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VAN HOREN 

Ten geleide 
"Booming business", zo noemt Hermans de huidige 
tendens tot opvoedingsondersteuning in de NRC van 
19 febr. jongstleden. En wie dit VHZ nummer -vol met 
ondersteunende programma's- op de meetlat van 
trendgevoeligheid legt, zou kunnen concluderen dat de 
selectie van bijdragen dan hoog scoort. 
Alle bijdragen lijken gericht op ondersteuning en pro
fessionalisering van ouders en collega's. 
Terbogt en Vermeulen reiken evaluatie-instrumenten 
aan voor ambulante begeleiders; het KANS project laat 
zien hoe professionele uitwisseling met collega's over
zee in zijn werk kan gaan; Braun schetst niet alleen dat 
er binnen instellingen intercultureel gewerkt kan wor
den, maar ook hoe allochtone ouders kunnen leren hoe 
zij vanuit hun eigen cultuur invloed kunnen leren uit
oefenen. En last but not least illustreren Peeters & 
Raymakers hoe ouders bij opvoedingsproblemen in de 
vroege ontwikkelingsfasen van hun kind, hun "pro
bleemoplossend vermogen" kunnen vergroten met 
behulp van het inmiddels beproefde model van 
Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding. 
Ook het VeBOSS/VEDON congres in april 2000 biedt 
talloze mogelijkheden tot professionalisering, program
ma's ter ondersteuning van opvoeding en onderwijs en 
achtergrondinformatie. 

Is de aard van deze professionaliseringstrend te verge
lijken met de "boom" van Hermans? Nee, in tegenstel
ling tot de vrijwillige ondersteuning, die ouders in 
Nederland kunnen vinden aan diverse loketten, is de 
opvoedingsondersteuning en professionalisering in het 
Speciaal Onderwijs een bittere noodzaak. In het kader 
van de gevolgen van de rugzak, wees R. Boerman in 
VHZ nr 4 van 1997 op de zeer zware verantwoordelijk
heden van ouders wier kinderen "gehandicapt naar 
school " gaan. 
In dat licht kan er niet genoeg geprofessionaliseerd 
worden voor en door ieder die bij dit proces is betrok
ken. 

Nini Hoiting 
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ARTIKELEN 

Een evaluatie-instrument voor 
ambulante begeleiders1 

T. Verbogt en M. Vermeulen 

Samenvatting 

De laatste jaren is ambulante begeleiding rondom kinderen met een licha

melijke handicap in omvang en belang toegenomen. Binnen de VeBOSS is 

gewerkt aan verbetering en professionalisering van ambulante begeleiding, 

mede door middel van het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is het evalueren van het functioneren van de 

ambulante begeleiding. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een evalu

atie-instrument dat ambulante begeleiders inzicht geeft in hun eigen functio

neren en hen een methodisch handvat biedt bij hun werkzaamheden. Het 

evaluatieformulier kan in zijn huidige vorm worden gebruikt en kan worden 

opgevraagd bij de Stuurgroep Ambulante Begeleiding van de VeBOSS. Het 

instrument dient blijvend geëvalueerd en op basis van ervaringen in de prak

tijk bijgesteld te worden, omdat de praktijk van de ambulante begeleiding 

nu eenmaal aan verandering onderhevig is. 

1. Professionalisering van ambu
lante begeleiding 

Begin jaren tachtig wordt de wens 
alsmaar groter om zintuiglijk, licha
melijk of meervoudig gehandicapte 
leerlingen in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs zo veel mogelijk te integre
ren in het reguliere onderwijs. In 1985 
treedt de Interimwet op het Speciaal 
en Voortgezet Onderwijs in werking. 
Hierdoor worden scholen in het 
basisonderwijs, het hierop aanslui
tend voortgezet onderwijs en het kort 
middelbaar beroepsonderwijs in staat 
gesteld om met behulp van extra faci
liteiten deze leerlingen en hun leraren 
te begeleiden. In de jaren daarna 
biedt het speciaal onderwijs aan leer
krachten ambulante begeleiding aan. 
Het gaat om leerkrachten in het regu
liere onderwijs met kinderen in hun 
klas die zonder ambulante begelei
ding zouden zijn aangewezen op 
(voortgezet) speciaal onderwijs. 
Uit literatuur blijkt dat ambulante 
begeleiding door scholen, leraren en 
ouders overwegend positief wordt 
ontvangen en dat leerlingen er baat 

bij hebben (Claessens, de Vries, van 
Eijk & Bertens, 1989; Groote Schaars-
berg, 1990; Kool & Derriks, 1995; 
Oudenhoven & Romijn, 1998). De 
Inspectie van het Onderwijs conclu
deert in haar rapport (Damen, 1996) 
dat ambulante begeleiding voortgang 
dient te vinden, maar dat vooral het 
planmatige karakter van de begelei
ding voor verbetering vatbaar is; er 
zou over de ambulante begeleiding te 
weinig worden vastgelegd in docu
menten en de begeleiding van leraren 
zou te weinig planmatig plaatsvin
den. 

Waar het binnen de verdere profes
sionalisering van de ambulante bege
leiding (gelijk in de gehele gezond
heids- en welzijnszorg) de laatste 
jaren vooral om gaat is dat er een 
betere aansluiting tot stand komt tus
sen aanbod (ambulante begeleiding) 
en de vraag van de klant (de leer

kracht, de leerling, de ouders). De 
VeBOSS wil de diensten die de ambu
lante begeleiders bieden op dit punt 
verbeteren. Binnen het onderwijs aan 
auditief/communicatief gehandicap
ten is binnen VeBOSS-verband ge
werkt aan professionalisering van 
ambulante begeleiding door middel 
van het uitwisselen van methodes, 
het opzetten van scholing en een 
betere organisatie van de dienst. 
Hiertoe is onder andere een systeem 
van kwaliteitszorg opgezet. Nu is 
men bezig om het methodisch wer
ken te ontwikkelen en in te voeren. 
Dit alles ten behoeve van een verdere 
professionalisering van de ambulante 
begeleiding. 

Er ontbreekt echter nog een evaluatie
instrument dat enerzijds aansluit bij 
dat kwaliteitszorgsysteem, en dat 
anderzijds een methodisch handvat is 
voor ambulante begeleiders en hun 
daarbij inzicht geeft in hun functione
ren en de verbeterpunten in de door 
hen gegeven begeleiding. 

2. Het onderzoek 

De VeBOSS heeft het IVA (Instituut 
voor sociaal-wetenschappelijk be
leidsonderzoek en advies, Tilburg) 
gevraagd om een evaluatie-instru
ment te ontwikkelen. Deze ontwikke
ling ging in drie stappen. Allereerst is 
een inventarisatie gemaakt van 
mogelijke knelpunten binnen ambu
lante begeleiding door interviews af 
te nemen bij een aantal betrokkenen. 
Om een zo veelzijdig mogelijk beeld 
te verkrijgen van de ambulante bege
leiding is ervoor gekozen om niet 
alleen de ambulante begeleider zelf te 
bevragen, maar ook een persoon 
waar hij of zij op de ontvangende 
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school veel contact mee heeft (leer
krachten, remedial teachers, intern 
begeleiders en/of schooldirecteuren) 
en een ouder van een kind dat door 
hem of haar wordt begeleid. In de 
tweede stap is op basis van deze 
informatie en de adviezen van de 
Stuurgroep Ambulante Begeleiding 
van de VeBOSS een evaluatie-instru
ment ontwikkeld. In de derde stap 
tenslotte, is deze conceptversie ter 
beoordeling opgestuurd en voorge
legd aan 56 ambulante begeleiders. 
Aan de hand van een evaluatieformu
lier met gesloten en open vragen heb
ben ze het evaluatie-instrument 
beoordeeld en suggesties voor verbe
tering gegeven. 

3. De resultaten van het onder
zoek 

Uit de interviews zijn een aantal knel
punten naar voren gekomen. Deze 
liggen op het gebied van de organisa
tie van ambulante begeleiding, de 
werkwijze en de ambulante begelei
ders zelf. 

Organisatie van ambulante bege
leiding 
Ten eerste is het opvallend dat de 
mogelijkheid tot ambulante begelei
ding anno 1999 (nog?) niet zo goed 
bekend is bij ouders en reguliere 
basisscholen. Voor ouders die van het 
bestaan afweten is het doorgaans niet 
duidelijk wat ambulante begeleiding 
behelst. Ook op reguliere scholen 
bestaat nog grote onbekendheid met 
het fenomeen ambulante begeleiding, 
in die zin dat ze - naar eigen zeggen -
zelf niet altijd goed beseffen waar ze 
aan beginnen en wat het voor leer
krachten en de andere leerlingen 
betekent om een leerling met een 
lichamelijke handicap in hun midden 
te hebben. Wanneer ouders en scho
len eenmaal in contact zijn gekomen 
met ambulante begeleiding zijn ze 
hier echter zeer positief over; vooral 
de geïnterviewde ouders zijn zeer te 
spreken over de manier waarop ze 
zijn voorgelicht door de Speciaal 
Onderwijs- (SO)-school (c.q. de 

6fi^Ac*At*% VM* 

ambulante begeleidingsdienst) en de 
begeleiding die bij de start wordt 
gegeven. 
Gezien de werkdruk op vele diensten 
die ambulante begeleiding verzorgen 
lijkt deze onbekendheid niet zo'n 
probleem, maar wanneer in de toe
komst bijvoorbeeld een concurrentie-
situatie zou ontstaan of wanneer 
ambulante begeleiding politiek ter 
discussie zou komen te staan is het 
van groot belang dat ambulante bege
leiding zich weet te profileren naar de 
buitenwereld. 
Ten tweede zijn er procedurele knel
punten binnen de ambulante begelei
ding. Zo zijn er bijzonder lange 
wachttijden voor ambulante begelei
ding: de tijd tussen aanmelding en 
uiteindelijke plaatsing is te lang vol
gens de geïnterviewden. Hiervoor lij
ken twee hoofdoorzaken te zijn. Er is 
een discrepantie tussen de capaciteit 
van de Commissie Van Onderzoek en 
het aantal aanmeldingen dat ver
werkt moet worden. De aanmeldin
gen hopen zich op, zo gezegd. 
Daarnaast is er een discrepantie tus
sen de teldatum en de daadwerkelij
ke toekenning van formatie-uren, 
waardoor er als het ware een 'forma
tieschuld' ontstaat: er moet meer 
ambulante begeleiding worden gege
ven dan er uren worden toegekend. 
Deze zogenoemde procedurele knel

punten behoeven beleidsmatige aan
passingen op (ministerieel?-) bestuur
lijk niveau. Wanneer de ambulante 
begeleiding zichzelf serieus neemt zal 
hieromtrent stelling genomen dienen 
te worden. Dat geldt ook voor andere 
procedurele knelpunten zoals bij
voorbeeld het gegeven dat sommige 
scholen 'geneigd zijn' om formatie 
voor 'eigen doeleinden' in te zetten en 
niet alle formatie ten goede laten 
komen aan het kind waarvoor de 
aanvraag is ingediend. Momenteel 
moeten ambulante begeleiders in 
zo'n geval zelf 'knokken' voor de toe
gekende formatie-uren, hetgeen 
onnodig veel tijd en energie kost. Ook 
voor dit soort procedurele problemen 
dient op bestuurlijk niveau een oplos
sing gezocht te worden. 
Naast het gebrek aan bekendheid en 
procedurele knelpunten zijn er door 
de geïnterviewden knelpunten gesig
naleerd die op het niveau van de SO-
school c.q. ambulante begeleidings
dienst liggen. Zolang er geen maatre
gelen worden getroffen om de zojuist 
genoemde 'formatiedruk' tegen te 
gaan heeft dit grote gevolgen voor de 
werkdruk van ambulante begelei
ders. De vraag hoe de ambulante 
begeleidingsdienst (c.q. SO-school) 
hier mee omgaat is uitermate relevant 
voor de wijze waarop de ambulante 
begeleiders hun werk kunnen doen. 
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Kiest een ambulante begeleidings
dienst er voor om -chargerend ge
zegd- zoveel mogelijk kinderen een 
beetje te helpen of weinig kinderen 
heel goed te helpen? Feit is dat een 
aantal ambulante begeleiders een 
hoge werkdruk kent als gevolg van 
ondercapaciteit van de dienst. Dit 
heeft mede tot gevolg dat ambulante 
begeleiders gedwongen zijn om vele 
werkzaamheden 'rondom' het bege
leiden zelf in hun eigen tijd doen 
(waar weinig extra geldelijke vergoe
dingen tegenover staan). Bovendien 
kennen ambulante begeleiders veel 
problemen in de sfeer van de facilitei
ten (computers, telefoon, werkruim
te). Indien de ambulante begeleiding 
wil blijven professionaliseren moet er 
ook voor deze problemen oplossin
gen gevonden worden. 

Werkwijze 
Uit de interviews komt ook naar 
voren dat er weinig eenheid in de 
werkwijze van de ambulante begelei
ders bestaat. Er zijn grote verschillen 
te zien in bijvoorbeeld de besteding 
van tijd aan de verschillende activi
teiten (voorbereiding, administratie, 

organisatie info-avonden, evaluatie, 
bijhouden vakkennis, enz.), de ge
hanteerde terminologie ('handelings
plan' versus 'begeleidingsplan'), de 
bezoekfrequenties aan leerlingen op 
de scholen en de mate en aard van het 
contact met de ouders. Dit komt 
onder andere doordat ambulante 
begeleiders hun individuele vrijheid 
koesteren en het een zeer aantrekke
lijk aspect van hun werk vinden. Aan 
de ene kant is het belangrijk om te 
voorkomen dat ambulante begelei
ding een 'eenheidsworst' wordt en de 
begeleiders hun creativiteit verliezen. 
Anderzijds is het in het kader van de 
eerder genoemde profilering (c.q. 
herkenbaarheid) en professionalise
ring van belang om meer uniformiteit 
aan te brengen in het proces van 
ambulante begeleiding. 
In hoeverre het gebruik van een eva
luatie-instrument hier een bijdrage 
aan levert wordt vooral bepaald door 
het standpunt dat wordt ingenomen 
in de discussie zoals die recent is 
beschreven door Boerman (1998). 
Daarin zet hij uiteen dat professione
le autonomie door ambulante bege
leiders gewenst is maar dat tegelijker

tijd een ambulante begeleider in 
dienst is van een SO-school of ambu
lante begeleidingsdienst die een con
tract aangaat met een cliënt (ouders, 
school, kind) en daarmee in de 
manier van werken representatief 
moet zijn voor die school of dienst. Er 
ontstaat dus een spanning tussen 
individuele autonomie en collectieve 
herkenbaarheid. 

