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VAN HOREN 

Ten geleide 
Soms vraag je je af of alle aandacht voor de indicatie
stelling ten behoeve van kinderen met ernstige spraak-
en taalmoeilijkheden in het onderwijs niet al te zeer de 
aandacht afleidt van zaken van minstens zo groot 
belang: vroegtijdige onderkenning van deze kinderen, 
adequate diagnostiek, gespecialiseerde begeleiding dan 
wel onderwijs op maat. De inhoud van dit nummer van 
Van Horen Zeggen doet vermoeden dat mijn angst 
ongegrond is. 
Geopend wordt met een bijdrage van De Ridder-Sluiter 
over VTO-taalscreening. Zij wijst erop dat vroegtijdige 
opsporing van de circa 5% van alle kinderen met ern
stige spraak- en taalmoeilijkheden wenselijk is, immers 
de eerste levensjaren zijn cruciaal voor het verwerven 
van taal. 
Goorhuis-Brouwer gaat in op het belang van weten
schappelijk onderzoek. Hoewel vaak gedacht wordt 
dat wetenschap en praktijk vrij los van elkaar staan, 
blijkt dat wetenschap juist in actie komt als er vragen 
rijzen uit de praktijk. Goorhuis-Brouwer gaat op een 
viertal hoofdvragen in en vat wetenschappelijke bijdra
gen om te komen tot een beantwoording helder samen. 
Het artikel van Beers bevat bruikbare tips wat betreft de 
methodiek en didactiek van het onderwijs aan kinderen 
met spraaktaalproblemen. Veel aandacht is er voor de 
transfer van vaardigheden, die geleerd worden in the
rapie naar het klassenwerk. 
Bij alle kleuters met of zonder spraak-en taalmoeilijk
heden is het van belang om aan basisontwikkeling te 
werken. Lewis bespreekt hoe het registratie- en obser
vatie-instrument Horeb de leerkrachten kan leiden bij 
het selecteren van doelen voor de basisontwikkeling 
van kleuters met spraak- en taalmoeilijkheden. 
Alle genoemde bijdragen gelezen hebbend zal sommi
gen mogelijk het gevoel bekruipen dat de indicatiestel
ling niet zozeer de aandacht afleidt van gedachtenvor-
ming over opsporing, opvang en onderwijs van kinde
ren met spraaktaalmoeilijkheden, maar hieraan juist 
een nieuwe impuls heeft gegeven. 

Harry Knoors 
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ARTIKELEN 

VTO-taalscreening: over jonge 
kinderen met een taalstoornis 
Dr. J.G. de Ridder-Sluiter, NSDSK, Amsterdam 

2L 

Samenvatting 

Vroegtijdige opsporing (VTO) van taalstoornissen is van groot belang. 

Hiertoe heeft de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind 

een signaleringsinstrument ontwikkeld voor vroegtijdige opsporing van deze 

stoornissen. In dit artikel worden de eerste ervaringen met dit instrument 

beschreven. Naar blijkt blijven de problemen na signalering en doorverwij

zing nog erg veel aandacht vragen. 

1. Inleiding 

In de eerste vijf levensjaren verwerft 
een kind de basisvaardigheden en 
regels van zijn taal. Dit leerproces zet 
zich ook later voort, al is uit onder
zoek gebleken dat de eerste jaren als 
een gevoelige periode ten aanzien 
van taal beschouwd kunnen worden. 
In deze periode moeten kinderen veel 
leren. Zij moeten leren dat klanken 
woorden vormen (fonologie), dat 
woorden een betekenis hebben 
(semantiek), dat woorden vervoegd 
en verbogen kunnen worden (morfo
logie), dat woorden zinnen vormen 
(syntaxis). Bovendien moeten zij 
leren hoe de taal in de sociale omge
ving gebruikt kan worden (pragma
tiek). Communicatie en taal zijn dan 
ook een integraal onderdeel van de 
ontwikkeling van een kind vanaf zijn 
geboorte. 

Kinderen leren hun taal zonder dat er 
nadrukkelijk geoefend wordt. Dit 
betekent niet dat het proces van taal
verwerving vanzelfsprekend ver
loopt. Er zijn enkele voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden: een 
kind moet beschikken over intacte 
zintuigen, met name over gezicht en 
gehoor, het kind moet een bepaald 
niveau van intellectueel functioneren 
hebben en er moet hem voldoende 
taal van een bepaald kwalitatief 
niveau worden aangeboden door zijn 
omgeving in interactie met ouders en 
leeftijdgenoten. 
De taalontwikkeling is van groot 
belang voor de totale ontwikkeling 

van een kind, meer specifiek de cog
nitieve en sociaal-emotionele ontwik
keling. Taal speelt immers een grote 
rol in het organiseren van de waarne
ming, bij het richten van onze 
gedachten, controleren van onze han
delingen, het helpen onthouden en 
bijstellen van onze gedachten. Taal en 
denken zijn sterk aan elkaar gerela
teerd en kinderen met een taalstoor
nis hebben in veel gevallen een ver
traagd verlopende cognitieve ontwik
keling. 
Het gebruik van taal kan als sociale 
handeling worden beschouwd en 
kinderen leren taal dan ook te gebrui
ken voor het verkrijgen, handhaven 
en reguleren van contact met ande
ren. Bovendien doen kinderen tijdens 
het proces van de taalverwerving 
kennis op van sociale systemen. Als 
gevolg van een taalstoornis kan zich 
echter sociale isolering ontwikkelen. 
Dit alles blijkt uit resultaten van fol-
low-up studies. Hierin wordt aanne
melijk gemaakt dat een vertraag
de/verstoorde taalontwikkeling ge
relateerd is aan lees- en schrijf- moei
lijkheden en gedragsproblemen. 

Hier zal worden besproken wat 
onder een taalontwikkelingsstoornis 
wordt verstaan en bij welk percenta
ge kinderen de taalontwikkeling ver
traagd of afwijkend verloopt. 
Vervolgens zal aan de hand van de 
resultaten van een grootschalig 
Nederlands onderzoek naar de effec
tiviteit en kosten van vroegtijdige 
onderkenning, diagnostiek en het 
hulpverleningsproces worden be

sproken welke taalproblemen bij kin
deren van ongeveer 2 jaar worden 
opgespoord en welke adviezen wor
den gegeven. 

2. Prevalentie van taalontwikke
lingsstoornissen 

Onder taalontwikkelingsstoornissen 
worden die stoornissen in de opbouw 
van het spraak/taalsysteem be
schouwd, ten gevolge waarvan het 
taaibegrip en/of taaiproductie zich in 
vergelijking met leeftijdgenootjes 
anders of langzamer ontwikkelen. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen specifieke en niet-specifieke 
taalstoornissen. Oorzaak en behande
lingsmogelijkheden zijn hierbij ver
schillend. 

Alle funderen met een 
specifieke taalstoornis hebben een 

afwijkende taai-productie 

Verondersteld wordt dat bij een speci
fieke taalontwikkelingsstoornis het 
probleem in eerste instantie alleen de 
taal betreft. Deze kinderen vertonen 
een achterstand in de taalontwikke
ling die niet toegeschreven kan wor
den aan gehoorproblemen, motori
sche problemen betreffende het 
mondgebied en strottenhoofd, autis
me, een lage intelligentie of proble
men in de psycho-sociale sfeer. 
Wanneer dergelijke bijkomende pro
blemen samen met een taalprobleem 
aan de orde zijn, is er sprake van een 
niet-specifieke taalstoornis. 
De oorzaken, gevolgen en behande
lingsmogelijkheden van taalontwik
kelingsstoornissen zijn voor de speci
fiek en niet-specifieke groep niet 
gelijk. Ook binnen de groepen zijn de 
profielen zeer divers, het gaat niet om 
een eenvormige stoornis. Een speci
fieke taalstoornis wordt wel 
beschouwd als een output stoornis: 
alle kinderen met een specifieke taal
stoornis hebben een afwijkende taai
productie. Uit tests voor motorische 
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vaardigheden komen deze kinderen 
als onrijp of vertraagd naar voren, 
voorts hebben de kinderen ook pro
blemen met auditieve verwerking. 
Een bredere visie bestaat eruit de spe
cifieke taalontwikkelingsstoornis te 
beschouwen als een beperking of 
tekort in de capaciteit van de infor
matieverwerking. 
Het onderscheid tussen een specifie
ke en niet-specifieke taalontwikke
lingsstoornis is in werkelijkheid vaak 
moeilijker te maken dan op het eerste 
gezicht lijkt. Zo is het bijvoorbeeld 
niet vast te stellen of de taalproble
men van kinderen met een gehoor-
stoornis zijn terug te voeren op het 
verminderde gehoor of gedeeltelijk 
voortkomen uit een opzichzelfstaan
de taalstoornis. 

Het is moeilijk om een goed overzicht 
te krijgen van de prevalentie van taal
ontwikkelingsstoornissen bij kinde
ren op jonge leeftijd. Dit heeft onder 
meer te maken met het hanteren van 
verschillende definities, het ontbre
ken van een harde universele maat 
voor taalachterstand of het gebruik 
van verschillende instrumenten om 
de achterstand vast te stellen. Uit een 
literatuurstudie naar prevalentie van 
taalontwikkelingsstoornissen bij kin
deren van 2-4 jaar wordt afgeleid dat 
de prevalentie globaal geschat, ligt 
rondom de 5% van de populatie 
(Reep e.a., 1998). 

3. Vroegtijdige opsporing van 
taalstoornissen 

Uit het bovenstaande kan worden 
afgeleid dat het van belang is kinde
ren met een afwijking/vertraging in 
de communicatieve ontwikkeling zo 
jong mogelijk op te sporen. 
Bij de Nederlandse Stichting voor het 
Dove en Slechthorende kind is het 
VTO-taal signaleringsinstrument ont
wikkeld dat ten doel heeft om binnen 
de Jeugdgezondheidszorg kinderen 
in de leeftijd van 0-3 jaar met taai-
problematiek op te sporen (de 
Ridder-Sluiter, 1990). Het instrument 
bestaat uit 10 afnamemomenten, die 
gerelateerd zijn aan de leeftijd waar
op het consultatiebureau bezocht 
wordt. Op ieder moment wordt op 
gestandaardiseerde wijze gevraagd 
naar de wijze waarop een kind iets 
duidelijk maakt, wat een kind van 
taal begrijpt en hoe ouder en kind 

met elkaar omgaan. 
Deze drie onderde
len geven inzicht in 
de productie het 
taaibegrip en de 
ouder-kind interac
tie De meeste vra
gen worden aan de 
ouder gesteld. Op 
de leeftijd van 18, 24 
en 30 maanden 
wordt ook steeds 
een vraag aan het 
kind gesteld. De 
afname op een leef
tijdmoment neemt 
3-5 minuten in 
beslag. 
Het VTO-taal signa
leringsinstrument is 
in verschillende projecten onderzocht 
op testeigenschappen en bruikbaar
heid in de praktijk (de Ridder-Sluiter 
& van der Lem, 1995). Daaruit kwam 
naar voren dat het instrument op zich 
goed te gebruiken is in de praktijk 
van het consultatiebureau en aan de 
methodologische voorwaarden voor 
screening voldoet. 
Na screening is diagnostiek echter 
noodzakelijk evenals het daaraan 
gekoppelde advies en het hulpverle
ningsproces. De effectiviteit en kosten 
van dit hele traject van opsporing, 
multidisciplinaire diagnostiek en 
hulpverlening zijn onderwerp van 
onderzoek in een gerandomiseerde 
studie met 10.000 kinderen van onge
veer 2 jaar. Deze studie is een samen
werking van de Nederlandse 
Stichting voor het Dove en Slecht
horende kind in Amsterdam en het 
instituut voor Maatschappelijke 
Gezondheidszorg van de Erasmus-
universiteit te Rotterdam. Doel van 
deze studie is na te gaan wat de effec
ten de kosten en de toepassingsmoge
lijkheden zijn van het VTO-taalsigna-
leringsinstrument. In het kader van 
deze studie met de titel "Vroegtijdige 
onderkenning van taalontwikkelings
stoornissen" werd een groep van 
ongeveer 5000 kinderen op het con
sultatiebureau op de leeftijd van 15 
en 24 maanden gescreend op taalont
wikkeling met behulp van het VTO-
taal signaleringsinstrument. De kin
deren bij wie taalproblemen werden 
vermoed op grond van hun VTO-sco-
res, werden (via de huisarts) verwe
zen naar het dichtstbijzijnde 
Audiologisch Centrum. Hier werd 

volgens een van tevoren vastgesteld 
protocol, multidisciplinair diagnos
tisch onderzoek uitgevoerd om de 
aard en de mate van de taalproblema-
tiek vast te stellen en op grond hier
van werd een advies uitgebracht. De 
andere 5000 kinderen dienden als 
controle groep. 

4. Opgespoorde taalproblemen bij 
2-jarige peuters 

Bij 112 kinderen (uit de gescreende 
groep) werd een onvoldoende score 
op het VTO-taal signaleringsinstru
ment vastgesteld. Niet alle gesignal
eerde kinderen zijn vervolgens aan
gemeld op het Audiologisch centrum 
voor verdere diagnostiek: 71 kinde
ren zijn aangemeld en gediagnosti
ceerd 41 kinderen zijn niet aange
meld bij het Audiologisch Centrum. 
Als redenen hiervoor gaven ouders of 
cb-arts op: verhuizing, reeds in zorg 
in het medisch circuit. Ondanks 
afspraken binnen deze opzet, bleek 
echter dat niet altijd in overeenstem
ming werd gehandeld met het ver-
wijsprotocol. Zo werden kinderen 
soms direct naar de logopedie verwe
zen. Tenslotte bleek dat een aantal 
kinderen niet op het Audiologisch 
Centrum werd gediagnosticeerd 
omdat de ouder, ondanks de signale
ring, zich geen zorgen maakte over 
de taalontwikkeling van het kind of 
de taalontwikkeling (nog) niet van 
belang achtte daarvoor actie te onder
nemen. 
Uit dit alles kan afgeleid worden dat 
doorverwijzing na signalering nadere 
aandacht behoeft. 
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Bij de kinderen die op het 
Audiologisch Centrum werden aan
gemeld, werden gehoor, taalontwik
keling, kwaliteit van de ouder-kind 
interactie en de cognitieve ontwikke
ling volgens vastgestelde methodie
ken diagnostisch onderzocht. De 
gevonden problemen werden in de 
volgende categorieën samengevat: 

• geen problematiek 
• taalstoornis ( een opzichzelfstaan

de taalstoornis en een taalstoor
nis met andere problematiek op 
het gebied van spraak, gehoor, 
ontwikkeling) 

• spraakstoornis 
• gehoorstoornis 
• een combinatie van problemen 

(zoals ontwikkeling gehoor en 
spraak) maar zonder taalproble-
matiek 

De indeling is gebaseerd op de bevin
dingen die gemeld worden door de 
AC-teams. Bij het grootste gedeelte 
van de kinderen wordt een stoornis 
geconstateerd, bij 11% wordt geen 
stoornis gediagnosticeerd Bij onge
veer de helft van deze groep bleek 
wel in lichte mate problematiek aan
wezig. 
Bij 85 % van de gediagnosticeerde 
kinderen bleek er sprake te zijn van 
taalproblemen. Bij 44% van deze kin
deren werd opzichzelfstaande taai-
problematiek (SLI = specific language 
impairment) geconstateerd, waarbij 
een onderverdeling te maken is in een 
taalontwikkelingsstoornis, een taal-
productiestoornis en een verlate taai-
aanvang. 
Bij de overige kinderen met taalpro-
blematiek (41%) wordt bij 21% van 
de gediagnosticeerde groep kinderen 
een combinatie van ontwikkelings
problemen en taalstoornis gevonden, 
bij 7 % is er sprake van een taal- en 
spraakstoornis, bij 7 % is er sprake 
van een taal- en gehoorstoornis en bij 
6% is er sprake van problematiek op 
ontwikkelingsgebied, taalgebied en 
KNO-gebied. 
Bij een kleine groep van in totaal 4% 
wordt alleen een gehoorstoornis, 
spraakstoornis of ontwikkelings
stoornis gediagnosticeerd 

5. Adviezen 

De teams van de Audiologische 
Centra gaven de ouders van de opge

spoorde kinderen diverse adviezen. 
Ongeveer de helft van de ouders 
krijgt een enkelvoudig advies en de 
andere helft krijgt meerdere advie
zen. 
Bij de enkelvoudige adviezen valt op 
dat het grootste deel van de adviezen 
een herhalingsonderzoek inhoudt op 
het Audiologisch Centrum. Dit bete
kent dat de problematiek nog verder 
moet worden onderzocht. Verder 
bestaan veel enkelvoudige adviezen 
uit verwijzing naar het Speciaal 
Onderwijs of aanmelding bij zorgin
stanties als een medisch kleuterdag
verblijf of de sociaal-pedagogische 
dienst. De meervoudige adviezen 
bestaan vooral uit combinaties van 2 
of 3 adviezen. Hierbij komen de 
onderdelen herhalingsonderzoek op 
het AC, logopedie, ouderbegeleiding, 
aanmelding bij speciaal onderwijs en 
verwijzing naar medische disciplines 
voor verder onderzoek in verschillen
de combinaties voor. De diversiteit 
van de adviezen is hier opvallend: 
voor 36 kinderen worden 16 verschil
lende combinaties van adviezen 
gegeven. 

