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VAN HOREN 

Ten geleide 
Het kan je zo overkomen. Dat je je als taalgebruiker op zeker 
moment realiseert termen te bezigen waarvan je de feitelijke 
inhoud maar zeer globaal kent. Een reactie als deze roept de titel 
'Handelingsgerichte Diagnostiek' wellicht ook op bij de lezer 
van Van Horen Zeggen. Inmiddels lijkt niet alleen het begrip, 
maar zeker ook het belang van juist deze diagnostiek zich in het 
snel ontwikkelende zorg- en onderwijsland te hebben genesteld. 
Volledig opgenomen in het jargon waarvan de oprichters van de 
Regionale Expertisecentra zich bedienen. Welke lading dekt die 
benaming nou? De auteurs Tanja van de Beukering en Helen 
Bakker doen in deze editie van Van Horen Zeggen uit de doeken 
wat de principes zijn van deze diagnostiek. Zij voegden in het 
artikel een uitgewerkt praktijkmodel toe. De hierin uitgewerkte 
fasen die de handelingsgerichte diagnostiek doorloopt bezorgen 
de lezer mede de kennis dat deze voortaan wéét waarover 
hij/zij praat. Althans met betrekking tot dit afgebakende gebied. 

Ook al met de blik op de vorming van de REC vraagt de metho
de PAD -met een systematische aanpak van de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling van kinderen -opnieuw om aandacht. Met 
enige zelfkritiek constateren samenstellers en uitvoerders dat 
het leerplan 'Op pad met PAD' bij de scholen enigszins op de 
achtergrond dreigt te geraken. C.W. van Overveld 'vertaalde' de 
workshop '(Weer) op pad met PAD' van de VEDON / VEBOSS 
conferentie 2000 in een gelijknamig artikel. Het actuele belang 
van deze thematiek blijkt diens belangrijkste motief. 

In het artikel 'Beelddenkende kinderen en kinderen met ernsti
ge spraak- en taalmoeilijkheden' van L. de Klein en H. Roelofs 
klinkt een roep naar nader onderzoek duidelijk door. De auteurs 
beschrijven de overeenkomsten en verschillen tussen beeldden
kende kinderen en kinderen met esm. Al blijft een algemene en 
eenduidige conclusie uit, de gehanteerde signaleringslijst en 
intelligentieprofielen werpen meer licht op de twee naar capaci
teiten te onderscheiden groepen kinderen. 

Direct vanuit 'het veld' beschrijven E. van der Voort en M. van 
Hoeckel de Oudercursussen die 'De Beemden' in Eindhoven al 
vijf jaar lang aanbiedt. De auteurs bespeuren anno 2000 een nog 
toenemende vraag naar individuele begeleiding bij ouders. 

Met deze uitgave van Van Horen Zeggen komt de lezer moge
lijk tot de vaststelling dat er een opmerkelijke samenhang te ont
dekken valt tussen de afzonderlijke bijdragen in dit blad. Mocht 
/ulks het geval zijn, dan beantwoordt ook nummer 3 van deze 
jaargang aan de verwachtingen van de redactie. Ondanks én 
dankzij de toch aanzienlijke inhoudelijke diversiteit binnen de 
Van Horen Zeggen-doelgroep. 

Willem Geurts 
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ARTIKELEN 

Handelingsgerichte diagnostiek in 
de Regionale Expertisecentra: 
inhoud, ervaringen en perspectieven 
Tanja van Beukering en Helen Bakker 

Samenvatting 

Handelingsgerichte diagnostiek wordt een belangrijke functie van de toe

komstige Regionale Expertisecentra (REC). Maar wat houdt handelingsge

richte diagnostiek nu feitelijk in? Is het iets nieuws? Wordt er nu dan niet han

delingsgericht gewerkt door commissies of individuele diagnostici? 

Ook zijn er vragen naar ervaringen met handelingsgerichte diagnostiek. 

Welke eisen stelt het uitvoeren ervan aan verschillende betrokkenen? Hoe 

geef je handelingsgerichte diagnostiek op een effectieve wijze gestalte bin

nen het REC en hoe verhoudt deze werkwijze zich tot toelaatbaarheidsdia-

gnostiek of slagboomdiagnostiek? Dit artikel gaat op deze vragen in. 

1. Wat is handelingsgerichte 
diagnostiek? 

Eerst de vraag, wat is het niet? 
Handelingsgerichte diagnostiek is 
niet hetzelfde als het kiezen van 
handelingsgerichte onderzoeksins
trumenten (toetsen, tests, observa-
tie-in-strumenten etc.) of het maken 
van handelingsplannen. Er is ook 
een verschil met slagboom- of toe-
laatbaarheidsdiagnostiek. Daarbij 
gaat het vooral om geobjectiveerde 
procedures en geobjectiveerde in
houden die een besluit sturen tussen 
wel of geen speciaal onderwijs en 
tussen de soorten speciaal onder
wijs. Hierbij staat het classificeren 
van problemen centraal. Het classifi
ceren van problemen heeft echter 
weinig of geen behandelingsbeteke
nis, omdat de problemen op zich 
nog niet zo veel zeggen over de 
behandelingsbehoefte van een spe
cifiek kind. 
Handelingsgerichte diagnostiek 
daarentegen is ten principale gericht 
op probleemoplossing (hulpverle
ning). Dat gebeurt in nauwe samen

werking met ouders en school, 
ieder vanuit de eigen verantwoor
delijkheid. 
Wij beschouwen handelingsgerich
te diagnostiek als een besluitvor
mingsproces waarbij de diagnosti
c s onderwijsleer- en opvoedings
problemen onderkent, analyseert, 
probeert deze te verklaren (dus niet 
alleen te beschrijven) en in het ver
lengde hiervan oplossingen advi
seert. 
Bij het verklaren wordt gedacht in 
termen van wisselwerking. Daarom 
hanteren we een interactionistisch 
referentiekader. Dat houdt in dat de 
(voor de oplossing van de proble
men) relevante factoren van het 
kind, de onderwijsleersituatie en 
van het gezinssysteem bij de besluit
vorming worden betrokken. Hierbij 
gaat het niet alleen om risicofacto
ren, maar juist ook om beschermen
de (protectieve) factoren van kind, 
onderwijsleersituatie en gezin. 
De centrale vraag is: 
Waarom heeft dit kind met zijn 
mogelijkheden en beperkingen, uit 
dit gezin, in deze school, met deze 

leraar en deze medeleerlingen de 
onderkende problemen en hoe kun
nen deze problemen effectief wor
den opgelost? 
In alle fasen van het besluitvor
mingsproces is er steeds samenwer
king en overleg met ouders en 
school. De bovenstaande principes 
hebben we verwerkt in een praktijk
model voor handelingsgerichte dia
gnostiek. 

2. Waarom is het praktijkmodel ont
wikkeld? 

Met de traditionele diagnostiek 
(denk aan standaardonderzoek; 
brede band-onderzoek; selectieon
derzoek) komen we er niet, althans 
als het gaat om het geven van con
crete, bruikbare adviezen aan school 
en ouders. 

Met de tradit ionele 
diagnostiek komen we 

er niet 

Veel van de huidige diagnostiek is 
nog sterk gericht op kindkenmerken 
(en minder op de interactie tussen 
leraar-kind; ouders-kind). Kinderen 
worden vaak heel uitvoerig beke
ken, dikwijls vanuit de gedachte 
'better safe than sorry'. Zo zijn wij 
diagnostici ook vaak opgeleid: het 
op safe spelen, niets over het hoofd 
willen zien, geen fouten willen 
maken. Kortom: een zo compleet 
mogelijk beeld van het kind krijgen. 
Omdat er in de diagnostiek zo vaak 
geredeneerd wordt in termen van 
causaliteit vanuit kindfactoren (bij
voorbeeld: het kind heeft ADHD en 
daarom zijn er gedragsproblemen in 
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de klas) en minder vaak in termen 
van wisselwerking (b.v. de aanpak 
van de leraar houdt het drukke en 
impulsieve gedrag van het kind in 
stand of versterkt het zelfs) wordt er 
ingeboet op handelingsgerichtheid. 
Leraren blijken lang niet altijd tevre
den te zijn over de uiteindelijke 
adviezen die geformuleerd worden 
in diagnostische rapporten. Ze wil
len graag weten hoe ze het leren en 
het gedrag van een kind in de klas 
kunnen beïnvloeden en juist die 
informatie ontbreekt vaak of is te 
globaal van aard. Het denken in ter
men van wisselwerking geeft meer 
handvatten voor de aanpak, want in 
de context waar die wisselwerking 
plaatsvindt (school en gezin) moet 
het probleem worden opgelost. 
Een ander probleem is dat diagnos
tische rapporten vaak gesteld zijn in 
vakjargon en daardoor minder goed 
zijn afgestemd op de gebruikers van 
het advies: de leraren en de ouders. 
Niet alleen leraren uiten zich soms 
kritisch over de bijdrage die dia
gnostiek levert aan hun dagelijkse 

werk in de groep. Ook diagnostici, 
op hun beurt, klagen soms over hun 
samenwerking met leraren. Leraren, 
zeggen ze, stellen vaak geen heldere 
onderzoeksvragen. Hierdoor weten 
wij niet waarop wij ons onderzoek 
moeten richten. Het is daarom niet 
zo vreemd dat onze adviezen soms 
te globaal zijn en te weinig afge
stemd zijn op de leraar. 
Maar er zijn ook diagnostici die vin
den dat leraren soms onvoldoende 
bereid en bekwaam zijn om de dia
gnostische informatie die via hun 
onderzoek beschikbaar komt ook 
daadwerkelijk in de klas te gebrui
ken. Ze maken onvoldoende gebruik 
van onze deskundigheid, is een veel 
gehoorde klacht. 

