpre
teren al wel grotendeels communica
tieve bedoelingen kunnen achterha
len" (Bishop, 1996, vertaling MJE). 

Uiteraard slaat deze uitspraak met 
name op pragmatiek in enge zin, het 
taalgebruik zelf. Daaronder wordt 
vaak een aantal communicatieve en 
conversatievaardigheden verstaan. 
Van der Dungen (1993) noemt bij
voorbeeld onder meer 'het regelen 
van de interactie', 'het vragen en 
geven van informatie', 'het vasthou
den van een gespreksonderwerp' , 
'het vooronderstellen van voorkennis 
bij de luisteraar'. Maar om dergelijke 
vaardigheden te kunnen hanteren, 
spelen naast taalkundige, ook andere 
cognitieve en psychologische aspec
ten een rol. Want nogmaals, ook psy
chologische factoren als aandacht en 
verwachting zijn onmisbaar bij het 
produceren en interpreteren van 
uitingen. 

8. Hoe kunnen we invulling geven 
aan het ESM-onderwijs? 

Spraak/taalmoeilijkheden kunnen er 
gemakkelijk toe leiden dat er onge
wild neerwaartse spiralen in gang 
gezet worden, waardoor kinderen de 
communicatie met anderen uit de 
weg gaan. 
Onze visie sluit, zoals eerder gezegd 

is, aan op die van Bruner, namelijk 
dat binnen de communicatie taal ont
staat. Taal is het middel om op een 
meer abstracte manier te communice
ren met elkaar. Abstract in die zin dat 
we met elkaar kunnen praten over 
'tompoezen' zonder dat die tompoe
zen concreet aanwezig zijn. Wanneer 
door welke oorzaak dan ook die sym
bolische taal niet of verstoord ver
worven wordt, heeft dat vast en zeker 
gevolgen voor de communicatie met 
andere mensen; met opvoeders 
(ouders en leerkrachten) maar ook 
met leeftijdgenoten. Voor het onder
wijs aan ESM-leerlingen is een eerste 
vereiste om de communicatie vermo
gens die de kinderen (nog) hebben te 
behouden, te benutten en te verster
ken. Prof. Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer 
(1998) spreekt van de weg van doen, 
naar denken en durven en voor oude
re leerlingen van de weg van durven, 
naar denken en doen. 
Er kunnen zelfs al bij heel jonge kin
deren verstoringen optreden in de 
interactie met hun ouders. De kans is 
groot dat ouders tegen kinderen die 
anders dan gewoon, anders dan ver
wacht, communiceren (verbaal of 
non-verbaal) een andere gespreksstijl 
met die kinderen zullen ontwikkelen. 
Het is immers veel moeizamer om 
'met' kinderen met communicatie
problemen te praten (een kenmerk 
van de elaborated code) dan om 
'tegen' deze kinderen te praten (een 
kenmerk van de restricted code). Zo 
heeft Wood (1990) vastgesteld dat 
leerkrachten in het AG-onderwijs 
(onderwijs aan auditief gehandicap
ten) veel meer controle over de 
gesprekken met leerlingen houden 
dan in het basisonderwijs het geval is. 
Het gevolg is dat de leerlingen steeds 
meer slechts reageren op de leer
kracht in plaats van zelf taal te 
gebruiken en zelf te communiceren. 
Dit is dus een tweede negatieve spi
raal die in gang gezet kan worden. 
Het zelf functioneel gebruiken van 
taal is immers van het grootste belang 
voor verdere taalverwerving. 
Een andere neerwaartse spiraal kan 
ontstaan doordat taal het middel is 
waarmee kennis verworven wordt. 
Naarmate een leerling meer algeme
ne kennis bezit over een bepaald 
onderwerp zal hij meer ien betere 
conclusies kunnen trekken uit teksten 
of uitingen over het betreffende 
onderwerp. Beschikt hij over minder 
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kennis, dan zal hem veel expliciet 
duidelijk gemaakt moeten worden. 
Zoals we gezien hebben, hebben we 
algemene wereldkennis en taalkennis 
nodig om taal te begrijpen en te pro
duceren. Maar die algemene kennis 
en taalkennis verwerf je middels (het 
begrijpen en produceren van) taal. 
Wil een leerling bijvoorbeeld gevolg
trekkingen kunnen maken uit tek
sten/uitingen, dan is het zo dat hoe 
meer algemene kennis hij over het 
betreffende onderwerp heeft, des te 
beter en meer gevolgtrekkingen hij 
kan maken. 
De wereld- en taalkennis hebben we 
verworven deels door onderwijs te 
volgen, maar vooral door veel met 
anderen te communiceren (vragen te 
stellen, meningen te geven, boeken te 
lezen (een vorm van schriftelijke com
municatie)). En, jawel, het belangrijk
ste middel daartoe is taal, gesproken, 
gebaren of geschreven. 

Door de communicatiedrang die ook 
de meeste ESM-leerlingen eigen is, 
niet te frustreren, geven we de kinde
ren de gelegenheid om zelf zoveel 
mogelijk te leren. Zelf een idee te vor
men van hoe de wereld in elkaar 
steekt, zelfs zoveel mogelijk zelf daar 
woorden aan te geven. Uiteraard 
heeft hij daarbij steun nodig van 
opvoeders. Hun taak daarin is niet 
zozeer die van onderwijzer als wel 
van mediator: het kind is de actor, 
degene die het zelf moet doen, die 
zelf moet leren, inzichten moet ver
werven en de opvoeder moet hem 
daarbij helpen. Dat doet een opvoe

der niet wanneer hij het kind voor
kauwt hoe de wereld in elkaar zit. 
Het kind is dan immers niet meer de 
actor, maar degene die moet reageren. 
Voorkauwen gebeurt vaak a. met 
teveel woorden (die de leerling niet 
kan verstaan, volgen, verwerken) en 
b. vanuit een ander denkkader dan 
dat van het kind. Het denkkader is 
namelijk of dat van de opvoeder zelf, 
of dat van de methode waar deze mee 
werkt. Het is de vraag in hoeverre 
deze aansluit op het denkkader (of de 
belevingswereld zoals we dat in het 
onderwijs noemen) van het kind. 
Bovendien wordt in dat reageren 
zeker een ESM-leerling veel te vaak 
geconfronteerd met z'n falen, met wat 
hij niet kan. 
Wat de opvoeder wel kan doen, is 
proberen om op andere manieren aan 
te sluiten op de denkwereld van het 
kind zelf. Bijvoorbeeld door er te zijn 
wanneer het kind vragen heeft. Maar, 
zo hoor ik leerkrachten uit dit type 
onderwijs tegenwerpen: "Onze leer
lingen stellen nooit vragen." Nee, is 
mijn antwoord, want de vorm, waar
in ze vragen moeten stellen, de woor
den waarmee ze dat kunnen doen, 
zijn hun onduidelijk en onbekend. 
Het feit echter dat ze er de woorden 
niet voor hebben, betekent allerminst 
dat ze geen vragen hebben!! 
Dat is de kunst, de professionaliteit 
van leerkrachten in dit type onder
wijs: inspelen op vragen die de kinde
ren hebben ondanks het feit dat de 
kinderen de vragen niet kunnen stel
len, deze niet onder woorden weten 
te brengen. 