Van de kinderen met alleen taalpro
blemen wordt er op het AC even vaak 
een enkelvoudig als een meervoudig 
advies gegeven. Bij kinderen met 
taalproblemen in combinatie met 
andere problemen worden er vooral 
meervoudige adviezen gegeven. Dit 
is niet verwonderlijk, als er op meer
dere terreinen problemen zijn, is er 
ook op meerdere terreinen hulp 
nodig. 

6. Conclusie 

Over kinderen met taalstoornissen is 
het laatste woord nog niet gezegd. 
Het lijkt erop dat vroegtijdige opspo
ring wenselijk en nuttig is en de daar
op volgende multidisciplinaire dia
gnostiek noodzakelijk. Aandacht 
voor de taalontwikkeling op het con
sultatiebureau op vroege leeftijd lijkt 
terecht, gezien de resultaten van de 
op de Audiologische Centra uit
gevoerde diagnostiek. 
Deze aandacht moet altijd een syste
matisch en professioneel karakter 
dragen. Bovendien vraagt de diversi
teit aan problemen, maatwerk op het 
gebied van advisering. Daarbij kan 
opgemerkt worden dat bepaalde 
combinaties en vormen van advise

ring zoals bijvoorbeeld ouderbegelei
ding, mogelijkheden biedt die tot nu 
toe nog niet voldoende zijn benut. 

ü^a vroegtijdige opsporing is 
mu(tidiciplinaire 

diagnostiek noodzakelijk. 

Het eindrapport van de hierboven 
beschreven kosteneffectiviteitstudie 
is in het voorjaar 2000 beschikbaar 
(de Koning e.a., 2000). In het eindrap
port wordt door de onderzoekers een 
definitief voorstel gedaan over de 
optimale vormgeving van vroegtijdi
ge opsporing van jonge kinderen met 
taalstoornissen. Dit voorstel zal in 
mei 2000 worden besproken op een 
"invitational conference" georgani
seerd door het College van 
Zorgverzekeraars. 
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Het belang van 
wetenschappelijk onderzoek 
voor het SH/ESM onderwijs 
Prof. Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer 

Afdeling Keel-, Neus - en Oorheelkunde Academisch Ziekenhuis Groningen 

Samenvatting 

Op basis van een specifieke verkaveling van de realiteit over de verschillen

de wetenschappen, wordt het belang van wetenschappelijk onderzoek 

geschetst voor de onderwijspraktijk voor kinderen met hoor- en spraaktaal-

moeilijkheden. Zo ontfermen de medische wetenschappen zich over de oor

zaken van taalstoornissen. Wetenschap komt in actie wanneer er vragen rij

zen in de praktijk. Een viertal vragen wordt besproken. Wetenschappelijk 

onderzoek richt zich op het vlot kunnen aanwijzen van kinderen met een 

taalstoornis. Met het oog op de behandeling wordt onderscheid gemaakt 

tussen specifieke en niet-specifieke taalstoornissen. De laatste worden uit een 

breder ontwikkelingsprobleem verklaard. Met het oog op dit onderscheid 

dient te worden nagedacht over multidisciplinair diagnostisch onderzoek. 

Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen m.b.v. verschillende toegelei-

dingsinstrumenten kinderen geselecteerd worden. Vervolgens moet geïndi

ceerd kunnen worden wat voor onderwijs goed (genoeg) is voor een kind. 

Uitgangspunt hierbij vormt niet de stoornis, maar de mogelijkheden die er 

zijn om te integreren in de maatschappij door te 'leren-op-school'. Op basis 

van kritische perioden voor het spraak- en taalverwervingsproces, is het 

raadzaam de bedoelde kinderen reeds in het voorschoolse traject op te van

gen en te begeleiden voor een optimale taalontwikkeling. Voor een zo con

creet mogelijke hulpvraag wordt daarnaast thans onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden om kinderen met esm nader te kunnen classificeren. 

Tenslotte wordt stilgestaan bij het effect van taalstoornissen op de totale ont

wikkeling van het kind. Ofschoon er verband (b)lijkt tussen spraak/taal- en 

leerproblematiek, laat een verklaring nog op zich wachten. Daarvoor dient 

het algemene probleem opgelost te worden van het verband tussen denken 

en taal. Ook om het verband te kunnen inzien met de sociaal-emotionele 

ontwikkeling laat de wetenschap het nog afweten. 

1. Inleiding 

Wetenschappelijk onderzoek lijkt 
soms ver van de praktijk te staan. Óp 
bruiloften en partijen wordt er ook 
nog al eens vrolijk overgedaan: 
wetenschappers zouden bewijzen 
dat het donker wordt als je het licht
knopje uitdoet (natuurlijk alleen als 
het donker was op het moment dat 
het lichtknopje werd uitgedaan). 
Vaak roept wetenschap ook weer
stand op, omdat de uitkomsten van 
het wetenschappelijk onderzoek niet 
overeenkomen met de mening geba
seerd op het "gezonde verstand" of 
de persoonlijke praktijkervaring. Ik 
geef u hiervan een aantal voorbeel
den. 

Op basis van de analyse van gedrags
vragenlijsten die ouders hebben 
ingevuld van specifiek taalgestoorde 
kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar 
komt naar voren dat deze kinderen 
zich niet anders gedragen dan ande
re kinderen. Er zijn geen sociaal-emo
tionele problemen (Goorhuis-Brou
wer 1988, van den Berg 1996). Er is 
nu vast iemand in de zaal die het met 
deze bevinding niet eens is. Hoe kan 
dit verklaard worden? Welnu, in het 
onderzoek zijn twee groepen kinde
ren met elkaar vergeleken, kinderen 
met een specifiek spraak-taalpro-
bleem en leeftijdsadequaat spreken
de kinderen. U hebt het over een 
individueel, uniek kind dat toevallig 
bij u in de klas zit en dat kind heeft 
wel een sociaal-emotioneel pro
bleem. Maar ook binnen een regulie
re school kan een kind zitten met een 
sociaal-emotioneel probleem. Tien 
procent van alle kinderen heeft soci
aal-emotionele problemen (Achen-
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bach 1991). Het gaat er dus om dat 
gedragsproblemen binnen de ene 
groep kinderen niet vaker voorko
men dan in de andere groep. Dit laat 
onverlet dat individuele kinderen wel 
een gedragsprobleem kunnen verto
nen. 

f 'Wetenschap Begint altijd bij \ 
\ vragen die in de vraktijk\o-pk\omen J 

In een onlangs verschenen proef
schrift werd aangetoond dat kinderen 
met autisme en aan autisme verwan
te contactstoornissen hun sociale 
gedrag onvoldoende kunnen opbou
wen, omdat ze minder goed op prik
kels uit de omgeving reageren 
(Althaus 2000). Horen we nu iets 
nieuws? Niet wanneer het gaat om 
wat we aan de buitenkant kunnen 
zien: het kind reageert minder goed 
dan andere kinderen. Nieuw is ver
volgens wel dat aangetoond kon wor
den dat dit onvoldoende reageren te 
maken heeft met het functioneren van 
het parasympathische deel van het 
autonome zenuwstelsel. Het resultaat 
van deze wetenschappelijke vinding 
is dat we niet meer alleen moeten 
nadenken over de sociaal-emotionele 
ondersteuning, maar ook over de 
beïnvloeding van het autonome 
zenuwstelsel. 

Het kenmerk van de wetenschap is 
dat steeds maar een klein deel van 
een veel groter probleem onderzocht 
kan worden. We komen dan ook 
maar met kleine stapjes iets te weten. 
Daarbij komt ook nog dat iedere 
wetenschap zijn eigen terrein heeft. 
Iedereen onderzoekt een ander aspect 
van de werkelijkheid. Wanneer we 
bijvoorbeeld kijken naar de weten
schappen die zich met taalstoornissen 
bezig houden, kunnen we het volgen
de beeld schetsen. 
De medische wetenschappen: het 
onderzoek richt zich op oorzaken van 
taalstoornissen. We kunnen hierbij 
denken aan hersenonderzoek, gene
tisch onderzoek en onderzoek naar 
auditieve en visuele systemen. 
De linguïstiek: het onderzoek richt 
zich op de analyse van talige karakteris
tieken bij taalstoornissen. We kunnen 
hierbij denken aan de manier waarop 
taalgestoorde kinderen omgaan met 
werkwoordsconstructies, meervouds
vormen, of verhaalopbouw. 
De psychologie en/of pedagogiek: het 
onderzoek richt zich op de relatie tus
sen verbale en niet-verbale prestaties en 
op de relatie tussen taalontwikkeling 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook 
omgevingsfactoren kunnen een onder
werp van studie zijn. 

De praktijk heeft de moeilijke taak al 
die kleine beetjes kennis, die wordt 
aangereikt vanuit de wetenschappen, 
om te zetten naar het totale kind. Het 
lijkt op de parabel van de blinde 
onderzoekers van de olifant. De man 
die de oren voelt zegt: "Het is zacht en 
kan bewegen als de bladeren van de 
zonnebloem." De vrouw die de poot 
voelt zegt: "Het is dik en stevig als 
een boom." De man die de staart voelt 
zegt: "Het is zacht als een kwast." De 
vrouw die de slurf voelt beschrijft een 
bewegende slang met een ruwe huid. 
Allemaal is het waar; allemaal is het 
deel van de olifant. Zonder communi
catie tussen de verschillende onder
zoekers echter zal er nooit een olifant 
van gemaakt kunnen worden. 

Ik wil het belang van wetenschappe
lijk onderzoek voor het SH/ESM 
onderwijs aantonen, maar tevens ook 
dat communicatie tussen de verschil
lende wetenschappen daarbij een 
conditio sine qua non is. Het totale 
kind moet in beeld blijven! 

2. Vragen die in de praktijk opko
men 

Wetenschap begint bijna altijd bij vra
gen die in de praktijk opkomen. Het 
begint vaak met verwondering, er 
zijn dingen die opvallen, dingen die 
niet waren verwacht of meer algeme
ne onduidelijkheden. Waarom slaat 
bij het ene kind de logopedische the
rapie wel aan en bij het andere niet? 
Waarom zijn bepaalde kinderen met 
taalstoornissen zo moeilijk in hun 
gedrag? Welke kinderen moeten we 
eigenlijk tot onze scholen toelaten? 
De vragen worden soms vanuit het 
praktijkveld geformuleerd, soms van
uit de wetenschap of de politiek. 

De vragen die op dit moment spelen 
met betrekking tot kinderen met 
hoor- en spraaktaalmoeilijkheden zijn 
te categoriseren naar inhoud en naar 
bestaansrecht. Wanneer ik het huidi
ge veld overzie kom ik tot een aantal 
concrete vraagstellingen: 
- Wanneer is een taalstoornis aan

wezig? 
- Hoe maak je onderscheid tussen 

specifieke en niet-specifieke taal
stoornissen? 

- Hoe komt de indicatiestelling tot 
SH/ESM onderwijs tot stand? 

- Wat is het effect van taalstoornis-
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sen op de totale ontwikkeling van 
het kind? 

Op alle vier de hoofdvragen zal ik 
bespreken hoe wetenschappelijk 
onderzoek hier een bijdrage aan kan 
leveren. 

3. Wanneer is een taalstoornis 
aanwezig? 

Om aan te kunnen geven wanneer 
een taalstoornis aanwezig is zal men 
op basis van vergelijking met een 
normgroep een uitspraak moeten 
doen. De normgroep bestaat uit een 
representatieve steekproef van alle 
kinderen. Sommige kinderen zijn 
snel, andere langzamer en weer ande
re te langzaam. De gegevens uit de 
steekproef leiden tot een uitspraak 
over de 'gemiddelde' ontwikkeling, 
maar ook over de normale spreiding 
daarin. Dit kan weergegeven worden 
in een normaalcurve en in ontwikke
lingsquotiënten. Een gemiddelde 
prestatie wordt in de normaalcurve 
aangegeven met 0 en wordt uitge
drukt in een ontwikkelingsquotiënt 
van 100. De spreiding wordt aangege
ven met het begrip standaarddevia
tie. Een spreiding van één standaard
deviatie vanaf het gemiddelde is nor
maal. Een gemiddelde ontwikkeling 
valt daarmee tussen 0 en + / - 1, van 
ontwikkelingsquotiënt 85 tot 115. De 
inspanning van verschillende weten
schappers heeft ertoe geleid dat ook 
de taalontwikkeling van kinderen 
vergeleken kan worden met een 
normgroep. Voorbeelden hiervan zijn 
GRAMAT, TARSP en STAP. Twee 
taaltests zijn inmiddels ontwikkeld 
die de testscores ook uitdrukken in 
ontwikkelingsquotiënten, de Reynell 
taalbegripsschalen en de Schlichting-
test voor taaiproductie. De scores op 
de Reynelltest worden uitgedrukt in 
een taalbegripscore (TBQ) en de sco
res op de Schlichtingtest worden o.a. 
uitgedrukt in een zinsontwikkelings-
quotiënt (ZQ) en een woordenschat
ontwikkelingsquotiënt (WQ). 

'Hoe de reCatie tussen denizen en 
taalontwikkeling precies iigt is 

nog steeds niet duidelijk^ 

We zijn dus, samen met de weten
schap op de goede weg om te kunnen 

bepalen of er 
wel of niet een 
taalstoornis bij 
kinderen aan
wezig is. Dat dit 
nog moet wen
nen blijkt bij
voorbeeld uit de 
discussie die ge
voerd kan wor
den bij kinderen 
met TBQ-scores 
en ZQ-scores 
boven de 85. Ja 
maar, hoor ik 
dan, wanneer 
we bij dit kind, 
gezien het mil
ieu waar het uit
komt of gezien 
de niet-verbale 
mogel i jkheden 
een hogere score 
zouden ver
wachten, dan is 
er toch een pro
bleem? Niet 
altijd denk ik, 
nog los van het feit dat men met 
gemiddelde prestaties in het onder
wijs geen problemen zou moeten ver
wachten. De taalontwikkeling en de 
niet-verbale ontwikkeling behoeven 
niet altijd gelijk op te gaan. 
Bij intelligentietesten wordt om deze 
reden een onderscheid gemaakt tus
sen verbale intelligentie en performa-
le intelligentie. Er zijn mensen die erg 
intelligent zijn, maar die intelligentie 
op het ene aspect van het denken 
meer hebben ontwikkeld, of daar 
meer aanleg voor hebben, dan op het 
andere gebied. Uitersten hierin kun
nen door veel mensen herkend wor
den, bijvoorbeeld: 
- de verstrooide professor: talig 

(omgaan met boeken, schrijven, 
uitleggen) een hele knappe man, 
maar in het praktische leven erg 
onhandig. 

- de knappe ingenieur: heel knap in 
het construeren van gebouwen, 
bruggen e.d., maar iemand die 
zich talig moeilijk uit kan drukken 
en blij is dat hij een secretaresse 
heeft die zijn brieven precies kan 
formuleren. 

Een sterke aanleg voor taal kan 
samengaan met een minder prakti
sche aanleg. Een zwakke taalaanleg 
kan samen gaan met een sterke prak
tische intelligentie. Bij de meeste 

mensen zal de opbouw van de intelli
gentie echter min of meer gelijk ver
deeld zijn over de talige en de niet-
talige aspecten van het denken. 

'De combinatie van een stoornis 
en een beperking lean leiden 

tot een handicap 

Hoe de relatie tussen denken en taal
ontwikkeling precies ligt is nog 
steeds niet duidelijk. Het enige dat 
we weten is dat het kind zowel den
ken als taal moet leren mede op basis 
van de sociale interactie met de 
omgeving. De intellectuele ontwikke
ling en de taalontwikkeling zijn beide 
op een bepaald moment het resultaat 
van de interactie tussen het kind en 
het milieu waarin het opgroeit. De 
intellectuele ontwikkeling en de taal
ontwikkeling zijn daarbij echter ook 
afhankelijk van de aanleg van het 
kind. Sommige kinderen zullen zich, 
ondanks een stimulerende omgeving 
in het denken trager ontwikkelen dan 
leeftijdgenootjes. Dit zijn de kinderen 
die uiteindelijk mentaal geretardeerd 
worden genoemd. Bij kinderen met 
een mentale retardatie zal de taalont
wikkeling als onderdeel van de alge
hele ontwikkeling, trager verlopen en 
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vaak ook niet optimaal tot stand 
komen. Het omgekeerde gaat echter 
niet altijd op. Wanneer kinderen een 
zwakke taalaanleg hebben, zullen zij 
de taal, ondanks een goede stimulatie 
vanuit de omgeving, trager ontwik
kelen dan leeftijdgenootjes, maar ove
rige niet-verbale cognitieve functio
neren hoeft dan niet per se vertraagd 
te zijn. Samengevat kan gezegd wor
den, dat kinderen een sterke aanleg 
voor zowel de verbale als niet-verba
le denkontwikkeling kunnen hebben. 
Dan heten ze 'intelligent'. 
Kinderen kunnen ook een sterke aan
leg hebben voor één van beide aspec
ten van denkontwikkeling, dan zijn 
ze of praktisch of verbaal ingesteld en 
kunnen op dit aspect erg intelligent 
zijn. Kinderen kunnen echter ook in 
algemene zin een zwakke tot zeer 
zwakke aanleg tot leren hebben, dan 
kunnen ze uiteindelijk leergestoord 
genoemd worden. Intelligentie kan 
dus op verschillende manieren op 
gebouwd worden en ook in verschil
lende graden: van hoogbegaafd tot 
zeer zwak. (zie tabel 1) 

Specifieke taalstoornis 

Onvoldoende spraak-en taalontwikkeling 
overige ontwikkeling normaal 

Niet-specifieke taalstoornis 

Onvoldoende spraak-en taalontwikkeling bij: 

verminderd gehoor 
mentale retardatie 
ADHD, PDD-NOS 

kinderneurologische problematiek 
medisch "niet gezond" 
sociale deprivatie 

Tabel 2. Specifieke en niet specifieke taalstoornissen. 