De soms moeizame relatie tussen 
diagnostici en leraren is geen nieuw 
onderwerp. Op dit moment is de 
discussie over dit spanningsveld 
weer helemaal actueel. En dat komt 
mede door beleidsontwikkelingen 
die steeds meer invloed op ons 
dagelijks werk krijgen. Nu zien we 
steeds vaker dat bij vergelijkbare 

problemen (dezelfde kindfactoren) 
het ene kind in het basisonderwijs 
blijft, terwijl het andere kind in het 
speciaal onderwijs terechtkomt. Dat 
heeft te maken met omgevingsken
merken die sterk kunnen variëren 
en de mogelijkheden tot afstemming 
op de individuele behoeften van het 
kind. De ene school kan meer of 
andere dingen dan een andere 
school. In het interactionistisch refe
rentiekader staat afstemming en 
wederzijdse beïnvloeding centraal. 
Daarom achten wij dit referentieka
der voor de diagnostiek ook zo 
belangrijk! 

3. Welke principes zijn in het prak
tijkmodel uitgewerkt? 

Diagnostiek moet gericht zijn op 
advisering 
Vaak is de diagnose het eindadvies; 
in het praktijkmodel handelingsge
richte diagnostiek komt het accent te 
liggen op het geven en begeleiden 
van het advies. De diagnose wordt 
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hierbij veel meer als een middel 
gezien. 
Voorheen was het belangrijk om een 
volledig (gedetailleerd) beeld van 
het probleem te krijgen, nu gaan we 
meer denken in termen van besliss
ingen. Wat betekent dat concreet? 
Het vermijden van standaardonder-
zoek (zelfde onderzoeksmiddelen: 
tests en toetsen voor ieder kind) en 
het accent leggen op het doelgericht 
gegevens verzamelen. We selecteren 
en onderzoeken (toetsen) alleen die 
onderzoeksvragen die echt van 
belang zijn voor de advisering aan 
school en ouders en die een bijdrage 
leveren aan het oplossen van de pro
blemen. 

Handelingsgerichte 
diagnostiek betekent keuzes 
maken in het diagnostische 

t ra jec t en die kunnen 
verantwoorden. 

Handelingsgerichte diagnostiek 
betekent keuzes maken in het dia
gnostisch traject en die kunnen ver
antwoorden. Per casus kan het dia
gnostisch traject sterk verschillen. 
Handelingsgerichte diagnostiek 
vraagt dus om een flexibele aanpak. 
In de huidige diagnostische praktijk 
overheerst vaak de code 'we doen 
bij ieder kind een volledig onder
zoek, tenzij dat overduidelijk niet 
nodig is'. 
Wij zouden de code willen verande
ren in: 'we doen in principe geen 
onderzoek, tenzij de te verzamelen 
gegevens van invloed kunnen zijn 
op de advisering of de handelings
planning'. 

Interactionistisch referentiekader 
Als we handelingsgericht willen 
werken moeten we een interactio
nistisch referentiekader accepteren. 
Kind-kenmerken, gezinskenmerken 
en kenmerken van de onderwijsleer-
situatie spelen een belangrijke rol bij 
het functioneren van een kind op 
school en dienen dan ook betrokken 
te worden in de diagnostische be
sluitvorming. 
Iedereen zegt daarover 'dat doe ik 
al, want de school (vooral de leraar) 
is een belangrijke factor', maar in de 
praktijk overheersen kindkenmer-
ken veelal in diagnostische rappor

tages. Veroorzakende, in stand hou
dende of versterkende factoren in de 
onderwijsleersituatie worden zelden 
in rapporten geëxpliciteerd. Om 
hierover echt uitspraken te kunnen 
doen is het noodzakelijk dat psycho
logen of orthopedagogen de klas 
ingaan om het probleem in de con
text te analyseren of de leraar helpen 
dat zelf te doen, bijvoorbeeld samen 
met de interne begeleider. In de 
praktijk komt dit er lang niet altijd 
van. Als het wel gebeurt komen we 
bij de kern van handelingsgerichte 
diagnostiek: de afstemming tussen 
de pedagogische aanpak/het leer
stofaanbod en dat wat dit kind 
nodig heeft (op school en thuis). 

School en ouders betrekken in het 
diagnostisch proces 
Handelingsgerichte diagnostiek 
impliceert samenwerken met ouders 
en school vanaf het moment dat het 
traject start. Zij denken mee en heb
ben, waar mogelijk, vanaf het begin 
een actieve rol (bijvoorbeeld als 
hulpvrager, informatiebron, erva
ringsdeskundige, medeonderzoeker, 
uitvoerder van het advies etc) . 
Adviezen kunnen zo beter worden 
afgestemd op hun visie omdat vanaf 
het begin bekend is wat ouders 
perse niet willen of juist wel willen. 
Ook leraren hebben vaak al een idee 
waar de oplossing zou kunnen lig
gen en waar niet. 
Handelingsgerichte diagnostiek 
begint dus feitelijk al in de intakefa
se, en dus niet pas in de onderzoeks-
of adviesfase. Want ook al zijn de 
onderzoeksmiddelen nog zo hande
lingsgericht of ook al is het advies 
aan de ouders of leraar nog zo con
creet, dan nog is de kans erg groot 
dat het advies niet wordt opge
volgd. 
Door veel aandacht te besteden aan 
de samenwerking krijgen (steeds 
mondiger wordende) ouders de 
kans om hun vragen en zorgen al 
vanaf de start in te brengen. De dia
g n o s t i c s moet de ouders hierin 
serieus nemen. Als vragen en zorgen 
worden gebagatelliseerd, is de kans 
groot dat ouders ontevreden zijn en 
gaan 'shoppen' van de ene hulpver
lener naar de ander. Door goed naar 
hen te luisteren kunnen afstem
mingsproblemen worden vermeden. 
Scholen worden ook steeds mondi
ger. Je ziet op sommige scholen een 

professionaliseringsgolf op het ter
rein van de leerlingenzorg (b.v. 
interne begeleiders). Die scholen 
nemen geen genoegen meer met glo
bale adviezen van externe deskundi
gen. Ze willen meer: concrete, bruik
bare adviezen voor de aanpak in de 
klas. 

Systematische procedures 
Bij aanmeldingen neemt de diagnos-
ticus op grond van kennis en erva
ring in hoog tempo een veelvoud 
aan beslissingen, bijvoorbeeld: 
• dit kind heeft een leerachterstand 
en zit bij een minder goede leraar, 
dus we kunnen didactische ver
waarlozing niet uitsluiten; 
• deze school heeft een gedegen 
aanpak van het leren lezen, toch zijn 
er grote leesproblemen, dus mis
schien is er sprake van dyslexie; 
• deze leraar heeft een goed contact 
met kinderen, structureert goed, dus 
de gedragsproblemen zijn kindge
bonden of zijn reactief op problemen 
thuis; 
• deze school heeft een goed taal
aanbod, dus de spraaktaalproble-
men van het kind komen door een 
communicatieve handicap, vooral 
ook omdat het rekenen zo goed gaat. 

Om wat ordening te brengen in de 
informatie die op ons af komt zijn er 
systematische procedures nodig-
Die helpen ons om niet in stok
paardjes te vervallen, om te voorko
men dat we informatie over het 
hoofd zien. Ook kunnen ze ons hel
pen om het diagnostisch proces 
transparant te maken. Er moet 
immers inzicht komen in de wijze 
waarop een individuele diagnosti-
cus (of commissie) tot een oordeel is 
gekomen. Daarmee wordt de dia
gnostiek niet alleen controleerbaar, 
maar ook beter overdraagbaar aan 
bijvoorbeeld ouders, leraren en col
lega's. 

4. Hoe ziet het praktijkmodel hande
lingsgerichte diagnostiek er concreet 
uit? 

We onderscheiden vijf fasen: intake, 
strategie, onderzoek, integratie en 
indicatiestelling en advies. 
Deze worden in de volgende para
grafen toegelicht waarbij, vanwege 
het belang ervan, de intake- en stra-
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tegiefase veel aandacht krijgen. 
Overigens is het niet de bedoeling 
dat altijd alle fasen doorlopen wor
den. Er zijn drie trajecten mogelijk: 
1.Onderzoek is nodig, alle vijf fasen 
zijn van toepassing. 
2.0nderzoek is niet nodig, de aan
melding gaat direct naar indicatie
stelling (fase 4) met het oog op advi
sering (fase 5). 
3.Onderzoek en indicatiestelling 
zijn niet nodig, de aanmelding gaat 
direct naar de adviesfase (fase 5). 

kunnen komen, anders blijft de 
emotie bestaan gedurende de rest 
van het traject. 
Soms willen de school of de ouders 
eigenlijk iets anders bereiken dan ze 
in eerste instantie verwoorden (de 
hulpvraag achter de hulpvraag), bij
voorbeeld de school wil het liefst 
RIAGG-begeleiding voor de ouders 
of de ouders willen eigenlijk dat hun 
kind bij een andere leraar wordt 
geplaatst. 

1. 
INTAKEFASE: 

is de casus op de juiste plek? 

\ f Nee 

Doorverwijzen 

Ja 2. 
STRATEGIEFASE: 

is onderzoek nodig? 

' • Nee 

is advies al duidelijk 

Ja 

Ja 

Nee 

3. 
ONDERZOEKSFASE: 
is advies al duidelijk? 

X Nee 

4 . 
INTEGRATIE- EN 

INDICATIESTELLINGSFASE: 
-integratief beeld 
-indicatiestelling 

\ > 

5. 
ADVIESFASE: 

-opstellen hand 
verwij zingsplat 

slings- of 
1 

1997 by Acco and N. K. Pametjer & J. T. E. van Beukering 

Ja 

Intakefase 
In de intakefase vindt de analyse 
van de context van de aanmelding 
plaats. Doel van deze fase is infor
matie te verzamelen met het oog op 
de te kiezen strategie. Sommige dia
gnostic verwachten deze informatie 
te krijgen in de onderzoeksfase, 
maar dan zijn we al te laat. Nu 
bepaalde informatie verzamelen is 
belangrijk, omdat vervolgens in de 
strategiefase het besluit genomen 
kan worden of onderzoek wel nodig 
is. 
De reden van aanmelding moet aan 
de orde komen en 'waarom juist nu 
aanmelden'? Dan komt de aanlei
ding op tafel. Het punt van zorg 
wordt in twee delen opgesplitst: het 
probleem(gedrag) van het kind en 
de emotie die dat oproept (b.v. 
teleurstelling, overbezorgdheid, 
angst of irritatie van de ouders of 
van de leraar). Beide moeten op tafel 

Het is de kunst om 
'de hulpvraag achter de 
hulpvraag' boven water 

te krijgen. 