Pas daarna of tegelijkertijd kan de 
leerkracht de kinderen expliciet op 
alle mogelijke manieren leren hoe en 
met welke woorden ze de vragen wel 
kunnen stellen. 
Bovenal moet de leerkracht de kinde
ren stimuleren, motiveren om te blij
ven communiceren, om in gesprek te 
blijven met een ander en met zichzelf. 
Daarmee wordt voldaan aan een 
essentiële voorwaarde voor het ver
werven van taal en dus ook voor het 
overdragen en verwerven van kennis, 
opdat de kinderen zelf betekenis ver
lenen aan de wereld om hen heen. 
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Klankondersteunende Gebaren binnen de Mgr. Terwindtstichting 
Een viertal logopedisten van de Mgr. 
Terwindtstichting ontwikkelde een 
nieuw klankondersteunend gebaren-
systeem, afgeleid van de vingerspel
ling van Nederlands met Gebaren 
(NmG). De gebaren en het bijbeho
rende materiaal zijn bedoeld voor 
auditief en/of communicatief (meer
voudig) beperkte kinderen en jonge
ren. Huidige gebruikers variëren in 
leeftijd van 3 tot 20 jaar en volgen 
ofwel speciaal onderwijs danwei 
voortgezet speciaal onderwijs. Tot de 
stichting behoren ook een tweetal 
zorginstellingen, die eveneens ge
bruik maken van het ontwikkelde 
materiaal. 
Klankondersteunende gebaren die
nen om de vorming van spraakklan-
ken te vergemakkelijken. De gebaren 
geven specifieke kenmerken van een 
klank aan: de articulatiewijze -met de 
duur van een klank, of deze stemheb
bend of stemloos is, nasaal of oraal-
en ze geven de articulatieplaats aan 
van een klank. Klankondersteunende 
gebaren geven visuele, spraak-moto-
rische en tactiel-kinesthetische infor
matie over een spraakklank. 

Sinds eind jaren zeventig zijn er bij de 
Martinus van Beekschool klankon
dersteunende gebaren in gebruik. 
Behalve als visuele steun bij moeilijk 
aan te leren klanken dienden de 
gebaren als hulp bij auditieve discri
minatie. Daarnaast gaven de gebaren 

steun bij het spraakaf-
zien. De voordelen 
van klankondersteu
nende gebaren bij 
slechthorende kinde
ren bleken ook te wer
ken voor kinderen 
met ernstige spraak
moeilijkheden. Twee 
jaar geleden is binnen 
de stichting behoefte 
ontstaan een uniform 
systeem te ontwikke
len voor klankonder
steuning. Doordat de 
stichting twee jaar 
werkt met NmG 
(Nederlands onder
steund met gebaren), 
zijn er nieuwe klank-
o n d e r s t e u n e n d e 
gebaren ontwikkeld 
vanuit de vingerspelling, die hoort bij 
NmG. Aan de handvormen van de 
vingerspelling zijn dan essentiële 
kenmerken van een klank toege
voegd via verschillende input-kana-
len (visueel, spraak-motorisch en 
tactiel-kinesthetisch). Gekozen is voor 
vingerspelling, opdat geen ander 
gebarensysteem hoeft te worden 
geïntroduceerd. 

De gebruiker van klankondersteu
nende gebaren maakt deze met zijn 
voorkeurshand bij de mond. Stem
hebbendheid van klanken geeft de 
gebruiker aan door de andere hand 
los op de keel te leggen. De met de 
hand gemaakte gebaren gaan uit van 
de klanken zoals ze in woorden te 
horen zijn en worden uitgesproken. 

Logopedie en de groep maken 
gebruik van klankondersteuning in 
geval articulatieverbetering is be
oogd. 
Vingerspelling wordt ingezet bij de 
verbetering van schrijfwijze en spel
ling. Voor kinderen met leerproble
men en motorische problemen kinde
ren binnen de Mgr. Terwindtstichting 
zijn enkele van de klankondersteu
nende gebaren vereenvoudigd. 

Het materiaal 
De klankondersteunende gebaren 
zijn door de samenstellers op 
kopieerbare, geplastificeerde kaartjes 
van 8 x 8 cm en grote kaarten van 
20 x 20 cm weergegeven. Deze zijn 
zowel te gebruiken bij logopedische 

therapie als in de klassen. Ook zijn er 
posters met een overzicht van alle 
klankondersteunende gebaren. 
Eén set klankondersteunende geba
ren bestaat uit twintig consonanten, 
t.w. b / d / f / g / h / j / k / l / m / 
n / ng / p / huig-r / tongpunt-r / s 
/ s j / t / v / w / z , verder uit vijftien 
vocalen en tweeklanken, t.w. a / aa / 
au-ou / e / ee / ei-ij / eu / i / ie / o 
/ oo / oe / u / uu / ui. 
Op de afbeeldingen zijn de handvor
men te zien en ook de plaats bij de 
mond waar de gebaren worden 
gemaakt. Tekens geven aanrakingen 
van het gezicht en bewegingen van 
de hand weer. 

Bij de keuze van afgebeelde personen 
is rekening gehouden met de ver
schillende leeftijdsgroepen en ver
schillende culturen. De op school 
gangbare lees- en schrijfmethoden 
dienden als uitgangspunt bij de 
keuze van de letters op het materiaal. 

De klankondersteunende gebaren 
zijn als set van 35 kleine kaartjes te 
verkrijgen voor ƒ 65 (incl. verzend
kosten). 

Voor informatie: 
Mgr. Terwindtstichting 
p / a Martinus van Beekschool 
ijsbeerstraat 31, 
6531 PL Nijmegen 
tel. 024 - 35 595 84 
fax 024-35 022 14 
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Het ESM-Project 1 
Op het Seminarium voor Orthope
dagogiek loopt sinds 1994 'een expedi
tie naar expertise op het terrein van 
ESM'. Met het project trachtte het 
Seminarium kennis op het gebied van 
speciaal onderwijs over te dragen en 
zonodig te ontwikkelen. De coördinatie 
van dit project was in handen van 
M.Mildenberg. Bij een toenemend ver
anderende populatie op scholen, met 
almaar minder slechthorende en zoveel 
te meer kinderen met spraak/taalmoei-
Hjkheden, is de inhoud van het werken 
op de scholen danig aan het verande
ren. In het ESM-project verzamelt en 
ontwikkelt het Seminarium kennis 
over het onderwijs aan ESM-leerlingen. 
Het ESM-project ging van met een 
inventarisatie van knelpunten, zoals 
die door leraren in het ESM-onderwijs 
ervaren werd. Deze inventarisatie leid
de tot een beschrijving van theoretische 
achtergronden. Om het opleidingsaan
bod dichter bij de praktijk te brengen 
ontwikkelde het Seminarium vervol
gens twee modules voor leerlingen, 
volgens de didactiek van het interactief 
leren. Naast theoretische kennis over 
spraak/taalmoeilijkheden wil het 
Seminarium ook praktijkkennis opne
men in het aanbod van scholen met 
ESM-leerlingen. Deze kennis blijkt niet 
zonder meer toegankelijk, doordat 
deze als expertise verbonden zit aan 
individuele leerkrachten. Het 
Seminarium trachtte met een 'situatio
nele benadering' kennis op te sporen 
en deze te beschrijven. Via een doel
treffende onderzoeksmethode, die van 
het 'ontwikkelend onderzoek' toog het 
Seminarium aan het werk. Essentieel 
aan deze onderzoekswijze is onder 

meer dat al tijdens het onderzoek 
onderzoeksresultaten worden terugge
koppeld. Tevens bepalen tussentijdse 
resultaten mede het verdere verloop 
van het onderzoek. 