/• ~\ 
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Ambulante begeleiders 
Tot dusver is gesproken over knel
punten waarvan verbetering (deels) 
buiten het vermogen van de indivi
duele ambulante begeleider valt en 
waarvoor een gezamenlijke aanpak 
gekozen dient te worden. Er is echter 
ook gesproken over het functioneren 
van de ambulante begeleider zelf. Er 
bestaat onder alle betrokkenen een 
opmerkelijke consensus over de 
benodigde kwaliteiten van een ambu
lante begeleider: hij of zij moet: 
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(1) vakspecifieke kennis hebben c.q. 
deskundig zijn, 

(2) over communicatieve en sociale 
vaardigheden beschikken en 

(3) een coördinerende rol kunnen 
bekleden. 

Dit alles moet tot gevolg hebben dat 
er resultaat wordt geboekt. 
Een niet onbelangrijk gegeven dat uit 
de interviews naar voren komt is het 
feit dat volgens alle betrokkenen 
ambulante begeleiding resultaat ople
vert. 
Iedereen concludeert dat regulier 
onderwijs met ambulante begelei
ding de betreffende leerling voordeel 
heeft gebracht. De ambulante begelei
ders wordt hierbij een belangrijke rol 
toegedicht. Zowel ouders als 'scholen' 
(schooldirecteuren / leerkrachten / 
remedial teachers) zijn doorgaans 
zeer tevreden over de ambulante 
begeleiders. Ze worden als zeer des
kundig gezien en hun inzet wordt 
geroemd. 
Echter, er dient te worden opgemerkt 
dat hier sprake kan zijn van wat in 
onderzoeksmethodologie een 'steek-
proef-effect' wordt genoemd: de 
resultaten geven een onzuiver of 
onvolledig beeld van de situatie als 
gevolg van keuze voor de personen 
waarbij de gegevens verzameld zijn. 
Immers, de geïnterviewde ambulante 
begeleiders zijn allen ervaren rotten 
in het vak en kennen 'het klappen van 
de zweep'. 
Bovendien zijn degenen die instem
men met het geven van een interview 
veelal het meest gemotiveerd en 
gedreven in hun vak2. Dit kan een 
vertekend beeld geven. Dit geldt ook 
voor het sociaal-communicatieve 
aspect dat door sommige ambulante 
begeleiders als belastend wordt 
bestempeld. Hoewel leerkrachten 
veel minder dan een aantal jaren 
terug het gevoel hebben dat een 
ambulante begeleider 'in de keuken 
komt kijken' en tegenwoordig open 
staan voor adviezen en suggesties, 
blijft het in een aantal gevallen toch 
een kunst om niet te belerend of bet
weterig over te komen. De coördine
rende rol (veel verschillende zaken 
moeten regelen; met veel verschillen
de personen in contact staan) wordt 
door ambulante begeleiders door
gaans als meest belastend ervaren, 
niet alleen vanuit sociaal-communi
catief maar ook vanuit organisato
risch oogpunt. 

Ook komt uit de interviews naar 
voren dat er behoefte is aan een in
strument dat op verschillende 
niveaus het functioneren van de 
ambulante begeleiding in kaart 
brengt. Het instrument moet onder
scheid maken naar algemene omstan
digheden, het proces van ambulante 
begeleiding zelf en de relatie met 
betrokkenen. 

4. Het evaluatie-instrument 

Op basis van de gegevens uit de 
interviews is het evaluatie-instru
ment geconstrueerd dat de naam 
Evaluatie Ambulante Begeleiding 
heeft gekregen, afgekort tot EAB. 
Bij de ontwikkeling van de EAB is 
enerzijds getracht om zo volledig 
mogelijk te zijn ten aanzien van 
genoemde knelpunten (er mogen 
uiteraard geen belangrijke zaken ont
breken, opdat een volledig beeld ver
kregen wordt van de ambulante 
begeleiding rondom een specifiek 
kind) en anderzijds om het instru
ment zo beknopt en handzaam moge
lijk te laten zijn (immers het invullen 
mag niet te tijdrovend zijn ten behoe

ve van de werkbaarheid). Het is ech
ter onmogelijk om aan alle hierboven 
genoemde knelpunten tegemoet te 
komen. Het gebrek aan bekendheid 
c.q. profilering van ambulante bege
leiding alsook de procedurele onvol
komenheden liggen buiten het bereik 
van een evaluatie-instrument waar 
individuele ambulante begeleiders 
mee moeten werken. 
Wel kunnen met behulp van de EAB 
knelpunten op het gebied van de 
randvoorwaarden beschreven wor
den. 
Hoewel ze niet betrekking hebben op 
één specifiek kind kan worden aange
geven in welke mate er problemen 
ervaren worden op het gebied van 
werkdruk (tijdgebrek), werkomstan
digheden en faciliteiten. 
Daarnaast levert de EAB kind-speci
fieke informatie die inzicht geeft in de 
knelpunten in het proces van ambu
lante begeleiding en de relatie met 
betrokkenen. De EAB moet door de 
ambulante begeleiders worden inge
vuld, maar het bevat ook formulieren 
die door betrokkenen (ouders, leer
krachten) moeten worden ingevuld 
zodat niet alleen de visie van de 
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ambulante begeleider zelf, maar ook 
die van de betrokkenen duidelijk 
wordt. Deze visies kunnen vervol
gens met elkaar worden vergeleken. 

Doel van de EAB 
Het doel van de EAB is een beeld te 
geven van de ambulante begeleiding 
rondom een specifiek kind, waarmee 
het een evaluatie voor de instelling en 
voor de ambulante begeleider zelf is. 
De EAB is geen instrument om een 
oordeel te vellen over het functione
ren van de ambulante begeleider. Het 
is enkel en alleen een instrument 
waarmee vanuit verschillende ge
zichtspunten wordt geëvalueerd hoe 
de ambulante begeleiding is verlopen 
en waar zich knelpunten bevinden. 
Het dient inzicht te geven in de visies 
van diverse betrokkenen op de ambu
lante begeleiding. 

Beschrijving van de EAB 
De EAB bestaat uit zeven onderdelen. 
Ieder onderdeel bestrijkt ten hoogste 
één A4-tje. 
0. Randvoorwaarden: in welke mate 

is er op dit gebied sprake van 
knelpunten? 

1. Checklist: zijn de diverse protocol
len aanwezig? 

2. Ambulante begeleiding: wat zijn 
de knelpunten in het proces van 
ambulante begeleiding? 

3a. Relatie met school: hoe is de rela
tie met de leerkracht (of remedial 
teacher, intern begeleider, school
directeur) op de ontvangende 
school? 

3b. Relatie met ouders: hoe is de rela
tie met de ouders van het kind? 

4a. Oordeel van de school: hoe denkt 
de leerkracht (of remedial teacher, 
intern begeleider, schooldirecteur) 
op de ontvangende school over de 
ambulante begeleiding en begelei
der? 

4b. Oordeel van de ouders: hoe den
ken de ouders over de ambulante 
begeleiding en begeleider? 

De onderdelen (0) 'Randvoorwaar
den', (1) 'Checklist', (2) 'Ambulante 
Begeleiding', (3a) 'Relatie met school' 
en (3b) 'Relatie met ouders' worden 
ingevuld door de ambulante begelei
der. Er kunnen meerdere formulieren 
3a (en 3b) worden ingevuld: per leer
kracht, remedial teacher, intern bege
leider of schooldirecteur kan een for

mulier 3a worden ingevuld. 
Het onderdeel (4a) 'Oordeel van de 
school' dient ingevuld te worden 
door degene waar de ambulante 
begeleider op de ontvangende (regu
liere) school het meest mee te maken 
heeft. Analoog aan formulier 3a geldt 
ook hier dat meerdere personen (leer
krachten, remedial teachers, intern 
begeleider en/of schooldirecteur) een 
formulier 4a kunnen invullen. Het 
onderdeel (4b) 'Relatie met ouders' 
wordt door een of beide ouder(s) 
ingevuld. 

Invullen van de EAB 
Het eerste onderdeel (0. Randvoor
waarden) is algemeen van karakter 
en hoeft niet voor ieder kind opnieuw 
ingevuld dient te worden. De andere 
onderdelen dienen wel voor ieder 
kind apart ingevuld te worden. 
Per onderdeel staan een aantal uit
spraken (items) vermeld. Daar achter 
moet worden aangeven in hoeverre 
de uitspraak van toepassing is op de 
ambulante begeleiding van het 
betreffende kind door één cijfer te 
omcirkelen: [1] "beslist niet", [2] "nee", 
[3] "nee/ja", [4] "ja" of [5] "zeer zeker". 
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Daarnaast kunnen per onderdeel 
opmerking en of (andere) knelpunten 
omschreven worden. 

Berekenen van scores 
Alle items zijn zodanig geformuleerd 
dat het mogelijk is om de scores per 
onderdeel te sommeren tot een 
totaalscore. Deze totaalscore is voor 
een ambulante begeleider een index 
voor de mate waarin er knelpunten 
zijn geweest bij de ambulante begelei
ding van het betreffende kind. 
Daarnaast kunnen er vergelijkingen 
worden gemaakt op itemniveau (dat 
wil zeggen per uitspraak). Vele items 
in de EAB zijn zodanig gekozen dat 
de verschillende partijen (ambulante 
begeleiders, leerkrachten, ouders) 
hierover hun mening kunnen geven. 
Door het verschil te berekenen tussen 
de scores van de ambulante begelei
der en die van de leerkracht of de 
ouder op deze items wordt een 
indruk verkregen van het verschil in 
visie tussen de ambulante begeleider 
en bepaalde betrokkenen. 
In concreto: de scores op items van 
formulier 3a en van formulier 4a 
(relatie ambulante begeleider -
school) kunnen met elkaar worden 
vergeleken; dit geldt ook voor de sco
res op items van formulier 3b en for
mulier 4b (relatie ambulante begelei
der - ouders). 

Interpretatie van de gegevens 
Mensen verschillen in de mate waar
in ze geneigd zijn om items extreem 
te beoordelen: de een omcirkelt 
gemakkelijker een '1' of een '5' terwijl 
de ander eerder een '2' of een '4' kiest. 
De getallen en de scores die worden 
berekend hebben dan ook geen abso
lute waarde. Het is niet mogelijk om 
vooraf vast te stellen dat een totaal
score van bijvoorbeeld '30' een hoge 
of lage score is. De scores zijn immers 
niet genormeerd. Alle getallen en sco
res moeten in verhouding tot elkaar 
worden beoordeeld. Ze dienen be
schouwd te worden als indicaties of 
als signalen en hebben als zodanig 
een kwalitatief karakter. 
De EAB genereert in principe infor
matie op vier verschillende niveaus. 
Ten eerste krijgt een ambulante bege
leider inzicht in de verschillende 
aspecten rondom een specifiek kind. 
Door de EAB meerdere malen per 
jaar of in opeenvolgende jaren in te 
vullen kan een beeld verkregen wor

den van de ontwikkeling van de 
ambulante begeleiding in de loop van 
de tijd. 
Ten tweede kan door één ambulante 
begeleider een vergelijking worden 
gemaakt tussen verschillende kinde
ren die door hem of haar worden 
begeleid. In beide gevallen kunnen de 
scores gemakkelijk met elkaar wor
den vergeleken omdat de EAB door 
dezelfde ambulante begeleider inge
vuld is. 
Ten derde kan binnen een SO-school 
of ambulante begeleidingsdienst een 
vergelijking worden gemaakt tussen 
diverse kinderen en/of ambulante 
begeleiders. 
Wanneer dit op basis van cijfers 
gedaan wordt is het van belang om 
van zo veel mogelijk ambulante bege
leiders zo veel mogelijk kinderen met 
elkaar te vergelijken opdat individu
ele verschillen in de wijze van scoren 
minder invloedrijk worden. 

En ten vierde kunnen EAB-gegevens 
landelijk met elkaar worden vergele
ken, waardoor er regionale en/of 
plaatselijke verschillen naar boven 
kunnen komen in bijvoorbeeld de 
werkdruk, de relatie met de school of 
de door ouders waargenomen relatie 
met de ambulante begeleiding. 
Opnieuw is het van belang om van zo 
veel mogelijk ambulante begeleiders 
zo veel mogelijk informatie in deze 
vergelijking mee te nemen. 

5. Het oordeel van ambulante 
begeleiders 

Erg belangrijk is het oordeel over de 
EAB van de mensen die er mee gaan 
werken: de ambulante begeleiders. 
Aan 56 van hen is de EAB opgestuurd 
met daarbij een beoordelingsformu
lier met open en gesloten vragen 
waarop zij konden aangeven wat hun 
mening is over de zeven onderdelen 
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("0. Randvoorwaarden" tot en met 
"4b. Oordeel van de ouders") en hen 
is gevraagd om waar mogelijk 
opmerkingen te plaatsen en sugges
ties voor verbetering te geven. 
Van de 56 ambulante begeleiders die 
een EAB plus beoordelingsformulier 
krijgen opgestuurd reageren 45 per
sonen (75% respons). 
Het oordeel van de ambulante bege
leiders is overwegend positief. Ten 
aanzien van alle zeven onderdelen 
geldt dat een overgrote meerderheid 
van de bevraagde ambulante begelei
ders van mening is dat ze in de EAB 
horen, dat ze belangrijk zijn en dat ze 
nuttige informatie opleveren voor 
zowel de ambulante begeleider als 
voor de organisatie. Eveneens een 
ruime meerderheid vindt dat de 
onderdelen niet ingekort hoeven te 
worden en voor ruim de helft hoeven 
de onderdelen niet uitgebreid te wor
den. 
Op de vraag of het instrument beant
woordt aan de (in het begeleidend 
schrijven vermelde) doelstelling - in 
feite de hoofdvraag van de beoorde
ling - antwoordt maar liefst 88% met 
'ja' of 'zeer zeker'. Ongeveer hetzelfde 
percentage mensen vindt de EAB een 
handzaam instrument ruim de helft 
vindt dat het invullen niet te veel tijd 
kost; een kwart vindt van wel. Tot slot 
is een overgrote meerderheid van alle 
bevraagde ambulante begeleiders 
van mening dat de EAB niet alleen 
geschikt is voor jonge, onervaren 

ambulante begeleiders maar voor 
iedereen. Ten aanzien van de open 
vragen valt vooral op dat hier niet 
veel suggesties worden gegeven; 
bijna alle wensen hiertoe worden 
door slechts één of twee personen 
gedaan. 
Voor de exacte percentages van alle 
antwoorden per onderdeel zij hier 
verwezen naar het onderzoeksver
slag (Verbogt & Vermeulen, 1999). 
Samenvattend kan worden gesteld 
dat de bevraagde ambulante begelei
ders in eerste instantie erg positief 
zijn over de EAB; wat hen betreft kan 
er in de huidige vorm mee gewerkt 
gaan worden. 