Het is de kunst om in de intakefase 
'de hulpvraag achter de hulpvraag' 
boven water te krijgen en om ver
volgens na te gaan hoe reëel deze is. 
Vragen, wensen en verwachtingen 
kunnen nu nog worden bijgesteld. 
Later in het traject, bijvoorbeeld in 
de adviesfase, is het hiervoor te laat. 
Vaak wordt gezegd dat het onmoge
lijk is om in een korte periode zicht 
te krijgen op de 'echte' hulpvraag. 
Daarvoor zou je eerst een intensief 
contact met de ouders moeten 
opbouwen. Het blijkt toch beter 
mogelijk dan gedacht wordt. 
Informatie-uitlokkende vragen zijn 
bijvoorbeeld: 'wat zou voor u het 

beste advies zijn' (m.a.w. wat zou 
voor u goed nieuws zijn) of 'wat zou 
voor u het ergste advies zijn' (m.a.w. 
wat zou voor u slecht nieuws zijn)? 
Iemand is ontevreden als hij minder 
of iets anders krijgt dan verwacht 
werd. Daarom is het belangrijk om 
in de intakefase te vragen: wat wilt 
u precies van mij, wat is uw wens 
ten aanzien van de samenwerking? 
Hiermee voorkom je dat er spanning 
ontstaat in de adviesfase. Het is 
tegelijkertijd ook van belang om zelf 
de eigen verwachtingen en moge
lijkheden aan te geven ten aanzien 
van de samenwerking. 
In de intakefase besteden wij veel 
aandacht aan de attributies van 
school en ouders. Waaraan ligt het 
probleem? Waar komt het door, vol
gens de ouders en school? Louter 
door een handicap (kindgebonden 
factor) of spelen er naar hun idee 
ook nog andere dingen een rol, b.v. 
de opvoeding thuis, de aanpak van 
de leraar of de drukke klas? 
Omdat de attributies van ouders en 
school zeer kunnen verschillen moe
ten deze bij het onderzoek worden 
betrokken. Dat kan in deze fase neu
traal gebeuren, omdat er nog ruimte 
is om na te denken over de eigen rol 
en afstemming op het kind. In de 
adviesfase is dat niet meer het geval. 
Dan zit ieder gespannen op het 
advies te wachten. 
In de intakefase vindt de eerste con
frontatie met de eigen rol plaats. Een 
diagnosticus kan tegen de leraar 
zeggen: 'Vaak zie je dat dit soort (bij
voorbeeld snel afleidbare) kinderen 
behoefte heeft aan een bepaalde 
aanpak (b.v. een leraar die regelma
tig door de klas loopt en op een 
positieve wijze stimuleert), hoe doet 
u dat in de klas?' 
Soms kun je twijfelen aan de effecti
viteit van de door de leraar gekozen 
aanpak. Dan mag je best stellen: 'Bij 
veel kinderen werkt dat goed, maar 
soms kan zo'n aanpak juist opposi
tioneel gedrag uitlokken of leiden 
tot het uit de weg gaan van taken'. 
Stel dat de leraar extern attribueert 
(vooral kindkenmerken). Hij stelt 
bijvoorbeeld dat de zwakke reken
prestaties komen door een lage 
intelligentie en geeft aan dat hij 
daarom een IQ-test wenst. Dan kan 
bijvoorbeeld worden gevraagd: 'Stel 
dat er nu eens geen laag IQ uit het 
onderzoek komt, wat zou er dan nog 
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meer een rol kunnen spelen?' 
Hiermee vind je mogelijk een ope
ning om meer factoren bespreekbaar 
te maken. Verken dus de attributies! 
De leraar krijgt in het gesprek stof 
tot nadenken en daarmee komt hij in 
de klas terug. 
Instellingen zijn meestal goed in het 
maken van klachten-analyseformu
lieren. Systematisch worden proble
men (vooral kindkenmerken) via 
vragenlijsten geïnventariseerd. 
Daarmee worden door de invullers 
(bijvoorbeeld leraren of ouders) de 
problemen vaak gelegitimeerd. Hoe 
meer vakjes zij aankruisen, hoe gro
ter de kans dat er werk van de aan
melding gemaakt wordt. 
Het komt weinig voor dat de ouders 
en de school ook hun eigen gedrag 
beschrijven, hun aandeel aan de oor
zaak of het in stand houden of ver
minderen van het probleem. Wij vra
gen er altijd expliciet naar. 
We besteden aandacht aan eerder 

uitgevoerd onderzoek en de begelei
ding die al gegeven is. Wat werkte 
goed of niet goed (bijvoorbeeld eer
dere RIAGG-begeleiding van de 
ouders, een beloningsprogramma, 
extra leesinstructie)? Die informatie 
kan meteen naar de indicatiestelling 
voor advies. Het zijn tegelijk indica
ties en contra-indicaties. Die kun je 
dan alvast noteren. Het praktijkmo
del ordent dit soort informatie. 
In de intakefase is er nadrukkelijk 
aandacht voor protectieve factoren, 
wat is leuk, positief aan het kind, 
gezin en school, bijvoorbeeld: 
• het kind is niet bang voor nieuwe 
situaties, is een doorzetter, is verbaal 
vaardig; 
• de leraar is stimulerend en onder
steunend, heeft humor, kan de klas 
goed organiseren; 
• de ouders bieden structuur, zijn 
consistent in hun aanpak, hebben 
een goed sociaal netwerk. 
Als ouders of school niets positiefs 

weten te bedenken, vraag ze dan 
hierover na te denken en punten te 
inventariseren. Het is belangrijk om 
deze toch te krijgen, ook al zijn ze 
nog zo mager. Blijf dus steeds zoe
ken naar het positieve. Dat is 
belangrijk voor de afstemming en 
van grote waarde voor het begelei-
dings- of handelingsplan. 
Aan het eind van de intakefase vindt 
afstemming met de hulpvrager(s) 
plaats. We checken. Zitten we nog 
steeds op dezelfde golflengte? 

Strategiefase 
In de strategiefase vragen we ons af: 
wat weten we al, wat willen we nog 
weten en waarom willen we dat 
eigenlijk weten? 
Meestal weten we al heel veel. Ook 
datgene wat opengelaten is op het 
aanmeldingsformulier zegt al veel 
over de mogelijke strategie. De 
intuïtie gaat dan spreken, bijvoor
beeld er is niets positiefs over het 
kind vermeld of de formulieren zijn 
weinig betrokken ingevuld. Als er 
'niet van toepassing' staat geeft dat 
ook informatie. Soms zegt de intuï
tie iets over mogelijke aanwezigheid 
van een hulpvraag achter de hulp
vraag. In deze fase gaan we onszelf 
dwingen om 'als-dan-redeneringen' 
te formuleren: 'als ik dat weet over 
het gedrag van die leraar, dat kind 
of die ouder, die informatie krijg 
(via testen, interview, observatie 
e tc) , dan weet ik dat ik dat moet 
adviseren en niet dat!' Want denk 
aan de code: 'we doen in principe 
géén onderzoek, tenzij de te verza
melen gegevens van invloed kunnen 
zijn op - en iets toevoegen aan - de 
advisering of handelingsplanning'. 
Als er al voldoende inzicht is in de 
factoren (kenmerken kind, school en 
gezin) die het probleem verklaren, 
in stand houden, versterken of ver
minderen, dan gaan we gelijk door 
naar de fase van integratie- en indi
catiestelling of naar de adviesfase. 
Er is dan sprake van een verkort dia
gnostisch traject. Maar als dat 
inzicht er nog niet is, dan gaan we 
na 'wat willen we nog weten en 
waarom?' We gaan eigen vermoe
dens toetsen. Dat doen we door 
handelingsgerichte onderzoeksvra
gen te formuleren. Hierbij blijven 
we ons steeds de vraag stellen: wat 
betekent deze onderzoeksvraag 
voor de advisering; hoe relevant is 
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het antwoord op de vraag voor het 
te geven advies of de te geven 
behandeling? 
Vaak zie je in diagnostische rappor
ten in de conclusie feitelijk een zelf
de soort beschrijving van de proble
men (misschien in abstractere 
bewoordingen) als die waarmee de 
leerling werd aangemeld. Dat willen 
we voorkomen. We willen niet 
beschrijven, maar verklaren. 
We zetten in de strategiefase dus 
doelbewust een strategie uit en 
maken daarbij optimaal gebruik van 
reeds verzamelde informatie: aan
meldingsformulier, onderwijskun
dig rapport, verslag van een gesprek 
door een leraar of interne begeleider, 
leerlingvolgsysteem, observatiege-
gevens, schoolwerk (b.v. portfolio), 
een rapport van een pedagogisch-
didactisch of psychologisch onder
zoek etc. 

Welke stappen moeten we in deze 
fase zetten om te kunnen bepalen 
welke vragen relevant zijn? Veel 
informatie kan meteen al worden 
geordend (geclusterd). Wij onder
scheiden vijf grote clusters van pro
blemen: werkhouding en taakge
drag; leerontwikkeling; cognitieve
en functieontwikkeling; sociaal-
emotionele ontwikkeling en licha
melijke ontwikkeling. Bij het bestu
deren van de informatie ordenen we 
de huidige problemen in deze vijf 
clusters. De clustering geeft vooral 
aan op welke gebieden de proble
men zich voordoen. Vervolgens 
wordt gekeken in hoeverre deze 
problemen op grond van de overige 
beschikbare informatie kunnen wor
den verklaard. 