Multidisciplinaire diagnostiek is een 
mogelijkheid om het onderscheid tus
sen specifieke en niet-specifieke taal
stoornissen aan te brengen. Hoe die 
multidisciplinaire diagnostiek er pre
cies uit moet zien is op dit moment in 
discussie. Ook hier kan wetenschap
pelijk onderzoek helpen. Zo wordt 
bijvoorbeeld op dit moment uitge
zocht of de multidisciplinaire dia
gnostiek, zoals die binnen het 
Academisch Ziekenhuis Groning -
en plaats vindt op de afdeling 
KNO/CSK meerwaarde heeft boven 

algemeen intelligent 

talig 

praktisch 

algemeen zwak 

verbaal 

sterk - gemiddeld 

sterk - gemiddeld 

zwak - beneden gemiddeld 

zwak - beneden gem ddeld 

niet-verbaal 

sterk - gemiddeld 

/wak - beneden gemiddeld 

sterk - gemiddeld 

zwak- beneden gemiddeld 

Tabel 1. Mogelijkheden tot opbouw van de intelligentie. 

4. Hoe maak je onderscheid tussen 
specifieke en niet-specifieke taal
stoornissen? 

Een specifieke stoornis is aanwezig 
wanneer bij een kind de spraak-en 
taalproblematiek het enige ontwikke
lingsprobleem is. Een niet-specifieke 
problematiek is aanwezig wanneer 
het spraak-en taalprobleem ingebed 
is in of verklaard kan worden uit een 
breder ontwikkelingsprobleem zoals: 
verminderde gehoorscherpte, menta
le retardatie, sociale deprivatie, neu
rologische problematiek of pervasie-
ve ontwikkelingsstoornissen, (zie 
tabel 2) 
Het onderscheid tussen specifieke en 
niet-specifieke spraak-en taalstoor
nissen is van belang voor de keuze 
van een bepaalde vorm van therapie. 

de gebruikelijke diagnostische proce
dure vanuit de huisarts in termen van 
kosteneffectiviteit. Na een bezoek aan 
KNO/CSK of de huisarts wordt 
nagegaan wat er gebeurt: 
- Door wie wordt het kind behan

deld? 
- Hoe vaak het kind wordt behan

deld? 
- Wat voor effect deze behandeling? 
- Wat zijn de kosten van de behan

deling? 
- Zijn de ouders tevreden over de 

behandeling? 
Aangezien de klacht over alle kinde
ren is dat de spraak- en taalontwikke
ling niet goed verloopt, is de primaire 
effectmaat ook de vooruitgang in de 
taalontwikkeling. 

Binnenkort zal een onderzoek starten 

waarbij verschillende vormen van 
multidisciplinaire diagnostiek met 
elkaar worden vergeleken, ook in ter
men van kosteneffectiviteit. 

ïnderen met stoornissen in de 
spraak: of taalontwikkeling ratsen 
door deze stoornis, wanneer deze 

niet verfwfpen of deskundig 
gecompenseerd worden, dan ook^ 

achterop in hun cognitieve en 
sociaal'-emotionele ontwikkeüng J 

Behalve dat nagedacht moet worden 
over de invulling van een multidis
ciplinair diagnostisch proces, moet er 
ook nagedacht worden over de toege
leiding tot multidisciplinaire dia
gnostiek. Welke kinderen komen 
voor MDD in aanmerking? Er moet 
een selectiecriterium zijn waar ook de 
overheid mee uit de voeten kan. Dit 
selectiecriterium moet inzichtelijk 
zijn, gemakkelijk af te nemen en niet 
al te hoge kosten met zich mee bren
gen. 

Twee initiatieven tot een toegelei-
dingsinstrument zijn inmiddels ont
wikkeld, het VTO-taalsignalerings-
instrument voor kinderen tot 3 jaar 
(de Ridder-Sluiter 1990) en de 
Groninger Minimum spreeknormen 
voor kinderen van twee tot en met 
vijf jaar (Goorhuis-Brouwer 1985). 
Met het VTO-taalsignaleringsinstu-
ment is inmiddels een grootschalig 
onderzoek uitgevoerd, waarvan de 
resultaten binnenkort verwacht wor
den. De Groninger Minimum Spreek
normen zijn getoetst op 603 kinderen 
in de noordelijke regio. De kinderen 
waren in de leeftijd van 12 tot 60 
maanden en het bleek goed mogelijk 
om met de GMS kinderen met een 
vermoedelijke spraak- en taalstoornis 
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op te sporen (Goorhuis-Brouwer & 
van der Lucht 1995). We vonden een 
sensitiviteit van 100% en een specifi
citeit van 86%. Dit betekent dat kin
deren die aan de GMS voldeden ook 
inderdaad een leeftijdsadequate 
spraak- en taalontwikkeling hadden 
en dat kinderen die niet aan de GMS 
voldeden in de meeste gevallen, maar 
niet in alle, ook inderdaad een 
spraak- en taalproblematiek vertoon
den. 

5. Hoe komt de indicatiestelling 
voor het SH/ESM onderwijs tot 
stand? 

De discussie rond de indicatiestelling 
voor kinderen met ernstige hoor- en 
spraaktaalmoeilijkheden is in volle 
gang. In de huidige visie op onder
wijs staat niet meer de stoornis cen
traal, maar het kind met een stoornis 
dat moet integreren in de maatschap
pij. Een stoornis is een ziekte of aan
doening (bijvoorbeeld en spraak- en 
taalstoornis) die kan leiden tot een 
beperking (bijvoorbeeld onderwijsbe-
perking of beperking in het aangaan 
van sociale contacten). De combinatie 
van een stoornis en een beperking 
kan leiden tot een handicap. De mate 
van handicap is afhankelijk van de 
relatie van de persoon met de omge
ving en de invloed van de omgeving 
op de ervaringen van de persoon. 
Afhankelijk van de handicap wordt 
de noodzakelijke zorg gebudgetteerd. 
Het budget is leerling gebonden, 
zodat ouders vrij zijn in de keuze van 
onderwijsinstelling. Binnen de nieu
we onderwijsvisie gaan kinderen 
'gewoon' naar school en krijgen op 
die plek extra ondersteuning als dat 
nodig is. De leerkracht staat centraal 
en therapeuten zijn ondersteunend 
voor het didactische proces. Voor kin
deren met spraak- en taalmoeilijkhe-
den ontmoeten we hier een ernstig 
probleem. 
Ook hier moet de wetenschap ons 
helpen. 

In de eerste plaats weten we vanuit 
fundamentele research dat het 
spraak- en taalverwervingsproces een 
proces is, dat zijn neerslag vindt op 
de hersenschors: hersencellen ont
wikkelen zich, gaan verbindingen 
aan met andere hersencellen en er 
ontstaan belangrijke functionele her-
sengebieden die de basis vormen 

voor taalgebruik. Voor dit proces 
wordt een kritische en gevoelige leer
periode aangenomen, die voor onder
scheiden taalaspecten nog verschil
lend kunnen zijn. (zie tabel 3) Zo zou 
de ontwikkeling van het fonologische 
vermogen, en met name de auditieve 
aspecten daarvan, zijn beslag al krij
gen in het eerste levensjaar (Kuhl e.a. 
1992). De ontwikkeling van het 
woordgeheugen (semantiek: het ver
mogen om woorden te begrijpen, 
woorden te vinden en woorden bij te 
leren) moet zijn beslag al krijgen vóór 
het vierde levensjaar (Ruben 1997). 
De ontwikkeling van het geheugen 
voor zinnen (syntax: zinnen begrijpen 
en produceren volgens de daartoe 
geldende regels) moet rond de puber
teit zijn afgerond (Lenneberg 1967, 

het veld van de leerstoornissen, de 
norm bij een ontwikkelingsquotiënt 
van 70 op gestandaardiseerde taaltes-
ten, een afwijking van het gemiddel
de van twee standaarddeviaties. 
Maar niet alle taaiprestaties zijn met 
de voorhanden zijnde gestandaardi
seerde taaltests te vatten. Bovendien 
kunnen ook andere factoren een rol 
spelen, zoals bijvoorbeeld sociaal-
emotionele belemmeringen op basis 
van de onvoldoende taaiprestaties. 
Aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen wordt, in samenwerking 
met de VeBOSS een onderzoek uitge
voerd naar de classificatiemogelijkhe-
den van kinderen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden (van 
Weerdenburg e.a.). Hierbij zijn drie 
vraagstellingen geformuleerd: 

auditieve klankwaarneming 

woordgeheugen 

geheugen voor zinnen 

0 - 1 2 maanden 

tot vier jaar 

tot de puberteit. 

Tabel 3. Kritische perioden voor onderscheiden taalaspecten. 

Ruben 1997). 
Voor kinderen met spraak- en taal
stoornissen kunnen we dus niet 
wachten tot ze naar school gaan en 
daar bovendien vastlopen. Wanneer 
we dat doen zijn de hersenen, wat 
betreft het talige functioneren, inmid
dels zo gevormd, dat we weinig ver
andering meer mogen verwachten. 
Tot ongeveer drie jaar kunnen herse
nen zich vrijuit, op basis van stimuli 
van buiten ontwikkelen, daarna vindt 
geleidelijk aan synaptische stabilise
ring plaats. Dit betekent dat de 
gevormde mentale atlassen voor taal 
steviger op de hersenschors worden 
vastgelegd. De plasticiteit van de her
senen neemt daarmee af, waardoor 
kennis behouden kan blijven en nieu
we kennis aan bepaalde vaardighe
den toegevoegd kan worden 
(Gazzaniga 2000). Dit betekent dat 
kinderen met spraak- en taalstoornis
sen zo mogelijk al in het voorschoolse 
traject, en dit noem ik het traject tot 
groep 3, opgevangen en begeleid 
worden opdat de taal zich zo opti
maal mogelijk kan ontwikkelen. 

Een tweede probleem bij de indicatie
stelling is het profiel van de taalstoor
nis. Het Ministerie van OC&W legt, 
gesouffleerd door deskundigen uit 

- Welke verschijningsvormen van 
ernstige spraak- en/of taalmoei
lijkheden kunnen worden onder
scheiden bij kinderen in de leeftijd 
van vier tot en met tien jaar? 

- Vanuit welke kind-, gezins-, en 
schoolfactoren kan de variatie in 
de taalleerprocessen worden ver
klaard? 

- Welke kind-, gezins- en schoolfac
toren hebben een predictieve 
waarde met betrekking tot school
vorderingen, met name de lees- en 
spellingsontwikkeling, in de leef
tijd van zes tot en met tien jaar? 

Met name ook door het feit dat de 
opzet van dit onderzoek tot stand is 
gekomen in nauw overleg met mede
werkers van het Ministerie van 
OC&W en landelijk uitgevoerd 
wordt, maakt dat de uitkomsten van 
dit onderzoek erg belangrijk zullen 
zijn voor het voortbestaan van het 
SH/ESM onderwijs. 

6. Wat is het effect van taalstoor
nissen op de totale ontwikkeling 
van het kind? 

De spraaktaalontwikkeling neemt 
een centrale plaats in het totale ont
wikkelingsproces. Spreken, denken, 
fantasie en sociale ontwikkeling beïn-
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« 

<CT«ta> 
vloeden elkaar voortdurend. Het pro
ces van de spraaktaalontwikkeling 
staat niet op zichzelf, maar maakt 
onderdeel uit van het totale proces 
van verandering en ontwikkeling 
waarin kinderen zich voortdurend 
bevinden. 
Een tweejarig kind dat de wereld aan 
het ontdekken is, benoemt: 

'Kijk's, vogetje, nog e vogetje, boom, 
vogetje boom.' 

Een vijfjarig kind kan redeneren en 
ontwikkelt dit redeneren verder. 
Daarmee wordt de taal ook onderdeel 
van die ontwikkeling: 

'Weet jij wat een golfafslagbad is? 
Nou als je daar in gaat zijn er allemaal 
golven en die kun je ook afzetten.' 

Wanneer een vijfjarige nog het taalge
bruik van een tweejarige zou hebben, 
is dit niet alleen een taalprobleem, 

maar ook een beperking van de cog
nitieve vermogens die het kind in 
aanleg mogelijk wel heeft. Louter 
benoemend taalgebruik leidt bij vier
en vijfjarigen tot onvoldoende ver
banden leggen, redeneren en logisch 
taalgebruik. Bovendien zal ook de 
interactie met de ouders en leerkrach
ten anders verlopen. Op basis van 
benoemend bezig zijn worden andere 
gesprekken gevoerd dan op basis van 
redenerend bezig zijn. Kinderen met 
stoornissen in de spraak- of taalont
wikkeling raken door deze stoornis, 
wanneer deze niet verholpen of des
kundig gecompenseerd worden, dan 
ook achterop in hun cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Ook hier ontlenen we kennis aan 
wetenschappelijk onderzoek. 

6.1 Taal en denken: invloed op de 
leerontwikkeling 

Bij de oude Grieken en Romeinen 
werden taal en denken vrijwel gelijk
gesteld. Deze opvatting werkte lang 
door in het hele opvoedingsproces. 
Pas in deze eeuw werd o.a. door het 
werk van Piaget (1959) en Vygotsky 
(1962) duidelijk dat taal en denken 
niet volledig samenvallen. Piaget 
meende dat cognitieve ontwikkeling, 
die zich ontwikkelt aan de hand van 
sensomotorische ervaringen, vooraf 
ging aan de taalontwikkeling. Luria 
formuleerde dat taal een belangrijke 
rol speelt bij de ordening van ervarin
gen en daarmee het denken stimu
leert. Vygotsky veronderstelde dat 
taal en cognitie zich eerst los van 
elkaar ontwikkelen, maar vanaf onge
veer twee jaar steeds meer met elkaar 
vervlochten raken. Sinds deze publi
caties wordt vrij algemeen aangeno
men dat de cognitieve ontwikkeling 
de basis vormt voor de taalontwikke
ling, maar dat vervolgens de taalont
wikkeling een belangrijke rol speelt 
bij de opbouw van de verdere cogni
tieve ontwikkeling. Eén van de 
belangrijkste gevolgen van een 
spraak- en taalontwikkelingsstoornis 
wordt dan ook geacht te zijn een ach
terstand in de schoolse leerprestaties. 
Deze achterstanden, die in diverse 
studies werden aangetoond, betreffen 
zowel lezen, schrijven als rekenen 
(Silva e.a. 1987, Rutter & Casaer 1991, 
Naucler & Magnusson 1998). 

Het feit dat spraak- en taalproblemen 
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leiden tot meer algemene leerstoor
nissen (naast leesproblemen ook 
rekenproblemen) kan mogelijk ver
klaard worden vanuit de talige 
manier waarop de leerstof op school 
wordt aangeboden en verwerkt moet 
worden. Bovendien zijn veel begrip
pen talig, woorden die in het reken
onderwijs gebruikt worden zijn bij
voorbeeld: minder, meer, achter, voor, 
doorstrepen, tekenen, trekken. In de 
streeflijst woordenschat voor zesjari
gen (Schaerlaekens e.a. 1999) wordt 
een complete woordenschat vermeld 
die bij het rekenonderwijs nodig is. 
De Streeflijst kan als leidraad dienen 
bij het taalonderwijs. Ook hier zien 
we dus weer een duidelijke relatie 
tussen wetenschap en praktijk. 

Over de relatie tussen spraak- en taal
ontwikkeling en het later optreden 
van dyslexie is ook veel wetenschap
pelijk onderzoek. De gegevens onder
steunen enerzijds de veronderstelde 
relatie tussen taalverwerving en lezen 
en spellen, maar geven ook tegenstrij
digheden aan. ( zie tabel 4) Deze gel
den met name het taaibegrip en het 
vermogen tot rijmen (Christiaens 
1992, Thomassen 1991, Naucler & 
Magnusson 1998). Een algemene fac
tor 'leervaardigheid', die o.a. kan lei
den tot taalstoornissen op het niveau 
van woordenschat en morfosyntaxis, 
kan eventueel wel leiden tot lees- en 
spellingsproblemen (Naucelr & 
Magnusson 1998) en de algemeen 
veronderstelde aperte relatie tussen 
fonologische ontwikkeling en aan
vankelijk lezen in het algemeen (van 
den Bos & van Peer 1996), lijkt te wor
den ondersteund wanneer fonologi
sche ontwikkeling wordt opgevat als 

het vermogen tot foneemidentificatie. 