6. Functie van het instrument 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling 
dat de EAB onderdeel gaat uitmaken 
van de ambulante begeleiding zelf. 
Het evaluatie-instrument is bijvoor
beeld niet ontworpen als onderdeel 
van het begeleidings- c.q. handelings
plan. De EAB gaat over de ambulante 
begeleiding (en daarmee onder ande
re over het handelingsplan) en staat 
los van de feitelijke procedure. Na de 
aanmelding van het kind, de diagno
se van de Commissie van Onderzoek, 
de toekenning van ambulante bege
leiding en formatie-uren treedt de 
ambulante begeleiding in werking. 
De EAB, zoals in dit onderzoekstra
ject ontwikkeld, evalueert deze 
ambulante begeleiding en vormt 

zowel het sluitstuk van dit traject als 
ook het beginpunt van een nieuwe of 
hernieuwde ambulante begeleiding. 
De EAB maakt dan ook geen deel uit 
van het dossier dat inzichtelijk is voor 
alle betrokkenen. Mede om de anoni
miteit van degenen die de EAB invul
len te waarborgen, dient de EAB 
gearchiveerd en beheerd te worden 
door de SO-school c.q. de ambulante 
begeleidingsdienst. 

7. Conclusie 

De inzet van het onderzoek was om 
een bijdrage te leveren aan de profes
sionalisering van de ambulante bege
leiding binnen VeBOSS-verband mid
dels het ontwikkelen van een evalu
atie-instrument. 
Hoewel voorzichtigheid geboden is 
gezien het beperkt aantal geïnter
viewde ambulante begeleiders en 
betrokkenen, komt uit de interviews 
het beeld naar voren dat de ambulan
te begeleiding op individueel niveau 
professioneler is dan op organisato
risch niveau. Uit de interviews blijkt 
veel tevredenheid over de ambulante 
begeleiding. De ambulante begelei
ders doen het goed volgens de geïn
terviewden. De vakkennis is voldoen
de aanwezig en ook de communica
tieve en sociale vaardigheden worden 
met een voldoende beoordeeld. 
Op organisatorisch niveau is er echter 
weinig profilering van ambulante 
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begeleiding als 'instituut', er zijn pro
cedurele onvolkomenheden en er is 
sprake van ondercapaciteit en 
gebrekkige faciliteiten. Niettemin zijn 
er ook knelpunten op het niveau van 
de ambulante begeleider zelf: er is 
weinig eenheid in de werkwijze van 
de ambulante begeleiders in den 
lande en de coördinatie en veelzijdig
heid van de werkzaamheden worden 
door de ambulante begeleiders als 
werkdruk en daarmee als belastend 
ervaren. Een aantal ambulante bege
leiders zou graag meer eenheid in de 
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begeleiding willen ontwikkelen. 
Met de wens naar meer eenheid in 
werkwijze en naar systematische eva
luatie komt feitelijk de wens naar 
voren om de ambulante begeleiding 
verder te professionaliseren. De EAB 
beoogt hier een bijdrage aan te leve
ren. Immers, inzichtelijkheid en toets
baarheid zijn de kenmerken van een 
professionele aanpak. Aldus neemt 
het evaluatie-instrument - waarmee 
de ambulante begeleiding rondom 
een bepaald kind in z'n geheel wordt 
geëvalueerd - een eigen specifieke 
plaats in binnen de cyclus van die 
ambulante begeleiding, alsook bin
nen het kwaliteitszorgsysteem. 
Geconcludeerd kan worden dat met 
de EAB een evaluatie-instrument is 
ontwikkeld dat aansluit bij het kwali
teitszorgsysteem (door beschreven 
'outcomes' van ambulante begelei
ding kwalitatief en kwantitatief meet
baar maken) en tevens de ambulante 
begeleiders inzicht te geven in hun 
eigen functioneren (geef ik zorg op 
maat?) en hen een methodisch hand
vat te bieden bij hun werkzaamheden 
(wat wordt er van mij als ambulante 
begeleider verwacht?). Het instru
ment kan in zijn huidige vorm wor
den gebruikt. Hier dient echter wel 
de aanbeveling aan worden toege
voegd om het instrument na een jaar 
weer breed te evalueren en op basis 
van deze brede ervaringen het instru
ment bij te stellen. Overigens zal er 
regelmatig moeten worden nagegaan 
of het instrument bijgesteld dient te 
worden, omdat de praktijk van de 
ambulante begeleiding niet een sta
tisch product is maar een aan conti
nue verandering onderhevig proces. 
En tenslotte willen we pleiten voor 
een brede toepassing in de praktijk, 
immers de waarde van de EAB staat 
of valt bij de mate waarin op serieuze 
wijze gebruik wordt gemaakt van het 
instrument. 
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Drs. Tom Verbogt en dr. Marjan 
Vermeulen zijn als 
wetenschappelijk onderzoeker 
verbonden aan het IVA Tilburg, 
Instituut voor sociaal
wetenschappelijk 
beleidsonderzoek en advies. 
Sectie Onderwijs en Cultuur. 
Zij richten zich in hun onderzoek 
onder andere op het leren van 
leraren, taakbelasting, 
professionalisering van leraren en 
betrokkenen bij het onderwijs en 
de problematiek rondom leraren 

in opleiding. 
De EAB (inclusief handleiding) 
kan worden opgevraagd bij: 
Stuurgroep Ambulante 
Begeleiding 
Bonte Wetering 89 
6823 JC Arnhem 
tel/fax: 026-3704541/2 
e-mail: stuurgroepab@planet.nl 

Van de VeBOSS Stuurgroep 
Ambulante Begeleiding. 
Inmiddels hebben alle coördina
toren Ambulante Begeleiding 
van de VeBOSS Stuurgroep een 
exemplaar van het verslag van 
het onderzoek naar de ontwikke
ling van een evaluatieonderzoek 
AB ontvangen. 
In de maanden maart en april 
wordt het evaluatie-instrument 
uitgeprobeerd in enkele diensten 
voor AB. Naar aanleiding van 
deze testfase zal de Stuurgroep 
op 19 mei, op het eerstvolgende 
coördinatoren-overleg AB, een 
gebruiksprotocol ter aanbeveling 
verstrekken 
Tevens ontvangen alle diensten 
of afdelingen voor AB een dis
kette met de teksten van de ver
schillende evaluatieformulieren 
en een rekenprogramma om de 
verschillende scores te bereke
nen en conclusies te verbinden. 
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KANS: een samenwerkingsproject 
van scholen voor Doven in het 
Koninkrijk der Nederlanden 
R. Versluis 

Samenvatting 

In augustus 1998 is Effatha te Voorburg een KANS-samenwerkingsproject 

aangegaan met de school voor Doven Scol Scucha Nos in Oranjestad -

Aruba. 

KANS ( Koninkrijk der Nederlanden, Algemeen programma voor Nauwe 

Samenwerking tussen Scholen) biedt scholen uit het hele Koninkrijk kansen 

op nauwe onderlinge samenwerking die aansluit bij de samenwerkings

overeenkomst van de ministers van de Nederlandse Antillen, Aruba en 

Nederland en die kan bijdragen aan de innovatie en kwaliteit van het 

onderwijs in de delen van het Koninkrijk. Uitwisseling van ervaring en ken

nis met collega's en collega-instellingen is uiterst zinvol. 

Voor 1998 was er ruimte voor 10 samenwerkingsprojecten. Deze projecten 

kunnen in principe een periode van drie jaar beslaan. Aan Effatha en Scol 

Scucha Nos is een van die projecten toegekend. 

In dit artikel kunt u lezen wat er tot nu toe is gebeurd. 

1. Inleiding 

In juni 1996 zijn Effatha te Voorburg -
Nederland en de school voor Doven 
Scol Scucha Nos (SSN) in Oranjestad 
- Aruba als particulier initiatief een 
samenwerkingsverband gestart. In 
het cursusjaar 1996/97 en 1997/98 
zijn door Effatha leerkrachten uitge
zonden naar Aruba. 
Dit samenwerkingsproject is opgezet 
uitgaande van het idee dat leerkrach
ten in het speciaal onderwijs het beste 
zijn gediend met hulp, advies en 
directe aanwijzingen in het primaire 
proces, d.w.z. uitwisseling op de 
werkvloer. Partners zijn enerzijds 
ervaren leerkrachten van een ruim 
100 jaar oud instituut, anderzijds 
beginnende leerkrachten van een 
jonge school voor doven op Aruba. 
Doel van het project was het onder
wijs aan doven op Aruba te professio
naliseren. 
In concreto bestond het project uit het 

uitzenden van leerkrachten van 
Effatha naar SSN op het terrein van: 
• taalonderwijs en logopedie 
• curriculumplanning en thema

tisch werken 
• het PAD-curriculum (sociaal-

emotionele opvoeding) 
en het bezoek van het team van SSN 
aan Effatha voor een uitvoerige stage 
van twee weken. 
De aankondiging van het KANS pro
ject gaf beide partnerscholen de 
mogelijkheid de reeds in gang gezette 
particuliere samenwerking met geld 
uit dit fonds voort te zetten. Beide 
partners dienden bij het Europees 
Platform voor het Onderwijs een aan
vraag in voor subsidie voor een 
nieuw project. 
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Het ingediende voorstel werd geho
noreerd en in augustus 1998 zetten 
Effatha en SSN hun samenwerking 
onder KANS voort. 

2. KANS-jaar 1998-1999 

Gebarencursus 
Voor het onderwijs aan doven was 
het nodig dat de leerkrachten van 
SSN geschoold werden in de gebaren
taal. Doordat SSN de gebaren van 
Nederland zoveel mogelijk over
neemt en vertaalt in het Papiamento 
was het volgen van de NGT-cursus 
module 1 een noodzakelijk begin. 
Twee communicatiedocenten (Beppie 
Maljers en Lisa Kuntze) van Effatha 
zijn gedurende twee weken naar 
Aruba gegaan om deze cursus te 
geven aan alle medewerkers van 
SSN. De mensen hebben veel geleerd 
in deze cursus en zijn een grote stap 
vooruit gegaan in de ontwikkeling 
van de gebaren op Aruba. Inmiddels 
zijn er ± 800 gebaren in het 
Papiamento. 

De cursus NGT 1 krijgt een vervolg 
met module NGT 2 in 1999-2000. 

Leespad 
Twee medewerkers van Effatha 
(Liesbeth Schlichting en Cootje Smit) 
zijn een week naar Aruba gegaan om 
de collega's van SSN kennis te laten 
maken met de methode 'Leespad' en 
samen te bekijken of er een Arubaan
se versie in Papiamento van gemaakt 
kon worden. 
In de week dat Cootje en Liesbeth 
daar verbleven zijn er ook vijf colle
ga's van de school voor Doven Skol 
Myrna Dovale (SMD) op Curacao 
naar Aruba gekomen. Op Curacao 
was men namelijk ook zeer geïnteres
seerd in 'Leespad'. 
In deze week is eerst de theoretische 
achtergrond uitgelegd. 
Vervolgens is na onderling overleg 
besloten meteen aan het werk te gaan: 
de methode nagenoeg letterlijk verta-
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len in het Papiamento, waarbij 
natuurlijk gelet wordt op cultuur- en 
taalverschillen. In deze week was er 
voor het taalkundig aspect hulp van 
drs. Mario Dijkhof, linguïst. Hij heeft 
ondersteuning geboden bij het 
omzetten van alle lesonderdelen in 
het Papiamento. 
Daarna hebben SSN en SMD het werk 
verdeeld: Aruba werkt aan deel 1 en 
2A/B en Curaqao zal 3A uitwerken. 
Aan het eind van deze week was deel 
1 af en de implementatie in de groe
pen kon meteen van start gaan. 

Gezinsbegeleiding 
Twee collega's van de gezinsbegelei
ding van Effatha zijn een week naar 
Aruba geweest om te vertellen hoe bij 
Effatha de gezinsbegeleiding opgezet 
is. Op Aruba is dat formeel (nog) niet 
geregeld. De situatie Nederland is 
vergeleken met de situatie op Aruba. 
Vervolgens zijn er een aantal handrei
kingen gedaan hoe de collega's van 
SSN dit voor Aruba zouden kunnen 
opzetten 

Thematisch onderwijs 
In cursusjaar 1996/97 is er tijdens het 
particulier samenwerkingsverband 
een opzet gemaakt voor een curricu
lum thematisch onderwijs geïnspi

reerd door de manier van werken op 
de Rhode Island School for the Deaf. 
Twee leerkrachten van Effatha (Irene 
Feenstra en Rianne Versluis) hebben 
bij het opzetten hiervan hulp gebo
den. 
De leerkrachten van SSN zijn in de 
daarop volgende cursusjaren aan de 
slag gegaan in twee groepen (onder
bouw en bovenbouw) met het geven 
van thematisch onderwijs. 
In mei 1999 zijn Irene en Rianne een 
week teruggegaan om de stand van 
zaken te evalueren, mee te denken 
over gerezen knelpunten en een stuk
je begeleiding te geven bij het thema
tisch onderwijs in de praktijk. 

Stagebezoek 
In het voorjaar zijn twee nieuwe leer
krachten van SSN gedurende twee 
weken op Effatha geweest om stage 
te lopen. Hun aandacht ging vooral 
uit naar hoe je in z'n algemeenheid 
les geeft aan dove kinderen. Daar
naast wilden ze zien hoe op Effatha 
leesles en thematisch onderwijs werd 
gegeven. 
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3. KANS-jaar 1999-2000 

Begin juli kregen Effatha en SSN te 
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horen, dat het ingediende voorstel 
voor het tweede projectjaar was geac
cepteerd. Ook Skol Myrna Do vale op 
Curasao, welke had verzocht als part-
nerschool aan te mogen haken aan dit 
KANS-project, kreeg toestemming 
mee te doen. 
Alle plannen, die al waren opgesteld 
voor dit tweede jaar konden dus 
doorgaan: 
• Dat betekent dat de communica-

tiedocenten Beppie en Lisa dit cur
susjaar opnieuw op reis gaan en in 
oktober en februari op Aruba en 
Curacao NGT module 1 (op SMD) 
en NGT module 2 (op SSN) zullen 
gaan geven. 