Over de procedure 
Bij leerkrachten worden video-opna
men gemaakt over een tevoren over
eengekomen lesthema. Leerkrachten 
observeren de banden vanuit hun ken
nis over de leerlingen en klassensitu-
atie; de onderzoekers observeren de 
banden vanuit hun theoretische kennis 
van spraak- en taalproblematiek, van 
interactie en communicatie, van plan
matig handelen en taalstimulering en 
vanuit kennis van kennismanagement. 
Dan volgt een interview met de leer
kracht, die -met ondersteuning van de 
beelden- zijn handelen kan toelichten. 
Interviews zijn daarna letterlijk overge
nomen en als tekst gebundeld naar 
onderwerp. 

In kaart brengen 
Delen van teksten uit de interviews zijn 
-met toestemming van de leerkrachten-
opgenomen in het praktijkboek. Aldus 
illustreren de fragmenten de theorie. 
Citaten kunnen bij de lezer de praktijk 
uit de klas oproepen. Abstracte begrip
pen als de invloed van responsiviteit en 
pedagogisch klimaat op de sociaal-
emotionele ontwikkeling en (dus) op 
de taalontwikkeling krijgen duidelijker 
gestalte. 

Terugkijken en terugkoppelen 
Kenmerkend aan het ontwikkelend 
onderzoek is de terugkoppeling van 
resultaten aan de onderzochten, die 

deze resultaten wederom in praktijk 
brengen. Feed-back op het handelen 
van de leerkracht is in het ESM-project 
als volgt gegeven: 
- de videoband is voor de leerkracht 
een middel zichzelf te observeren; 
- het interview betekent het reflecteren 
van de leerkracht op diens eigen han
delen; 
- vragen van de onderzoekers over het 
handelen en suggesties vanuit het 
ESM-project kan de leerkracht als 
coaching gebruiken. 
Het ESM-project biedt leerkrachten 
bewustwording in handelen, stelt hen 
in staat het handelen te vernieuwen, 
kritisch te kijken naar eigen gedrag en 
ervan te leren. Op schoolniveau kan 
terugkoppeling van onderzoeksresul
taten aanleiding tot discussie over stra
tegisch beleid, over hiaten en sterke 
punten en tot kennismanagement lei
den binnen de school of sector. 
Leerkrachten achtten het waardevol 
om binnen de hectiek van hun vak op 
deze wijze bij de onderwijspraktijk stil 
te staan en daardoor te werken aan ver
hoging van hun competentie. 
De tot dusverre verzamelde kennis is 
tot een praktijkboek en modules ver
werkt voor (aankomende) leerkrachten 
in het ESM-onderwijs. Metho-dische 
principes en richtlijnen voor onder 
meer een woordenschatles, voor een 
kringgesprek hebben zo vormgekre-
gen. Deze zijn te gebruiken in de klas-
sensituatie om het eigen handelen bij te 
stellen. Het ligt in de bedoeling dat 
meer praktijkboeken volgen. 

Drs. J.C.A. Constandse - Van Dijk 

Het ESM-Project 2 
ESM kan een zelfstandige stoornis zijn, 
ofwel ontstaan als gevolg van, of ook in 
samenhang met- andere problemen. 
Als brede definitie die gericht is op het 
onderwijs is hier gekozen voor 'ESM 
als een aangeboren of prelinguaal ver
worven stoor-nis in de taalvaardigheid 
en in de spraak, die het begrijpen van 
taal, het spreken of combinaties van 
beide kan betreffen, waardoor 
communicatienood ontstaat en die spe
ciale pedagogische en didactische 

maatregelen vereist. In het theoriedeel 
van het ESM-project beschrijft 
Wagenaar de categorieën kinderen die 
al dan niet onder de definitie vallen en 
gaat in op specifieke problematiek van 
meertalige kinderen. Bij de verwijzing 
en plaatsing van kinderen met ESM 
gaat het om de vraag naar 'achterstand' 
dan wel 'afwijking'. Een kind met taal
achterstand zal gebaat zijn bij een alge
meen taalstimulerend beleid, te realise
ren op een goede basisschool. Een kind 

met een taaiafwijking daarentegen ver
eist meer gespecialiseerde hulp, binnen 
het speciaal onderwijs. Communicatie 
geldt als voornaamste functie van taal; 
daarnaast is taalvaardigheid een 
belangrijk instrument voor het denken. 
Bij kinderen is het bovendien een 
gewichtig instrument voor de ontwik
keling van de intelligentie. 
Op school speelt taal een centrale rol: 
'taal' als vak en taalvaardigheid als 
noodzakelijke voorwaarde om andere 

VHZ • jaargang 40 nummer 3 • oktober 1999 



GEHOORD EN GEZIEN 

vakken te leren. De stoornis ESM heeft 
daarom juist vérstrekkende gevolgen 
op cognitief en sociaal-emotioneel 
gebied voor een kind. In de taalverwer-
vingsfase (tot ongeveer het zevende 
jaar) maken kinderen allemaal dezelfde 
soorten 'fouten'. Ze zijn dan moeilijk te 
onderscheiden van ESM-problemen. 
Om die reden is kennis van de 'gewo
ne' taalverwervingsprocessen van 
groot belang. Leerkrachten zullen bij 
hun leerlingen onderliggende of bijko
mende problematiek moeten (her
kennen. Zintuiglijke stoornissen als 
gehoorproblemen, ernstige cognitieve 

beperkingen en andere neurologische 
stoornissen kunnen als basis fungeren 
voor de ESM-stoornis. 
Omgevingsfactoren oefenen eveneens 
hun invloed uit. In het gunstige geval 
compenseren ze een zwakke taalaan
leg, in het ongunstige geval verergeren 
ze een bestaand taalprobleem. Tot de 
risicofactoren voor kinderen met een 
zwakke taalaanleg mogen ernstige 
pedagogische verwaarlozing, extreme 
sociaal-economische omstandigheden 
en -tot op zekere hoogte- meertaligheid 
worden gerekend. 
De verschijningsvormen van ESM 

staan in het door Wagenaar toegelichte 
boek met voorbeelden beschreven. 
Benadrukt is de onderlinge samenhang 
van afzonderlijke ESM-verschijnselen: 
taalvaardigheid vormt altijd een geheel. 
Observatie van taalgedrag in natuurlij
ke, communicatieve situaties in de klas 
geeft meer en belangrijker informatie 
over de taalmogelijkheden en -beper
kingen dan een formele test. Multi-dis-
ciplinaire samenwerking tussen dia-
gnostici, leerkracht en andere begelei
ders is dan ook van grote waarde. 