6.2 Taai en sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

De relatie tussen taalontwikkeling en 
sociaal-emotionele ontwikkeling is 
minstens zo ingewikkeld als de rela
tie tussen taal en denken. De taalont
wikkeling van kinderen is enerzijds 
een essentiële voorwaarde voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. An
derzijds is de sociale ontwikkeling de 
basis voor de taalontwikkeling. Dat 
bij veel taalgestoorde kinderen 
gedragsproblemen worden vastge
steld is dan ook niet verwonderlijk 
(Beitchman e.a. 1986, Cantwell & 
Baker 1987, Baker & Cantwell 1987, 
Silva e.a. 1987, Tallal e.a. 1989, 
Benasich e.a. 1993, Goorhuis-Brouwer 
e.a. 1996,1997). 
Inmiddels weten we echter ook dat 
bij kinderen met specifieke taalstoor
nissen de sociaal-emotionele proble
men, geoperationaliseerd als ge
dragsproblemen, geleidelijk aan lij
ken te ontstaan. Bij kinderen tot onge
veer zes jaar is het gedrag nog niet 
opvallend anders dan bij leeftijdsade-
quaat sprekende kinderen (Tallal e.a. 
1989, Goorhuis-Brouwer e.a. 1996), bij 
kinderen boven de zes jaar is dit in 
ongeveer de helft van de gevallen wel 
het geval (Benasich e.a. 1993, 
Goorhuis-Brouwer, Coster e.a. 1997). 

Dit heeft er waarschijnlijk mee te 
maken dat niet de taalstoornis op 
zichzelf de directe aanleiding is tot 
sociaal-emotionele problematiek of 
sociaal onaangepast gedrag, maar dat 
de interacties die tussen ouders, kin
deren en opvoeders ontstaan op basis 

taaibegrip 

rijmvaardigheid 

woordenschat 

foneemidentificatie 

articulatie 

soms wel soms niet 

soms wel, soms niet 

duidelijke relatie 

duidelijke relatie 

soms wel soms niet 

van de taalproblematiek hierbij een 
belangrijke rol spelen. Ook opvoe
dingsstijlen en zelfbeeld van het kind 
kan van invloed zijn. Francien Coster, 
die 154 kinderen met specifieke 
spraak- en taalstoornissen heeft 
onderzocht, allemaal leerlingen van 
scholen voor SH/ESM, is op dit 
moment aan het uitwerken hoe die 
relaties precies in elkaar steken. 
Ook vanuit dit onderzoek zullen 
ongetwijfeld conclusies getrokken 
worden die voor de dagelijkse prak
tijk belangrijk zijn. 

7. Concluderende opmerkingen 

Met het voorgaande hoop ik duidelijk 
gemaakt te hebben dat wetenschap
pelijk onderzoek belangrijk is om 
greep te krijgen op de complexe wer
kelijkheid van kinderen met ernstige 
spraak- en taalproblemen. De gege
vens zetten ze op de kaart, maar 
geven ook handreikingen om thera
pie en didactiek aan te passen aan de 
problematiek. Emoties en vragen zijn 
vaak de aanleiding tot het weten
schappelijk onderzoek. Het onder
zoek geeft de mogelijkheid om in 
allerhande discussies op te kunnen 
komen voor de kinderen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden met als 
motto: we laten ons leiden door argu
menten en niet door emoties. 

Literatuur 
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vraagbaar bij de redactie 

Tabel 4 Effecten van taalmodaliteiten op het lees- en spellingsproces volgens 
wetenschappelijk onderzoek. 
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M. BEERS 

Complexiteit van taalproblemen: 
gevolgen voor het ESM-onderwijs 
M. Beers 

Samenvatting 

In deze bijdrage wordt de diversiteit van de taalproblematiek van kinderen 

op scholen voor kinderen met Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden (ESM) 

uiteengezet. Doordat 'taal' een complex systeem van regels vormt die 

geleerd moeten worden en tijdens het proces van spreken en verstaan op 

elkaar afgestemd moeten worden, ontstaat eveneens een grote diversiteit 

aan taal- en spraakproblemen. In het volgende zal daarom eerst ingegaan 

worden op de factoren die het verwerven van taal complex maken. Daarna 

zal de variatie in de taal- en spraakproblematiek in de populatie van de 

ESM-scholen worden besproken, evenals de consequenties hiervan voor het 

onderwijs. 

1. Inleiding 

In onze maatschappij is het verwer
ven van kennis in grote mate afhan
kelijk van taal. Alle onderwijs ver
loopt op de een of andere manier via 
gesproken of geschreven teksten. De 
mate van taalvaardigheid van een 
kind is zodoende een bepalende fac
tor bij de mate waarin kennis wordt 
verworven. Dit betekent dat verwer
ving van taalvaardigheid een belang
rijke voorwaarde is voor het verwer
ven van kennis. Kinderen die proble
men hebben met het verwerven van 
taal, zullen daarom extra hulp nodig 
hebben bij het verwerven van kennis 
in de bredere zin. Wanneer kinderen 
met zulke specifieke problemen zich 
in de juiste omgeving ontwikkelen, 
zal blijken dat ook zij aansluiting 
kunnen vinden bij opleidingen waar
mee zij in onze maatschappij kunnen 
functioneren. 

2. Taal als complex systeem 

Het taalvermogen van het kind wordt 
doorgaans vanuit twee perspectieven 
bekeken: 
a) de mate waarin het kind beschikt 

over taalkennis (representatie) 
b) de wijze waarop taalkennis toege

past wordt door het kind (verwer
king). 

Onder a) valt het in kaart brengen van 
de taalregels die het kind wel of niet 
beheerst. Taalregels bestaan er in ver
schillende vormen (representatie
niveaus). Er zijn bijvoorbeeld regels 
voor het gebruik van klanken, het 
vormen van verbuigingen van woor
den en voor de volgorde van woor
den in de zin. Dit zijn de zogenaamde 
'taalvormregels'. Daarnaast zijn er 
ook taalgebruiksregels, die geleerd 
moeten worden om bijvoorbeeld het 
uiten van vragen te kunnen uitvoeren 
(vraagwoorden gebruiken aan het 
begin van een zin) of die van toepas
sing zijn bij het structuur aanbrengen 
in verhalen. 
Onder b), verwerking van taal, ver
staan we het kunnen bereiken en op 
tijd beschikbaar hebben van de juiste 
regels. Uit onderzoek van met name 
Professor Levelt van het Max Planck 
Instituut voor Psycholinguïstiek in 
Nijmegen is bekend hoe tijdens het 
proces van spreken en verstaan de 
verschillende niveaus van taalregels 
samenwerken. Uiteraard moet dit 
proces idealiter voor kinderen en vol
wassenen gelden. Terwijl de juiste 
woorden worden opgehaald uit de 

woordenschat moet tegelijkertijd 
bepaald worden of deze woorden in 
de vorm van bijvoorbeeld een bewe
ring of vraag gegoten moeten wor
den. Tevens moeten beslissingen 
genomen worden over de toepassing 
van taalregels, zoals bijvoorbeeld de 
verbuiging van het werkwoord in 
verleden of tegenwoordige tijd, of de 
te gebruiken klanken en klankcombi
naties om woorden te uiten. 

3. Complex systeem, complexe 
problemen 

Bij het leren van taal is niet alleen 
sprake van het leren van de specifie
ke taalregels van het Nederlands, 
maar ook van het leren van de 
afstemming van al die verschillende 
taalregels op elkaar om taaluitingen 
te kunnen produceren en begrijpen. 
Op allerlei punten van dit complexe 
systeem kunnen problemen ontstaan. 
Problemen kunnen ontstaan bij het 
leren van de verschillende soorten 
taalregels. Dit leidt al tot veel variatie 
binnen de groep kinderen met taal
problemen: het ene kind heeft moeite 
met het leren van verschillen tussen 
klanken (bijvoorbeeld 'k' wordt altijd 
uitgesproken als 't'), terwijl het ande
re kind moeite heeft om de functie 
van woordvolgorde in de zin te leren 
('kan je goeie pen hebben?' in plaats 
van 'heb je een goede pen?'). Nog 
meer variatie ontstaat omdat er vaak 
problemen op meerdere taalniveaus 
bestaan. Een kind heeft bijvoorbeeld 
een beperkte woordenschat en daar
naast ook moeite om meervouden 
aan te geven. Allerlei combinaties 
van problemen op meerdere taalni
veaus zijn uiteraard mogelijk. 
De afstemming van de verschillende 
soorten taalregels op elkaar levert 
weer andere problemen op bij het 
leren van taal. Kinderen kunnen vol
doende kennis hebben van taalregels, 
maar onvoldoende vaardig zijn in het 
ophalen van deze kennis. 
Dit blijkt dan bijvoorbeeld uit woord-
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vindingsmoeilijkheden ('ik ga in de 
war' in plaats van 'ik raak in de 
war'). Daarnaast kan ook het tempo 
van taalverwerking bij deze kinderen 
te langzaam zijn, waardoor ze een zin 
steeds opnieuw beginnen ('het kan, 
het gaat, het is ook voor jou') of zin
nen vermengen ('zij kan 't goed rij
den' is zowel 'zij kan 't goed' als 'zij 
kan goed rijden'). 

Ikjja in de tvar 

Een laatste factor die bijdraagt aan de 
diversiteit van taalproblemen is de 
samenhang met eventuele andere 
ontwikkelingsproblemen van het 
kind. De benadering van taalproble
men varieert afhankelijk van met 
name cognitieve beperkingen, 
gehoorproblemen of gedragsproble
men (aandacht/concentratie). 

De factoren 'representatie' en 'ver
werking' zorgen zodoende ieder voor 
zich en in samenhang voor de grote 
diversiteit in de populatie van de 
ESM-scholen. 
In een onderzoek aan de Universiteit 
van Nijmegen, dat in het vorige jaar is 
gestart, is een aanzet gegeven om 
deze diversiteit in kaart te brengen, 
evenals de relatie tussen taal- en 
spraakproblemen en kind-, gezins- en 
schoolfactoren. Dit onderzoek is 
mede voortgekomen uit de noodzaak 
om toelaatbaarheidscriteria te ont
wikkelen, waarmee kinderen voor 
het ESM-onderwijs (ook wel 2 / 3 -
onderwijs) geïndiceerd moeten gaan 
worden. Als leidraad voor deze indi
catiestelling wordt in het onderzoek 
gebruik gemaakt van 6 deelcompo
nenten van het taalleerproces. 
De aanname van de onderzoekers is 
dat, naast kind-, gezins- en schoolfac
toren, de diversiteit in het taalleerpro
ces te verklaren is vanuit variatie in 
de vaardigheid van kinderen op deze 
6 deelcomponenten: 

1. spraakproductie 
2. auditieve spraakperceptie 
3. morfo-syntactische kennis 

(grammatica) 
4. lexicale en semantische kennis 

(woordenschat) 
5. hypothesetoetsend verbaal leer

vermogen en informatieverwer
kingsproces 

6. pragmatiek 

Deze deelcomponenten geven deels 
'representatie-kennis' weer en deels 
'verwerking'. Dit betekent dat er 
overlap zal zijn in de testresultaten. 
De onderzoekers zijn daarom op zoek 
door middel van testresultaten op een 
groot aantal subtests naar relaties tus
sen bovengenoemde vaardigheden, 
zogenaamde 'klinische beelden'. Bij
voorbeeld problemen met het infor
matieverwerkingsproces kunnen sa
menhangen met lexicale problemen, 
omdat woorden niet snel genoeg 
opgehaald kunnen worden, maar 
kunnen om diezelfde reden ook 
samenhangen met syntactische pro
blemen. 
We moeten er echter voor waken dat 
een model met deelcomponenten niet 
de werkelijkheid simplificeert. Wan
neer het mogelijk blijkt te zijn een 
indicatie voor ESM op te stellen aan 
de hand van deelcomponenten van 
taalvaardigheid, betekent dit niet dat 
het kind in de (nabije) toekomst geen 
andere problemen met taalverwer
ving zal ondervinden. In de meest 
recente literatuur wordt daarom ook 
gewezen op de onvoorspelbaarheid 
in de ontwikkeling van kinderen en 
gesproken over 'profielen' die in de 
loop van de tijd kunnen veranderen. 
Een kind kan bijvoorbeeld met de 
indicatiestelling spraakproductiepro
blemen op een ESM-school worden 
geplaatst. Na verloop van tijd kunnen 
de spraakproductieproblemen echter 
ingehaald zijn en kan blijken dat er 
tevens sprake is van een informatie
verwerkend probleem in combinatie 
met morfo-syntactische problemen. 
Het is dus van het grootste belang dat 
kinderen na de indicatiestelling door 
deskundigen op het gebied van taai
en leervermogen gevolgd blijven 
worden. 

4. Diversiteit en invulling van het 
onderwijs aan kinderen met 
taal (leer) problemen 

Wat betekent nu deze diversiteit in de 
populatie van de ESM-scholen voor 
de manier waarop onderwijs plaats 
vindt? Aan de ene kant hebben we 
daarbij te maken met factoren die 'in 
het kind' zitten (bijv. beperkt infor
matieverwerkingsvermogen, beperk
te woordenschat) en aan de andere 
kant met de organisatie van het 
onderwijs (verschillende deskundi
gen, aangepaste lesmethodes, ver

schillende lesstrategieën). Het moge 
duidelijk zijn dat oplossingen voor 
alle mogelijke combinaties van deze 
individuele en onderwijskundige fac
toren binnen het reguliere onderwijs 
bijna onmogelijk zijn. Hoe kunnen we 
er dan optimaal binnen het ESM-
onderwijs mee bezig zijn? 

Allerlei combinaties van 
problemen op meerdere 

taalniveaus zijn mogelijk^ 

Op dit moment biedt een ESM-school 
reeds belangrijke voorwaarden voor 
deze groep kinderen, namelijk: 

1. Leerstof wordt aangeboden op het 
taalkennisniveau van het kind en 
op het juiste taalverwerkingsni
veau ('adaptief onderwijs'). 

2. Extra training van kenmerkende 
problemen, zoals auditieve vaar
digheden en woordenschat, name
lijk klassikaal en op schoolniveau. 

3. Leesvaardigheid wordt op andere 
wijze aangeboden dan alleen 
'meer lezen', onder andere door 
training van klank-letterkoppe
lingen en woordenschat oefening. 

Hierna volgen een aantal suggesties 
voor het uitbreiden van bestaande 
ontwikkelingen en mogelijkheden 
van het ESM-onderwijs, zowel inhou
delijk (taalvorm- en taalgebruiksre
gels), als onderwijskundig en wat 
betreft gebruikte middelen. 

'Dan ben if^boos en jij gaat mij 
troosten 

Inhoudelijk 
Bij het leren lezen en spellen in het 
ESM-onderwijs wordt specifieke aan
dacht besteed aan het fonologisch 
bewustzijn van kinderen (zoals 
klank-letterkoppelingen en rijmen) 
en een voldoende (toepassing van de) 
woordenschat. Daarnaast echter ver
onderstelt leren lezen eveneens gram
maticale kennis en voldoende inzicht 
in het gebruiken van deze kennis om 
een verhaal of gesprek vorm te geven 
(pragmatische kennis). In het onder
staande voorbeeld wordt dit verdui
delijkt. 
Ik geef de boeken aan Tntdi/. Ik had ze van 
Anke gekregen. 
In bovenstaande zinnen wordt ge-
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bruik gemaakt van 'referentie': het 
woord 'boeken' hoeft in de tweede 
zin niet meer herhaald te worden, 
maar wordt nu aangegeven door het 
woordje 'ze'. Door gebruik te maken 
van referentie wordt de samenhang in 
het verhaal weergegeven en wordt 
efficiënt gebruik gemaakt van taal. 
Een luisteraar/lezer moet daarnaast 
begrijpen uit de verledentijdsvorm in 
de tweede zin dat de volgorde van de 
zinnen niet overeenstemt met de 
chronologische volgorde waarin de 
boeken zijn doorgegeven. ESM-kin-
deren zullen op de vraag wie de boe
ken het eerst had, niet 'Anke' ant
woorden, maar de 'ik'-figuur noe
men. 

Door het oefenen van deze en soort
gelijke, zogenaamde narratieve vaar
digheden (bewustzijn structuur in 
verhaal, perspectief nemen en veran
deren) worden, naast het taalgebruik, 
eveneens grammaticale structuren 
geoefend. Bij kinderen met een nor
male taalontwikkeling blijken deze 
vaardigheden al vanaf de leeftijd van 
5 jaar aanwezig te zijn. 

Uit onderzoek naar de relatie tussen 
vroege taalontwikkelingsproblemen 
en latere leesproblemen blijkt uit 
recent onderzoek dat het type taal
probleem van belang is bij het voor
spellen van leesproblemen. Met name 
kinderen met uitsluitend fonologi
sche problemen (dus zonder gram
maticale problemen en woordvin-
dingsmoeilijkheden) hebben minder 
moeite bij het leren lezen en spellen 
dan kinderen met een meer algemeen 
taalontwikkelingsprobleem. Blijkbaar 
bieden de aanwezige grammaticale 
vaardigheden en de beschikbare 
woordenschat voldoende mogelijkhe
den voor kinderen met uitsluitend 
fonologische problemen om compen
serende strategieën te ontwikkelen bij 
het leren lezen en spellen. 