Afhankelijk van de doelgroep en 
werksetting kan het zinvol zijn een 
andere cluster-indeling te hanteren. 
In multidisciplinaire teams doen de 
disciplines het clusteren van infor
matie individueel. 
Als we vanuit deze gegevens nog 
geen antwoord kunnen geven op de 
vraag 'waarom is het probleem er?' 
(we kunnen nog niet verklaren) dan 
gaan we onderzoeksvragen formule
ren. We letten daarbij op de mogelij
ke wisselwerking tussen de verschil
lende factoren (kind, gezin en 
school). Enkele voorbeelden van 
verklarende onderzoeksvragen: 'Is 
het kind zo onzelfstandig omdat de 
leraar de neiging heeft dit kind veel 
uit handen te nemen?' 'Komen de 

werkhoudingproblemen voort uit 
het klassenmanagement van de 
leraar? Of omdat de leraar wellicht 
(te) weinig oog heeft voor de wijze 
waarop dit kind aankijkt tegen het 
rekenwerk?' Of bij oppositioneel 
gedrag van een kind: 'Wordt dit ver
sterkt vanuit de inconsistente 
opvoedingsstijl van de ouders?' 
De onderzoeksvragen moeten dus 
verklarend worden geformuleerd en 
niet in globale termen, zoals 'hoe is 
de intelligentie; hoe zit de persoon
lijkheid in elkaar of hoe verloopt de 
sociaal-emotionele ontwikkeling?' 
Het is belangrijk om na te gaan of de 
onderzoeksvragen zijn afgestemd 
op de hulpvraag van de school en de 
ouders. Ga ook altijd na of er een 
relatie is gelegd met hun attributies: 
wat zien zij als mogelijke oorzaak? 
Soms zijn attributies heel geschikt 
om te vertalen naar onderzoeksvra

gen. Dit is ook met het oog op cliënt
gerichtheid belangrijk. Soms zijn 
attributies niet reëel (b.v. ouders 
schrijven de grote rekenachterstand 
zonder meer toe aan de scheiding). 
Als dat zo is, moet dit al in de inta
kefase met hen worden besproken. 
Check tevens of de onderzoeksvra
gen niet alleen op het niveau van het 
kind zijn geformuleerd. 
Denk dus aan de interactionistische 
invalshoek! Komt deze tot haar 
recht? 
Vervolgens worden in een strategie
bespreking de door de verschillende 
disciplines geformuleerde clusters 
en onderzoeksvragen besproken. 
Het is onze ervaring dat een strate
giebespreking in circa 30 minuten 
kan plaatsvinden, mits deze ade
quaat wordt voorgezeten en alle 
betrokkenen de bespreking goed 
hebben voorbereid. 
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Onderzoeksfase 
Als er in de strategiefase onder
zoeksvragen zijn geformuleerd 
vindt in deze fase onderzoek plaats. 
Er moet een antwoord komen op de 
in de strategiebespreking geselec
teerde onderzoeksvragen. 
Maak in principe de onderzoeksop
zet van tevoren bekend bij de ouders 
en de school in de vorm van werkaf
spraken. Waar gaat het onderzoek 
zich op richten? Wat zijn de onder
zoeksvragen? Dit komt de samen
werking ten goede, het leidt bij 
ouders en school tot een beter 
inzicht in de diagnostische oordeels
vorming en verhoogt tevens de kans 
op acceptatie van het advies. 
Het voorbespreken is ook een voor
waarde voor ouders en school om 
als medeonderzoeker te fungeren, 
want juist binnen dit model kunnen 
ouders en leraren goed als co-onder
zoeker worden ingezet (bijvoorbeeld 
door te observeren, logboekje bij te 
houden). 

Het doen van onderzoek in de 
onderwijsleersituatie is moeilijk, 
maar het is cruciaal. Want als we 
niet weten hoe de interacties lopen 
tussen het kind en de leraar en tus
sen het kind en de andere kinderen 
uit de groep, hoe kunnen we dan in 
een volgende fase tot een aanbeve
ling over de aanpak komen? 
De ervaring leert dat het op zich niet 
zo moeilijk is om in een groep bin
nen te komen onder het motto 'ik 
zou graag even in de groep willen 
kijken naar de leerling'. Dat lukt 
meestal wel. 
Moeilijk is om man en paard te noe
men, voorafgaand aan het onder
zoek met de leraar te bespreken wat 
het doel van de observatie is, zeker 
als het gaat om zaken die de werk
wijze van de leraar betreffen. We 
nemen er de tijd niet voor en we vin
den het ook vaak eng om te doen. 
Toch zou het moeten, willen we een 
antwoord vinden op de in de strate
giefase geformuleerde onderzoeks
vragen over de onderwijsleersitu
atie. 
Als er geobserveerd wordt in de 
groep moet het voor de leraar dui
delijk zijn wie er gaat observeren, 
wanneer, met welk doel, welke 
gedragingen concreet in kaart wor
den gebracht, en wanneer het geob
serveerde zal worden besproken. 
Hoe zou een observatie aangekaart 

kunnen worden? Bijvoorbeeld: Tk 
zou willen nagaan in welke situaties 
dit kind dit gedrag laat zien (concre
te voorbeelden geven die de leraar 
zelf heeft genoemd, zoals gekke din
gen door de klas roepen, papegaai
en) en hoe u hierop reageert en hoe 
de andere kinderen reageren, want 
als we dat weten dan kunnen we 
samen nagaan wat de beste aanpak 
zou kunnen zijn'. 
Wat betreft de handelingsgerichte 
onderzoeksmiddelen het volgende. 
Er zijn psychometrisch verantwoor
de onderzoeksmiddelen die nauwe
lijks tot concrete adviezen leiden; 
andersom zijn er ongestandaardi
seerde en niet genormeerde onder
zoeksmiddelen die dat wel doen. 
Kies daarom middelen die hande
lingsgerichte informatie opleveren 
(passen in een behandelingsstrate
gie), maar wees voorzichtig bij de 
interpretatie van niet genormeerde 
en niet gestandaardiseerde instru
menten. 
Blijf in de onderzoeksfase de aan
dacht richten op de positieve dingen 
van het kind, maar ook op de sterke 
kanten van de school en het gezin. 
In de onderzoeksfase kan je soms 
nog meer te weten komen over de 
mogelijkheid tot veranderen. Wat 
kan het kind bij een bepaalde aan
pak? Hoe zit het met de bereidheid 
van de ouders om te veranderen en 
wat zijn hun veranderingsmogelijk
heden? 
De onderzoeksfase eindigt met een 
korte antwoordgerichte rapportage. 
De vragen moeten beknopt en 
onderbouwd worden beantwoord. 
En als dat niet lukt, moet je durven 
zeggen: 'op deze vraag heb ik geen 
antwoord kunnen geven'. 

Integratie- en indicatiestellingfase 
In deze fase vindt reflectie plaats, 
net zoals in de strategiefase. In de 
strategiefase wordt gereflecteerd op 
de verzamelde gegevens, in de inte
gratie- en indicatiestellingfase re
flecteren we op de onderzoeksresul
taten. 
Tevens moeten er aanbevelingen 
worden geformuleerd (preadvie
zen), waarbij we zowel de wenselijk
heid als de haalbaarheid ervan goed 
in het oog houden. 

We beginnen met het samenvatten 
van de onderzoeksresultaten in een 

integratief beeld (integratieve 
beschrijving). Het integratief beeld 
geeft aan wat er aan de hand is bij 
dit kind, uit dit gezin, bij deze leraar, 
in deze groep, van deze school. Het 
gaat hierbij primair om de interacte
rende factoren, de wisselwerking 
tussen kind kenmerken, schoolken-
merken en gezinskenmerken. Het 
accent ligt op het verklaren van het 
probleem en het expliciet leggen van 
verbanden tussen verschillende fac
toren die van invloed zijn op het 
probleem. Het gaat dus niet om het 
opnieuw beschrijven van het pro
bleem: het herhalen van problemen 
die we al kenden vanuit de pro
bleembeschrijving. 
In de integratieve beschrijving 
gebruiken we daarom termen als 
verklaren, in stand houden, verster
ken etc. Het formuleren van het 
ingratieve beeld gebeurt gezamen
lijk tijdens de integratie- en indica
tiestellingbespreking. 
Het beeld laat zien wat er moet ver
anderen om de problemen op te los
sen, maar nog niet hoe dat zou kun
nen. Daar hebben we nu juist de 
indicatiestelling voor nodig. 
We gaan met elkaar na wat de beste 
(maximaal wenselijke) aanbeveling 
is gezien de klachten, problemen, 
verklaringen en behoeften betreffen
de dit kind, rekening houdend met 
de wensen van ouders en school. 
Daarna gaan we na welke aanbeve
ling minimaal noodzakelijk is. We 
zetten onze aanbevelingen op een 
continuüm van meest wenselijk naar 
minimaal noodzakelijk. 
Bij de indicatiestelling vindt dus de 
vertaalslag plaats van diagnose naar 
advies: wat vinden we maximaal 
wenselijk voor dit kind (zowel hulp 
binnen als buiten de school) en ver
volgens waar willen we minimaal 
op koersen? Daarna komt pas de 
eventuele haalbaarheid ter sprake. 
We vinden het belangrijk om 'wen
selijk' en 'haalbaar ' uit elkaar te 
halen. Dat gebeurt vaak niet. Wat 
wenselijk geacht werd is vaak niet te 
achterhalen in rapportages. Meestal 
worden alleen die aanbevelingen 
gerapporteerd die haalbaar lijken. 
Uit onderzoek blijkt dat we nog wel 
eens de neiging hebben aan de voor
zichtige kant te gaan zitten en daar
mee meer wenselijke oplossingen al 
bij voorbaat uitsluiten. 
Per gewenste aanbeveling geven we 
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plussen en minnen (indicaties en 
contra-indicaties). Hiermee maken 
we de besluitvorming transparant. 
Het proces van indicatiestelling leidt 
uiteindelijk tot een of meer beargu
menteerde aanbevelingen. Het 
betreft een voorlopig advies (pre
advies), dat pas in de adviesfase (na 
overleg met ouders en school) de 
status van een definitief advies 
krijgt. 