• Liesbeth en Cootje zullen in 
november Aruba weer bezoeken 
om de collega's van SSN en SMD 
te helpen bij het vertalen van 
Leespad 3B. 
SSN en SMD hebben dit afgelopen 
half jaar heel hard gewerkt. 
De Papiamentoversie van Lees
pad 2A en 2B zijn klaar en 3A zal 
in november ook vertaald zijn. 
SSN heeft alle Leespadlessen 
2A/B op cd-rom gezet. Deze zou
den wij in Nederland weer kun 
nen gaan gebruiken (na terugver
taling) op de computer in onze 
klassen. Zo helpen wij elkaar over 
en weer. 

• In het voorjaar zullen twee 
Arubaanse en twee Cura^aose 
leerkrachten gedurende twee 
weken komen stage lopen op 
Effatha in Nederland. 

Voorts hebben we met de drie 
scholen het plan opgevat om ook 
via internet de samenwerking 
gestalte te geven 
- We willen een infopagina maken 
over de scholen voor Doven op 
Aruba en Curasao. 
- Ook willen we in samenwerking 
met het Informatie- en Advies 
Centrum (IAC) van Effatha in 
Leiden -de gebarenpagina op de 
Effatha-site uitbreiden met een 
Papiamento-Curacao en 
Papiamento-Aruba versie. 
Op deze manier kunnen ook 
Papiamentstalige mensen (kinde
ren) op internet zien wat het 

gebaar is voor een groot aantal 
woorden. 
- Daarnaast willen we een 
Nieuwsbrief opzetten, waarin 
zowel op leerkracht-niveau als op 
leerling-niveau actueel nieuws en 
ervaringen kunnen worden uitge
wisseld. Daarin komt ook iets te 
staan over Dovencultuur en is te 
lezen over de voortgang van het 
KANS-project. 
Deze Nieuwsbrief willen we 
onder belangstellenden gaan ver
spreiden via e-mail. 
Het ligt in de bedoeling dat eind 
januari de eerste Nieuwsbrief zal 
verschijnen. 

Met alles wat er tot nu toe is 
gedaan en wat nog in de 
planning zit kunnen we spreken 
over een plezierige en 
vruchtbare samenwerking. 
Wil je nog iets meer weten over 
dit KANS-project en/of over 
de scholen op Aruba of 
Curacao dan kun je contact 
opnemen met Rianne Versluis, 
Postbus 184, 2700 AD 
loetermeer, tel. 079-3294541 

Rianne Versluis is coördinator 
van de middenbouw van 
leerstroom 7 'm Voorburg en 
tevens coördinator van het 
KANS-project 
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Intercultureel werken in het 
speciaal onderwijs 
A.J. Braun 

Samenvatting 

In dit artikel wordt het ontstaan, doel, inhoud, verloop en resultaten van het 

project Bevordering Ouderparticipatie Allochtone ouders geschetst. Van een 

aantal praktische hulpmiddelen wordt aan het eind ervan een korte 

omschrijving geboden. 

1. Oor voor allochtone ouders 

Begin jaren '90 nam het aantal alloch
tone leerlingen op de scholen van de 
Koninklijke Ammanstichting snel toe. 
In 1995 bestond bijna een derde van 
de leerlingenpopulatie uit allochtone 
leerlingen. De problemen van deze 
leerlingen op school, en het beperkte 
contact tussen school en ouders, 
brachten de Ammanstichting en de 
Stichting Dienstverleners Gehandi
capten er toe om in het kader van het 
landelijke programma 'Vernieuwing 
en Implementatie Gehandicaptenbe
leid' een onderzoek uit te voeren. Dit 
onderzoek betrof de participatie van 
allochtone ouders op scholen voor 
doven, slechthorenden en kinderen 
met ernstige spraak-/taalmoeilijkhe-
den. Door middel van literatuuron
derzoek, en door het houden van 
interviews met medewerkers van de 
Ammanstichting en allochtone ou
ders, werd inzicht verworven in de 
mogelijkheden en verwachtingen van 
allochtone ouders ten aanzien van de 
audiologische hulpverlening en het 
onderwijs aan hun kinderen, in het 
aanbod aan diensten voor allochtone 
ouders binnen de Ammanstichting, 
en met welke instrumenten elders 
ervaring is opgedaan ter bevordering 
van participatie van allochtone 
ouders. 

Het onderzoek resulteerde in het rap
port 'Oor voor allochtone ouders'. 
Hierin staan aanbevelingen om 
allochtone ouders uit de doelgroep 
beter te kunnen informeren, hoe met 
deze ouders contact kan worden 
onderhouden, en hoe er kan worden 
samengewerkt met instellingen van 
en voor allochtonen. 

2. Project Bevordering Ouderpar
ticipatie Allochtone ouders 

Naar aanleiding van dit onderzoek is 
in 1997 een project opgezet dat de 
naam Bevordering Ouderparticipatie 
Allochtone ouders (BOA) kreeg. Het 
doel was een betere afstemming te 
realiseren van het zorg- en onderwijs
aanbod binnen de Ammanstichting 
op de mogelijkheden en verwachtin
gen van allochtonen op scholen voor 
doven en slechthorenden. Het project 
richt zich op hun ouders en op mede
werkers binnen het onderwijs en de 
zorgverlening. 

In aansluiting op de aanbevelingen 
van het onderzoek voorziet het pro
ject BOA in mogelijkheden om ouders 
beter te informeren, en tevens in cur
sussen voor ouders en medewerkers. 
Informatie vormt een noodzakelijke 
voorwaarde voor ouderbetrokken-
heid en onderwijs ondersteunend 
gedrag. 
Uit het genoemde onderzoek blijkt 
dat allochtone ouders behoefte heb
ben aan meer informatie, en aan 
andere informatie. Belangrijk is ook 
het geven van informatie in de eigen 
taal. Om meer zicht te krijgen op de 
behoefte van allochtone ouders aan 
informatie was een nadere inventari
satie nodig van informatiemateriaal 
dat reeds beschikbaar is. Zo nodig 
moest de ontwikkeling van nieuw, 
aangepast materiaal ter hand worden 
genomen. Uit het onderzoek bleek 
dat bevordering van ouderparticipa
tie zowel een inspanning van de kant 
van ouders, als van de kant van leer
krachten, medewerkers en manage
ment vereist. Het project voorziet 
daarom in scholing op maat voor 

deze groepen met betrekking tot 
intercultureel werken en interculture
le communicatie. 

3. Informatie 

Om de allochtone ouders zo goed 
mogelijk te bereiken is bij de uitwer
king van het BOA-project gekozen 
voor meerdere methoden van infor
matieoverdracht: mondeling, schrif
telijk, audiovisueel, en in samenwer
king met het Tolkencentrum. Voor 
ouders zijn voorlichtingsbijeenkom
sten in de eigen taal georganiseerd. 
Naast het Nederlands wordt er voor
lichting gegeven in het Turks en 
Marokkaans. 

Tijdens de projectperiode werd dui
delijk dat er voor de allochtone cliën
ten van de Ammanstichting te weinig 
specifieke informatie in de eigen taal 
beschikbaar is. Daarom is de patiën
tenbrochure van het Audiologisch 
Centrum (AC) in diverse talen 
geschreven. 
Tevens wordt rekening gehouden 
met vluchtelingengroepen. Deze 
patiëntenvoorlichting is beschikbaar 
in het Arabisch, Turks, Portugees, 
Spaans, Chinees, Somalisch en 
Engels. Verder zijn de oproepbrieven 
(brieven waarop de afspraak met het 
AC vermeld staat) vertaald in de 
genoemde talen. Er is hierbij samen
gewerkt met het Tolkencentrum. 

Voor de doelgroep is het vaak effec
tiever om naast het schrift ook 
gebruik te maken van audiovisuele 
middelen. Er zijn immers allochtone 
ouders die hun eigen taal niet kunnen 
lezen. 
Maar ook zijn er talen die geen schrift 
kennen, zoals bijvoorbeeld het 
Berbers. Om die reden zijn er twee 
video's gemaakt. De ene informeert 
over het AC, de andere over partici
patie van ouders. 

Om allochtone ouders goed te kun
nen informeren is de samenwerking 
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met het Tolkencentrum van groot 
belang. Deze samenwerking is tijdens 
het project BOA geïntensiveerd. Zo 
zijn er in protocollen afspraken 
gemaakt over het inzetten van vaste, 
en onder andere vrouwelijke, tolken, 
over vaste spreekuren voor Turkse en 
Marokkaanse cliënten waarbij een 
tolk aanwezig is, over de vertaling 
van standaardbrieven en/of belang
rijke informatie van scholen, en over 
het uitwisselen van trainingen. 

4. Scholing van medewerkers en 
ouders 

Voor medewerkers van de Amman-
stichting is een cursus interculturele 
communicatie en intercultureel wer
ken opgezet. In deze cursus komen de 
achtergronden van allochtone gezin
nen aan bod. Onderwerpen zijn 
opvoedingsstijlen, ideeën over onder
wijs en hulpverlening, en leven met 

een gehandicapt kind. Ook is er aan
dacht voor de wederzijdse beeldvor
ming van Nederlanders over allocht
onen, en omgekeerd. Tevens wordt er 
gesproken over allerlei aspecten van 
de omgang met allochtonen, zoals het 
omgaan met diverse culturen in de 
klas, cultureel bepaald gedrag, de 
benadering van allochtone ouders, en 
de communicatie met hen. In de cur
sus is voorts een training 'werken met 
een tolk' opgenomen. De cursus moet 
een stimulans vormen om na te den
ken over het eigen handelen, en om 
zelf oplossingen te zoeken voor de 
omgang met allochtonen. Voor zover 
mogelijk is in de cursus aandacht 
besteed aan het belang van intercultu-
ralisatie van de Ammanstichting. 
Dit onderdeel vergde echter een 
nadere uitwerking op management
niveau. Daarom is er een workshop 
'Intercultureel Management' ontwik
keld. Het management van de 

Ammanstichting heeft 
deze cursus gevolgd. 

Voor ouders is een cursus 
ouderparticipatie samen
gesteld. Hierin wordt 
informatie gegeven over 
onderwijs en opvoeding, 
over voorzieningen en 
hulpmiddelen zoals het 
hoortoestel, het leerlin
genvervoer, en maat
schappelijk werk, en ten
slotte over de mogelijkhe
den van het kind om in de 
toekomst te gaan werken. 

5. De resultaten 

Door de cursus is het 
onderwerp interculturali-
satie voor medewerkers 
van de Ammanstichting 
gaan leven. Velen bleken 
hier al op de een of ande
re manier mee bezig te 
zijn, maar waardeerden 
het bijzonder dat er ein
delijk met elkaar over dit 
onderwerp werd gespro
ken. Verschillende ideeën 
zijn ter sprake gekomen, 
die uitwerking op de 
eigen werkplek behoe
ven. Zo is nagedacht over 
het bedenken van nieuwe 
vormen van ouderpartici
patie. Ook zijn er moge-

besproken waardoor leer-
ouders zich meer in de 

school kunnen gaan herkennen, zoals 
de inrichting van de school, en het 
bieden van aandacht voor bepaalde 
feestdagen. 

visUto^ 4><>Msit jUllu* tv- H/A% 

Tijdens de ouderbijeenkomsten 
kwam er ook veel los. Het is nu dui
delijk welke vragen ouders hebben, 
en wat hun wensen zijn. Veel ouders 
zien de cursus vooral als een eerste 
stap. Zij zouden graag continuïteit 
zien in hun contacten met elkaar en 
met de school. Hier ligt vooral een 
taak voor de scholen om vervolgacti
viteiten te organiseren. Het vereist 

lijkheden 
lingen en 
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namelijk een schoolspecifieke aan
pak. 
Een aantal ouders is ook zichtbaar 
actiever geworden. Ouders hebben 
zitting genomen in een Regionaal 
Platform, alsmede in de ouderraden 
van twee scholen. De werving voor 
de cursus blijkt overigens een punt 
van aandacht. Wanneer ouders een
maal deelnemen, en er zich een hech
te groep vormt, blijft de deelname 
constant. Maar om de eerst stap te 
zetten blijkt steun en inzet van de 
leerkrachten nodig. 

6. Contacten met andere organisa
ties 

Naast verbetering van de informatie 
en de aandacht voor cursussen is er 
ook gewerkt aan het verbeteren van 
de huidige contacten met (organisa
ties van) allochtonen. De bedoeling is 
om een netwerk van relevante organi
saties op te bouwen door allochtone 
contactpersonen te werven. Uiteraard 
is de beschrijving van de verschillen
de vormen van samenwerking die 
plaatsvonden in het kader van BOA 
niet uitputtend. Een open en coöpera
tieve houding heeft ertoe bijgedragen 
dat BOA een begrip werd in 
Rotterdam, maar ook ver daarbuiten. 
Het Gemeentelijk Pedagogisch Insti
tuut Amsterdam (GPI) en het SCO-
Kohnstamm Instituut voerden in 
opdracht van de Projectgroep 
Intercultureel Onderwijs een onder
zoek uit naar de stand van zaken van 
intercultureel onderwijs in het speci
aal onderwijs. De Ammanstichting 
bleek als een van de weinigen tot 
voorbeeld op dit gebied te kunnen 
dienen. Andersom bleek dat met 
name organisaties in Rotterdam en 
omgeving reeds allerlei initiatieven 
hadden ontplooid waarvan het BOA-
project gebruik kon maken. 

Teruggrijpend op het projectvoorstel 
BOA moest het projectonderdeel 
Contact resulteren in 'structurele uit
wisseling met allochtone ouders en 
een netwerk van allochtone organisa
ties en intercultureel beleid'. De 
Ammanstichting werkt in dit ver
band samen met het Regionaal 
Platform Allochtonen met een 
Handicap. De samenwerking met de 
Stichting Buitenlandse Werknemers 
Rijnmond geeft de Ammanstichting 
toegang tot een netwerk van allochto

ne organisaties. 

7. Het afsluitende symposium 

Op 8 december jl. werd ter afsluiting 
van het project het symposium 
Bruggen Slaan georganiseerd. Hier 
werden door de hoofddirecteur van 
de Ammanstichting de eindproduc
ten van BOA-project aan de vier inlei
ders overhandigd. 

Mevrouw Korthuis, wethouder van 
Rotterdam, wees erop dat de resulta
ten van het BOA-project tot voorbeeld 
kunnen dienen voor andere organisa
ties in de gehandicapten- en gezond
heidszorg. Mevrouw Singh Varma, 
lid van de Tweede Kamer, hield een 
helder pleidooi waarin zij de kwets
bare positie van migranten in de 
Nederlandse samenleving schetste. 
Ook sprak zij over 'empowerment'. 

Onderwijs en zorginstellingen zou
den de komende jaren specifieke 
diensten aan migranten met een han
dicap of chronische ziekte moeten 
aanbieden, waarbij organisaties van 
migranten zelf nauw zijn betrokken, 
aldus Singh Varma. 