Onderwijskundig 
Een erkend probleem in het ESM-
onderwijs is de overdracht tussen het 
oefenen van taalvaardigheidsaspec-
ten in de logopedische setting en de 
toepassing ervan door het kind in de 
klassensituatie. De taalaspecten die 
zijn geleerd tijdens de logopedische 
behandeling worden niet vanzelf
sprekend in andere situaties toege
past. Boerman en Bruins presenteren 
daarom een gespreksmodel waarmee 

een keuze gemaakt kan worden tus
sen verschillende werkvormen, zodat 
er een situatie in de klas ontstaat die 
de leerling uitlokt het geleerde tijdens 
de therapie te oefenen. Afhankelijk 
van de taal- en cognitieve vaardighe
den van het kind kunnen leerkracht 
en logopedist in overleg besluiten 
welke werkvorm in de klassensituatie 
geschikt is voor een kind om een 
nieuw verworven vaardigheid te 
oefenen. 
Verschillende werkvormen zijn: 
- Klassikale instructie: de leer 

kracht geeft de instructie voor de 
gehele klas en de leerling moet 
luisteren, onthouden, begrijpen en 
de opdracht voor zichzelf in taal 
omzetten; is geschikt voor leerlin
gen bij wie bijvoorbeeld spraak-
perceptie en decodeervermogen 
geen probleem vormen; 

- Opdrachtsvorm: de leerling werkt 
zelfstandig of in een groep aan een 
opdracht die door de leerkracht 
gericht op de leerling of de groep 
is gegeven; is geschikt voor leer
lingen bij wie spraakpercep-
tie/luisteren een probleem vormt, 
omdat de opdracht weinig com
municatieve situaties vereist om 
te worden uitgevoerd, bijvoor
beeld omdat het op schrift staat; 

- Gespreksvorm: gesprek in de klas 
tussen leraar en leerlingen of leer
lingen onderling waarin beurtna-
me (vraag-antwoord) een belang 
rijke rol speelt; is geschikt voor 
leerlinge bij wie bijvoorbeeld taal
gebruiksregels en de spraakpro-
ductie voldoende worden 
beheerst; of 

- Groepswerk: leerlingen voeren 
gezamenlijk een opdracht (werk
stuk, drama) uit; is geschikt als 
leerling voldoende communicatief 
ingesteld is en initiatieven neemt). 

De laatste werkvorm is volgens 
Boerman en Bruins zeer geschikt voor 
een samenwerking tussen logopedist 
en leerkracht in de klas, omdat het 
communicatief gedrag van elke leer
ling geobserveerd moet worden en 
indien nodig directe interventie moet 
plaats vinden (logopedist) volgens de 
gewenste wijze van didactische stu
ring (leerkracht). 
In recente Amerikaanse studies zijn 
reeds met dit zogenaamde Class-
Within-a-Class model positieve erva
ringen opgedaan. In zo'n model ver

sterken de expertise van de leerkracht 
(zoals didactiek en het curriculum) en 
de expertise van de logopedist (zoals 
sterke en zwakke taalvaardigheden 
van de indivuele leerlingen, adaptie
ve strategieën) elkaar. Het doel van 
zo'n model is om het geleerde tijdens 
taaitherapie over te dragen naar het 
taalgebruik in de klas. Beide profes
sionals vervullen hierin niet alleen 
een belangrijke voorbeeldfunctie, 
maar kunnen ook de te oefenen taal-
vaardigheidsaspecten stimuleren en 
zonodig verbeteren. 
Swenson geeft bijvoorbeeld vijf 
mogelijkheden voor een verdeling 
van de werkzaamheden aan: 

a) Verdeling naar taak ('one teach, 
one support') 
De ene professional geeft les en de 
andere professional ondersteunt 
de leerlingen, bijvoorbeeld door 
extra aanwijzingen te geven, en 
observeert het (communicatieve) 
gedrag. 

b) Inhoudelijke verdeling ('station 
teaching') 
De lesinhoud wordt verdeeld over 
beide professionals; ieder geeft les 
aan de helft van de groep en in de 
tweede helft van de les worden de 
groepen gewisseld. 

c) Groepsverdeling ('parallel 
teaching') 
Evenals bij b) wordt de groep ver
deeld over beide professionals, 
maar nu geeft ieder dezelfde lesin
houd aan beide groepen. De leer
lingen krijgen daardoor de les op 
twee verschillende manieren aan 
geboden, waarvan kinderen met 
verschillende leerstijlen kunnen 
profiteren. Tevens hebben ze op 
deze wijze tweemaal de kans om 
actief te participeren aan de dis
cussie. 

d) Beurtelings lesgeven ('alternative 
teaching') 
Eén professional onderwijst de 
hele groep. De andere professional 
geeft voorafgaand les ter voorbe
reiding op de leerstof en herhaalt 
('re-teaches') de les na afloop met 
alternatieve methodes. 

e) Team teaching 
Beide professionals geven tegelij
kertijd les en hebben gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De rollen 
zijn van tevoren afgesproken, bij
voorbeeld met betrekking tot het 
aanbieden van meerdere pro
bleemoplossende strategieën, of 
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over het beurtnemen tijdens een 
gesprek/discussie. 

Als voorwaarde voor elk van deze vijf 
vormen van samenwerking tussen 
leerkracht en logopedist noemt 
Swenson het van belang dat men 
onderling overeenstemming bereikt 
over principes van lesgeven en de 
regels in de klas, en de tijd neemt om 
de lesopzet te plannen en de rollen 
duidelijk te maken. 
Onderzoek van Amerikaanse onder
zoekers toont aan dat kinderen met 
taal- en spraakmoeilijkheden, die les 
kregen in een 'Class-within-a-class-
rnodel' een een significante vooruit
gang vertonen in hun taalvaardigheid 
(met name zinscomplexiteit) ten 
opzichte van kinderen die alleen in 
een logopedische setting werden 
behandeld. 

Een andere werkvorm die in de litera
tuur aandacht krijgt is het samen spe
len van leeftijdsgenoten ('peer inter
action'). Vooral het symbolisch spel 
en de bijbehorende metacommunica-
tie ('dan ben ik boos en jij gaat mij 
troosten') is voor ESM-kinderen een 
geschikt middel om de taalvaardig
heid die vereist is in allerlei sociale 
rollen en situaties te oefenen. 

5. Middelen 

Gezien de diversiteit van taalproble
men binnen de populatie van het 
ESM-onderwijs is het van belang om 
zoveel mogelijk gebruik te (kunnen) 
maken van moderne middelen en 
kennis om 'aanpak op maat' te reali
seren. Hierbij moet vooral gedacht 
worden aan het gebruik van educatie
ve software, hetgeen de mogelijkheid 
biedt om het tempo en de inhoud 
(taalkennisniveau) individueel af te 
stemmen. Dit zou moeten leiden tot 
het ontwikkelen (of bewerken van 
bestaande) software die aansluit bij 
de specifieke problemen van ESM-
leerlingen, zoals problemen met 
interpunctie. 
De punt wordt niet opgemerkt in zin
nen als: 'Hij eet een ijsje. Gisteren was 
het beter weer.' 
ESM-kind zal denken dat het ijsje eten 
'gisteren gebeurde). Bij het leren lezen 
blijkt prosodie (intonatiepatronen, 
klemtoon, pauzes) een belangrijke 
functie te vervullen bij het begrijpen 
van een tekst. Prosodische middelen 

kunnen daarnaast toegepast worden 
om grammaticaal belangrijke woor
den (voegwoorden, voorzetsels, lid
woorden), waarmee ESM-kinderen 
juist veel moeite hebben, te benadruk
ken. Hierdoor oefenen de kinderen 
hun taalvaardigheid tijdens het lezen. 
Deze en vergelijkbare inzichten zijn 
verwerkt in moderne Amerikaanse 
leesmethodes, door middel van CD-
rom boeken speciaal bestemd voor 
kinderen met taalproblemen ('Start-
to-Finish"! Books van Don Johnston 
Inc.). 

C Specifieke aandacht voor het 
fonologische bewustzijn van 

kinderen 

6. Slotwoord 

Met het bovenstaande hoop ik een 
indruk te hebben gegeven van de spe
cifieke rol die ESM-scholen spelen bij 
de verwerving van kennis en school
se vaardigheden door kinderen met 
taalproblemen. Door de complexiteit 
van taal als systeem om te verwerven 
zijn de problemen van de kinderen op 
deze scholen zeer divers. De ESM-
scholen hebben zich erin gespeciali
seerd om juist aan de specifieke ver
eisten van deze diverse taalproble
men te voldoen. Uiteindelijk is dat 
waar wij in onze maatschappij grote 
waarde aan hechten. 
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HOREB in de praktijk 
Verslag van twee workshops gegeven 
tijdens de VeBOSS conferentie 2000 
M. Lewis 

Samenvatting 

HOREB (Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van 

Basisontwikkeling) is het registratie en observatie-instrument behorende bij 

Basisontwikkeling. Tijdens de workshop is er ingegaan op het concept 

Basisontwikkeling en de plaats van de HOREB-map daarbinnen. Aan de 

hand van een aantal aandachtspunten is er gepraat over en gewerkt met 

onderdelen van de HOREB-map. Dit alles werd geïllustreerd met praktijk

voorbeelden afkomstig van SBO Dr. F. Hogewind, een school voor kinderen 

met taal- en spraakstoornissen. Afsluitend hebben de deelnemers besproken 

wat de waarde van HOREB voor hun eigen onderwijs zou kunnen zijn. 

1. Kijk op observeren van de deel
nemers 

Als begeleider van het Centrum voor 
Educatieve Dienstverlening (CED) te 
Rotterdam, begeleid ik onder andere 
een aantal scholen met de invoering 
dan wel optimalisering van het 
onderwijsconcept Basisontwikkeling. 
De Dr. F. Hogewindschool is een 
school voor kinderen met taal- en 
spraakstoornissen. Deze school is al 
enkele jaren intensief bezig met het 
vormgeven van Basisontwikkeling 
binnen hun school. Dit schooljaar is er 
voor gekozen om samen met begelei
ding vanuit het CED het werken met 
de HOREB-map te optimaliseren. 
HOREB is het observatiesysteem dat 
bij Basisontwikkeling past. Het doel 
van de workshop was tweeledig: aan 
de ene kant het vernemen van de 
theorie van het concept Basisontwik
keling en de opzet van de HOREB, en 
aan de andere kant het laten zien van 
de praktijk; hoe werkt een school 
voor speciaal onderwijs hiermee? 
De workshop: "HOREB in de prak
tijk" had de volgende opzet. Als eer

ste werd aande deelnemers gevraagd 
na te denken over hun visie op obser
veren. Dit gebeurde aan de hand van 
een drietal vragen, te weten: 
Wat is het belangrijkste doel van 
observeren? 
• Het zichtbaar maken van de ont

wikkelingslijn van kinderen. 
• Observaties kunnen worden 

gezien als ijkpunt. 
• Je kunt inter- en intra-persoonlijk 

vergelijken. 
• Het signaleren van ontwikkelings

achterstanden. 
Wat zijn de knelpunten bij het hui
dige observatiesysteem? 
• Het is niet gestandaardiseerd, een 

ieder vult het op zijn manier in. 
• Het wordt alleen gebruikt als regi

stratiemiddel. 
• Er is geen observatiemethode op 

school. 
• Er zijn maar twee observatiemo

menten per schooljaar. 
• Er wordt voornamelijk naar func

tieontwikkeling gekeken. 
Waaraan moet een goed observa
tiesysteem in het speciaal onder
wijs voldoen? 

• Het moet niet teveel tijd in beslag 
nemen. 

• Het moet één bladzijde per kind 
beslaan. 

• De ontwikkeling van het individu
ele kind moet helder zijn. 

• Het systeem moet eenduidig in te 
vullen zijn 

Later werd in de workshop terug
gekomen op de antwoorden. 

2. Kernpunten van het concept 
Basisontwikkeling 

Het concept Basisontwikkeling heeft 
een aantal kernpunten die het onder
wijs vormgeven. Basisontwikkeling 
gaat ervan uit dat alle kinderen ont
wikkelingskracht bezitten. Dit houdt 
in dat niet de methode het uitgangs
punt van het onderwijs is maar het 
kind zelf. Ook in situaties waarbij er 
sprake is van een ontwikkelingsach
terstand of handicap, is het uitgangs
punt dat het kind zichzelf kan ont
wikkelen. Dit betekent echter niet dat 
kinderen geen leerkrachten nodig 
hebben om tot optimale ontwikkeling 
te komen. De leerkracht heeft binnen 
het onderwijsconcept Basisontwik
keling juist een heel belangrijke taak. 
Samen met de kinderen moet zij 
ervoor zorgen dat het kind tot die 
optimale ontwikkeling komt. Om 
goed onderwijs te bieden zal de leer
kracht intensief moeten observeren. 
Niet alleen kijken of waarnemen, 
maar handelend, pratend, spelend en 
werkend bezig zijn om er achter te 
komen wat de kinderen bezighoudt. 
Als leerkracht probeer je een activitei
tenaanbod samen te stellen dat net 
een niveau hoger is dan het actuele 
ontwikkelingsniveau. Dit wordt de 
zone van de naaste ontwikkeling 
genoemd. Als leerkracht kijk je niet 
alleen naar de kinderen maar ook 
naar de activiteiten die de kinderen 
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uitvoeren. Je streeft er namelijk naar 
dat deze activiteiten ontwikkelings
perspectief hebben voor de kinderen; 
door deze activiteiten uit te voeren 
ontwikkelen ze zich. Dit alles moet 
plaats vinden binnen een zinvolle en 
betekenisvolle context. Alle kinderen 
hebben ontwikkelingspotentieel, 
maar hebben de leerkracht nodig om 
niet hen een rijke leeromgeving te 
creëren waarbinnen ze zich kunnen 
ontplooien. 

f Atte kinderen bezitten \ 
V ontwikkeiingskracfit J 

Doelen Basisontwikkeling 
Om de ontwikkeling van alle kinde
ren te optimaliseren zijn er binnen 
Basisontwikkeling een aantal doelen 
geformuleerd. De doelen van Basis
ontwikkeling geven aan welke ont-
wikkelings- en leerprocessen belang
rijk zijn in de onderbouw van een 
basisschool. Ze bevinden zich op drie 
terreinen, namelijk: 
• basiskenmerken: psychologische 

voorwaarden voor ontwikkeling 
en leren (de spil); 

• brede ontwikkeling die het hele 
menselijke handelen doortrekt 
(het binnenwerk); 

• specifieke kennis en vaardigheden 
die voor de brede ontwikkeling 
nodig zijn (de buitenring). 

Om te bepalen welke activiteiten, 
inhouden en materialen voor kinde
ren nodig zijn, en wat je als leerkracht 
moet doen om de ontwikkelings- en 
leerprocessen te bevorderen, hanteert 
men de volgende drie standpunten: 
• de doelen hangen onderling nauw 

samen en beïnvloeden elkaar; 
• kinderen hebben activiteiten en 

inhouden nodig die zinvol voor 
hen zijn en waar zij betekenis aan 
(kunnen gaan) verlenen; 

• de ontwikkeling wordt bevorderd 
als kinderen kunnen rekenen op 
volwassenen die een goed activi
teitenaanbod kunnen ontwerpen 
en die helpen die activiteiten uit te 
voeren die een kind graag wil en 
bijna kan. 

Kernactiviteiten en inhouden 
Deze doelen zijn via twee interme-
diairen na te streven: kernactiviteiten 
en de pedagogisch-didactische rol 
van de leerkracht. 

C i r k e l D o e l e n van B a s i s o n t w i k k e l i n g 

Kernactiviteiten zijn activiteiten die in 
de gehele onderbouw centraal staan. 
Ze sluiten aan bij de mogelijkheden 
van kinderen en hebben hoge ontwik
kelingswaarde voor jonge kinderen. 
De volgende kernactiviteiten worden 
onderscheiden: 
• spelactiviteiten; 
• constructieve activiteiten; 
• gespreksactiviteiten; 
• lees-schrijfactiviteiten; 
• reken-wiskundeactiviteiten. 
Deze kernactiviteiten zijn verbonden 
aan thema's en inhouden. 
Binnen het werken volgens Basisont
wikkeling maak je als leerkracht 
dagelijks keuzes. De leerkrachten van 
de unit A van de SBO Dr. F. Hoge-
wind hebben ervoor gekozen om bin
nen hun onderwijs een extra kernacti
viteit te benoemen, te weten woor
denschat. Uit gezamelijke evaluatie
gesprekken kwam steeds vaker het 
belang van dit onderdeel voor de kin
deren binnen die school naar voren. 
Om de woordenschat extra aandacht 
te geven, ook al tijdens het plannen 
van de thema's, zijn de leerkrachten 
van de onderbouw tot deze stap over 
gegaan. Dit tot tevredenheid van de 
leerkrachten en logopedisten die bin
nen de A-unit werken. 