E. Wagenaar 

Koninklijke Ammanstichting ace 
M I D D E N - N E D E R L A N D 

Samenwerking 
In september hebben de directeuren en 
de besturen van de scholen en diensten 
van ACC Midden-Nederland (Utrecht 
en Amersfoort) en De Kring (Goes) en 
van de Koninklijke Ammanstichting 
(Rot-terdam) besloten tot vergaande 
samenwerking van deze drie organisa
ties. De besturen zullen samen met 
management, medezeggenschapsorga
nen, teams en ouders de komende jaren 
bouwen aan een nieuwe organisatie. De 
samenwerking is een logisch gevolg 
van het voorgenomen overheidsbeleid 
om Regionale Expertise Centra te vor
men. Met de samenwerking wil men 
bereiken dat er in Midden- en 
Zuidwest-Nederland een goed en zo 

breed mogelijk aanbod van onderwijs 
en zorg komt voor auditief en/of com
municatief gehandicapten. Hieraan 
nemen de scholen voor dove en slecht
horende kinderen en kinderen met 
spraak- en/of taalmoeilijkheden in 
deze regio deel: ACC Alfonso Corti 
School, ACC Bertha Muller School, 
ACC De Taaikring, ACC Prof. 
Groenschool, De Kring, Dr.F.Hoge-
windschool, L.W. Hildernisseschool, 
P.J.Evertseschool, Rudolf Mees 
Instituut, S. Jonkeren-school. Daarnaast 
is er een aantal diensten betrokken: de 
Dienst Ambulante Begeleiding in 
Rotter-dam, ACC Dienstverlening en 
ACC Expertise, Onderzoek en Ontwik
keling. Voorts heeft de Ammanstichting 
in Rotterdam, Utrecht, Goes en Bergen 
op Zoom audiologische centra. Een 

Samenwerking e ff 3 th 3 
Dove leerlingen in regulier voortge
zet onderwijs, Stedelijk College 
Zoetermeer en doveninstituut Effa-
tha gaan nauw samenwerken. 
Het Stedelijk College Zoetermeer en 
het christelijk instituut voor doven, 
auditief en communicatief gehandi
capten te Zoetermeer tekenden op 
dinsdag 5 oktober 1999 een intentie
verklaring om te komen tot een duur
zame samenwerking op onderwijs
kundig gebied. Deze samenwerking 
maakt het mogelijk voor doven om 

onderwijs te volgen in het regulier 
voortgezet onderwijs. 
De besturen van beide instellingen 
willen op deze manier de integratie 
van doven in het regulier onderwijs 
bevorderen. Dove leerlingen van 
Effatha kunnen door de overeen
komst gebruik maken van het brede 
onderwijsaanbod van het Stedelijk 
College Zoetermeer. Afgelopen twee 
jaar is met een beperkt aantal dove 
leerlingen ervaring opgedaan. 
Zij hebben onderwijs gevolgd samen 

kring 
bundeling van krachten van deze orga
nisaties is van invloed op de kwaliteit 
en de verbetering van het onderwijs en 
de dienstverlening dat geboden wordt. 
Door nauw samen te werken kan exper
tise verder ontwikkeld worden. 
Samengaan betekent ook dat er een 
goede afstemming komt in het aanbod 
van onderwijs en zorg in de regio waar 
de scholen en centra werkzaam zijn. 
Bovendien ontstaat er een nieuwe orga
nisatie, die op professionele wijze aan
gestuurd kan worden. 

Contactadressen: 
ACC Midden-Nederland: 
030-2619010 
De Kring: 0113-213407 
Koninklijke Ammanstichting: 
010-4132280 

S T E D E L I J K college 
Z O E T E R M E E R 

met horende leerlingen. De benodig
de specifieke begeleiding werd hier
bij verzorgd door Effatha. De ervarin
gen stemden betrokkenen zo positief 
dat besloten is tot een duurzame 
samenwerking. Een overeenkomst 
van deze aard met het voortgezet 
onderwijs is de eerste in Nederland. 

Voor meer informatie: 
Stedelijk College Zoetermeer, 
telefoon (079) 33 10 300 
Effatha, telefoon (079) 32 94 500 
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Leidinggevenden bezinnen zich op toekomst 
Van de Stuurgroep ambulante begeleiding 

Op de VeBOSS-conferentie 1999 vond 
op donderdagmiddag een bijeen
komst van leidinggevenden binnen 
de ambulante begeleiding plaats. 
Deze bijeenkomst was geïnitieerd 
door de stuurgroep ambulante bege
leiding. Dit naar aanleiding van 
gehoorde wensen, her en der in den 
lande, om vaker als leidinggevenden 
AB bij elkaar te komen om ervarin
gen, vragen en wetenswaardigheden 
met elkaar uit te wisselen. 
De bijeenkomst, waaraan vertegen
woordigers van 22 scholen hebben 
deelgenomen, werd ingeleid door de 
heer Ton Lebbink, directeur van de 
Mytylschool in Tilburg en voorzitter 
van het landelijk overleg cluster 3 
(mytyl en zmlk). Hij hield een inspi
rerende lezing over de organisatie 
van een dienst ambulante begelei
ding. 
Om ons goed te kunnen voorbereiden 
op alle veranderingen in de toekomst, 
is het opzetten van een regelmatig lei-
dinggevendenoverleg een goed ini
tiatief. Om dit overleg verder vorm te 
geven, werd de rest van de tijd in 

groepen gediscussieerd over mogelij
ke onderwerpen en frequentie van 
vergaderen. 
Uit de discussie bleek dat er genoeg 
items waren waarover men met 
elkaar van gedachten wilde wisselen, 
uit de suggesties zijn vier thema's 
gedestilleerd: 
1 .landelijk beleid 
2.organisatie van de dienst AB en de 
taken van de coördinator 
3.financien en formatie 
4.taak, functie en profiel van een 
ambulant begeleider, en opleiding AB. 
De stuurgroep organiseert daarom in 
het komende schooljaar twee bijeen
komsten voor leidinggevenden ambu
lante begeleiding (op 1-10-1999 en op 
18-02-2000). Daarna zal de groep lei
dinggevenden AB regelmatig een 
eigen overleg gaande moeten hou
den, naar verdere behoefte. 

De volgende studiedag voor ambu
lant begeleiders georganiseerd door 
de Stuurgroep is gepland op 12 
november 1999 te Nijmegen. Noteer 
deze alvast in uw agenda! De voorbe

reidingen zijn in volle gang. Een van 
de lezingen op deze dag zal gaan 
over de uitkomsten van het onder
zoek van de IVA naar het ontwikke
len van een goed evaluatie-instru
ment waarmee de opbrengst van de 
AB en de tevredenheid van klanten 
gemeten zal kunnen worden. Verder 
is het de bedoeling om, net als vorig 
jaar, een aantal praktijkgerichte 
workshops te organiseren. In sep
tember kunt u een uitnodiging ver
wachten. 