De heer Kool, werkzaam bij het GPI 
in Amsterdam, gaf in zijn lezing de 
resultaten aan van zijn eigen onder
zoek over de interculturalisatie van 
het speciaal onderwijs. Intercultureel 
onderwijs omvat het intercultureel 
onderwijsaanbod, het pedagogisch 
klimaat, diagnostiek, taalbeleid, en 
omgang met ouders van een multi
culturele school. In samenwerking 
met het SCO Kohnstamm Instituut 
heeft het GPI onderzoek verricht naar 
de stand van zaken van intercultureel 
onderwijs. Hij stelde dat het hiermee 
nog droevig gesteld is. Het BOA-pro-

VHZ . jaargang 41 nummer 1 . april 2000 



A.J. BRAUN 

ject daarentegen noemde hij een lich
tend voorbeeld. 

Weinig scholen voor speciaal onder
wijs ondernemen met opzet activitei
ten ten behoeve van de communicatie 
met allochtone ouders. Te denken valt 
aan de inzet van tolken en aan huis
bezoek. Circa 40 % van de scholen 
besteedt hieraan in het geheel geen 
aandacht, hoewel zij knelpunten 
ervaren in de communicatie met 
allochtone ouders. Het betreft hier 
scholen waarop weinig allochtone 
kinderen zitten. In het overzicht dat 
hij vervolgens beschreef bleek duide
lijk dat er in het (speciaal) onderwijs 
hier en daar goede initiatieven zijn, 
maar dat die niet voldoende zijn om 
echt te kunnen spreken van intercul
tureel onderwijs. Hij sloot af met de 
wens dat landelijke instanties, zoals 
bijvoorbeeld de pedagogische centra 
of het Procesmanagement Primair 
Onderwijs, lering trekken uit het 
BOA-project. De resultaten kunnen 
dan snel overgedragen worden naar 
andere scholen voor speciaal onder
wijs. Mogelijk kan een landelijk infor
matiepunt goede diensten bewijzen. 
Ook de heer Arslan, beleidsmedewer
ker bij FORUM, onderstreepte deze 
zienswijze. Hij deed een beroep op 
alle betrokkenen in het onderwijs om 
interculturalisatie met alle mogelijk 
middelen aan te pakken. 

Hij vreest voor een toename van pro
bleemgedrag en criminaliteit indien 
er niet voldoende aandacht aan parti
cipatie wordt geschonken. Alleen 
onderwijs, opleiding en integratie in 
de arbeidsmarkt kunnen dit doorbre
ken en (gehandicapte) migranten de 
kans bieden om als volwaardige bur
gers aan de samenleving deel te 
nemen. 

's Middags konden de deelnemers in 
twee ronden deelnemen aan vier 
workshops. Thema's waren de voor
lichting vanuit instellingen aan 
allochtone ouders, de opleiding van 

medewerkers en ouders bij instellin
gen voor interculturele communica
tie, en de vorming en het onderhou
den van een netwerk rond de instel
ling bij het ontwikkelen van een inter
cultureel aanbod. In de workshops 
bleek heel duidelijk dat de medewer
kers grote behoefte hebben aan infor
matie over, en ondersteuning bij, dit 
proces van interculturalisatie. 

8. De produkten van het BOA-pro
ject 

Het BOA-project leverde een aantal 
tastbare produkten op om te gebrui
ken bij het opzetten van allerlei activi
teiten. In het boek Overbruggend 
Communiceren is het rapport opge
nomen van de werkwijze van het pro
ject. Daarnaast de resultaten, afgewis
seld met levendige interviews met 
diverse betrokken. Het kost f19,95. 

Er zijn twee video's gemaakt. 'Over 
Horen en Spreken, Onderzoek op een 
Audiologisch Centrum' is geschikt 
voor alle ouders van de doelgroep. 
Deze video toont hoe kinderen in het 
AC worden onderzocht. Ouders krij
gen aan de hand van deze video de 
indruk wat hen te wachten staat als 
zij een uitnodiging krijgen voor een 
gehooronderzoek, logopedisch en/of 
psychologisch onderzoek. De video 
'Overbruggend Communiceren, Ou
derparticipatie in het speciaal onder
wijs' toont hoe belangrijk het is voor 
ouders en voor scholen om nauw 
betrokken te zijn bij de ontwikkeling 
van de leerlingen in het speciaal 
onderwijs. Deze video is bedoeld 
voor leerkrachten en ouders van 
allochtone kinderen. Van beide 
video's zijn er verschillende taalver
sies: Nederlands (ondertiteld voor 
doven), gesproken Turks, Arabisch, 
Berbers en Portugees. De prijs van 
elke band is f49,50. 

De brochure 'Op reis langs zorg en 
onderwijs voor kinderen die niet 
goed kunnen horen' biedt informatie 
voor ouders van dove kinderen. De 
tekst is geschreven in het Turks en in 
het Nederlands. 

Alle produkten zijn te bestellen bij het 
Centrum voor Voorlichting en Scho
ling van de Koninklijke Amman-
stichting te Rotterdam. 
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Gezinsbegeleiding binnen 
ACC Midden-Nederland 
M. Peeters, D. Raymakers-Hulsenbek 

Samenvatting 

In dit artikel wordt geschetst hoe gezinsbegeleiding vanuit een onderwijssi

tuatie bij ACC Midden-Nederland is opgezet en wordt uitgevoerd. De geko

zen methodieken worden toegelicht en door middel van een casus wordt 

onder andere aangegeven welke relatie er is tussen de gezinsbegeleiding en 

het onderwijsproces. 

1- Inleiding 

Sinds 1992 wordt op de ACC Bertha 
Muller School gezinsbegeleiding 
gegeven. De ACC Bertha Muller 
School is een school voor auditief- en 
of communicatief gehandicapte kin
deren en centrumschool voor kinde
ren met een stoornis in het autistisch 
spectrum. Sinds 1997 is de gezinsbe
geleiding een onderdeel van ACC 
Dienstverlening en wordt ook aange
boden binnen twee andere scholen 
van ACC Midden-Nederland en aan 
gezinnen van leerlingen in de ambu
lante begeleiding. Dit zijn ACC Prof. 
Groenschool en ACC De Taaikring. 
Bij ouders is de behoefte aan onder
steuning bij de opvoeding van hun 
communicatief gehandicapte kind 
groot. Maatschappelijk werkers, leer
krachten en logopedisten krijgen met 
die vraag te maken maar kunnen niet 
in alle gevallen een voldoende ant
woord geven op die vraag. Daarom is 
gestart met een vorm van opvoe
dingsondersteuning volgens de PPG-
methodiek (Praktische Pedagogische 
Gezinsbegeleiding) door professione
le gezinsbegeleiders die in hun werk 
begeleid worden door een werkbege-
leider (orthopedagoog). 

2. Achtergrond 

In de literatuur wordt gewezen op de 
risico's van communicatieproblemen 
met betrekking tot de moeder-kindin
teractie. 
In het onderzoek van Drenthen komt 
naar voren dat met name negatieve 
gedragingen als hostiliteit van de 

moeder en het negatieve en vermij
dende gedrag van het kind samen
hangen met de taalachterstand bij het 
kind. Zij veronderstelt dat er een wis
selwerking plaats vindt in het interac
tiegedrag van de moeder en het kind. 
Het gevolg kan zijn dat de interactie 
in een neerwaartse spiraal komt: hoe 
groter de taalachterstand van het 
kind, hoe meer moeder en kind zich 
van elkaar verwijderen. Ook ziet 
Drenthen op een aantal onderdelen 
een samenhang tussen de kwaliteit 
van de ouder-kindinteractie en de 
gedragsproblemen. 

Moeders die relatief vaak het initiatief 
nemen in verbale interacties en wei
nig reageren op de verbale signalen 
van het kind hebben kinderen die 
internaliserende problemen hebben. 
Drenthen refereert in haar doctoraal
scriptie ook aan Hoffer en Bliss, die 
constateerden dat moeders van taai-
gestoorde kinderen een groter deel 
van de verbale initiatieven van het 
kind negeerden en dat ze daarnaast 
vaker van gespreksonderwerp wis
selden dan moeders van niet taalge-
stoorde kinderen. S. Goorhuis-
Brouwer beschrijft spraak-taalont-
wikkelingsstoornissen als een multi-
factoriële problematiek. Zij vindt bij 
30 tot 40% van de gevallen pedagogi
sche en psychische oorzaken van de 
ogenschijnlijk op zichzelf staande 
spraak-taalproblemen. Zij ziet dat ten 
gevolge van de spraak-taalproblemen 

ouders niet meer adequaat communi
ceren. Ze geven hun taalgestoorde 
kinderen meer benoem-opdrachten 
en laten het kind naspreken. Juist 
deze activiteiten werken averechts op 
de spontane ouder-kind interactie. 
Riksen-Walraven vindt dat responsie
ve ouders het zelfvertrouwen van het 
kind vergroten, een goede hechting 
bevorderen en de communicatieve 
vaardigheden bevorderen. 
Responsiviteit door ouders van kin
deren met communicatieve proble
men is niet altijd aanwezig en dat 
levert een risico op voor de 
ouder / kindrelatie. 

Het moge duidelijk zijn dat ouders 
van kinderen met communicatieve 
problemen staan voor een verzwaar
de opvoedingstaak. Vaak spelen 
medische aspecten, ziekenhuisopna
mes, acceptatieproblemen, bezorgd
heid en onvoldoende steun vanuit de 
omgeving nog een rol hierbij. 

3. De gekozen werkwijze 

Het doel van de gezinsbegeleiding is 
het verbeteren van de ouder-kind 
relatie en het bevorderen van een 
optimale ontwikkeling van het kind 
binnen de gegeven mogelijkheden 
van kind en gezin. 

ACC heeft gekozen voor een werk
wijze die aansluit bij de ACC visie op 
het kind en zijn ouders. Ouders zijn 
partners op onze scholen. Ze zijn 
autonoom en hebben hun eigen ver
antwoordelijkheid in de opvoeding 
van het kind. Daarom wordt er uitge-
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gaan van de hulpvraag van de 
ouders. 
Vragen van ouders kunnen zijn: 
Hoe krijg ik contact met mijn kind? 
Hoe kan ik de ontwikkeling stimule
ren? 
Hoe ga ik om met zijn/haar driftbui
en? 
Hoe kan ik alle kinderen genoeg aan
dacht geven? 
Hoe ga ik om met slechthorendheid 
c.q. spraak-taalproblemen? 

Centraal staat dat de gezinsbegelei
der samen met de ouders zicht krijgt 
op wat de hulpvraag is en samen met 
de ouders oplossingen zoekt die bij 
hun situatie en hun persoonlijkheid 
past. De gezinsbegeleider onder
steunt de ouders bij hun eigen proces 
waarin het probleemoplossend ver
mogen ten aanzien van opvoedings
vraagstukken vergroot wordt. Na de 
begeleiding kunnen de ouders daar
mee zelf verder. 
De hulpverlening is vrijwillig en 
zowel ouders als gezinsbegeleiders 
blijven verantwoordelijk voor het 
proces. In de relatie tussen ouders en 
school verandert in principe niets. De 
gezinsbegeleider wordt geen inter
mediair. Informatie binnen de gezins
begeleiding is vertrouwelijk. Deze 
aspecten zijn terug te vinden in de 
PPG-methodiek (Praktisch Pedago
gische Gezinsbegeleiding). 
Video is een belangrijk middel en bij 
het toepassen hiervan is gezocht naar 
een planmatige aanpak die aansluit 
bij onze visie. J. Heykoop heeft een 
methodiek ontwikkeld waarbij wordt 
uitgegaan van het idee dat alle 
inbreng van betrokkenen waardevol 
is. Er ontstaat een proces waarbij 
ouders opnieuw leren kijken naar het 
kind en diens eigen wijze van func
tioneren binnen het gezin. De ouders 
verlenen nieuwe betekenissen aan 
bestaand gedrag waardoor ruimte 
ontstaat voor verandering. De ACC 
gezinsbegeleiders zijn geschoold in 
deze methodiek. 

4. PPG in de praktijk 

De duur van de gezinsbegeleiding 
kan variëren van zes weken tot onge

veer negen maanden. 
Binnen de PPG wordt meestal in 
wekelijkse bezoeken in het gezin 
waar de problemen zich voordoen en 
waar geoefend kan worden praktisch 
en concreet gewerkt. Er wordt 
gezocht naar alternatieve handelings
mogelijkheden. Naast het praten over 
de vragen en de problemen neemt het 
handelen een essentiële plaats in. 
Binnen de PPG wordt methodisch 
gewerkt. Het methodische heeft 
zowel betrekking op het totale hulp
verleningsproces als op de afzonder
lijke begeleidingsbezoeken in het 
gezin. Het hulpverleningsproces 
beslaat verschillende fases. 

De observatiefase 
Het doel van de observatiefase is: 
samen meer inzicht te krijgen in de 
vragen van ouders, in de totale 
gezinssituatie en een helder beeld 
krijgen van het niveau van het kind 
en zijn functioneren. 
De observatiefase start met een ken
nismakingsgesprek waar werkbegelei-
der en gezinsbegeleider thuis met 
ouders praten over hun vragen en 
over de werkwijze van de gezinsbe
geleiding. Daarna volgen zo'n zes 
gezinsbezoeken. De gezinsbegeleider 
observeert het kind, de ouders en de 
interacties in het gezin. Er worden 
observatieverslagen en video-opna
mes gemaakt aan de hand waarvan 
ervaringen doorgesproken worden 
en ideeën uitgewisseld worden. De 
gezinsbegeleider heeft voornamelijk 
een invoegende rol en doet mee aan 
de activiteiten, die op dat moment 
ondernomen worden. Hij/zij ziet 
zoveel mogelijk verschillende situ
aties in het gezin. 

<IIA^ -ever Jx vvciUf+J. 

Daarnaast wordt bewust tijd geno
men om aan elkaar te wennen zodat 
er een vertrouwensbasis kan ont
staan. Deze is essentieel voor het 
hulpverleningsproces. Aan het einde 
van de observatiefase vindt samen 

met de werkbegeleider een werkplan
bespreking plaats. Er worden afspra
ken en doelen voor de daarna volgen
de periode vastgelegd in een werk
plan. 