Adviesfase 
Als de voorafgaande fasen goed zijn 
doorlopen vormt de adviesfase een 
natuurlijk sluitstuk van het diagnos
tisch traject. We starten deze fase 
met het bespreken van het integra-
tieve beeld met de ouders en de 
school. We nemen het met hen (ali
nea voor alinea) door en vragen: 
'Herkent u het, bent u het ermee 
eens?' Ouders en school moeten het 
in principe eens zijn met het integra-
tieve beeld. Dat is een voorwaarde 
om de aanbevelingen goed te kun
nen bespreken. 
Indien dat niet het geval is, dan 
besteden we daar eerst aandacht 
aan. We bespreken de knelpunten. 
Als het goed is, is het integratieve 
beeld herkenbaar. We hebben 
immers goed aangesloten bij het 
referentiekader van ouders en 
school. 
Als de ouders of school een andere 
mening zijn toegedaan moet dit 
apart vermeld worden in het rap
port. Dat betekent overigens niet dat 
het integratieve beeld wordt gewij
zigd. Het integratieve beeld is 
immers het resultaat van de specifie
ke expertise die is ingezet. 
Indien ouders en school zich her
kennen in de integratieve beschrij
ving kan worden doorgegaan met 
het bespreken van de aanbevelin
gen, geordend van maximaal wense
lijk naar minimaal noodzakelijk. 
Over de aanbevelingen (alternatieve 
opties) kan worden 'onderhandeld'. 
Dat creëert ruimte. Omdat het inte
gratieve beeld blijft staan (eventueel 
met commentaar van ouders of 
school) en de aanbevelingen 
begrensd zijn, blijft de eigen profes
sionele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van het kind in tact. 
De aanbevelingen worden bespro
ken met hun voor- en nadelen. 
Daarmee komt ook de haalbaarheid 
ervan (kans van slagen van het 

advies) expliciet op tafel. 
En dan komt het moment dat je kunt 
stellen: op grond van die en die 
argumenten hebben we dit samen 
besloten. De diagnosticus (commis
sie) moet dan wel de keuze van de 
ouders kunnen accepteren, ook al is 
dat niet zijn meest wenselijke keuze. 
Wanneer de keuze is gemaakt wordt 
het voorlopig advies omgezet in een 
definitief advies en worden er 
afspraken gemaakt over de concreti
sering ervan (begeleidingsplan, han
delingsplan, verwijzingsplan naar 
medisch specialist of jeugdzorg). 
Afgesproken wordt hoe er wordt 
samengewerkt: wat zijn de weder
zijdse verantwoordelijkheden en 
taken en hoe vaak is er overleg? 

citeit van een REC vooral ingezet zal 
worden voor toelaatbaarheidsdia-
gnostiek (geprotocolleerde multidis
ciplinaire diagnostiek), waardoor de 
kans groot is dat er voor handelings
gerichte diagnostiek weinig tijd 
overblijft. Dat zou jammer zijn 
omdat leraren en ouders (zowel bin
nen als buiten het REC) veel vragen 
hebben over (de concrete aanpak 
van) kinderen. 
Een belangrijke vraag in dit kader is 
in hoeverre het wenselijk, noodzake
lijk of mogelijk is om de twee vor
men van diagnostiek als absoluut 
afzonderlijke en onafhankelijke pro
cessen te beschouwen. Immers, ook 
bij toelaatbaarheidsdiagnostiek is 
het niet alleen van belang om vast te 

5. Handelingsgerichte diagnostiek en 
toelaatbaarheidsdiagnostiek 

De vraag is hoe handelingsgerichte 
diagnostiek en toelaatbaarheidsdia
gnostiek (slagboomdiagnostiek) 
zich tot elkaar verhouden. Ze heb
ben immers elk een andere functie 
en krijgen daarmee al snel een ande
re inhoudelijke invulling. Beide 
werkwijzen moeten echter een 
plaats krijgen binnen een REC: toe
laatbaarheidsdiagnostiek voor de 
slagboom, handelingsgerichte dia
gnostiek in ieder geval (deels?) ach
ter de slagboom. 
De zorg wordt geuit dat de door
gaans beperkte diagnostische capa-

stellen of er sprake is van bepaalde -
vooraf gedefinieerde - kind proble
matiek, maar ook om een advies te 
geven over de plaats waar het kind 
het best geholpen kan worden, zeker 
wanneer het gaat om plaatsing op 
een school binnen een REC. Dat 
betekent dat er voldoende informa
tie beschikbaar moet zijn om een uit
spraak te kunnen doen over de 
noodzakelijke hulpverlening. De 
louter op classificatie gerichte toe
laatbaarheidsdiagnostiek zal hier
voor onvoldoende informatie ople
veren. 
Gezien het belang van het al in een 
vroeg stadium betrekken van ouders 
en de taak van het REC om inzicht 
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en informatie te verschaffen over 
datgene wat het REC te bieden heeft, 
lijkt het wenselijk om ook in de fase 
van de toelaatbaarheidsdiagnostiek 
de basisprincipes van handelingsge
richte diagnostiek (met name die 
welke in de intake- en strategiefase 
centraal staan) te betrekken in het 
diagnostisch proces. Op deze wijze 
kan in de strategiefase worden vast
gesteld welke informatie nog nodig 
is. Hierbij kan dan wellicht nog 
onderscheid worden gemaakt tus
sen informatie die nodig is voor de 
toelaatbaarheidsbepaling en infor
matie die nodig is voor de hande
lingsplanning. Dit voorkomt dat na 
de toelaatbaarheidsbepaling een 
deel van de procedure feitelijk moet 
worden herhaald. 

Het houden van een multidiscipli
naire strategiebespreking is belang
rijk is om tot inhoudelijke afstem
ming te komen. Daar kunnen de 
informatiestromen samenkomen: de 
gestandaardiseerde en geprotocol-
lisseerde informatie over het kind en 
tevens de informatie m.b.t. de hulp
vraag van ouders en school, hun 
visies op het probleem, de gevoerde 
aanpak tot nu toe, de wensen en ver
wachtingen etc. Tijdens de strategie
bespreking kan de toelaatbaarheid 
worden vastgesteld, tevens kan 
worden geconcludeerd of er nu 
sprake is van handelingsverlegen-
heid bij de ouders, de huidige school 
of de toekomstige school. Als dat het 
geval is kan het traject handelings
gerichte diagnostiek worden voort
gezet. Zo ontstaat er continuïteit in 
het diagnostisch traject. 

6. Voorwaarden voor handelingsge
richte diagnostiek 

Het uitvoeren van handelingsge
richte diagnostiek vraagt bepaalde 
kennis en vaardigheden: 
• inhoudelijke kennis van factoren 
(kind, school en gezin) die van 
invloed kunnen zijn op (het ont
staan, in stand houden, versterken) 
van een specifiek probleem; 
• gespreks- en begeleidingsvaardig
heden (b.v. van relatie- en verande-
ringsbevorderende interacties); 
• over de muur van de eigen school 
(en het REC!) kunnen kijken om een 
reëel perspectief te houden op de 
eigen schoolpopulatie en de manier 
van werken. 

Het uitvoeren van 
handelingsgerichte 

diagnostiek vraagt om een 
door allen onderschreven 

gemeenschappelijk 
referentiekader. 

Maar bovenal vraagt het uitvoeren 
van handelingsgerichte diagnostiek 
een door alle betrokkenen onder
schreven gemeenschappelijk refe
rentiekader. De rol van het manage
ment is hierbij van groot belang. 
Deze dient de ontwikkeling van een 
gezamenlijk referentiekader (en de 
concretisering ervan) te stimuleren 
en te ondersteunen. 

7. Ervaringen met het praktijkmodel 

Vraagstellingsgericht onderzoek is 
moeilijk, niet alleen vanwege de 
cliëntgerichtheid, maar ook vanwe
ge de vele beslissingen die beargu
menteerd genomen moeten worden. 
De neiging bestaat nog vaak om te 
veel te willen onderzoeken, om toch 
voor de zekerheid dingen uit te wil
len sluiten. Het werken volgens de 
principes van handelingsgerichte 
diagnostiek kost tijd, zeker bij de 
start als je het model nog in de vin
gers moet krijgen. Daarna kan er 
echter tijd gewonnen worden, 
omdat er minder onderzoek wordt 
gedaan. Immers, er worden meer 
gerichte vragen gesteld, en niet 
altijd is uitgebreid onderzoek nodig. 
Met ouders en school worden bij de 
start (intakefase) de samenwerkings-
condities besproken: hoe gaan we 
samenwerken gedurende het traject, 
wat kunt u van ons verwachten en 
wat verwachten we van u? De erva
ring leert dat er grenzen zijn aan 
samenwerken en overleggen met 
ouders en leraren. Het is niet alleen 'u 
vraagt, wij draaien'. De diagnosticus 
behoudt steeds, ondanks verregaan
de afstemming op de cliënt, zijn pro
fessionele verantwoordelijkheden. 
Het praktijkmodel handelingsge
richte diagnostiek moet inhoudelijk 
gevuld zijn met expertise, recente 
inzichten in de verschillende vakge
bieden. Het mag geen lege huls van 
procedures zijn, want modelmatig 
werken is op zich niet vernieuwend. 
Door te werken vanuit handelings
gerichte principes wordt het dia

gnostisch werk gevarieerder, en 
daardoor uitdagender. Voortdurend 
ben je, op systematische wijze, bezig 
de eigen gedachten en indrukken te 
toetsen, waarbij de confrontatie met 
eigen stokpaardjes niet uit de weg 
wordt gegaan. Daarbij creëer je een 
intensieve inhoudelijke samenwer
king met andere disciplines. Er ont
staat zicht op eikaars deskundigheid 
door het expliciteren van de eigen 
expertise. Bovendien schep je duide
lijkheid voor elkaar omdat het 
besluitvormingsproces transparant 
wordt gemaakt. 
Onze ervaring is dat een dergelijke 
manier van werken tot tevredenheid 
leidt bij scholen en ouders. Men 
voelt zich serieus genomen omdat 
men invloed op de besluitvorming 
heeft kunnen uitoefenen. 