Op dit moment is de stuurgroep 
bezig met het herschrijven van de 
brochure ambulante begeleiding. We 
hopen de herziene versie in novem
ber gereed te hebben, zodat op de stu
diedag, 12 november in Nijmegen, 
exemplaren te verkrijgen zijn bij de 
secretaris, de heer Hoogendoorn (dr. 
P.C.M. Bosschool, Arnhem). 

Anja Brederveld 
Grietje Polman 

Ouders als partners 
Van de werkgroep gezinsbegeleiding 
Tijdens een workshop in maart voor 
ouders van de BOSK en FOSS (beiden 
ouderorganisaties) bleek hoe machte
loos ouders zich kunnen voelen in het 
contact met medewerkers van de 
school van hun gehandicapte kind. 
Centrale klachten waren: geen tijd 
voor de ouders, afspraken niet nako
men en herhaald weigeren om in te 
gaan op serieuze vragen van ouders. 
Een vraag die bij mij naar aanleiding 
van dit soort opmerkingen naar 
boven kwam, is: Over wiens kind 
spreken wij? 
Ik vermoed, dat we het snel eens wor
den over het antwoord: "We spreken 
over een kind met ouders of verzor
gers". Het is niet het kind van profes
sionals, maar het kind van ouders. 
Ook het hebben van een handicap 

betekent niet dat de zeggenschap van 
de ouders vermindert en die van pro
fessionals toeneemt. 
Dat betekent dat wij, de professionals, 
een opdracht hebben. De opdracht 
namelijk om goed onderwijs te geven 
aan dat ene gehandicapte kind in 
overleg met zijn ouders. Daarom de 
titel van deze oproep: ouders als part
ners. 
Als professionals, werkzaam op scho
len voor auditief/communicatief 
gehandicapte kinderen, zijn we druk 
bezig om naast ons dagelijkse werk 
(onderwijs geven aan de genoemde 
groep kinderen) gestalte te geven aan 
het rugzakbeleid. Dat wil zeggen we 
zijn druk bezig om te komen tot 
expertisecentra. En we zijn druk met 
het beschrijven van de toelatingscrite

ria voor de verscheiden handicaps. 
Evenzo behoren wij ons extra in te 
zetten voor het derde belangrijke 
Rugzakelement: keuzevrijheid en 
medezeggenschap van ouders. Ik 
roep jullie, professionals, dan ook op 
om daar werk van te maken: ouders 
de gelegenheid te geven hun ouder
schap op een goede wijze uit te oefe
nen. 

Rob Boerman, directeur ACC 
Dienstverlening (030-2627020). 
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VAN DE BESTUREN 

Van het VeBOSS-bestuur 
Werkgroep NT2 
De werkgroep NT2 bestaat dit jaar 10 
jaar. Op 7 september is dit gevierd 
met een jubileum bijeenkomst. 
Tijdens de bijeenkomst heeft de heer 
D.Ghobrial iets verteld over het 
Project Bevordering Ouderparticipa
tie Allochtone ouders. Dit project 
heeft de afgelopen 2 jaar in de 
Koninklijke Ammanstichting plaats
gevonden. Daarnaast heeft mevrouw 
A.Drubbel stilgestaan bij de historie 
van het NT2-onderwijs in de afgelo

pen 10 jaar. 
Het bestuur van de VeBOSS feliciteert 
de werkgroep met haar jubileum en 
haar bijdrage voor het NT2-onder-
wijs in de afgelopen jaren en wenst 
haar veel succes voor de toekomst. 

www.veboss.nl 
Sinds kort heeft de VeBOSS een eigen 
site op het wereldwijdeweb. Al lan
ger was er op internet het nodige te 
vinden over de VeBOSS, maar nu is 
onder een eigen domeinnaam een 

nieuwe site opgezet. Met deze site 
wil het bestuur van de VeBOSS dat de 
onderlinge communicatie binnen de 
vereniging een impuls krijgt. 
Werkgroepen en stuurgroepen wor
den van harte uitgenodigd een eigen 
bijdrage te leveren. 

André Braun, secretaris VeBOSS 

VeBOSS en FOSS onder tekenen "Protocol Ouderpartic ipatie ' 

Op 2 juni jl. hebben de voorzitters 
van VeBOSS en de oudervereniging 
FOSS hun handtekening gezet onder 
het "Protocol Ouderparticipatie". 
Ven beide zijden is gesteld dat ouder
participatie past in een moderne tijd, 
waarin ouders als serieuze gespreks
partners worden gezien met eigen 
verwachtingen ten aanzien van de 
ontwikkeling van hun kind. Met het 
protocol onderstrepen de besturen 
van de VeBOSS en de FOSS het 
belang van ouderparticipatie en spre
ken zij de intentie uit om naleving 
van dit protocol zoveel mogelijk te 

bevorderen. Belangrijke elementen 
uit het protocol zijn de wijze waarop 
ouders worden geïnformeerd, kwali
teitseisen die aan scholen gesteld 
mogen worden en de invloed van 
ouders op het beleid van de school. 
Met het vaststellen van dit protocol 
heeft de SH/ESM-sector de primeur 
binnen het speciaal onderwijs om op 
deze wijze de ouderparticipatie con
creet te bevorderen. Het anticipeert 
bovendien op de toekomstige positie 
van ouders binnen het "rugzak-tra
ject". Naast de SH/ESM scholen zul
len verder alle relevante instanties 

een exemplaar ontvangen. Voor indi
vidueel belangstellenden is het proto
col gratis te bestellen via de FOSS: 
Postbus 480, 3500 AL Utrecht. 
Tel.: 030-2340663; Fax: 030-2369595. 

Paul, bedankt! 
Soms lijken de dingen voor altijd zo 
te zijn en dat is goed en vertrouwd. 
Zo was het ook bij Paul als redactie
lid van de Van Horen Zeggen. Als 
vertegenwoordigende bestuursleden 
vanuit St. Michielsgestel konden wij 
altijd op hem terugvallen als het 
zaken rond Van Horen Zeggen betrof. 
Op deze manier was de link met Van 
Horen Zeggen steeds voor iedereen 
duidelijk. We weten dit uit eigen 
ervaring en hebben het dus niet vhz. 
Paul heeft zijn bijdrage geleverd aan 
het blad in de periode dat het uit
groeide van een goed verenigings
blad tot een zeer goed en aantrekke

lijk vakblad. Uit de keuze van de arti
kelen blijkt dat de redactie steeds de 
balans in de gaten houdt tussen de 
verschillende interessegroepen en 
ongetwijfeld heeft Paul de inbreng 
vanuit het dovenonderwijs binnen de 
redactie en het blad mede gegaran
deerd. In een tijd dat mensen hun 
vrije tijd op velerlei wijzen kunnen 
besteden, moeten we zuinig zijn op 
de mensen die zich willen inzetten 
voor onze verenigingen. We zijn de 
mensen die dat doen iedere keer 
weer heel dankbaar. 
Paul, ook jij heel hartelijk bedankt, 
dat je jarenlang delen van je vrije tijd 

hebt willen besteden aan het redac
tiewerk en dat je je bijdrage hebt 
gegeven aan ons blad. 