De veranderingsfase 
Aan de hand van het werkplan gaan 
de gezinsbegeleider en de ouders 
samen aan de slag. Er wordt gezocht 
naar alternatief gedrag in de omgang 
met hun kind, zowel met betrekking 
tot opvoedingsproblemen, communi
catieve problemen als ontwikkelings
stimulering. 
Verschillende mogelijkheden worden 
overwogen en uitgeprobeerd. Steeds 
wordt uitgegaan van wat past bij de 
ouders en bij het kind. Ook wordt 
samen bekeken hoe je effectief gedrag 
kunt toepassen in verschillende situ
aties. De ouders krijgen regelmatig 
een verslag over de voortgang. 
In deze fase kunnen werkpunten zijn: 

- zicht krijgen op de ontwikkelings 
aspecten van het kind door het 
kind te observeren. Vaak is het 
belangrijk te achterhalen welk 
gedrag bij de handicap hoort en 
welk gedrag bij het kind zelf. 
Zowel zicht krijgen op wat het 
kind cognitief kan als wat het kind 
emotioneel aankan als ook de inte
resses is belangrijk. Een program
ma als 'Kleine Stapjes' kan 
gebruikt worden om samen meer 
inzicht te krijgen in het ontwikke
lingsniveau van het kind. 

- verbeteren van de communi
catie tussen ouders en kind: leren 
kijken naar het kind en leren aan 
sluiten bij niveau en interesses. 
Specifiek kunnen vaardigheden 
als aankijken, wachten tot het kind 
reageert, gebruik maken van 
ondersteunen de gebaren geoe
fend worden. 

- stimuleren van de ontwikkeling 
op de verschillende gebieden 

- verbeteren van pedagogische 
aspecten: hierbij worden aspecten 
geoefend als structuur bieden (rit
mes en routines kunnen hierbij 
belangrijk zijn), grenzen stellen, 
aandacht verdelen, afspraken 
maken, leiden in de richting van 
gewenst gedrag en belonen, situ
aties overzichtelijk maken en 
voorbereiden, omgaan met straf. 

Na een paar maanden vindt er in het 
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gezin een tussen-evaluatic 
plaats waarbij ook de 
werkbegeleider aanwezig 
is. Het proces van de 
hulpverlening tot dan toe 
wordt geëvalueerd en er 
worden afspraken ge
maakt voor de daarna vol
gende periode. 

De afrondingsfase 
Nieuwe handelswijzen 
die hun nut hebben bewe
zen worden zo breed 
mogelijk toegepast in 
deze fase. Eventueel 
wordt nog aan nieuwe 
punten gewerkt. De be
zoekfrequentie is meestal 
lager dan in de voorgaan
de fases. 
De hulpver lening wordt 
geëvalueerd in een eind
gesprek en wordt beëin
digd als de ouders en de 
gezinsbegeleider het ero
ver eens zijn dat de hulp
vraag is beantwoord. Het 
gesprek wordt vastgelegd 
in een eindverslag dat 
tevens dient als naslag
werk voor de ouders. 

5. Voorwaarden en grenzen 

Ouders moeten bereid zijn energie en 
tijd te investeren in het verbeteren 
van de opvoedingssituatie. Indien er 
problemen zijn op andere gebieden 
kan dit belemmerend werken op het 
proces Dit kunnen dan ook contra
indicaties zijn om te starten met 
gezinsbegeleiding. Gedacht kan wor
den aan relatieproblemen, overlijden 
van een naaste of grote psychische 
problemen van de ouders. Er wordt 
dan verwezen naar meer passende 
hulpverleningsvormen. 

OwltW It^OtXll* {/tAJlXfi. n^U^ %*• 

6. Resultaten en evaluatie 

De reacties van ouders zijn positief. 
Vooral de concrete praktische werk
wijze, waarbij oplossingen gezocht 
worden die passen in de betreffende 
opvoedingssituatie wordt gewaar
deerd. 
Zowel binnen school als binnen het 

gezin wordt gewerkt om het kind 
zoveel mogelijk de kans te geven om 
zich te ontwikkelen als een sociaal
emotioneel gezond en communicatief 
vaardig mens. 
De ervaringen in de afgelopen jaren 
wijzen uit dat een verbetering in de 
opvoedingssituatie positieve gevol
gen heeft voor de ontwikkeling van 
het kind op verschillende gebieden. 
Ook in de onderwijsleersituatie profi
teert het kind hiervan. 
We horen bijna altijd dat ouders vin
den dat hun kind gegroeid is: vooral 
sociaal-emotioneel is het kind 'groter' 
geworden. Ouders vinden het kind 
bijvoorbeeld meer zelfverzekerd, 
zelfstandiger, rustiger en gemakkelij
ker in de omgang. Op communicatief 
gebied zien we door de verbeterde 
communicatie dat het kind zich meer 
begrepen voelt en meer van zichzelf 
laat zien. Ook op het gebied van spel, 
motoriek en cognitie ontwikkelt het 
kind zich vaak omdat er meer wordt 
aangesloten bij het niveau en de inte
resses. 
Ouders zelf ervaren in hun opvoe-
dersrol dat ze meer bewust opvoeden 
en weten hoe ze zelf iets kunnen aan
pakken. Ze hebben zicht gekregen op 

de gevolgen van hun eigen gedrag op 
dat van het kind. Ouders hebben 
meer zelfvertrouwen gekregen en 
kunnen ook aan de omgeving beter 
uitleggen wat er aan de hand is. 
Ouders beseffen vaak tijdens de bege
leiding dat hun kind speciaal zal blij
ven. Ze kijken naar hun eigen ver
wachtingen en merken dat het nodig 
is om die bij te stellen om weer posi
tief naar het kind te kunnen kijken. 
Vaak gaan ouders weer meer genie
ten van hun kind en beleven de 
opvoeding als minder zwaar dan 
voorheen. 

rjtX k*A*J. UiA% **4AA V/if% 'J^C*--

Met betrekking tot de aanpak komen 
ze er soms achter dat door het specia
le in het kind ze het gewone in de 
opvoeding in de loop der jaren waren 
kwijtgeraakt. Ouders moeten extra 
energie hebben om de speciale aan
pak vol te blijven houden. Soms 
wordt er binnen de gezinsbegeleiding 
samen met ouders gekeken of ontlas
ting nodig is. 
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Martijn 

Hieronder volgt een beschrijving 
van een casus, uitgevoerd door een 
gezinsbegeleidster van ACC Dienst
verlening 

Gezinssituatie 
Vader (32 jaar), moeder (30 jaar), 
Martijn (6 jaar), Isabelle (4 jaar). 
Martijn zit op de ACC Bertha 
Muller School vanwege een 
spraak/taalstoornis en het vermoe
den van een pervasieve contact
stoornis. Op school zijn er niet of 
nauwelijks problemen met zijn 
gedrag, in de thuissituatie is het 
veel moeilijker. Ouders vinden 
Martijn vaak druk, moeilijk te corri
geren, vlug uit zijn evenwicht, snel 
boos en er zijn nogal wat conflicten 
met zijn jongere zusje. 
De hulpvraag van de ouders is: 
waarom heeft Martijn op school (of 
ergens anders) een ander gedrag 
dan thuis. 

Observatiefase 
We beginnen in dit gezin half febru
ari '99. De observatiebezoeken zijn 
vaak hectische bezoeken, er gebeurt 
veel tijdens de ongeveer anderhalf 
uur dat ik er ben. De kinderen spe
len samen of maken ruzie, rennen 
door de kamer, kijken t.v, klimmen 
op de bank (en ook op mij!), willen 
voorgelezen worden, komen aan de 
videocamera, doen leuk een gezel
schapsspelletje mee en hangen aan 
mijn jas als ik naar huis wil. Ouders 
corrigeren vanaf de bank met woor
den die de kinderen niet of nauwe
lijks lijken te horen. 
De situatie rond het naar bed gaan 
is zo georganiseerd dat de kinderen 
allebei inslapen op de schoot van 
een van de ouders. Meestal Martijn 
bij vader op schoot en Isabelle bij 
moeder. Als ze slapen brengt vader 
ze stuk voor stuk naar boven en legt 
ze in hun eigen bed. Ouders geven 
aan deze situatie prima te vinden, 
ze hebben geen behoefte daar iets 
aan te veranderen. 
Tijdens de observatieperiode valt 
op dat Martijn veel boos is en dat 
beide ouders op zo'n moment alles 
doen om hem weer in zijn humeur 
te krijgen. 

We maken video-opnames, bepra
ten verslagen en dat levert al meer 
duidelijkheid op zodat we tijdens 
de werkplanbespreking samen met 
ouders de volgende werkpunten 
vaststellen: 

• Meer zicht krijgen op de handi
cap van Martijn 
Er wordt besloten toch te laten 
onderzoeken of er sprake is van 
een autistische stoornis bij 
Martijn, een diagnose zorgt voor 
de nodige duidelijkheid. 
Ondertussen proberen we in de 
gezinsbegeleiding aan te sluiten 
bij het ontwikkelingsniveau 
van Martijn. Wat kan hij aan, 
wat vindt hij leuk, wat zijn speci
fieke interesses, enz. 

• Structuur aanbrengen in zoveel 
mogelijk situaties 
Structuur aanbrengen in tijd, 
plaats en activiteit. Wat gaan we 
doen, waar ga je het doen, wie 
helpt je, wat doe je als je klaar 
bent. Zorgen voor opdrachten in 
taal die Martijn begrijpt. 
Dus eenvoudige taal, 
korte heldere zinnen. 

• Duidelijk zijn 
Dit punt heeft veel samenhang 
met het vorige. Soms is taal niet 
toereikend en moet Martijn 
geholpen worden door hem bij 
de hand te nemen en hem van de 
ene situatie naar de andere te 
brengen. Letterlijk. 
Ouders leren hierbij Martijn 
positief te bevestigen als hij 
gewenst gedrag laat zien. 
"Goed opgeruimd vanmiddag, 
Martijn". 
Ook leren ze duidelijk te zijn in 
de emoties naar Martijn toe. "We 
begrijpen dat je boos bent omdat 
je niet aan de videocamera mag 
komen, het is heel jammer maar 
dat kan echt niet." En ver
volgens is het goed als hij ook 
zelf over die boosheid heen 
komt, hij hoeft niet altijd gehol
pen te worden. 

Veranderingsfase 
De periode die nu volgt heet niet 
voor niets veranderingsperiode, er 
gebeurt nu veel in het gezin. Ouders 

oefenen situaties, gaan meer samen 
praten en ondersteunen elkaar meer 
op de momenten dat het moeilijk is. 
Vader ontdekt dat hij zelf voor veel 
onrust zorgt bij de kinderen en dat 
zijn vrouw eigenlijk veel meer greep 
heeft op het geheel. Dat is heel 
nieuw voor hem. Moeder laat 
steeds meer zien wat ze in huis 
heeft aan pedagogische vermogens 
en krijgt meer zelfvertrouwen. Er 
komen meer grenzen voor de kinde
ren en de boze buien van Martijn 
nemen af. Isabelle is nog vaak heel 
druk en dwingend, maar ouders 
leren dat ze toch niet toe moeten 
geven aan haar dwingende gedrag. 

Afrondingsfase 
In augustus volgt er een evaluatie
gesprek. 
In dit gesprek geven ouders aan 
zich veel sterker te voelen als 
opvoeders. Ze willen de komende 
tijd nog wat meer ondersteuning 
van ons om dit gevoel te verstevi
gen. Een nieuw aandachtspunt is nu 
daarnaast: 

Hoe bereiken we dat onze kinde
ren in hun eigen bedden gaan sla
pen? 
Dit laatste is belangrijk omdat 
ouders er zelf mee komen. Ouders 
nemen het initiatief om een opklap
baar logeerbed te kopen, de kinde
ren slapen nu voortaan bij elkaar op 
de kamer. Moeder brengt ze om 
zeven uur naar boven, leest een ver
haaltje voor en de kinderen gaan 
slapen.. .van de ene dag op de ande
re., geen problemen meer. 
Ouders krijgen door deze verande
ring veel lucht. Ze gaan meer uit 
samen, kunnen op normale tijden 
bezoek ontvangen en hebben nu pas 
echt het gevoel dat zij bepalen wat 
er gebeurt en niet de kinderen. 
Hierna zijn de ouders tevreden met 
wat ze bereikt hebben, ze besluiten 
dat de gezinsbegeleiding beëindigd 
kan worden. 
In december 1999 is er een eindge
sprek en horen we vader zeggen: 

Ik weet de weg die ik wil gaan met 
de kinderen 
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R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n 

De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in artikelen die 
worden aangeboden. Daarom moet kopij aan onderstaande criteria vol
doen. 

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

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

Wijze van aanleveren 
Wij ontvangen de tekst graag op diskette in Word for Windows én in 
print. Zo min mogelijk tabs gebruiken. Tabellen ook opgemaakt in WP 
met een print erbij, of alleen als print. 
Illustraties en foto's 
Illustraties dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. Foto's mogen ook 
in kleur worden aangeleverd. Ze worden wel altijd in één kleur afge-

van een artikel 

drukt. Een (pas)foto van de auteur wordt bij het 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 
Van Horen Zeggen verkleind moeten worden, mag dit verkleinen geen 
onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. Wij zien de illustraties 
graag op diskette aangeleverd in EPS of TIFF formaat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, zodat de inhoud op 
juiste wijze kan worden weergegeven. Eenvoudige persoonlijke aante
keningen zijn onvoldoende. De spelling is die van de voorkeursspelling 
(Groene Boekje). In wetenschappelijke artikelen moet vaktaal zoveel 
mogelijk worden vermeden of zodanig omschreven, dat de tekst voor 
het merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 
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VEDON/VeBOSS conferentie 2000 
De regionale expertisecentra komen steeds dichterbi j . Interessant, bedreigend en ui tdagend. Eén 

van de functies van het REC is het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek en dat l i jkt ons 

een uitgelezen onderwerp om dit jaar verder uit te werken. 

Handelingsgericht en methodisch werken bij kinderen met een 
auditieve en communicatieve beperking 

13 en 14 april 2000 "De Blije Werelt" in Lunteren 

Als de ouders, na die s lagboom, gekozen hebben voor onze school in cluster 2 van het speciaal 

onderwi js , zal het expertisecentrum nadere handelingsgerichte diagnostiek moeten gaan uitvoe

ren. De diagnose ' toelat ing tot speciaal onderwi js ' zal moeten worden omgezet in een hande

l ingsplan, zodat glashelder wordt wat en hoe het traject voor deze leerl ing er uit gaat z ien. Geen 

probleem zou men kunnen zeggen, want we behandelen en begeleiden al jaren dove en slecht

horende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en / of taalmoei l i jkheden. Er is wel een 

dimensie bi j gekomen: hoe maken we ons werk voor ouders duidel i jk en zichtbaar? En hoe gaan 

we om met kinderen die een verschillende benader ing vragen binnen een groep? 