8. Aanbeveling 

Met het praktijkmodel handelingsge
richte diagnostiek proberen we de 
vele diagnostische beslissingen te 
expliciteren die van aanmelding tot 
en met advisering plaatsvinden. Het 
model is vooral bedoeld als referen
tiekader, en niet als een keurslijf-
Haal dat eruit wat u aanspreekt, eerst 
wat u wenselijk vindt en vervolgens 
wat in uw praktijk haalbaar is. 
Gebruik het model dus vooral als 
een spiegel om na te gaan in hoever
re u al binnen uw school (of REC) 
handelingsgericht werkt en wat u 
kunt veranderen om nog hande-
lingsgerichter te gaan werken. 
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(weer) Op pad met PAD 
C.W. van Overveld 

Samenvatting 

Dit artikel is een bewerking van de workshop (Weer) op pad met PAD welke 

gegeven is op de VEDON/VeBOSS conferentie 2000. Er wordt betoogd dat 

de scholen uit cluster 2, na een innige omarming begin jaren '90, het PAD-

leerplan de laatste vijf jaar uit het oog hebben verloren. Dit blijkt onder meer 

uit een onderzoek naar de effecten van PAD in het Nederlandse dovenon-

derwijs. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste scholen allerlei nieuwe ontwik

kelingen hebben gemist, zoals de aanpassing van het oorspronkelijke leer

plan voor brede doelgroepen, de vernieuwing van de zogenaamde emotie

gezichtjes en de ontwikkeling van een leerplan voor specifieke doelgroepen. 

Van deze vernieuwingen zal een beschrijving worden gegeven. 

Gezien de ontwikkelingen binnen REC 2 zouden scholen zich moeten bezin

nen op de systematische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

de leerlingen, bijvoorbeeld door middel van het PAD-leerplan. 

1. Inleiding 

Vanuit de Nederlandse Federatie 
van Organisaties van Ouders van 
Dove Kinderen (FODOK) kwam het 
iniatief om bij de opvoeding van en 
het onderwijs aan dove kinderen 
meer gestructureerd aandacht te 
geven aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Dit leidde tot een aan
tal inspirerende PAD-workshops in 
1986 en 1987 door Mark Greenberg, 
een van de ontwikkelaars van het 
PAD-leerplan. 
In samenwerking met het Semina
rium voor Orthopedagogiek zorgde 
de FODOK voor een eerste vertaling 
van dit preventief bedoelde curricu
lum voor de Nederlandse situatie. 
Vier van de vijf scholen voor dove 
kinderen en enkele scholen voor 
kinderen met ernstige hoor-, spraak-
en/of taalmoeilijkheden kozen voor 
een systematische aanpak van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
van hun leerlingen en implemen

teerden het leerplan. 
Helaas gingen na die enthousiaste 
start de verdere ontwikkelingen van 
het leerplan aan het merendeel van 
de scholen voor auditief en commu
nicatief gehandicapten voorbij. Een 
onderzoek van Joha (1999) zorgde 
echter voor hernieuwde aandacht 
voor het curriculum. 

2. Onderzoek naar de effecten van 
PAD 

Op 1 oktober 1999 presenteerde 
onderzoekster Joha in Amersfoort 
haar onderzoeksconclusies betref
fende de effecten van PAD in het 
Nederlandse dovenonderwijs. In dit 
onderzoek, geïnitieerd door de 
FODOK, signaleert zij dat de "waak
zaamheid ten aanzien van de doel
stellingen van PAD en het naleven 
van de richtlijnen lijkt verminderd". 
Joha (1999): "In de eerste vier a vijf 
jaren van de implementatie van 
PAD in de school zijn het PAD-leer

plan en de richtlijnen voor het wer
ken met PAD strikt gevolgd. 
Geleidelijk werd steeds minder 
begeleiding en supervisie gegeven". 
Dit leidde ertoe dat leerkrachten op 
eigen kracht en naar eigen inzicht 
een belangrijke onderwijsvernieu
wing moesten incorporeren. In som
mige gevallen leidde dat tot goed 
onderwijs, in andere gevallen tot 
demotivatie en het niet langer inzet
ten van het leerplan. 

W i j vinden dat er geen excuus 
is aan t e voeren om een zo 

belangri jk leerplan 
als PAD t e laten verwateren 

De FODOK, ontstemd over de 
onderzoeksresultaten, schrijft in 
haar jaarverslag 1999: "Hoewel wij 
begrip hebben voor de overbelas
ting op de scholen voor doven, vin
den wij dat er geen excuus is aan te 
voeren om een zo belangrijk leer
plan als PAD te laten verwateren. 
Sociale vaardigheden en begrip voor 
eigen en andermans gevoelens en 
handelen komen dove kinderen niet 
vanzelf aangewaaid". 
De bevindingen van Joha brachten 
binnen de scholen voor dove kinde
ren de discussie over het gebruik 
van PAD weer op gang. 
Zeker ook omdat Joha signaleert dat 
leerlingen uit het onderzoek op 
bijna alle gemeten gedragsaspecten 
vooruitgang vertonen. De sociale 
vaardigheden blijken vergroot, 
evenals het vermogen om gevoelens 
van zichzelf en van anderen te her
kennen en te benoemen. Leerlingen 
blijken beter in staat zich te beheer
sen en in conflictsituaties kunnen zij 
hun gedrag beter beheersen. Ook de 
probleemoplossende vaardigheden 
bleken verbeterd. 
In het onderzoek van Reed (1999) 
voor de National Deaf Children's 
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Society naar de effectiviteit van PAD 
op vier dovenscholen en drie 
hearing-impaired units kwamen 
soortgelijke gegevens naar boven. 
Reed vond de volgende kwantitatie
ve resultaten: significante verbete
ring van emotionele vaardigheden, 
zoals emotieherkenning, labellen 
van emoties en emotiewoorden
schat. 
Daarnaast was er een vooruitgang 
merkbaar ten aanzien van het zelf
beeld en de emotieregulatie. 
Opmerkelijk was het gegeven dat de 
onderzoeksgroep een grotere lees
vaardigheid vertoonde dan de con
trolegroep. 
In kwalitatief opzicht werden de 
volgende resultaten gemeten: kinde
ren waren meer reflectief, ze hadden 
een grotere mate van emotioneel 
begrip, PAD-technieken werden ook 
bij andere schoolvakken ingezet en 
de leerlingen hadden ten opzichte 
van de controlegroep een grotere 
emotiewoordenschat. 

3. De ontwikkeling van PAD binnen 
het Nederlandse onderwijs 

In haar boekje Samen op PAD 
schrijft Joha dat de ondervraagde 
leerkrachten aangaven dat bepaalde 
onderdelen uit het PAD-leerplan 
saai waren of onvoldoende aanspra
ken. Wat de meeste leerkrachten 
echter niet wisten was dat het leer
plan vanaf 1993 voortdurend ver
nieuwd is. 
In de periode 1993-1995 werd het 
leerplan bewerkt voor een brede 
groep scholen binnen het speciaal 
onderwijs (o.a. lom, mik, zmok, 
zmlk en scholen voor auditief en 

1987; 1991 (Ie en 2e druk) 
auditief gehandicapte kinderen 

communicatief gehandicapten) en 
voor basisscholen in onderwijsvoor-
rangsgebieden. Dit leidde tot een 
derde druk van het PAD-leerplan: 
PAD voor brede doelgroepen. (Zie 
figuur 1). 
Op De Schakel, een school voor 
zmlk te Kampen, waren de ervarin
gen uitermate positief. 
De principes en lesideeën uit het 
leerplan bleken bijzonder effectief te 
zijn bij de begeleiding van de soci-
aal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. Men gaf echter aan dat 
de leerkrachten bijzonder veel ener
gie moesten stoppen in het aanpas
sen van de lessen. Het niveau en het 
lestempo bleken onvoldoende afge
stemd op de specifieke instructiebe
hoeften van zeer moeilijk lerende 
kinderen. 
Deze ervaringen waren voor het 
Seminarium voor Orthopedagiek 
aanleiding om met behulp van een 
twaalftal projectscholen een eigen 
leerplan voor de specifieke doel
groepen te ontwikkelen op grond 
van het bestaande PAD-leerplan. De 
lessen werden onder andere uitge
probeerd en ontwikkeld op de S. 
Jonkerenschool uit Rotterdam en 
Effatha, afdeling Arentshof uit 
Zoetermeer. 
Het nieuwe leerplan verscheen in 
oktober 1999 op de markt en is 
geschikt voor kinderen en jonge 
mensen met een verstandelijke 
en /of meervoudige handicap. Er 
moet hierbij worden gedacht aan 
scholen voor zeer moeilijk lerende 
kinderen, PI.-scholen en scholen 
voor kinderen die naast een auditie
ve of motorische handicap ernstige 
leerproblemen hebben. 

1996 (3e druk) 
brede doelgroep: 
basisonderwijs (achterstandssituaties) en speciaal onderwijs 

1999 (4e druk) 
specifieke doelgroepen: 
kinderen/jonge mensen met een verstandelijke en/of meervoudige 
handicap 

Figuur 1. Overzicht PAD-leerplannen naar druk en doelgroep 

4. De onderdelen van het PAD-leer
plan voor specifieke doelgroepen 

Ik ga voor pad 
Ik ga voor PAD bestaat uit een versie 
voor het speciaal onderwijs en een 
versie voor het voortgezet speciaal 
onderwijs. De lessen kunnen wor
den gezien als een basale inleiding 
op de overige lessen. 
Bij de ontwikkeling van de lessen is 
men uitgegaan van het gegeven dat 
bij veel kinderen in het speciaal 
onderwijs het lichaamsbesef en zelf
besef onvoldoende geïntegreerd zijn 
in de persoonlijkheidsontwikkeling 
van het kind. Dat betekent dat in de 
lessen het eigen lichaamsbeeld cen
traal staat. Zo wordt in een aantal 
lessen ingegaan op het herkennen, 
aanwijzen en benoemen van 
lichaamsdelen. Dit wordt concreet 
uitgewerkt in activiteiten als het 
maken van verfafdrukken van han
den, het zingen van liedjes en het 
aannemen van houdingen. 
Daarnaast besteedt men ook aan
dacht aan het visualiseren van de 
eigen levensgeschiedenis. In de les
sen voor het vso wordt dit nader uit
gewerkt door aandacht te besteden 
aan foto's en fotoboeken die de leer
lingen meebrengen. 
Een derde invalshoek betreft de her
beleving van diverse zintuiglijke 
ervaringen, zoals horen, zien, voelen 
en ruiken. Veel kinderen genieten 
van deze lessen, omdat ze door mid
del van allerlei proefjes en spelletjes 
heel concreet bezig zijn. Een van de 
suggesties die bijvoorbeeld wordt 
uitgewerkt is het proeven van etens
waren met uiteenlopende smaken, 
zoals jam, azijn, zuurkool en zoute 
drop. 