De leerkracht 
De leerkracht zorgt ervoor dat de 
kernactiviteiten de beoogde ontwik
kelings- en leerprocessen daadwerke-

't* 
| 
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lijk tot stand laten komen. De rol van 
de leerkracht bestaat in dat opzicht 
uit: 
• de zorg voor een sterke pedagogi

sche basis die door middel van 
interactie en contact met de 
kinderen kan worden gelegd; 

• het ontwerpen van een onderwijs 
aanbod dat ontwikkeling en leren 
bevordert; 

• het begeleiden van en leiding 
geven aan, zodat eigen initiatie
ven en betrokkenheid bij de activi
teiten verstrekt worden en dat 
activiteiten en handelingsmoge
lijkheden van kinderen zich uit
breiden en verdiepen; 

• reflectie op activiteiten van kinde
ren en op de eigen rol. 

3. HOREB als zorqinstrument bin
nen basisontwikkeling 

Kernpunten van het observatiesys
teem 
Een voorwaarde voor een verant
woord pedagogisch klimaat is syste
matische observatie. Handelings
gericht observeren richt zich op de 
activiteiten van kinderen en leer
krachten. De leerkracht wil weten of 
de activiteiten die kinderen onderne
men voldoende ontwikkelingswaar
de hebben; wordt de ontwikkeling 
bevorderd door deze activiteit. 
Daarom onderzoekt de leerkracht: 
• het actuele ontwikkelingsniveau: 

wat kan het kind op eigen kracht; 
• welke betekenissen verbindt het 

aan de activiteit; 
• de zone van de naaste ontwikke

ling: wat kan het kind nog niet 
alleen maar wel samen met de 
leerkracht; 

• welke signalen ontdekt de leer
kracht voor nieuwe activiteiten en 
de ontwikkelingsprocessen die 
daaraan verbonden zijn. 

Functies van het observatiesysteem 
Het observatiesysteem vervult twee 
functies, die nauw aan elkaar zijn ver
bonden. De ene functie is gericht op 
het ontwerpen en uitvoeren van het 
onderwijsaanbod. De tweede functie 
is de evaluatie van het ontwikkelings
verloop. In beide gevallen zoekt de 
leerkracht naar ontwikkelingssignale-
rende gegevens, met behulp van een 
zoekschema, namelijk het driehoek
schema. 
De leerkracht zoekt naar: 

• de motieven en de belangstelling 
van de betreffende kinderen (heeft 
de activiteit de beoogde waarde 
voor de kinderen), 

• de actuele ontwikkeling in relatie 
tot de ontwikkelingsperspectieven 
van de activiteit (kunnen kinderen 
zich ontplooien binnen deze acti
viteit zoals de leerkracht dit voor 
ogen had), 

• de relatie tot de doelen van 
Basisontwikkeling, die in het 
kader van die activiteit de aan
dacht vragen. 

Doelen amnontwikkebnf 

motieven en 
belekemtten 
tan kinderen 

Het driehoekschema 

Handelend observeren is dus goed 
kijken en meedoen, handelend reflec
teren, kijken of de activiteit zelf rele
vant is of betekenis heeft voor de kin
deren. Daarnaast heeft de leerkracht 
de taak zich te beraden op de kwali

teit van de activiteit. 
De signalen die de observatie de leer
kracht verschaft over de kinderen, 
over hun activiteiten in relatie tot de 
ontwikkelingsperspectieven, over 
ontwikkelingsaspecten waar de leer
kracht vooral aandacht aan wilt be
steden, zetten de leerkracht op het 
spoor van een vervolgaanbod. 

Observatiemodellen 
Om de meest essentiële ontwikke-
lingssignalerende gegevens onder de 
aandacht van de leerkrachten te bren
gen, heeft men per kernactiviteit 
observatiemodellen gemaakt. Ze zijn 
bestemd voor de evaluatie van het 
ontwikkelingsverloop. Ze zijn ook 
bedoeld als bruikbaar middel voor 
observaties in verband met het onder
wijsaanbod omdat ze de leerkracht 
helpen de aandacht op hoofdzaken te 
richten. In de observatiemodellen 
gaat de aandacht uit naar: 
• de activiteit zelf; 
• de daaraan verbonden taal/den

kontwikkeling; 
• een aantal elementen van de brede 

ontwikkeling; 
• een aantal specifieke kennis en 

vaardigheden. 

Observeren en Registeren 
HOREB bevat behalve de observatie
modellen ook een systeem om de 
observatiegegevens zo efficiënt 
mogelijk te registreren en te gebrui
ken voor de planning van het onder-
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wijsaanbod en voor de evaluatie van 
het ontwikkelingsverloop van indivi
duele kinderen. Het registratiesys
teem is zo ontwikkeld dat deze ver
schillende functies aan elkaar verbon
den zijn; afzonderlijk is de waarde 
een stuk minder. Er is hier duidelijk 
sprake van "het geheel is meer dan de 
som der delen". 

De drie onderdelen zijn de volgende: 
• het logboek: hierin beschrijft de 

leerkracht dagelijks wat de plan 
nen en voornemens zijn, welke de 
bijzondere aandachtspunten zijn 
en wat de bevindingen zijn. Het 
logboek bevat twee rubrieken: het 
aanbod/de plannen aan de ene 
kant en de bezinning daarop aan 
de andere; 

• de kinderdagboeken: hierin staan 
de belangrijke gegevens van de 
individuele kinderen. De beschrij
vingen in de kinderdagboeken 
brengen het ontwikkelings- en 
leerproces van elk kind in beeld en 
geven zicht op belangrijke 
'omslagmomenten' in het hande
len en denken van jonge kinderen; 

• het activiteitenboek: de leerkracht 
houdt hierin bij welke activiteiten 
aan de orde zijn geweest of 
gepland zijn. Naast de kernactivi
teiten kunnen leerkrachten het 
activiteitenboek ook gebruiken 
om het overige aanbod te noteren; 
bijvoorbeeld op het gebied van 
bewegingsonderwijs of muzikale 
vorming. 

Observeren en evalueren 
Het is niet haalbaar om elke dag van 
elk kind een observatie te registreren. 
Dit is ook niet nodig. Het is belangrijk 
dat je als leerkracht nagaat wanneer 
welk kind je aandacht nodig heeft en 
dat je de ontwikkelingsvoortgang van 
alle kinderen in de gaten houdt. Dit 
begint al wanneer de kinderen voor 
het eerst op de basisschool komen. Er 
!s een entreeformulier gemaakt dat 
voor elk kind ingevuld wordt. 
Behalve algemene gegevens en de 
levensgeschiedenis van het kind, 
bevat dit entreeformulier ook een 
plan voor de beginperiode op school. 
Na drie maanden op school volgt dan 
de eerste evaluatie van het ontwikke
lingsverloop. Na de eerste drie maan
den gaat de leerkracht door met de 
planning van en de reflectie op het 
onderwijsaanbod. De stand van 

zaken moet op vast gestelde evalu
atiemomenten worden gemaakt: 
• drie maanden na de start van de 

schoolloopbaan; 
• aan het eind van het eerste jaar; 
• halverwege en aan het eind van 

het tweede jaar; 
• na acht weken in groep 3 ( met het 

oog op de lees-schrijfactiviteiten) 
en verder halverwege en aan het 
eind van dat jaar; 

• in groep 4 halverwege en aan het 
eind van het jaar. 

4. Het planningsformulier voor 
speciale aandacht 

Binnen het werken met de HOREB-
map is het mogelijk om individuele 
aandacht of specifiek aanbod aan bij
voorbeeld een groepje kinderen te 
registreren. Dit kan geregistreerd 
worden op het formulier planning 
voor speciale aandacht. Dit formulier 
is geschikt om een meer gedetailleerd 
aanbod te omschrijven (bijvoorbeeld 
voor een groepje NT2 kinderen). 
Tevens kan een leerkracht dit formu
lier gebruiken om extra aandacht of 
begeleiding tijdens een activiteit te 
plannen. Tijdens de workshop heb
ben de deelnemers dit formulier inge
vuld naar aanleiding van een video
fragment van spelende kinderen. Om 
de observatie te ondersteunen, had 
iedere deelnemer tevens het observa
tiemodel bij de kernactiviteit Spel uit 
de HOREB-map gekregen. Dit obser
vatiemodel geeft de ontwikkelingslijn 
binnen spel aan en helpt op deze 

manier de leerkracht gericht te obser
veren, om zo tot goed aanbod en han
delen te komen. 

5. De video-opdracht 

De unit A van de SBO Dr. F. 
Hogenwind werkt thematisch en bin
nen deze aanpak werd dit schooljaar 
gekozen voor het thema Lichaam/ 
Ziek zijn. De kinderen en de leer
krachten zijn uiteindelijk zes weken 
enthousiast bezig geweest met dit 
thema. De inrichting van het speello
kaal wordt altijd aangepast aan het 
thema van de andere activiteiten en 
binnen het thema ziek zijn kreeg het 
de functie van een compleet zieken
huis. Om dit thema goed voor te 
bereiden is er gebruik gemaakt van 
het aangepast ontwerpschema waar 
ook woordenschat als kernactiviteit is 
opgenomen. De video laat een groep
je kinderen zien dat speelt in de ver
schillende hoeken binnen het speello
kaal. Vooraf hebben de deelnemers de 
volgende opdracht gekregen: ga 
ervan uit dat je leerkracht bent van 
deze groep kinderen en aan de hand 
van deze observatie tot het invullen 
van het formulier 'planning van spe
ciale aandacht' wilt komen. 

6. Ervaringen en evaluatie deelne
mers 

Na het bekijken van de video en het 
invullen van het formulier voor spe
ciale aandacht werd er een terugkop
peling gemaakt naar de drie vragen 
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M. LEWIS 

Spelactiviteiten: 

Gang:dokterskamer met behandeltafel, 

dokterstafel met agenda, telefoon, 

dokterspapieren, pen wachtkamer met 

leesrekje met boekjes e.d.. 

Speellokaal: gezamelijk ziekenhuis met 

receptie / winkeltje, operatiekamer, 

behandelkamer, keuken, koffiehoek, 

Taal / Woordenschat: 

• Woordkaarten klappen 

Lees / Schrijfactiviteiten: 

• Woorden nastempelen 

• Recepten schrijven 

• Afspraken in de agenda noteren 

• Lezen in de wachtkamer 

• Woordboekjes 

Constructieve activiteiten: 

• Ziekenauto maken 

• Dit ben ik boekje 

• Puzzeltje (Grote reis) 

• Trekpop lichaam(Grote reis) 

• Kind overtrekken op behangpapier, 

verven 

• Duplo / lego / blokken, ziekenhuis 

bouwen 

• Pillen kleien en verven 

• Gezicht plakken 

Onderzoeksactiviteiten: 

Ambulance op school: 

per 6 kinderen een "rondleiding" in 

ambulance 

Thema: 

LICHAAM / ZIEK ZIJN 

Relevante inhoud: 

• Hoe voel je je als je ziek bent, in het 

ziekenhuis ligt 

• Lichaamsdelen en functies 

Reken-wiskunde activiteiten: 

• 'pillen' tellen 

• stickertjes met cijfers op de 

potjes plakken 

Gespreksactiviteiten en andere 
kringactiviteiten: 

Verhalen de Grote Reis 

Verhaalplaten 

Gevoelens bij ziek zijn bespreken 

Ervaringen van ziekenhuis bezoek, 

verblijf 
' Lichaam en functies ervan 

bespreken 

Gezicht bespreken 
1 Verschillen ogen / oren / haar / 

lengte e.d. 

over visie op observeren, die aan het 
begin werden gesteld. 
Ondanks dat het invullen van een 
HOREB-onderdeel op een workshop 
zeker geen echte afspiegeling is van 
het werken met HOREB in de prak
tijk, werden er toch een aantal conclu
sies getrokken: 
• HOREB zorgt ervoor dat je als 

leerkracht meer doet dan alleen 
kijken naar kinderen. Vooral het 
feit dat je als leerkracht leert kij
ken naar je eigen handelen en het 
activiteitenaanbod dat je de kin
deren biedt, werd als zeer zinvol 
ervaren; 

• de observatiemodellen bij de kern
activiteiten zorgen ervoor dat je 
een duidelijke beeld hebt hoe de 
verschillende ontwikkelingslijnen 
lopen; 

• je kunt als leerkracht de ontwikke
ling van individuele leerlingen 
volgen maar ook de ontwikkeling 

van de groep als geheel; 
• om het invullen binnen je school 

eenduidig krijgen, zal er in de 
beginperiode wel veel overleg 
moeten plaatsvinden; 

• het volledig invullen van de 
map kost veel meer tijd dan de 
huidige observatiemethode, 
ondanks dat je winst boekt in 
voorbereidingstijd. Het is wel een 
waardevolle tijdsinvestering. 

• HOREB is meer dan één pagina 
per leerling om in te vullen! 

Afsluitend werd nogmaals de nadruk 
gelegd op de samenhang tussen 
Basisontwikkeling en handelingsge
richt observeren met de HOREB-
map; het een kan niet zonder het 
andere! 
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VAN DE BESTUREN 

Afscheid van onze voorzitter Theo 
Laceulle 

Tijdens de algemene ledenvergadering 
van de VeBOSS op 14 april nam Theo 
Laceulle afscheid als voorzitter van het 
bestuur. Theo heeft 21 jaar in het bestuur 
gezeten en veel meegemaakt. Velen 
waren naar de algemene ledenvergade
ring gekomen om af-scheid van Theo te 
nemen. Een koor van de Professor van 
Gilseschool zong hem toe. Jan-Pieter van 
Bruchem sprak namens de conferentie
commissie en Sieneke Goorhuis herin
nerde in haar afscheidwoord aan de ver
diensten van Theo bij het instellen van de 
bijzonder leerstoel Ook zijn medebe
stuursleden eerden hem met muziek en 
passende woorden. In zijn afscheids
woord herinnerde hij ons aan de norme
ring van de logopedie in ons onderwijs. 
De motie Smit-Kroes speelde in die tijd 
en Theo vertelde over het amendement 
van Van Oyen. Ook het prachtige verhaal 

De VeBOSS voorzit tershamer wordt 
overgenomen door Theo van Munnen 
fotografie: W. Giesbers 

van het bezoek aan Rijkshoofdinspecteur 
Hol waarin de extra akoepedietijd werd 
geregeld, kwam weer naar voren. Voor 
huidige begrippen onvoorstelbare acties. 
Maar acties die ons onderwijs veel heb
ben opgeleverd Theo memoreerde dat in 
de afgelopen 20 jaar het aantal scholen 
groeide en de populatie kinderen met 
spraak- en/of taalmoeilijkheden groter 
werd. Ook de ambulante begeleiding 
groeide. Als beginnend voorzitter zeven 
jaar geleden was Theo nauw betrokken 
bij de herstructurering van de VeBOSS. 
Onder zijn leiding ontstond de huidige 

structuur van de VeBOSS die zowel op 
beleids- en inhoudelijk terrein zich heeft 
waargemaakt en zich steeds weer waar
maakt. De overheid ziet de VeBOSS 
inmiddels als de enige en rechtmatige 
vertegenwoordiger van de scholen voor 
slechthorende leerlingen en leerlingen 
met ernstige spraaktaalmoeilijkheden. 
Theo heeft als voorzitter getracht daar 
waar nodig een katalyserende en samen
bindende rol te vervullen en hij was er 
ook dankbaar voor dat de algemene 
ledenvergadering hem ieder jaar weer 
die mogelijkheid gaf. Tijdens de algeme
ne ledenvergadering op 14 april sprak 
Theo ook zijn dank uit aan het bestuur en 
de directie van de van Gilseschool die 
hem de mogelijkheid heeft geboden, zijn 
werk voor de VeBOSS uit te kunnen voe
ren. Vervolgens overhandigde hij aan de 
net tot voorzitter gekozen Theo van 
Munnen de voorzittershamer. 