Fred Saan 
Voorzitter VEDON. 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Binnenlandse Tijdschriften, door Annelies Bron, lid van de redactie 

Horen, 27e Jaargang, juli/augus
tus 1999, nummer 4 
Nathalie Jansen: "Ik kan jullie toch 
niet verstaan" 
In dit artikel wordt ingegaan op het 
promotieonderzoek van dr. Theo van 
Eldik. Hij promoveerde in februari 
j.l.op een studie naar emotionele- en 
gedragsproblemen bij dove kinderen. 
Van Eldik had gemerkt dat er wel 
onderzoek is gedaan naar de taal- en 
spraakverwerving van dove kinde
ren, maar dat er eigenlijk weinig 
bekend was over het sociale leven 
van dove kinderen. Voor zijn onder
zoek onderzocht van Eldik 238 gezin
nen. Het is voor ouders belangrijk te 
weten dat zij niet alleen worstelen 
met de sociaal-emotionele problemen 
van hun dove kind. Zij durven hier
door eerder met anderen te praten 
met anderen over hun problemen. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 
7 1 , mei 1999, nummer 5 
M.C. de Groot, A.M. Helder, De prin
cipes van sensorische integratie 
De auteurs leggen in dit artikel uit 
wat sensorische integratie is. De laat
ste jaren wordt sensorische integratie 
Meeds meer toegepast binnen de 
logopedische therapie. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 
7 1 , juli/augustus 1999, nummer 
7 / 8 
L.T.A. Tonnaer, Narratieve vaardig
heden bij kinderen 
In dit artikel wordt ingegaan op de 
ontwikkeling van narratieve vaardig
heden bij basisschoolkinderen tussen 
zes en negen jaar. De auteur heeft een 
screeningsformulier waarmee deze 
vaardigheden gescreend kunnen 
worden vertaald en bewerkt. Er is 
ook onderzoek gedaan naar de narra
tieve vaardigheden van kinderen met 
en kinderen zonder taalontwikke
lingsstoornissen. In dit artikel wordt 
hierover geschreven. 

Basisontwikkeling Bulletin 24 juni 
1999 
Frea Janssen-Vos, Ken je de vijf 
impulsen al? Het didactisch hande
lingsmodel van Basisontwikkeling 
Er wordt hier ingegaan op de rol van 
de leerkracht in Ontwikkelingsge
richt Onderwijs. Deze wordt beschre
ven in het boek "Basisontwikkeling in 
de onderbouw" (1997). De leerkracht 
maakt in het Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs gebruik van vijf stappen 
(impulsen) die bij de kinderen leiden 
tot initiatief nemen en betrokkenheid. 

R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e n 
Do 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 mei 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 «voorden. 
I lel moei 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 liet eind van het artikel informatie over de auteur en een lite
ratuurlijst opgenomen mei 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, ol 
zal het artikel, in overleg met de auteur, inkorten. 

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

Anita de Zeeuw, Ik zie - ik zie: de 
fotograaf 
Dit artikel beschrijft een praktijkvoor
beeld van de toepassing van de hier-
bovengenoemde vijf stappen. De 
auteur vertelt hoe zij het thema: de 
fotograaf in haar kleutergroep heeft 
uitgewerkt volgens de principes van 
Basisontwikkeling 

De wereld van het jonge kind april 
1999 jaargang 26 nummer 8 
Anthon de Vries, De stille test van 
Snijders-Oomen 
In dit artikel wordt de ontstaansge
schiedenis van de Snijders-Oomen 
Non-verbale intelligentietest (SON) 
beschreven. Tevens wordt aandacht 
geschonken aan nieuwere versies van 
de test. 

van een artikel 

/ 

\ Illustraties en foto's 
Illustraties dionen duidelijk in zwdil getekend te zijn. hoto's mogen ook 
in kleur mir*'n a^Releverd. / e worden wol altijd m een kleur arge-
drukt. Een Aflfroto van de auteur wordt bij hel artikel geplaatst. 
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 
\,\n I [oren /eggen 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 Til I formaal en als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaalI moeten worden bewerkt, zodat de inhoud op 
juiste wijze kan worden weergegeven. Eenvoudige persoonlijke aante
keningen zijn onvoldoende. De spelling is die van de officiële Neder
landse Spelling (Groene boekje). In wetenschappelijke artikelen moei 
vaktaal zoveel mogelijk worden vermeden of zodanig omschreven, dat 
de teksl voor het merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 
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NIEUWSMARKT 

Voorlichtingsbijeenkomst 
Gernndheidsynrg Utrerht 

Door goed opgeleide mensen naar ontwikkelingslanden te zen
den tracht de stichting VSO Nederland (Voluntary Service 
Overseas) personele tekorten aldaar op te vullen. Momenteel zijn 
130 Nederlanders -op een totaal van 1.800 VSO'ers - actief in 
het buitenland. VSO is de grootste Europese uitzendorganisatie 
van beroepskrachten naar ontwikkelingslanden. VSO Nederland 
bemiddelt op aanvraag van lokale organisaties in de Derde 
Wereld bij uitzending van beroepskrachten op terreinen als 
gezondheidszorg, landbouw, onderwijs, bedrijfsadvies, techniek 
en maatschappelijk werk. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst 
op zaterdag 1 3 november geeft de VSO -tussen 1 3 uur en 1 6.45 
uur - informatie over uitzendmogelijkheden in de gezondheids
zorg. De bijeenkomst vindt plaats in de Hogeschool Domstad, 
Koningsbergerweg 9 in Utrecht. Voor informatie en aanmelding: 
VSO Nederland, Hooghiemstraplein 142, tel. 030 - 2 7 6 9 2 3 1 ; e-
mail: info@vso.nl-http:Wwww.vso.nl 

'Betere zorg van top tot teen' 
- congres Amsterdam 
Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsprojecten hebben 
zodanig vruchten afgeworpen dat tien samen
werkende paramedische beroepsverenigingen 
er een congres over gaan houden. Op 21 
maart 2000 vormen een aantal sprekers, 
workshops en discussiebijeenkomsten in 
Amsterdam RAI de afsluiting van het program
ma 'Bevordering Kwali tei tsontwikkel ing 
Paramedische Zorg' . De organisaties presen
teren de bereikte resultaten voor paramedici, 
beroepsorganisaties van verwijzers, directies 
en management van instellingen voor gezond
heidszorg, patiënten- en belangenverenigin
gen, zorgverzekeraars, overheid en zieken
fondsraad. 

Prijs van deelname aan het congres: ƒ 125,-. 
Voor informatie of folder en aanmeldingsfor
mulier: Mw. E.M. Winter, Postbus 9697 , 3506 
GR Utrecht, tel. 030 - 273 96 30 , fax 030 -
273 94 77, e-mail Congressen@Nzi.nl. 