GEHOORD EN GEZIEN 

Afscheid René van Harten van Effatha 
Na een loopbaan van 22 jaar, waarin 
hij verschillende functies bekleedde, 
zette René van Harten op 25 novem
ber vorig jaar een punt achter zijn 
werk bij Effatha. Van Harten begon 
als leerkracht in het SO. Met aanvan
kelijk de nodige zelfscepsis, zo liet hij 
de toehoorders weten bij zijn slottoe
spraak: "Na drie maanden op Effatha 
wist ik één ding zeker, ik wil hier zo 
snel mogelijk weg, want dit leer ik 
nooit." Zijn rol als directeur bij 
Effatha volgde na een groot aantal 
jaren als leerkracht. Bij een verander
de organisatiestructuur werd Van 
Harten directeur scholen van Voor
burg en daarna manager Onderwijs 
Effatha. In deze laatste functie bete
kende hij veel bij de totstandkoming 
van het REC Haaglanden, de bestuur

lijke fusie met het Rotsoord en in de 
besprekingen over de holding met 
Guyot. 
Bij het afscheid van René van Harten 
belichtten tal van collega's van bin
nen en buiten Effatha diens kwalitei
ten. Algemeen directeur van Effatha, 
Gert Schaart, overhandigde aan Van 
Harten het beeldje 'De Ontmoeting'. 
Het beeldje, een replica van het grote 
beeld bij de school in Zoetermeer, 
geeft een meisje op fiets weer dat een 
jongen ontmoet. Ook voor de 
VEDON maakte René van Harten 
zich verdienstelijk, als bestuurs
lid/secretaris namens Effatha. 

Rianne Versluis 
(Effatha-Voorburg) 

Branco van Dantzigprijs uitgereikt. 
Eenmaal per twee jaar wordt door het 
bestuur van de Stichting Kwaliteits
bevordering Logopedie de Branco 
van Dantzigprijs toegekend. Dit is 
een onderscheiding voor een uitzon
derlijk verdienstelijke bijdrage ten 
behoeve van de vakinhoudelijke ver
breding en verdieping van de logope
die. De prijs wordt alleen toegekend 
aan een gediplomeerd logopedist of 
aan een groep personen met een 
gezamenlijk product, waarbij een 
substantieel deel van het werk is ver
richt door tenminste één gediplo
meerd logopedist. De prijs, genoemd 
naar een van de oprichters van de 

NVLF, is voor de eerste maal toege
kend geweest in 1993. 

Tijdens het jaarcongres van de NVLF 
in Ede op zaterdag 13 november 1999 
werd door de voorzitter van de jury, 
professor dr. J. Dejonckere, de Branco 
van Dantzigprijs 1999, bestaande uit 
een oorkonde en een geldbedrag, toe
gekend aan twee inzendingen. Het 
programma Woordenschat van me
vrouw dr. M.W.J.A. Braam-Voeten en 
mevrouw M.M. Stokman en het taai
programma Taalachterstand en Taal
verwerking van mevrouw G. de 
Koning en mevrouw L. Schlichting 

werden door de jury beiden even 
kwalitatief en waardevol beoordeeld. 

W.H.A. van der Tas, 
directeur N.V.L.F. 

BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 72, 
nummer 1, januari 2000 
M. Blumenthal, M.M.R. Julien, Geen 
diagnose zonder anamnese meerta
ligheid. Diagnostiek van spraak- en 
taalproblemen bij meertalige kinde
ren. In dit artikel wordt een anamne-
selijst gepresenteerd waarmee men 
de spraak- taal problemen van meer
talige kinderen in kaart wil brengen. 

Aan de hand van deze anamneselijst 
moet een beeld worden verkregen 
van de taal/talen die een kind spreekt 
en de problemen die het hierbij 
ondervindt. 
Het anamneseformulier is nog in ont
wikkeling. 
De ontwikkeling ervan vindt plaats in 
een samenwerkingsproject van het 
HACE (Haags Audiologisch Centrum 
Effatha) en het NCB (Nederlands 
Centrum voor Buitenlanders). 

VTO Nieuwsbrief Jaargang 16, num
mer 5, december 1999 
Het laatste nummer van 1999 is een 
themanummer, gewijd aan epilepsie. 
Vanuit verschillende invalshoeken 
wordt epilepsie toegelicht. Er is aan
dacht voor de verschillende vormen 
van epilepsie en wat je kunt doen in 
geval van een epileptische aanval. 
Een instelling waar kinderen met epi
lepsie worden opgevangen wordt 
beschreven. Op de Cruqiuishoeve in 
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Vijfhuizen is een observatiekliniek 
voor kinderen met epilepsie. Tevens 
is er een school aan het instituut ver
bonden, De Waterlelie. De ouders van 
Anja vertellen over hun ervaringen 
met een kind met epilepsie. 

Tijdschrift voor Speciaal Onderwijs, 
laatste editie, februari 2000, 72e jaar
gang, nummer 10 
Een bijzondere editie voor van deze 
72-jarige, namelijk de laatste. Hierin 

tevens de aankondiging van zijn 
opvolger, namelijk Zorg Primair. In 
deze laatste editie besteedt Rob 
Boerman aandacht aan de Rugzak. 
Hij plaatst de begrippen "keuzevrij
heid en "medezeggenschap" in het 
kader "kwaliteit van leven". Wat 
moeten ouders doen, zodat hun 
beslissingen inzake onderwijskeuze 
een positieve uitwerking zullen heb
ben op de kwaliteit van leven van 
hun gehandicapte kind? 

Klik, over mensen met een verstan
delijke handicap, februari 2000, 
nummer 2 
Marja Kroef, Afstemmen op autisme, 
Neuro Linguïstisch Programmeren 
In dit artikel wordt een beschrijving 
gegeven van de toepassing van 
Neuro Linguïstisch Programmeren 
(NLP) bij mensen met autisme. NLP 
blijkt een doeltreffende manier om 
contact te krijgen met gedragsge
stoorde, moeilijk bereikbare mensen. 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

Journal of Speech, Language and 
Hearing Research, vol.42, decem
ber 1999. 
Binnen de grote groep kinderen met 
spraak- en taalmoeilijkheden valt een 
specifieke deelgroep te onderschei
den die specifieke spraak- en taalpro
blemen vertoont, zonder dat daar
voor een duidelijke oorzaak aan te 
wijzen is. Onderzoekers hebben ver
schillende verklaringen geponeerd 
voor het verschijnsel van 'specific 
language impairment' (SLI). Paula 
Tallal en collega's houden het erop 
dat deze kinderen problemen hebben 
met de centrale (corticale en subcorti-
cale) verwerking van spraakklanken. 
Er zou sprake zijn van een verstoord 
temporeel verwerken van auditieve 
stimuli, iets dat zich vooral uit wan
neer de auditieve stimuli snel achter 
elkaar aangeboden worden, zoals bij 
spraak het geval is. In het boven
staande tijdschrift is een artikel gepu
bliceerd van Dorothy Bishop en haar 
collega's Carlyon, Deek en S.J.Bishop 
met als titel 'Auditory Temporal 
Processing Impairment: neither 
necessary nor sufficient for causing 
language impairment in children' (p. 
1295-1310). Het hierin gerapporteer
de onderzoek telde 14 tweelingen als 
proefpersoon. Il kinderen hadden 
een specifiek taalstoornis, II kinderen 
dienden als controle (gematcht op 
non-verbale cognitie en leeftijd) en 6 
kinderen voldeden noch aan de stoor
nis-, noch aan de controlecriteria. De 
kinderen voerden een reeks van 
taken uit, gericht op auditieve ver
werking, waaronder Tallal's Auditory 
Repetition Task. De conclusie van 
Bishop en haar collega's is dat het 

vertonen van auditieve verwerkings
problemen niet hoeft te leiden tot een 
spraaktaalstoornis. Bovendien bleken 
sommige kinderen een spraaktaal
stoornis te hebben zonder dat er spra
ke was van auditieve verwerkings
problemen. Bishop sluit echter een 
zekere rol van deze auditieve verwer
kingsproblemen bij het ontstaan van 
een spraaktaalstoornis niet uit. Het 
artikel wordt afgesloten met de hypo
these dat auditieve verwerkingspro
blemen de spraak- en taalontwikke
ling uitsluitend negatief beïnvloeden 
bij kinderen die een genetisch 
bepaald risico ten aanzien van taal
ontwikkeling vertonen. 

Seminars in speech and language, 
vol.20. 3, 1999 
De revolutie op het gebied van infor
matie- en communicatietechnologie 
(ICT) laat ook betrokkenen bij zorg 
en onderwijs aan kinderen met 
spraak-, taal- of gehoorproblemen 
niet onberoerd. Juist voor deze kinde
ren bieden de met ICT gepaard gaan
de multimedia applicaties tal van 
mogelijkheden. In het bovengenoem
de tijdschrift publiceren Paula 
Cochran en Lauren Nelson een boei
end artikel met als titel 'Technology 
applications in intervention for pre
school-age children with language 
disorders'. In het artikel maken de 
auteurs duidelijk dat kleuters al heel 
goed met computers overweg kun
nen. Ze bespreken vervolgens ken
merken waaraan software moet vol
doen, wil ze geschikt zijn voor heel 
jonge kinderen. Ook komt het 
gebruik van software voor interven
tiedoelen aan bod. Daarbij passeren 
therapiedoelen als woordenschat, 
zinsbouw, narratieve vaardigheden 

en fonologisch bewustzijn de revue. 
De auteurs bespreken het effect van 
diverse soorten computerondersteun
de interventies, gaan in op strate
gieën om computeractiviteiten in te 
bouwen in interventies (waarbij een 
cruciale rol voor de therapeut is weg
gelegd) en sluiten af met een casus en 
met starttips. 

Seminars in hearing, vol. 20, 4,1999 
Christine Yoshinaga-Itano is verbon
den aan de Universiteit van Colo
rado. Zij is op dit moment een van de 
meest toonaangevende onderzoekers 
op het gebied van vroege interventie
programma's voor slechthorende en 
dove kinderen. Op het komende I9th 
International Congress on Education 
of the Deaf in Sidney is zij een van de 
key note presentatoren. In bovenge
noemd tijdschrift staat een artikel van 
haar hand met als titel 'Early identifi
cation: an opportunity and challenge 
for audiology'. Zij beschrijft het effect 
van het eerder onderkennen van ern
stige gehoorstoornissen (door de 
introductie van neonatale gehoor-
screening) op de uiteindelijke taalont
wikkeling. 
Kinderen waarbij het gehoorverlies 
was vastgesteld voor de leeftijd van 
een half jaar vertoonden een opmer
kelijk betere taalontwikkeling dan 
kinderen waarbij het gehoorverlies 
pas een jaar later werd vastgesteld. 
De door de ouders gekozen wijze van 
communicatie bleek hierop overigens 
niet van invloed. Het is belangrijk om 
een vertraging in de taalontwikkeling 
zoveel mogelijk te voorkomen, omdat 
een inmiddels ontstane vertraging 
niet of nauwelijks meer in te lopen is. 
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Piet de Mik 
Nieuwedirecteur Onderwijs Effatha 

Met ingang van 1 maart is Ir. Piet de Mik benoemd als directeur Onderwijs van 
Effatha. De 53-jarige De Mik is opvolger van René van Harten, die in november 
zijn taak neerlegde. De Mik is opgeleid tot wiskundig ingenieur en werkte 
jarenlang als hoofd van de hoofdafdeling Statistieken van de prijzen van het 
Centraal Planbureau voor de Statistiek. 
Voor het aanvaarden van de directeurspost 
bij Effatha was De Mik directeur van f f t f 
Scutos, Christelijk College voor Techniek en C^ T T O f f l p \ 
Informatica in Utrecht. w I I C ï \J Ë KA 

Visie op stotteren 
Uitgever Acco bracht in februari een boek uit 
waarin diverse kanten van de hedendaagse 
visie op stotteren zijn belicht. Onder meer 
wetenschappelijk onderzoek, stottertherapie, 
de spraakmotorische component van stotteren, 
de mens achter het stotteren komen via bijdra
gen van specialisten aan bod. 
De titel van het boek is 'Stotteren - recente 
inzichten' (onder redactie van Manders, 
Lembrechts en Bastijns). Het boek heeft 117 
pagina's; kosten ƒ 43,50 
ISBN 90334 - 4260 - 4, NUGI 725. 
Uitgeverij Acco, Hamersveldseweg 86, 3833 GT 
Leusden; tel. 033 - 494 25 63. 

Het verhaal van Anna, 
een nieuw boek in de Troef-reeks 

Conny Boendermaker schreef voor jongeren van 1 5 , 1 6 jaar met 'Het verhaal van 
Anna' een verhaal over een meisje dat haar enige broer door een ongeluk ver
liest. Anna krijgt te maken met een zwart verdriet, een lege plek en herinneringen. 
Gewoon doen terwijl niets meer gewoon is, doorgaan alleen omdat het moet. 
Leven met een verlies dat te groot is om alleen te aragen. Maar ook een verlies 
dat te groot is om te delen. 

De auteur Conny Boendermaker studeerde Nederlands en psycholinguïstiek. Ze 
gaf les aan onaer meer logopedisten, docenten Nederlands en anderstaligen. 
Ook zette Boendermaker zien in voor een betere behandeling bij dyslexie. In haar 
eigen praktijk geeft ze les aan dyslectische kinderen. Eerder schreef zij prenten
boekjes voor peuters: 'Ik heb twee beren' en 'Bij opa en oma' (uitgegeven door 
Kimio).Met het boek 'Het verhaal van Anna' dingt de auteur mee aan de Jonge 
Jury. De tekeningen zijn van Dirk van der Maat. 

Kinderen laten ervaren dat lezen aangenaam kan zijn. Boeken laten aansluiten 
bij de belevingswereld van kinderen. In een taal bovendien die toegankelijk is. In 
deze behoeften wil de Troef-reeks voorzien. Taalgebruik in de reeks is aangepast, 
echter niet overgesimplificeerd. Illustraties verduidelijken als moeilijk ervaren situ
atieschetsen. Bijzondere aandacht is er eveneens voor de vormgeving. 

Nieuw kantoor 
Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden in Houten 

Vrijdag 14 januari is in Houten het 
nieuwe kantoorgebouw van de 
N W S geopend door de Houtense 
wethouder van Volksgezondheid 
Lenstra. Het nieuwe adres van de 
vereniging is De Molen 89a, 3995 
AW Houten. De N W S behartigt de 
belangen voor ieder met hoorproble-
men. De vereniging beschikt over 
sprekers, technisch adviseurs die 
voorlichting geven. Ook zijn er vier 
informatiecentra met hulpmiddelen. 
Een belangri jke activiteit is het 
bevorderen van technische voorzie
ningen in openbare gebouwen met 
r ingle id ing. Elke twee maanden 
geeft N W S een het ti jdschrift 
'Horen' uit. 