André Braun, secretaris VeBOSS 

Voortgang indicatiestelling ESM-leer-
lingen 

Tijdens de bestuursvergadering van april 
2000 zijn het protocol leerlinggegevens 
toelaatbaarheid tot cluster 2 en de daarbij 
behorende deelprotocollen van pedag
ogen/psychologen, logopedisten, maat
schappelijk werkenden, audiologen en 
school-en jeugd artsen door het VeBOSS 
bestuur vastgesteld. Een mijlpaal, want 
velen hebben enorm veel tijd, maar ook 
kennis en expertise daarin geïnvesteerd, 
'n zijn openingswoord bij de algemene 
ledenvergadering ging de scheidend 
voorzitter Theo Laceulle hier uitvoerig 
°p in. Natuurlijk, de protocollen zijn nog 
'ang niet af, zo zei hij, ze zijn echt in ont
wikkeling. De te verzamelen gegevens 
en resultaten zijn in de toekomst nog 
afhankelijk van en te wijzigen door bij
voorbeeld de onderzoeksresultaten en de 
instrumentontwikkeling vanuit de 
Stuurgroep Research en Development en 
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Er 
wordt heel hard door velen gewerkt 
wordt om de gegevens aan te leveren 
voor de onderzoeken. De scholen inves
teren veel tijd en menskracht. Maar het is 
een grote winst dat zovelen uit ons veld, 
regionaal gestuurd en gesteund zoveel 
mhoudelijk commentaar hebben willen 
leveren zowel wat betreft het protocol als 
wat betreft de onderzoeken. We hopen 
echt dat deze landelijk toe te passen 
werkwijze zich ontwikkelt in de richting 

van gestandaardiseerd werken vanuit de 
toekomstige Onderwijs- en Adviescen
tra, de OAC's, waarbij onze manier, die 
ook in rapportage van anderen (onder 
andere het ministerie van Onderwijs) als 
de VeBOSS-werkwijze door het leven 
gaat, REC-overstijgend toegepast kan 
worden. Dat is waar op beleidsgebied de 
VeBOSS de belangen van het onderwijs 
en de zorg voor de auditief- en commu
nicatief gehandicapten samen met ande
re groeperingen in het veld, wil beharti
gen, landelijk, vaak REC-overstijgend. 
En mogelijk profiteren andere clusters er 
ook nog van - dan wordt het zelfs clus-
ter-o verstijgend! 
In de laatste VeBOSS-nieuwsbrief, waar
in u ook het ESMagazine vindt, heeft u 
kunnen lezen over de conferentie in 
Nijkerk rondom de ESM-classificatie. 
Duidelijk werd daar dat de pro-actieve 
benadering van de gerezen en dreigende 
problematiek door de VeBOSS heeft 
geleid tot een brede samenwerking tus
sen het Ministerie van 0,CenW, de 
wetenschap, de VeBOSS en instanties in 
het voortraject zoals de audiologische 
centra en de gezinsbegeleidings-instan-
ties. De VeBOSS is hierin een volwaardi
ge gesprekspartner gebleken waarnaar 
geluisterd wordt en waarmee zaken 
gedaan kunnen worden. Ook kon u al 
iets lezen over het tussentijds rapport 
van het GION, dat onder de titel 
'Beslissen over toelaten' is verschenen en 
waarin een eerste analyse staat van de 

toelatingsprotocollen. Het voert te ver 
om daar hier en nu uitvoerig op in te 
gaan maar een deel van het commentaar 
met betrekking tot de invulling van de 
protocollen en de gevolgde werkwijzen 
is voor ons goed te verklaren, maar tege
lijkertijd ook te weerleggen, en dat zal 
het bestuur binnenkort ook in een brief 
doen. Immers, met ons Plan van Aanpak 
zijn we pas bezig, veel daarin moet nog 
worden uitgewerkt. Vanzelfsprekend 
heeft het GION procedureel gekeken hoe 
de nieuwe ideeën worden toegepast, de 
door de VeBOSS opgestelde classificatie-
criteria worden een aantal malen expli
ciet genoemd. De ingestuurde rapporta
ges verwijzen daar echter nog niet vaak 
genoeg naar. Wellicht is het onderzoek 
iets te vroeg uitgevoerd. We zijn nu pas 
in staat de gekozen criteria enigszins op 
gelijke wijze te hanteren. Daardoor geeft 
het oordeel van het GION mogelijk toch 
een wat vertekend beeld. Een wijze les is 
wel, dat door het GION gerapporteerd 
wordt dat we de neiging hebben ons te 
vaak te impliciet uit te drukken. We zul
len explicieter in onze verwoording van 
de toelaatbaarheid moeten worden. De 
vragen: waarom is dit kind toelaatbaar, 
hoe brengen we onder woorden wat de 
ouders, èn de onafhankelijke indicatie
commissies willen weten, moeten door 
onze commissies series worden bekeken. 
Het landelijk breed gebruik van de pro
tocollen zal aan de noodzakelijke trans
parantie zeker bijdragen. 

VHZ . jaargang 41 nummer 2 . juni 2000 



GEHOORD EN GEZIEN 

In memoriam William C. Stokoe 

Het overlijden van Bill Stokoe werd 
in verscheidene Amerikaanse dag- en 
weekbladen herdacht, onder andere 
in de Washington Post van 8 april jl. 
als volgt: 

William C.Stokoe Jr., 80, professor 
emeritus aan de Gallaudet Universi
teit in de taalwetenschap en interna
tionaal erkende autoriteit op het 
gebied van de geschiedenis, het ge
bruik en de classificatie van de 
Amerikaanse Gebarentaal, overleed 
op 4 april aan kanker in zijn woning 
in Chevy Chase. Hij was werkzaam 
aan de Gallaudet Faculteit vanaf 1955 
tot aan zijn emeritaat in 1984. Toen hij 
daar aankwam, verwierpen zijn colle
ga's van Gallaudet, zowel als de 
grote meerderheid van linguïsten 
elders, gebaren maken en het gebruik 
van vingers en handen om letters en 
woorden te betekenen, als pure 
nabootsing van echte spraak en taal. 
Dr. Stokoe maakte er zijn levenswerk 
van te bewijzen dat American Sign 
Language (ASL), het gebarensysteem 
waarmee hij aan de Gallaudet Uni
versiteit werkte, in werkelijkheid een 
volledig ontwikkelde taal is. Met 
wetenschappelijke precisie bewees hij 
dat ASL op basis van de fonologie, 
morfologie, syntaxis en semantiek, 
naar alle taalkundige criteria een 
echte volgroeide taal is. Hij toonde 
aan dat ASL zijn eigen logische inter
ne grammaticale systeem heeft, even
als het vermogen om handelingen en 
abstracte begrippen even gemakkelijk 
en systematisch uit te drukken als 
gesproken talen. Hij betoogde dat het 
geen simpele vertaling in gebaren is 
van het Engels of van enige andere 
gesproken taal. 
Dr. Stokoe, die een doctoraal in peda

gogiek had en gepromoveerd was in 
Engels, moest aanvallen ondergaan, 
niet alleen als lid van een linguïsti
sche minderheid maar ook als 
iemand met twijfelachtige taalweten
schappelijke kwalificaties. Maar hij 
zette door. 
Zijn baanbrekend werk van 1960 
"Sign Language Structure" was het 
eerste moderne taalkundige werk 
over gebarentaal en het bracht vele 
critici tot zwijgen. Het werd in 1965 
gevolgd door "A Dictionary of 
American Sign Language on Lin
guistic Principles", waarvan hij de co
auteur was. Daarna stichtte hij in 
1970 het Linguïstisch Onderzoeks
laboratorium van Gallaudet dat hij 
leidde tot 1984. In 1972 richtte hij het 
invloedrijke tijdschrift Sign Language 
Studies op dat hij redigeerde tot 1996. 
Samen met zijn vrouw Ruth, overle
den in januari 1999, exploiteerde hij 
hun uitgeverij Linstok Press. Door de 
jaren heen was Dr. Stokoe medere
dacteur van publicaties als "Lan
guage Origins" en van "Gesture and 
Nature of Language". Zijn laatste 
boek, "Language in Hand" zal later 
dit jaar gepubliceerd worden door 
Gallaudet University Press. 
Dr. Stokoe, geboren in New Hamp
shire, deed zijn studies aan Cornell 
Universiteit. Hij doceerde Engels aan 
het Wells College in Aurora, N.Y., 
voordat hij aan de faculteit Engels 
van Gallaudet Chaucer ging doceren. 
Tijdens zijn gevorderde studie had hij 
zich gespecialiseerd in Oud en 
Middel-Engels en in de klassieke 
talen. Technisch gesproken was hij 
professor in Engels tot 1971, toen hij 
het voorzitterschap van het English 
Department opgaf om zich volledig 
aan de linguïstiek te wijden. Toen hij 
aan Gallaudet Universiteit ASL begon 
te leren ging hij ASL zien als een echte 

riP 

taal en begon hij daar zijn theorie 
over te verkondigen. Na verloop van 
tijd ontwikkelden zich totaal nieuwe 
gezichtspunten betreffende ASL die 
niet alleen hun invloed hadden op 
taalwetenschappers, maar ook op de 
doven zelf. Gebaren maken werd niet 
langer beschouwd als een hulpmid
del maar als de uitdrukking van een 
echte taal. Tegenwoordig is ASL de 
vierde meest gebruikte taal in de 
Verenigde Staten. 
Het verhaal van zijn taalkundige 
kruistocht wordt verteld in het boek 
van 1996"Seeing Language in Sign: 
The Work of William C . Stokoe" door 
Jane Maher, met een voorwoord van 
Oliver Sacks en gepubliceerd door 
Gallaudet University Press. Dr. 
Stokoe was lid van de American 
Academy of Arts and Sciences en van 
de Cosmos Club. Hij is voorzitter 
geweest van de St.Andrews Society 
van Washington en speelde doedel
zak in de Washington Scottish Pipe 
Band. Het bespelen van de doedelzak 
was een van zijn hobbies. Dr. Stokoe 
had twee kinderen: James Stokoe van 
Chevy Chase en Helen Stokoe van 
Poughkeepsie N.Y. en drie kleinkin
deren. 

Richard Pearson, journalist Washing
ton Post (Vertaling Ben Tervoort) 

Boa gestopt? 
Wie het artikel "Intercultureel werken 
in het speciaal onderwijs" in Van 
Horen Zeggen nr. 1 van april 2000 
gelezen heeft, kan de indruk overge
houden hebben dat er niet meer ver
der gewerkt wordt aan de Bevor
dering van de Ouderparticipatie van 
Allochtonen (BOA). Ten onrechte. 
Een project start men om iets van de 
grond te tillen, maar een project ein
digt als de resultaten er zijn en verder 
uitgedragen worden. 

David Ghobrial, de projectleider van 
het BOA-project, heeft in de afgelopen 
jaren veel werk verzet om de resulta
ten te bereiken die beschreven zijn in 
het artikel. Maar David Ghobrial is bij 
de Koninklijke Ammanstichting ver
der blijven werken om de resultaten 
van het project uit te dragen. Hij orga
niseert nog steeds oudercursussen en 
medewerkercursussen. In het voorjaar 
heeft hij een succesvolle cursus geor
ganiseerd voor de schoolmaatschap-
pelijk werkenden in onze sector. 

Bovendien is hij druk bezig een cursus 
te ontwikkelen voor moeders met hele 
jonge kinderen.Wie belangstelling 
heeft, of vragen over het project, kan 
altijd contact leggen met hem: 
Koninklijke Ammanstichting 
David Ghobrial Ammanplein 6 
3031 BA Rotterdam 
010-4132280 (telefoon) 
010-4129984(fax) 
dghobrial@amman.nl(e-mail) 

A.J.Braun 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Door Annelies 
redactie 

Bron, lid van de 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 72, 
april 2000, nummer 4 
W.J.M. Leijdekker-Brinkman, Metha-
phon: een geheime boodschap. Een 
metalinguïstische benadering van 
fonologische stoornissen 
Metaphon is een therapie die in 
Schotland is ontwikkeld. De fonologi
sche ontwikkeling van jonge kinderen 
wordt hierbij gestimuleerd met 
behulp van het metalinguïstisch be
wustzijn. Doel van de therapie is dat 
het kind inzicht krijgt in zijn stoornis 
zodat het zijn probleem zelf kan 
oplossen. 
In dit artikel geeft W. Leijdekker theo
retische en praktische informatie over 
het werken met Metaphon. 

Logopedie en Foniarrie, Jaargang 72, 
mei 2000, nummer 5 
N. de Bruyn, Ouders in de hoofdrol: 
de Hanen Oudercursus, achtergron
den en effecten 
Sinds 1993 worden in Nederland 

Hanen oudercursussen verzorgd door 
speciaal hiervoor opgeleide logope
disten. In de Hanen Oudercursus 
leren ouders hoe zij om kunnen gaan 
met hun kind met een taalontwikke
lingsstoornis. De bedoeling is dat de 
logopedist de ouders leert hoe zij hun 
kind in de thuissituatie logopedisch 
kunnen begeleiden. 
In dit artikel wordt ingegaan op de 
inhoud van de Hanencursus. Er 
wordt tevens verhaal gedaan van een 
onderzoek naar het effect van de 
Hanencursus op het verloop van de 
taalontwikkeling bij kinderen. 

Didactief en School, opinie en onder
zoek voor de schoolpraktijk, jaargang 
30, nummer 4, april 2000 
Geert Driessen, Invloed van 'thuis-
taal'op schoolprestaties is gering 
Uit onderzoek is gebleken dat allocht
one kinderen niet beter op taaivaar
digheidstoetsen scoren naarmate ze 
thuis vaker Nederlands spreken. Voor 
dit onderzoek hebben ouders van 
groep 2 leerlingen een vragenlijst in 
moeten vullen. Daarnaast is bij de 

leerlingen de begrippentoes uit het 
Cito-leerlingvolgssysteem afgeno
men. Dit onderzoek beoogt een zo 
compleet mogelijk beeld te geven van 
zowel het reguliere als van het specia
le basisonderwijs. 

VTO Nieuwsbrief, jaargang 17, num
mer 1, februari 2000 
In deze nieuwsbrief staat kindermis
handeling centraal. Zo'n 50.000 tot 
80.000 kinderen per jaar zijn het 
slachtoffer van mishandeling. Slechts 
een klein deel van deze mishandelin
gen wordt ook daadwerkelijk aange
meld, 7 a 8000. In Nederland is een 
netwerk van Advies- en Meldpunten 
Kindermishandeling. Hier kun je 
terecht met zorgen of twijfels in geval 
van mishandeling. In deze nieuws
brief wordt hierover uitleg gegeven. 
Tevens is er aandacht voor het voor
komen van kindermishandeling. Ook 
wordt er aandacht geschonken aan 
wat je als school kunt doen als je ver
moedt dat er sprake is van mishande
ling. 

De Uil (Uitgesproken lezen) maakt lezen hoorbaar. 
,-r- l*jJ^; Met het programma De Uil kunt u gedrukte tekst, bijvoorbeeld 
\ x'",'ï boeken, laten voorlezen. 
Ur^=*A«. De Uil kan een leerachterstand verminderen. 

IBM SPEECHVIEWER III spreken wordt zichtbaar. 
Visuele terugkoppeling van o.a.: Arfikulatie, 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:info@spinsoftware.nl
http://www.spinsoftware.nl


BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Door Harry Knoors, lid van de 
redactie 

Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education, 5, 1, 2000 
De leesvaardigheid van dove kinde
ren is over het algemeen laag. Cijfers 
over het leesniveau van dove school
verlaters (15 en 16-jarigen) tonen aan 
dat 20 tot 25% van deze leerlingen 
een leesniveau behaalt, vergelijkbaar 
met dat van horende kinderen uit 
groep 6 van het basisonderwijs. Dit 
niveau wordt aangehouden om te 
kunnen spreken van geletterdheid. 
Anders gezegd, van alle niet-meer-
voudig gehandicapte dove schoolver
laters is 75 tot 80% functioneel analfa
beet. Geen wonder dat dit probleem 
de laatste twee jaar wederom erg in 
de belangstelling staat, zeker gezien 
het feit dat innovaties als tweetalig 
dovenonderwijs en cochleaire im
plantatie meer in het dagelijks wer
ken ingebed raken. 
In dit nummer van het bovenge
noemde tijdschrift staan vier artike
len over de leesproblematiek van 
doven, waarvan drie uitermate boei
end zijn. 
Het eerste artikel, geschreven door 
Carol Musselman van de Universiteit 
van Toronto, is getiteld 'How do 
children who can't hear learn to read 
an alfabetic script?'. In dit artikel 
wordt de beschikbare literatuur 
besproken betreffende de wijze waar
op dove kinderen schrift decoderen, 
de taalspecifieke kennis die nodig is 
(bijvoorbeeld kennis van het Engels) 
en de mogelijke bijdrage van algeme
ne taalvaardigheid (waaronder die 
van gebarentaal). Musselman analy
seert tevens de mogelijke bijdrage die 
drie communicatiesystemen kunnen 
bijdragen aan geletterdheid bij 
doven, te weten gesproken taal, geba
rentaal en spraak met ondersteuning 
van gebaren. Het beschikbare onder
zoek duidt aan dat dove kinderen via 
verschillende paden min of meer 
geletterd kunnen worden. Bij veel 
dove kinderen speelt zowel gespro
ken taal, als gebarentaal, als spraak-
ondersteuning via gebaren een rol. 
Musselman citeert instemmend Keith 
Nelson die stelt dat er gezocht moet 
worden naar 'tricky mixes', naar een 
samenspel van instructiestrategieën 
gericht op de specifieke, individuele 
sterke en zwakke kanten van een 
doof kind. Onderzoek naar de effec

tieve samenstelling van deze tricky 
mixes is volgens Musselman drin
gend geboden, evenals onderzoek 
naar de wijze waarop het leesonder
wijs zich voltrekt. 
Charles Perfetti (een van 's werelds 
experts op het gebied van leren lezen) 
en Rebecca Sandak van de universi
teit van Pittsburg) leveren een bijdra
ge getiteld 'Reading optimally builds 
on spoken language: implications for 
deaf readers'. Zij nemen als vertrek
punt dat lezen niet gelijk staat aan 
'taaiperceptie via je visus'. Voor 
horende lezers is vaardigheid in de 
gesproken taal, inclusief fonologische 
vaardigheid, cruciaal, willen ze op 
een hoog niveau leesvaardig worden. 
Het beschikbare onderzoek naar aan
vankelijk lezen bij dove kinderen, en 
meer in het bijzonder naar de rol van 
de fonologie bij automatische woord
herkenning, laat geen strikt eenduidi
ge resultaten zien, maar suggereert 
op zijn minst dat ook bij dove lezers 
grote leesvaardigheid gekoppeld is 
aan toepassing van fonologische 
vaardigheden. Individuele dove kin
deren blijken ook wel degelijk toe
gang te hebben tot de fonologie van 
gesproken taal. Aan de andere kant 
zijn de auteurs van mening dat vaar
digheid in een gebarentaal ook kan 
bijdragen aan leesvaardigheid. Zij 
sluiten hun artikel af met de volgende 
zin:" For the question of reading 
achievement, our conclusion is that 
the deaf child needs both the founda
tion of a full sign language system 
and the foundation of a partial spo
ken language system." 
Voor de derde bijdrage, getiteld 'The 
use of ASL to support the develop
ment of English and literacy' tekent 
Ronnie Wilbur, hoogleraar aan de 
Purdue Universiteit. Zij bespreekt 
onderzoek dat zich richt op het 
gebruik van Amerikaanse Gebaren
taal in het onderwijzen van Engels en 
van lezen en schrijven. Volgens 
Wilbur hoeft een vroege verwerving 
van ASL geenszins te leiden tot zor
gen over het latere leren van het 
Engels. Zij suggereert werkwijzen 
waarop ASL gebruik kan worden om 
de vaardigheid van dove kinderen in 
geletterdheid te verhogen. Wilbur 
stelt dat het voordeel van het vroeg
tijdig leren van gebarentaal gelegen is 
in het feit dat zo een tweetalige situ
atie gecreëerd wordt, waarin leer
krachten en leerlingen voordeel kun

nen hebben van het gebruiken van de 
eerste taal als ondersteuning bij het 
leren van de tweede taal. 