Informatieve cd-rom: 
'VMBO, nieuwe wegen, nieuwe kansen' 
Het KPC stelde een cd-rom samen om leraren, directie van basis-
en voortgezet onderwijs te informeren over het voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) met de vier leerwegen en 
de zorgstructuur. Ook is de cd-rom geschikt voor ouders en leer
lingen, die te maken hebben met vbo en mavo. Verder is de cd-
rom bruikbaar voor de Regionale Opleidingen Centra. Schjolen 
voor het primair onderwijs ontvangen de cd-rom kostenloos, 
scholen voor voortgezet onderwijs, ROC's en andere belangstel
lende kunnen de cd-rom bestellen. Het bestelnummer is 
2 .100.09. ; de kosten zijn ƒ 15 (excl. BTW en verzendkosten). 
Voor informatie: KPC Groep, Postbus 482, 5201 AL Den Bosch., 
tel. 073 - 6247 247.Internet-site: ht tp: / /www.kpcgroep.nl 

Signing Books 
tussenstand enquête 

Tot eindconclusies kunnen de medewerkers 
van het Signing Books Project nog niet over
gaan. Uit een peiling van de eerste reacties 
op de in mei gehouden enquête echter zijn 
wel enkele aanbevelingen af te Izen. Zo vin
den leerlingen het prettig naar video te kijken 
en vragen te beantwoorden. Het Signing 
Books Project verwerkt de tot eind september 
binnengekomen gegevens van de enquête in 
haar nog te verschijnen analyses. Zowel leer
krachten van scholen voor doven, leerlingen 
als ouders hebben de vragenlijst kunnen 
invullen. Belangstellenden kunnen via Internet 
resultaten bekijken: h t tp : / /www.ea.n l /onder-
wijs.htm. 

Analyses taalmethoden verspreid 
Aan alle basisscholen is door de Stichting Leerplanontwikkeling 
(SLO) vanaf april een overzicht verzonden met analyses van elf 
actuele en compleet leverbare methoden Nederlandse taal: 'De 
Gids voor Nederlandse taal ' . De gids beoogt ondersteuning te 
bieden bij de kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs door 
de keuze vna een nieuwe onderwijsmethode meer inzichtelijk te 
maken, en deze t objectiveren. Op aanvraag zijn eveneens uit
gebreide analyses van de onderzochte methoden beschikbaar. 
Analyses, het algemeen deel danwei de uitgebreidere analyses 
zi jn aan te vragen via: mevr. G. Dubbink, tel. 053 - 4840360. 
Voor informatie bij de SLO: Jan de Vuijst, tel. 053 - 4840645 of 
Gaby Meijerink, tel. 053 - 4840287. 

11 

^ 

Publicatie 
'Een doof kind in de groep' 
In een 48 pagina's tellende publicatie geven 
volwassenen die dove kinderen in een groep 
begeleiden, hun ervaringen weer. De zes 
praktijkverhalen komen van de hand van een 
paardrij-instructeur, een danslerares, twee 
crècheleidsters en drie leerkrachten. Twee 
professionele begeleiders maken het boek
werkje compleet. Zij schenken aandacht aan 
extra-ondersteuning aan de scholen. De 
publicatie wil mensen in verenigingen, clubs, 
instellingen en scholen wijzen op de specifie
ke benadering die de aanwezigheid van een 
dove in het gezelschap vraagt. 
Tekstschrijver: Annelies van Lonkhuyzen van 
D&L, Utrecht 

Redactiecommissie: Anja Hiddinga, Els van 
der Zee 
Prijs: vijf gulden plus porto 
Te bestellen: Fodok, Postbus 754 , 3500 AT 
Utrecht. 
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NIEUWSMARKT 

Eerste taalboek voor doven en slechthorenden 

'laai: kijken en doen' 
Via de cursus 'Taal: kijken en doen' kunnen dove en slechthoren 
de leerlingen vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs (mits 
NGT-vaardig) op een speelse en creatieve manier kennismaken 
met de gebarentaal. De lessenreeks heeft ten doel in tien hoofd
stukken kinderen -en ook oudere cursisten- belangrijke onderde
len over taal en specifiek over gebarentaal te leren. De cursus 
'behandelt' grotendeels de NGT, bespreekt de eigenschappen 
van de gebarentaal, taal als visueel communicatiemiddel, woor
den en woordenboeken. Aan de orde komen eveneens de over
eenkomsten en verschillen tussen gesproken en (verschillende) 
gebarentalen. Bovendien krijgen heel specifieke gebarentaalver
schijnselen als rolnemen, localisatie, variante werkwoorden, het 
gebruik van 'classifiers', verhaaltjes, grappen en gedichten volop 
aandacht. De cursus is bedoeld voor basisonderwijs van dove-
ninstituten en scholen voor slechthorenden, vso voor doven en 
slechthorenden, gezinsbegeleiding, welzijnsinstellingen, faculteit 
letteren van universiteiten, docent-tolk NGT, opleiding logopedie, 
pabo's en belangstellenden in (gebaren(taal). 
Auteur van 'Taal: kijken en doen' is Inge Zwitserlood, die samen 
met Sonja Sengers het bovengenoemde project in boekvorm ten 
uitvoer bracht. Het project stond onder leiding van W i m 
Zonneveld, hoogleraar Taalkunde aan de Universiteit Utrecht. 
'Taal: kijken en doen' kwam totstand in een samenwerkingspro
ject van het Doveninstituut Voorburg met de Wetenschapswinkel 
van de Utrechtse Letterenfaculteit en taalkundigen van het 
Utrechts Instituut voor Linguistiek OTS van de Universiteit Utrecht. 
Het complete pakket, met een docentenboek van 216 pagina's en 
antwoordenboek van 276 pagina's in r ingband (A4-formaat) en 
video is uitgegeven door Van Tricht Uitgeverij, Rijksstraatweg 28, 
7391 MR Twello, tel. 0571 - 27 49 09 ; ISBN 90 73460 92 1. 
De kosten voor een complete set bedragen ƒ 1 50 ; 

Studiedag Vereniging 
v V \ V ^Êk 'O en A' 

De vereniging ter bevordering van ortho-ago-
gische aktiviteiten houdt op 27 november tus
sen 10 en 16 uur in De Reehorst te Ede een 
Studiedag. De vereniging koos 'Opvoeden met 
alle geweld' tot thema van de bijeenkomst. 
Niet-leden kunnen een folder aanvragen 
via:M. de Mooij-Janson, Overburgkade 38, 
2275 XV Voorburg. 

\ 

ieve jongeren gezocht 
voor zeskamp 
Op 13 november houdt de Slechthorende 
Jongeren Organisatie (SHJO) een zeskamp in 
Utrecht. Het sportieve samenzijn is bedoeld 
voor slechthorende jongeren en jongeren met 
spraaktaalmoeili jkheden, in de leeftijd van 12 
tot 30 jaar. Een evenwichtsrace op een super
bal, een kruiptunnel, een steprace en meer 
spannende spelen vormen de ingrediënten 
van deze Zeskampdag. Een folder is aan te 
vragen via: SHJO Oudegracht 37, 351 1 AC 
Utrecht, tel. 030 - 232 8682, fax. 030 -

BOEKBESPREKING 

Wajira de Weijer 
Haan zoekt huis met geluk 
Twello Van Tricht, uitgeverij 
ISBN 90 73460 44 1 

Haan zoekt huis 
met geluk 

m 

Dit prentenboek verschijnt in de Troef-
reeks. Deze richt zich op lezers met 
een achterstand in de Nederlandse 
taal. Haan gaat in dit boek op zoek 
naar een fijn huis. Hij gaat allerlei die
ren langs om in hun huis te kijken. 
Aan ieder huis is wel iets dat minder 
prettig is en zo komt haan tot de con
clusie dat zijn eigen huis zo gek niet is. 
In de tekst worden worden vervangen 
door plaatjes, zodat kinderen zelf mee 
kunnen lezen. 