Het nieuwe kantoor van N W S is op 
werkdagen van 9 tot 16.30 uur te 
bereiken via 
tel. 0 3 0 - 26 17 616; 
fax 030 - 26 16 689 ; 
teksttelefoon 030 - 26 1 7 677. 

NWS 3 
Troef-reeks 

Troef-ree De Troef-reeks 

Paperbacks, ca. 112 pagina's, 

formaat 14 x 20,5 cm. 

Prijs ƒ 25,- / Bfr. 500 

ISBN 90 73460 86 7 A 

NUGI 222 3n 261 
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Studiedag 'O en A' in Ede 

De vereniging ter bevordering van ortho-agogische activiteiten houdt van 10 tot 16 
uur op 15 april in De Reehorst te Ede een studiedag. Thema van de studiedag is 
'Helpt diagnostiek? Over de verhouding tussen diagnostiek en opvoedingshulp'. De 
bijeenkomst is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn met en voor kinderen, 
groepsleiders, onderwijzers, begeleiders, maatschappelijk werkenden, artsen, psy
chologen, therapeuten. Programma: 's ochtends twee plenaire sprekers; daarna 
parallelsessies van vier ronden met elk drie a vier sprekers. Aanmelden kan via de 
voorjaarsfolder 2000. Kosten: voor O en A-leden plus minus ƒ 65,-; niet-leden plus 
minus ƒ 135,-.De voorjaarsfolder bevat uitgebreide informatie over inhoud en spre
kers. Ook verdere precieze inlichtingen zijn in de folder te vinden. Niet-leden kun
nen de folder aanvragen via mevr. M. de Mooij - Janson, Overburqkade 38 
2275 XV Voorburg. 

Oen A 
vereniging 
ter bevordering van 
ortho-agogische aktiviteiten 

Vrije keuze college Orthopedagogiek: 

'Auditief meervoudig gehandicapten' 

Vrije keuze college Ortho peda
gogiek: 'Auditief meervoudig 
gehandicapten' Op de data 28 
maart, 11 april, 9 en 23 mei en 6 
juni ( telkens van 13.45 - 17.30 
uur) verzorgt de vakgroep 
Orthopedagogiek van de 
Katholieke Universiteit Nij
megen een cyclus van vrije
keuze-colleges. Gastdocenten 
zijn prof. dr. J. van Dijk en dr. 
Knoors. Centraal thema is het 
onderzoek naar de verschij
ningsvorm van doofheid en 
combinatie met andere licha
melijke en psychische beper
kingen, de opvoeding van en 
zorg voor mensen met deze 
gecombineerde beperkingen, 
alsmede preventie ervan. De 
colleges staan open voor stu
denten Orthopedagogiek van 
de KUN en van andere univer

siteiten. De leidraad van de col
leges is te bekijken op websi-
tehttp: / /www.socsci.kun.nl / p w 
o/ortholo/vervloed.htm. 
Inschrijven is - voor 14 maart -
mogelijk via Bureau Contract
onderwijs, Postbus 9104 (Tho
mas van Aquinostraat 8, kamer 
0211), 6500 HE Nijmegen. 

Samenwerkingsverband 

Jopla en SHJO in JOSH 
De verenigingen Jopla, platform van jonge
ren met een handicap en de SHJO 
(Slechthorende jongeren organisatie) zijn 
per 1 oktober 1999 een samenwerkings
verband aangegaan. De Stichting JOSH 
zal als werkmaatschappij optreden voor 
beide verenigingen. De beide verenigingen 
blijven bestaan en behouden hun eigen 
identiteit. JOSH zal in opdracht van Jopla 
en SHJO bepaalde diensten gaan verrich
ten. Ook zal de stichting verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoer van het activiteitenplan 
van beide verenigingen. Personeel van 
Jopla en SHJO is met de ingangsdatum 
herplaatst in de nieuwe stichting. Voorzitter 
van JOSH is Wil Verlaan, secretaris Albert 
Potkamp. 

Open Dag RDS - IvD 
Woensdag 12 april houdt de afdeling Research &Development/Support 
van het Instituut voor Doven een Open Dag. Medewerkers van RDS tonen 
aan ouders, collega's doven, docenten, leerlingen en onder meer subsidie
verstrekkers aan met welke werkzaamheden zij doende zijn. Gedurende de 
ochtend en middag zijn doorlopend video's, demonstraties en presentaties 
over onderzoek en opleidingen van RDS te bekijken en te beluisteren. 
Software voor ondersteunende communicatie en spreekonderwijs, geba-
rentaallessen via de beeldtelefoon, onderzoek van cochleaire implantatie 
zijn slechts enkele van de talrijke onderwerpen die RDS belicht. 
Medewerkers verstrekken ter plaatse eventueel gewenste nadere informa
tie. Inschrijven is niet nodig. Voor informatie: secretariaat RDS: 073 - 55 88 421; 
teksttel. 073 - 55 88 328; organisatiecommissie: 073 - 55 88 406; e-mail m.ver-
linden@mail.ivd.nl; hoofd RDS H. van Balkom: tel. 073 - 55 88 224; 
e-mail h.vanbalkom@rdt.ivd.nl. 

VHZ . jaargang 41 nummer 1 . april 2000 

http://www.socsci.kun.nl
mailto:m.verlinden@mail.ivd.nl
mailto:m.verlinden@mail.ivd.nl
mailto:h.vanbalkom@rdt.ivd.nl


NIEUWSMARKT 

i . • 

Handleiding voor REC's 
van KPC-Groep 

Een praktisch antwoord bieden op de talrijke vragen die rijzen bij de tot
standkoming van de toekomstige REC's. Dat is wat het KPC beoogt met een 
uit drie delen bestaande publicatie, die in het voorjaar beschikbaar moet 
zijn. 'Bouwen aan functies en taken bij de REC-vorming' is de titel van de 
losbladige publicatie. De prijs is ƒ 295 exclusief de verzendkosten. 
Voor bestellingen: 
KPC Groep, Afdeling verkoop, postbus 482, 5201 AL 's-Hertogenbosch; 
tel. 073 - 6 247 247; fax 073 - 6 247 294; e-mail c.post@kpcgroep.nl; 
Internet-site www.kpcgroep.nl. 

Curriculum Hoortraining 
Recentelijk is door de afdeling 
Research, Development & Support 
van het Instituut voor Doven het 
boekje 'Hoortraining' uitgebracht. 
In beknopte vorm geeft het boek
werkje de essenties weer van het 
'Curriculum Hoortraining'. De ver
korte uitgave telt 84 bladzijden op 
B-5 formaat. De kosten daarvan 
bedragen ƒ 20, exclusief verzend
kosten. 

Het boekje is te bestellen door over
boeking op: RABO-bankrekening 
13.36.00.173 of Postbankrekening 
11.26.800 onder vermelding van 
'RDS Hoortraining'. 

Het oorspronkelijke -op de praktijk 
gerichte - 276 pagina's tellende 
boekwerk 'Curriculum Hoortrai
ning' presenteerde de afdeling R, D 
& S in 1995. De door R. van Hedel -
Van Grinsven en Dr. Ir. F. Coninx 
geschreven en samengestelde uit
gave dient als leidraad voor hoor-
opvoeding en -revalidatie van 
slechthorenden en doven. Het cur

riculum is met name geschikt voor 
leerkrachten, klassen-assistenten en 
spreekleerkrachten in het Speciaal 
Onderwijs; logopedisten die wer
ken met kinderen met een auditieve 
beperking; ouders van kinderen 
met een auditieve beperking. De 
'open' opzet van het curriculum 
maakt het mogelijk de oefeningen 
aan te passen en in te vullen voor 
kinderen of volwassenen, voor 
diverse gradaties van auditieve 
beperking, voor vroegdove kinde
ren in de spraakontwikkelingsfase 
en later doof of slechthorend 
geworden volwassenen. 
Het Curriculum Hoortraining is als 
praktijkgericht hulpmiddel goed 
inzetbaar op school, in therapie en 
bij revalidatie na cochleaire implan
tatie. 
Ook kan het curriculum fungeren 
als basismateriaal voor cursussen 
en opleidingen op het terrein van 
hooropvoeding van dove en slecht
horende kinderen. 
Zelfstandig trainen behoort tot de 

n obi 
D E A F B L I N D I N T E R N A T I O N A L 

Fifth Dbl European Conference 
on Deafbl indness in Nederland 
'Self Determination a life long process' is 
het thema van de 5th Bbl European 
Conference on Deafblind-ness dat van 24 
tot 29 juli 2001 in Nederland wordt gehou
den. Deskundigen uit verschillende Eur
opese landen vormen de wetenschappelij
ke commissie. Aan de orde komen nieuwe 
onderzoeken en ontwikkelingen op het 
gebied van doofblindheid. Prof. dr. Jan van 
Dijk is voorzitter van de commissie. De first 
announcement van de conferentie kan wor
den opgevraagd bij het secretariaat van de 
Stichting 5th Dbl European Conference on 
Deafblindness, 
Postbus 222, 3500 AE Utrecht; 
tel. 030 - 276 99 70; fax 030 - 271 28 92; 
e-mail sdg@wxs.nl. 
Contactpersoon is Anneke Balder. Zoek 
voor meer informatie ook op website 
www.deafblindinternational.org. 

mogelijkheden middels een CD-
Rom die tegelijk met het curricu
lum is ontwikkeld. Het hoortrai-
ningsprogramma is interactief en 
bestaat uit een combinatie van 
beeld en geluid. De gebruiker heeft 
de keuze uit tien verschillende sce
nario's (o.a. de keuken, de winkel
straat). 

VHZ . jaargang 41 nummer 1 . april 2000 

mailto:c.post@kpcgroep.nl
http://www.kpcgroep.nl
mailto:sdg@wxs.nl
http://www.deafblindinternational.org


COLOFON 

ZEGGEN 

O 
X 
z 
2 

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 
Dhr. H. Knoors, 's-Hertogenbosch 
Dhr. W. Geurts, Sint Michielsgestel 
Mw. D. Raymakers-Hulsenbek, Utrecht 

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 11 februari, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 7 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 
Barkmolenstraat 36, 9723 DH Groningen 
tel. 050 - 318 00 41, fax. 050 - 3184847 

• 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) 

• I h r l l . Lacculle, voorzitter 
• A.J. 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 Ï - ^ r t - e / t s e ^pöli* 

-^trBnrgemeêster de WildescRool ? $ ? 7 Z 
Postbus 430,1740 AK Schagen g, f w T& " - ^ * " 

—tol: 0221 214 096 
giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te 
Utrecht 

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 communicatief en/of auditief gehandicapten 

POSTC. 
1323 BP 
1300 BN 
3814 TL 
1062 CZ 
1062 CJ 
1064 BX 
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 
9721 WD 
2015 KN 
9752 AC 

PLAATS 
Almere 
Almere 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
Goes 
's-Gravenh. 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Haren (Gr.) 

6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
3031 BA 
3032 AD 
3032 AD 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
5271 GD 
3523 CL 
3523 HB 
3563 V] 
3563 EN 
3563 EP 
3563 EP 
5263 EE 
5261 LB 
2716 KS 
8012 VA 

Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
St-Michielsg 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Vught 
Vught 
Zoetermeer 
Zwolle 

SCHOOL 
De Klimop 
Stichting Gewoon Anders 
ACC - Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
De Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jr.) 
School de Beemden (3-8 jr.) 
Ekkersbeek - V.S.O. 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Het Maatman - V.S.O. 
De Kring 
de Kring - V.S.O. 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- internaat 
Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Internaten Groningen 
Prof. van Gilseschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt - V.S.O. 
De Open Cirkel -internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
Rudolf Meesinstituut 
Rudolf Mees Instituut - V.S.O. 
Dienst Ambulante Begeleiding 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Katholiek Inst. voor Doven 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
ACC - Bertha Muller school 
ACC - De Taaikring 
ACC-Alfonso Corti school - V.S.O 
ACC- Dienstverlening 
Eikenheuvel - afd. I.V.D. 
Mariëlla - afd. LVD. 
Effatha - chr. instituut voor doven 
Enkschool 

ADRES 
Rossinistraat 5 
Postbus 1599 
Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Postbus 667 
Postbus 667 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 

Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Ammanplein 2-4 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Boadreef 2 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Zalkerbos 330 
Enkstraat 69 

TELEFOON 
036-5364814 
036-5302012 
033-4799313 
020-6158547 
020-6178617 
020-6132801 
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 
050-5270840 
023-5246150 

050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
045-5636500 
071-5765149 
071-5761990 
024-3559584 
024-3567765 
024-3591919 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
010-4132280 
010-2436710 
010-2436714 
070-3943042 
0224-214896 
0224-214071 
073-5588111 
030-2510041 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
030-2627020 
073-5588111 
073-5588111 
079-3294500 
038-4212959 

FAX 
036-5366386 

033-4700305 
020-6176021 
020-6178637 
020-4110428 
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 
024-6841473 
024-6842154 
050-5261265 
050-5470881 
050-5271808 
023-5246797 

050-5348487 
050-5350449 
050-5350454 
045-5636505 
071-5720330 

024-3502214 
024-3540043 
024-3552365 
010-4110113 
010-4821885 
010-4558407 
010-4196717 
010-2135103 
010-2436713 
010-2436717 
070-3944629 
0224-298945 
0224-296079 
073-5512157 
030-2520786 
030-2888747 
030-2662024 
030-2613419 
030-2618385 
030-2618535 
073-5588516 
073-5588651 
079-3294600 
038-4218088 

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



KPC Onderwijs Adviseurs levert 

scholen producten en diensten 

voor ontwikkeling van onderwijs, 

organisatie en management. 

KPC Onderwijs Adviseurs 

maakt deel uit van KPC Groep. 

K P C Onderwijs Adviseurs 

Advies met gevoel voor praktijk 
• Schoolmanagement 

• Knelpuntenbegeleiding 

• Ontwikkeling Regionale 
Expertise Centra 

• Personeelsadvies als 
onderdeel van strategisch 
beleid 

• Teamontwikkeling 

Meer weten over deze thema's? Bel met Arda Huybers, telefoon 073 6247 247 
(e-mail: a.huybers@kpcgroep.nl) voor een informatief gesprek. Of bezoek onze 
internetsite: www.kpcgroep.nl 

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

IBM SPEECHVIEWER III spreken wordt zichtbaar. 
Visuele terugkoppeling van o.a.: Artikulatie, intonatie, stemdiagnostiek- 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:a.huybers@kpcgroep.nl
http://www.kpcgroep.nl
mailto:info@spinsoftware.nl
http://www.spinsoftware.nl