Deafness and Education Inter
national, 2 (1), 2000 
In het voorafgaande meldde ik dat 
Carol Musselman in een artikel aan
dringt op onderzoek naar het feitelijk 
leesonderwijs aan dove kinderen. Zij 
wordt op haar wenken bediend, want 
in Deafness and Educational Inter
national publiceren Alec Webster en 
de Nederlandse onderzoekster Renée 
Heineman-Gosschalk (Universiteit 
van Bristol) een artikel met als titel 
'Deaf children's encounters with 
written texts: contrasts between 
hearing teachers and deaf adults in 
supporting reading'. De beide onder
zoekers herdefiniëren het leespro
bleem van dove kinderen als het pro
bleem dat de meeste horende leer
krachten hebben om didactisch effec
tieve gesprekken rondom teksten te 
realiseren. Men heeft de strategieën 
van horende en dove onderwijsge
venden in verschillende onderwijs-
settings (reguliere scholen, doven-
scholen, dovenunits) om dove kinde
ren actief met geschreven teksten 
bezig te laten zijn, vergeleken. De 
onderzoekers stellen vast dat de 
horende onderwijsgevenden leerge-
sprekken ontwikkelen die geken
merkt worden door strikte leiding en 
controle, terwijl de dove onderwijsge
venden veel responsiever blijken ten 
aanzien van de aspecten waaraan 
kinderen aandacht schenken, hun 
gebaren of gesticulaties en hun com
municatieve intenties. De onderzoe
kers stellen dat horende leerkrachten 
het nodige kunnen leren van hoe 
dove onderwijsgevenden gesprekken 
met hun dove leerlingen rondom tek
sten voeren. 
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Slechter horen een kopzorg? 

Slechter horen 
een kopzorg? 

INFORMATIE- & ADVIES 
CENTRUM 

voor al uw vragen over 

slechthorendheid 
en doofheid 

Kost het inspanning om een 
gesprek te volgen? Vinden ande
ren dat het geluid van uw televisie 
te hard staat? Hier zijn wellicht 
een paar redenen die enige twijfel 
oproepen aangaande uw gehoor. 
Het Informatie- en Adviescentrum 
(IAC) verstrekt vrijblijvend infor
matie over mogelijkheden, voor
zieningen en hulpmiddelen voor 
slechthorenden en doven. De 
dienstverlening bij het IAC is gra
tis. Voorlichters van IAC geven 
onafhankelijk advies. 
Voor vragen is IAC van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur te bereiken via: 
telefoonnummer 071 - 523 42 42 
teksttelefoon 071 - 523 42 44 
Internet kent onder: 
http://www.cyberear.nl een infor
matieve pagina met verwijzingen 
naar organisaties voor slechtho
renden en doven. 

Meertaligheid en 
spraak-/taalmoeilijk-
heden bij kinderen 
Voorstellen voor beleid en praktijk 

In een handzaam boekje komen verschil
lende aspecten van spraak-/taalmoeilijk-
heden in combinatie met meertaligheid 
aan de orde. De hoofdstukken Preventie 
en Signalering, Diagnostiek en Interventie 
en Verwijzing beschrijven zowel knelpun
ten als mogelijkheden. Daarnaast is er 
aandacht voor opleidingen, scholing en 
wetenschappelijk onderzoek en worden 
aanbevelingen gedaan voor structurele 
erkenning van meertaligheid. Het laatste 
gedeelte van het boek is voor de "werk
vloer" waarschijnlijk het meest interes
sant, met een aantal praktische voorstellen 
voor diagnostiek en interventie (waaron
der bespreking van voorlichtingsmateri
aal voor logopedisten, ten behoeve van 
Turkse ouders, ontwikkeld door een 
Turkse logopediste; zeer aan te bevelen) 
en een aantal bijlagen die ook veel prakti
sche, direct toepasbare informatie ver
schaffen. 

Mariëtte Hoogsteder 
Mirjam Blumenthal 
Telli Yumusak 
Nederlands Centrum Buitenlanders 
I.S.B.N. 90 5517120 4 

Grote achterstand in revalidatie slechthorenden, NOAH 
Peze titel prijkte boven het persbericht dat het jaarverslag 
Naar een toegankelijke en doelmatige audiologische zorg' 

begeleidde. Het jaarverslag is afkomstig van het Nationaal 
Overleg Audiologische Hulpmiddelen (NOAH). In dit verslag 
maakt de organisatie melding van het feit dat slechts 350.000 
van de ruim 1 miljoen slechthorenden een hoortoestel draagt. 
Revalidatie houdt volgens het NOAH 'in geen enkel opzicht 
gelijke tred met het aantal slechthorenden'. Slechthorendheid 
freft niet alleen individuen maar ook de samenleving in haar 
geheel. Om twee redenen kwam het tot de oprichting van het 
NOAH: de overheid kondigde bezuinigingen aan op hoor-
hulpmiddelen en er heerste een grote achterstand in revalida
te van slechthorenden. Het met NOAH ontstane overleg is een 
breed gedragen platform met de Nederlandse Vereniging 
voor Slechthorenden (NWS), Federatie voor Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC) de Nederlandse Vereniging 
voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het 
Hoofd-Halsgebied, de gezamenlijke Audiologische Indus
trieën Nederland (GAIN), de Nederlandse Vereniging van 
Audiciënsbedrijven (NVAB). Inmiddels heeft ook de FOSS 
Qansluiting gevonden met het NOAH. De organisatie werkt 
a<3n de doelmatigheid van de audiologische zorg, om met 

behoud van de huidige kwaliteit het toenemende aantal slecht
horenden adequaat te kunnen revalideren. De dreigende 
forse overheidsbezuinigingen in 1998 pareerde het platform 
NOAH met een alternatief. Meest ingrijpende bezuiniging 
was de beperking van de minimale gebruikstermijn van vijf 
naar zeven jaar. Het NOAH-alternatief, een variabele levens
duur van hoortoestellen, vond uiteindelijk gehoor bij de 
Tweede Kamer. In juli 1999 trad de gewijzigde regeling in 
werking. De nieuwe regeling hulpmiddelen houdt onvoldoen
de rekening met slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak-taalmoeilijkheden, zo signaleerden de ouder-organi-
saties FOSS en FÓDOK. NOAH pleit voor verruiming van de 
regelgeving voor deze kinderen op het gebied van het recht 
op stereofonische aanpassing, het verkrijgen van de meest 
geavanceerde hoorstoestellen en van het verkorten van de 
wettelijk toegestane gebruiksperiode. 
NOAH 
Poortgebouw 
Rijnsburgerweg 10, 
2333 AA Leiden 
tel./fax 071 - 523 42 45 
e-mail: nhs@mail.effatha.nl 
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Overbruggend communiceren 

Ieder die te maken heeft met allochtone kinderen of ouders 
herkent waarschijnlijk de problemen die kunnen ontstaan bij 
het communiceren. Niet alleen de Nederlandse taal vormt 
een barrière, gebrek aan kennis van de culturele achtergrond 
speelt eveneens een rol. Om de communicatie tussen dienst
verleners/ leraren en allochtonen te verbeteren hebben de 
Koninklijke Ammanstichting, de stichting Dienstverleners 
Gehandicapten en de stichting Buitenlandse Werknemers 
Rijnmond een brug geslagen met het project BOA. 
BOA staat voor Bevordering Ouderparticipatie Allochtonen. 
Het eindrapport 'Overbruggend communiceren' beschrijft 
de werkwijze van de deelnemende organisaties en de talrij
ke bereikte resultaten. 
Het eindrapport is samengesteld door D. Ghobrial, T. 
Nortier, C. Marinelli. ISBN 9013100000 
Het boek kost ƒ 19,95 en is te bestellen via Centrum van 
Voorlichting en /Scholing van de Koninklijke Ammanstich
ting, Ammanplein 6, 3031 BA Rotterdam; telefoon 010 - 41 32 
280. 

Bij het project BOA verschenen eveneens: 
Over Horen en Spreken; onderzoek op een audiologisch cen
trum (video in verschillende taalversies) 
Overbruggend communiceren; ouderparticipatie in het spe
ciaal onderwijs (video in verschillende taalversies) 
Op reis langs zorg en onderwijs voor kinderen die niet goed 
kunnen horen; tweetalig (Nederlands/Turks) informatie 
voor ouders van dove kinderen. D. Ghobrial en H. Nelissen 
(boek) 

Landelijk Bureau 
FOSS verhuisd 
In februari verhuisde het landelijk 
bureau van de FOSS (Federatie van 
ouders van slechthorende kinderen 
en van kinderen met spraak- en taal-
moeilijkheden) van de Nieuwegracht 
56 in Utrecht naar De Molen 89A, 
3995 AW Houten. Het postadres is 
nu Postbus 14, 3990 DA Houten. 
Het telefoonnummer is ongewijzigd 
gebleven: 030 - 23 40 663; 
het faxnummer 030 - 63 60 689. 

less 

Bijbelverhalen in Gebarentaal 

Dove kinderen, jongeren en hun horende familie kunnen nu luisteren 
en kijken naar de bijbelverhalen. Voor belangstellenden van de 
Nederlandse Gebarentaal is deze uitgave zeer aantrekkelijk. 
In samenwerking met de IKON heeft Effatha, instituut voor doven , 
communicatief en auditief gehandicapten deze nieuwe serie bijbel
verhalen samengesteld. De verhalen worden verteld in Nederlandse 
Gebarentaal en in gesproken Nederlands. Bij de serie is gebruik 
gemaakt van beelden uit het televisieprogramma 'Beeld voor Beeld' 
( IKON, KRO, RKK) 
Op de cd-rom's staan bijbelverhalen uit Genesis: In het begin en 
Noach; De toren van Babel; de verhalen van Abraham, Isaak en 
Jacob; Jozef en zijn broers 
Losse delen kosten 35 gulden. De hele serie kost 130 gulden (exclu
sief 10 gulden administratie en verzendkosten). De 'Startbijbel-
Genesis' is te bestellen door het bedrag over te maken op rekening
nummer 61.90.14.970 t.n.v. Vereniging Effatha onder vermelding 
van 'Startbijbel-Genesis'. 
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Zevende Internationale Conferentie 
voor research in gebarentaal 
De tweejaarlijkse conferentie TISLR (Theoretical Issues in Sign Language 
Research) wordt dit jaar voor het eerst in Nederland gehouden. Onder 
de titel 'Crosslinguistic insights: how similar are sign languages' start de 
conferentie in Amsterdam op 23 juli. De conferentie duurt tot 27 juli. De 
organisatie is een gezamenlijk initiatief van diverse Nederlandse institu
ten en universiteiten. Zo verlenen de Universiteit van Amsterdam, de 
NSDSK, de Hogeschool van Utrecht, de Universiteit van Leiden en het 
Nederlandse GebarenCentrum hun medewerking. 

Internationaal onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen 
gebarentaal en gesproken taal leverde een schat aan informatie op. De 
Amsterdamse conferentie legt vooral de verschillende gebarentalen ter 
vergeli jking naast elkaar. Zulks geschiedt middels workshops. 
Linguïstische structuren, taalverwerving, bilingualisme zijn slechts enkele 
van de thema's die TISLR presenteert. 

De conferentie wordt gehouden in het Auditorium van de Universiteit van 
Amsterdam en in de Singel Kerk, beide in het centrum van de stad. 
Voor informatie: 

Conference Office Universiteit van Amsterdam 
Postbus 1 9268 
1 000 GG Amsterdam 
tel. 020 - 525 47 91 
fax 020 - 525 47 99 
e-mail congres@bdu.uva.nl 

R i c h t l i j n e n voor het i n d i e 

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 
ÖJ 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 
•n kleur worden aangeleverd. Ze worden wel altijd in één kleur afge-

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 forma,il 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 leksl voor 
het merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 
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Van Horen Zeggen is een uitgave van de Vereniging 
ter Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding 
en Begeleiding van Doven in Nederland en de 
Nederlandse vereniging tot bevordering van het 
onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen 
met spraak- en / of taalmoeilijkheden. 

HOOFDREDACTIE 
Mw. M.C. Bruins 

EINDREDACTIE 
Dhr. F. C. M. Mollee 

REDACTIE 
Mw. N. Hoiting, Groningen 
Dhr. A. Koele, Zoetermeer 
Mw. A.E. Bron, Eindhoven 
Mw. M.C. Bruins, Utrecht 
Dhr. F.C.M. Mollee, Schagen 
Dhr. P. van Veen, Ede 
Dhr. H. Knoors, 's-Hertogenbosch 
Dhr. W. Geurts, Sint Michielsgestel 

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) 

T. van Munnen, 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 
T. Broerse, penningmeester 
Postbus 222, 3500 AE Utrecht 
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 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
3972 LB 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 

5628 WE 
5629 CC 
7500 AR 
7500 AR 
7521 EC 
4461 DS 
4460 MA 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
9721 WD 
2015 KN 
9752 AC 

2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
3031 BA 
3032 AD 
3032 AD 
3042 CA 
2287 EE 
1740 A K 
1741 MC 
5271 GD 
3523 CL 
3523 HB 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
5263 E E 
5261 LB 
2716 KS 
8012 VA 

Vriendelijk 

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

Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
St-Michielsg. 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Vught 
Vughl 
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. 
Zorgcentrum Arnhem 
De Spreekhoorn 
De Skelp 
ACC- Dienstverlening 
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. 
Zorgcentrum de Cirkelboog 
De Kring 
de Kring - V.S.O. 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- zorginstelling 
Dr. J.'de Graafschool - VSO. 
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 -zorginstelling 
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 
Zorgcentrum Rotterdam 
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. 
Eikenheuvel - afd. LVD. 
Mariëlla - afd. I.V.D. 
Effatha - chr. instituut vcxir 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 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
[na 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 
Malmopad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Ammanplein 2-4 
I leer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtslaan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
I lelvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Zalkerbos 330 
Enkstraat 69 

TELEFOON 
036-5364S14 
036-5302012 
033-4799313 
020-6158547 
020-6178617 
020-6132801 
020-6131133 
020-3460111 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
026-4454497 
076-5212352 
0512-514974 
0343-513320 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2425728 
040-2423355 
053-4803050 
053-4803051 
053-4345311 
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 
010-4626092 
070-3943042 
0224-214896 
0224-214071 
073-5588111 
030-2510041 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
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 
026-4450661 
076-5142325 
0512-515340 
0343-452366 
040-2412285 
040-2483479 
040-2422365 
040-2416538 
040-2483884 
053-4803052 
053-4803053 
053-4309667 
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 
010-4156044 
070-3944629 
0224-298945 
0224-296079 
073-5512157 
030-2520786 
030-2888747 
030-2662024 
030-2613419 
030-2618385 
073-5588516 
073-5588651 
079-3294600 
038-4218088 

Geef wijzigingen van adressen , telefoon- en faxnummers \\m scholen en instituten direct 
door aan de eindredactie 



SENSO+. U ziet niet alleen de wereld 
om u heen. U hoort 'm ook. 

"O 

medica l • aud io 

§IOK 
your digital partner 

Als u erbij wilt horen, neem dan geen halve maatregelen. HOOR. Met SENSO+, 
de nieuwste digitale hoortoestellen. Want laten we eerlijk zijn, de wereld 
is toch te mooi om niet gehoord te worden? 
Veenhuis Medical Audio B. V. • Ouverturelaan 2 • Postbus 108 • 2800 AC Gouda 