Greet Huybrechts e.a. 
Articulatie in de praktijk: consonan
ten, ISBN 90 334 4030 X 
Articulatie in de praktijk: vocalen 
en diftongen, ISBN 90 334 4031 9 
Uitgeverij ACCO 
Beide boeken zijn een volledig herzie
ne uitgave van eerder verschenen edi
ties. De boeken bevatten allerlei oefe
ningen voor het oefenen van de uit
spraak van klinkers, tweeklanken en 
medeklinkers. In het boek komen de 

klanken voor in alle mogelijke posities 
in woorden. Er zijn oefeningen op 
woord-, zins- en tekstniveau. Ook wor
den er discriminatie oefeningen aange
boden. Er staan zowel oefeningen voor 
kinderen in als voor volwassenen. Er 
worden ook tips gegeven voor de ver
betering van foute klanken. 
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Van Horen Zeggen is een uitgave van de Vereniging 
ter Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding 
en Begeleiding van Doven in Nederland en de 
Nederlandse vereniging tot bevordering van het 
onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen 
met spraak- en / of taalmoeilijkheden. 

HOOFDREDACTIE 
Mw. M.C. Bruins 

EINDREDACTIE 
Dhr. F. C. M. Mollee 

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

REDACTIE-ADRES 
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 

Kopij, ingeleverd vóór 18 februari, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 14 april, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 1 september, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de derde aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 20 oktober, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de 

geldende jaargang. 

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 

• H. Brouwer, secretaris 
Borkmolen 36, 9723 DH 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 
• AJ. Braun, secretaris 
• ambtelijk secretariaat en ledenadministratie: 

VeBOSS 
Dhr. drs. M. Strik 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht 
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892 

• M. v. Lee, penningmeester 
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. 40,- per jaar 
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 

Losse nummers: fl. 10,-
Indien u vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement niet 

hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd. 

ADMINISTRATIE VAN HOREN ZEGGEN 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen giet spraak- en/of taalmoeilijkheden 

POSTC. 
3814 TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5628 WE 
5629 CC 
7500 AR 
7500 AR 
4461 DS 
4460 MA 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3032 AD 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 

1740 A K 
1741 MC 
3523 CL 
3523 HB 
3563 V] 
3563 EN 
3563 EP 
3563 EP 
S012 VA 

PLAATS SCHOOL 
Amersfoort ACC - Prof. Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
Amsterdam Mgr. Hermusschool 
Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
Arnhem De Stijgbeugel - V.S.O. 
Breda De Spreekhoorn 
Drachten De Skelp 
Eindhoven Instituut Sint Marie 
Eindhoven School de Horst 
Eindhoven School de Beemden (8-20 jr.) 
Eindhoven School de Beemden (3-8 jr.) 
Eindhoven Ekkersbeek - V.S.O. 
Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Enschede Het Maatman - V.S.O. 
Goes De Kring 
Goes de Kring - V.S.O. 
's-Gravenh. Cor Emousschool 
Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
Groesbeek de Wylerberg- internaat 
Groningen Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem Prof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
Leiden De Weerklank 
Leiden De Weerklank - V.S.O. 
Nijmegen Martinus van Beekschool 
Nijmegen De Marwindt - V.S.O. 
Nijmegen De Open Cirkel -internaat 
Rotterdam Dienst Ambulante Begeleiding 
Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam P.J. Evertseschool - V.S.O. 
Rotterdam S. Jonkerenschool 
Rijswijk De Voorde 
Schagen Burg. de Wildeschool 
Schagen O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Utrecht Het Rotsoord 
Utrecht Het Rotsoord - V.S.O. 
Utrecht ACC - Bertha Muller school 
Utrecht ACC - De Taaikring 
Utrecht ACC-Alfonso Corti school - V.S.O 
Utrecht ACC- Dienstverlening 
Zwolle Enkschool 

ADRES 
Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliélaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Postbus 667 
Postbus 667 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Heer Bokelweg 260 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Kotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
lïoadreef 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 

053-4803050 

053-4803051 

0113-213407 

0113-213407 

070-3948994 

024-6841790 

024-6848555 

050-5255190 

050-5470888 

023-5246150 

045-5636500 

071-5765149 

071-5761990 

024-3559584 

024-356776^ 

024-3591919 

010-2436714 

010-4135651 

010-4821088 

010-4552318 

010-4329377 

070-3943042 

0224-214896 

0224-214071 

030-2510041 

030-2888747 

030-2612404 

030-2660875 

030-2621227 

030-2627020 

038-4212959 

FAX 

033-4700305 

020-6176021 

020-6149273 

020-6172901 

020-6151156 

026-3702277 

026-4450661 

076-5142325 

0512-515340 

040-2412285 

040-2483479 

040-2422365 

040-2416538 

040-2483884 

053-4803052 

053-4803053 

0113-228717 

0113-216147 

070-3962000 

024-6842154 

050-5261265 

050-5470881 

023-5246797 

045-5636505 

071-5720330 

024-3502214 

024-3540043 

024-3552365 

010-2436717 

010-4110113 

010-4821885 

010-4558407 

010-4196717 

070-3944629 

0224-298945 

0224-296079 

030-2520786 

030-2888747 

030-2662024 

030-2613419 

030-2618385 

030-2618535 

038-421S0SS 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

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

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg. 
Vught 
Vught 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Internaten Groningen 
Rudolf Meesinstituut 
Rudolf Mees Instituut - V.S.O. 
Katholiek Inst. voor Doven 
Eikenheuvel - afd. I.V.D. 
Mariëlla - afd. I.V.D. 
Effetha 
Chr. instituut voor doven 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2-4 
Heer Bokelweg 260 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Zulkerbos 330 

020-6178617 
020-6132801 

050-5343941 
030-5343711 
050-5343622 
lR)-5270840 
010-4132280 
010-2436710 
073-5588111 
073-5588111 
073-5588111 
079-3294500 

020-6178637 
020-4110428 

050-5348487 
050-5350449 
050-5350454 
050-5271808 
010-2135103 
010-2436713 
073-5512157 
073-5588516 
073-5588651 
079-3294600 

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



100% digitaal 
volledig automatisch kanaaltoestel 

©on 
your digital partner 

VEENHUIS MEDICAL AUDIO B.V 
I Ouverturelaan 2, 2807 JT Gouda 

MEDICAL Postbus I08. 2800 AC Gouda 
AUDIO Tel.: 0182-683800, Fax:0182-683825 

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

IBM SPEECHVIEWER III spreken wordt zichtbaar. 
Visuele terugkoppeling van o.a.: Artikulatie, intonatie, stenndiagnostiek- en 
therapie, luidheid en het spreektempo. 

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 

mailto:info@spinsoftware.nl
http://www.spinsoftware.nl