Versterken van het zelfbeeld 
Het versterken van het zelfbeeld 
loopt als een rode draad door het 
gehele leerplan. Door middel van 
het zogenaamde 'Padkind van de 
dag' komt elk kind een keer aan de 
beurt om gedurende een dag in het 
middelpunt van positieve belang
stelling te staan. Hij of zij is die dag 
de hulp van de leerkracht en mag 
allerlei leuke karweitjes doen of bij
voorbeeld een spel voor de gymles 
uitkiezen. Dit is echter niet het 
belangrijkste onderdeel van dit sys
teem. 
Heel bijzonder is dat het 'Padkind' 
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gedurende de dag complimenten 
ontvangt van de leerkracht en de 
klasgenootjes. Ook wordt het kind 
gestimuleerd om zichzelf te compli
menteren. 
Het geven en ontvangen van com
plimenten krijgt om die reden 
nadrukkelijk aandacht binnen de 
lessen. De dag wordt meestal fees
telijk afgesloten met een rondje 
complimenten waarbij een aantal 
complimenten op een mooie lijst 
bijgeschreven wordt, zodat het kind 
ook iets tastbaars mee naar huis kan 
nemen. 

Werken aan zelfcontrole 
In het leerplan is zelfcontrole een 
eerste belangrijke stap op weg naar 
het zelfstandig probleemoplossen. 
Met behulp van een verhaal over 
een schildpadje dat door zijn 
impulsieve manier van handelen 
regelmatig in de problemen 
geraakt, wordt de leerlingen duide
lijk gemaakt dat er in probleemsitu
aties een 'nadenkmoment ' is. In het 
verhaaltje leert het schildpadje dat 
'je af en toe even in je schild terug
trekken, rustig worden en even 
nadenken voordat je wat doet ' een 
effectieve strategie is. Het leren her
kennen van dit nadenkmoment en 
het vertonen van zelfcontrole wordt 
daarna zowel binnen als buiten de 

klas geoefend. 
Een extra hulpmiddel is het zoge
naamde 'stoplicht'. Het stoplicht is 
een visualisatie van een eenvoudig 
probleemoplosmodel . Het rode 
licht betekent: stop, word rustig, 
wat is er aan de hand? Het oranje 
licht gaat in op wat je het beste kunt 
doen. 
Als je weet hoe je het aan gaat pak
ken, probeer je de oplossing uit: het 
groene licht. 

Gevoelens 
In het leerplan neemt het verwer
ven van emotionele vaardigheden 
een belangrijke plaats in. Het gaat 
daarbij om vaardigheden als het 
herkennen en benoemen van gevoe
lens bij jezelf en de ander en het 
kunnen reguleren van gevoelens als 
boosheid of opwinding. 
In het PAD-leerplan worden veel 
gevoelens besproken, getoond via 
foto's en tekeningen en in rollen
spelen uitgespeeld. 
De speciaal voor dit leerplan ver
vaardigde 'emotiekaartjes' vormen 
een belangrijk hulpmiddel voor de 
transfer van het geleerde naar de 
praktijk van alledag. 
Een emotiekaartje is een kaartje met 
daarop een tekening van een meisje 
of jongen. De mimiek, lichaamshou

ding , context, kleur van het kaartje 
en een onders teunend woordje 
maken duidelijk welk gevoel wordt 
afgebeeld. (Gele kaartjes staan voor 
fijne gevoelens, zoals blij of trots; 
blauwe kaartjes staan voor nare 
gevoelens, zoals verdrietig of iets 
niet leuk vinden). 
Iedere leerling heeft een serie van 
deze kaartjes in zijn bezit. Het is de 
bedoeling dat de leerling op gezette 
tijden nadenkt over zijn gevoelens 
en het bijpassende emotiekaartje in 
een houdertje op zijn tafel plaatst. 
De leerkracht geeft leerlingen op 
deze momenten de ruimte om over 
hun gevoelens te praten. Deze 
werkwijze biedt ook kinderen met 
bijvoorbeeld een vertraagde taal
ontwikkeling een prima alternatief 
om gevoelens te uiten. 
Kinderen met moeilijk gedrag zul
len ervaren dat het prettiger is om 
positieve aandacht voor gevoelens 
te krijgen, dan negatieve aandacht 
voor ongewenst gedrag (dat vaak 
voortvloeit uit het niet kunnen 
uiten van gevoelens). 
Het blijkt dat een grote groep leer
lingen rustiger gedrag gaat verto
nen, omdat zij eindelijk kunnen 
beschikken over een begrippenka
der waarmee zij op een geaccep
teerde wijze gevoelens van onvrede 
kunnen uiten. 
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NIVEAU 1 : de 3 stappen van het stoplicht 

rood : stoppen en rustig nadenken 
oranje : rustig aan, wat kan ik doen? 
groen : vooruit, probeer je plan 

NIVEAU 2 : probleem oplossen in 5 stappen 

A. Stop, wordt rustig 
B. Wat is het probleem? 
C. Wat kan ik doen? 
D. Probeer het maar 
E. Ging het goed? 

NIVEAU 3 : probleem oplossen in 11 stappen 

1. Rustig, nu nadenken 
2. Het probleem vaststellen 
3. De gevoelens (van jezelf en de ander) vaststellen 
4. Een doel bepalen 
5. Allerlei oplossingen bedenken 
ó. Nadenken over mogelijke gevolgen 
7. De beste oplossing kiezen 
8. Een plan opstellen 
9. Dat plan uitproberen 
10. Kijken wat er gebeurt 
11. Een ander plan of een andere oplossing proberen 

als het eerste niet goed uitpakt 

Figuur 2. De 3 niveaus van probleem oplossen 

Probleemoplossen op drie niveaus 
In het laatste deel van het leerplan 
wordt het zelfstandig probleemop
lossen verder uitgewerkt. Voor som
mige leerlingen zal een verdere ver
dieping van het proces van het pro
bleemoplossen niet zijn weggelegd. 
Het leerplan biedt scholen de moge
lijkheid om afhankelijk van de intel
lectuele mogelijkheden van de leer
lingen het probleemoplossen op drie 
niveaus te behandelen. 
(Zie figuur 2). 

Tijdens het proces van het probleem
oplossen zal het voor de leerlingen 
steeds duidelijker moeten worden 
dat zij meer en meer verantwoorde
lijk zullen gaan worden voor de keu
zen die zij maken. Dit komt bijvoor
beeld duidelijk naar voren bij een 
vraag als: Wat kan ik doen? (niveau 
2 - stap C). 
Leerlingen hebben grofweg drie 
gedragsalternatieven: 
• Passief gedrag: weglopen, 

niets doen, huilen etc. 
• Agressief gedrag: vechten, 

schelden, spugen etc. 

• Actief gedrag: hulp vragen, zeggen 
dat iets je niet zint, overleggen etc. 

Door uitgebreid in te gaan op moge
lijke gevolgen van gedragsalterna
tieven willen we leerlingen stimule
ren om voor elke sociale context een 
passende ( en dus effectieve) keuze 
te maken. 

De t i jd l i jkt meer dan rijp 
voor een systematische 
aanpak van de sociaal-

emotionele ontwikkeling van 
kinderen. 

5. Weer op pad met PAD 

Als we terugkijken op veertien jaar 
PAD in Nederland dan kunnen we 
vaststellen dat het leerplan geens
zins aan actualiteit heeft ingeboet. 
Gedrag en de aandacht voor gevoe
lens blijven belangrijke thema's bin
nen de opvoeding op school en 
thuis. 
Het PAD-leerplan heeft, zoals boven 

reeds geschetst, belangrijke ontwik
kelingen doorgemaakt en is inmid
dels op een groot aantal scholen 
ingevoerd. 
De scholen binnen REC 2 bezinnen 
zich op passende (ortho-)pedagogi-
sche interventies om de rol als 
expertisecentrum waar te kunnen 
maken. De tijd lijkt meer dan rijp 
voor een systematische aanpak van 
de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Het PAD-leerplan kan 
scholen daarbij een helpende hand 
bieden. Kortom, scholen zouden 
zich moeten beraden of zij (weer) op 
pad gaan met PAD. 
Reed (1999) besluit haar publicatie 
met een toepasselijk citaat van 
Clulow. We sluiten daar graag bij 
aan: 
"Prevention ... is not about stopping 
something from happening, but 
about establishing a framework 
within which potentially difficult 
experiences can be managed creati
vely". 
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Beelddenkende kinderen en 
kinderen met ernstige spraak-
en taalmoeilijkheden 
L. de Klein, H. Roelofs 

Samenvatting 

In dit artikel wordt eerst ingegaan op het fenomeen beelddenken. Vervolgens 

worden aan de hand van signaleringslijsten en enkele intelligentieprofielen 

de kenmerken van en verschillen tussen esm kinderen en beelddenkende kin

deren concreet gemaakt. Tenslotte worden de bevindingen samengevat en 

wordt nagegaan wat de zoektocht opgeleverd heeft. 

1. Inleiding 

Op een studiedag voor ambulante 
begeleiders sh/esm van regio Zuid 
met als thema 'beelddenken en 
onderwijsproblemen' herkenden veel 
van de aanwezigen de genoemde 
beelddenkkenmerken bij de kinderen 
die ze op hun scholen tegenkomen. 
En dit in zo'n sterke mate, dat zelfs de 
vraag " zijn alle esm kinderen beeld
denker?" op tafel kwam. Een positief 
antwoord op deze vraag zou een te 
snelle en lichtvaardige conclusie zijn. 
Er ontpopte zich een interessante dis
cussie over de kenmerken, de over
eenkomsten, maar vooral ook over de 
verschillen tussen beide groepen. 
Dit was het begin van een boeiende 
zoektocht. 

We worden allemaal als 
beelddenker geboren 

De eerste en tevens voorlopige bevin
dingen en gedachten die we samen 
uitwisselden, hebben we gepresen
teerd op de VeBOSS-conferentie te 
Lunteren 1999 waarvan u in dit arti
kel een neerslag vindt. 

2. Wat is beelddenken 

Beelddenken is een denken in beel
den; een ruimtelijk en woordloos 

manipuleren met voorstellingen. 
Meerdere situaties en gebeurtenissen 
worden tegelijkertijd zichtbaar. Nog 
niet bestaande verbanden worden 
aangebracht en nieuwe, betekenisvol
le gehelen gevormd. 
Iedereen denkt in beelden, zij het niet 
in dezelfde mate. We worden alle
maal als beelddenker geboren. In de 
loop van de tijd ontwikkelen we een 
andere manier, nl. het denken in taal. 
Sommigen blijven echter een sterke 
voorkeur houden voor beeldenken. 

Een vertaling naar woord en begrip 
komt pas in tweede instantie aan de 
orde. 
Beelddenkers doorzien snel complexe 
situaties en komen vaak met onver
wachte en originele oplossingen. 
Ze letten op overeenkomsten en leren 
vooral door zelf te doen en af te kij
ken. In het algemeen hebben ze moei
te met het verwoorden van hun 
gedachten. Ze hebben meestal moeite 
met het opnemen en verwerken van 
informatie waarin volgorde een 
belangrijke rol speelt. Het zijn op 
school m.n. de technische vaardighe
den op het gebied van lezen, spellen 
en/of vreemde talen die een struikel
blok vormen. 

3. Kenmerken van beelddenkende 
kinderen en esm kinderen 

Om de overeenkomsten en verschil
len in kaart te brengen hebben we 
gebruik gemaakt van een algemene 
en een didactische signaleringslijst 
die gebruikt wordt om beeldden
kers op te sporen. Ook hebben we 
enkele WISC-R intelligentieprofie
len van zowel beelddenkende als 
esm kinderen naast elkaar gelegd 
en vergeleken. 

I n het algemeen hebben ze 
moeite met het verwoorden 

^/an hun gedachten 

De signaleringslijsten 
Bij het nalopen van onderstaande lijs
ten hebben we de items gemarkeerd 
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De signaleringslijsten beelddenken. 

SPREKEN 
• struikelen over woorden (denken gaat sneller dan praten) 
• verhaspelen van woorden 
• maken veel gebaren als ze vertellen 

LUISTEREN 
• gericht luisteren blijft achter i.t.t. ontdekkend zien 
• vertraagde of te snelle reactie op aanwijzingen en opdrachten 
• slecht luisteren bij zaken buiten de direct zichtbare belevingswereld 
• luisteren met een 'half oor' 
• moeite met het verwerken van mondelinge informatie 

(onthouden van instructies, kwijtraken van de rode draad bij instructies) 
• veel misverstanden in de communicatie (vatten te letterlijk op 

van wat er wordt gezegd; vatten standjes,voor anderen bedoeld persoonlijk op) 

TAALONTWIKKELING 
• moeite met het koppelen van woorden aan beelden 
• woord vindingsproblemen (dinges die, dinges dat) 
• eigen(aardig) woordgebruik 
• geen belangstelling voor rijmspelletjes 
• weinig lijn in de verhalen die ze vertellen (grote gedachten-

sprongen, beginnen achteraan of zomaar ergens in het 
midden, verhalen hangen als los zand aan elkaar) 
vrij beperkte, maar wel originele woordenschat 

LEERSTIJL 
• reageren meer op visueel dan op auditieve informatie 
• leren door doen en afkijken 
• willen zelf ontdekken 
• moeite met controleren van eigen werk 

MOTORISCHE ONTWIKKELING 
• verhoogd vatbaar voor ongelukjes / onhandig 
• moeite met leren fietsen, zwemmen, schrijven, enzovoort 
• slecht of geen ritme- of maatgevoel 
• problemen met de fijne motoriek 

ORIËNTATIE IN TIJD EN RUIMTE 
• gebrekkig tijdsbesef 
• moeite met oriëntatie in de ruimte 
• verwarring links/rechts 
• moeite om zaken in (volg)orde te houden 

OVERIGE KENMERKEN 
• te kinderlijk gedrag gezien hun leeftijd 
• oververmoeid, zeker als de vakantie nadert 
• wisselend prestatiepatroon 
• gemakkeliJK afleidbaar 
• intense spelactiviteiten (rollenspel, constructiemateriaal) 
• moeite met het afmaken van dingen 
• afhankelijk van omstandigheden (systematiek/structuur) 
• associatief 

groot doorzettingsvermogen 

• veel fantasie, vindingrijk origineel 
• dromerig / teruggetrokken in eigen wereldje 
• intuïtief veel begrijpen van wat er om ze heen gebeurt 
• (over)gevoelig 
• wisselend zelfbeeld 
• overdreven rechtvaardigheidsgevoel 
• empathisch / sociaal zeer bewogen 
• koppig / halsstarrig 
• rommelig / chaotisch / vergeetachtig 
• moeite met het zich houden aan regels 

DIDACTISCHE KENMERKEN 

LEZEN 
• moeite met het koppelen van klanken aan letters 
• moeite met auditieve synthese 
• moeite met vasthouden van woordbeeld 
• spellend en/of radend lezen 
• anticiperend lezen 
• moeite met hardop lezen (laag tempo, hortend en stotend) 
• veel fouten bij m.n. kleine woorden (als, dan, het, de) 
• verwisseling van lidwoorden 
• zwak in technisch lezen 
• goed in begrijpend lezen: actief gebruik van aanwezige 

kennis en gericht op ontdekken van samenhang 

SPELLEN 
• foutenbeeld wordt bepaald door oriëntatie fouten (au-ou, ei-ij) 
• bij jonge beelddenkers m.n. fouten van auditieve oorsprong: 
• verwisseling van klinkers, medeklinkers en tweeklanken (a-o, k-h, eu-ui) 
• volgorde fouten (dorp-drop) 
• weglaten en/of toevoegen van letters (herftst-hefst) 
• zwak of niet ontwikkeld foneembesef 
• betekenis (beeld) gaat vooraf aan het woord- of klankbeeld (vragtwagen) 
• onzekerheid w.b. de toepassing van spellingregel of overgeneralisatie (keukken) 

SCHRIJVEN 
• foutenbeeld wordt bepaald door oriëntatie fouten (au-ou, ei-ij) 
• grote gedachtensprongen waardoor tekst onbegrijpelijk wordt 
• struikelen over spelling, grammatica en interpunctie waardoor teksten 

moeilijk leesbaar zijn 
• meer spelfouten in opstel dan in dictee 
• producten zijn inhoudelijk origineel 
• vormgeving laat te wensen over 

REKENEN 
• moeite met automatiseren van losstaande procedures 
• meer tijd nodig voor inoefening 
• sterk in toepassen van procedures 
• kennisopname door integratie met reeds bestaande begrippen in het geheugen 
• geleidelijke inpassing in het begrippenkader 
• fouten in uitvoering van bewerking a.g.v. een gebrek aan stabiliteit in het denken 
• problemen bij nieuwe systemen' 
• problemen mede methode-afhankelijk 

die wel voor beelddenkende kinderen 
gelden, maar niet of aanzienlijk min
der voor de esm kinderen. De overi
ge, niet gemarkeerde items gelden 
dus voor beide groepen. 
Duidelijk is dat een groot aantal ken
merken uit deze signaleringslijst 
zowel op beelddenkende kinderen als 
op kinderen met esm van toepassing 
zijn. De gemarkeerde kenmerken c.q. 
verschillen hebben vooral betrekking 
op intelligentie en creativiteit. Hierin 
lijken beide groepen zich te onder
scheiden. Bevestigen de intelligentie
profielen dit vermoeden? . 

WISC-R intelligentieprofielen 
De intelligentieprofielen die hieron
der zijn afgebeeld zijn gemiddelde 
scores van een klein aantal, willekeu
rig geselecteerde kinderen die resp. 
gediagnosticeerd zijn als beelddenker 
en als esm. Het is een verzameling 

van een aantal ervaringsgegevens 
welke niet representatief zijn voor de 
hele groep en daarom niet generali
seerbaar zijn. We zullen er dan ook 
niet een algemene conclusie aan ver
binden. Toch laten we ze u zien 
omdat ze de eerder genoemde ver
schillen en overeenkomsten illustre
ren en wellicht een basis vormen voor 
nieuwe, nader te toetsen, hypothesen. 

Zie Grafiek 1. 

Duidelijk zichtbaar zijn de curven die 
elkaar in pieken en dalen volgen, 
waarbij het profiel van de beeldden
ker op een hoger gemiddelde ligt dan 
dat van een esm kind. De verbale 
intelligentie van de esm kinderen ligt, 
zoals verwacht, beneden het gemid
delde. Ze hebben enerzijds moeite 
met het begrijpen en onthouden van 
wat er gezegd wordt en anderzijds 

met het duidelijk praten en onder 
woorden brengen van hun gedachten. 
Bij de beelddenkers zien we hier weinig 
uitval, al is het niet hun sterkste kant. 
De performale intelligentie wordt 
bepaald door subtesten welke het 
handelend bezig zijn en de visuele 
waarneming meten. Beide groepen 
kinderen scoren performaal hoger 
dan verbaal. 

Zie Grafiek 2. 

Als we binnen de WISC-R verschil
lende factoren onderscheiden zoals: 
• factor aandacht en concentratie, 
waar het gaat om de kwaliteit van het 
geheugen op korte en lange termijn, 
het opnemen en onthouden van infor
matie en de mate van afleidbaarheid; 
• visueel ruimtelijke factor, waar het 
gaat om detailwaarneming, logisch 
redeneren, analyse en synthese van 
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BEELDDENKENDE KINDEREN EN KINDEREN MET ERNSTIGE SPRAAK- EN TAALMOEILIJKHEDEN 

Grafiek 1. X= esm kinderen 0= beelddenkende kinderen Grafiek 2. X= esm kinderen 0= beelddenkende kinderen 
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patronen en het leggen van ruimtelij
ke relaties; 
• verbale factor, waar het gaat om fei
tenkennis, abstract redeneren, woor
denschat en sociale oordeelsvorming; 
kunnen we vaststellen dat beide groe
pen kinderen uitvallen op de factor 
aandacht en concentratie. De beeld
denkende kinderen in iets mindere 
mate dan de esm kinderen. Op de 
visueel ruimtelijke factor scoren esm 
kinderen iets onder het gemiddelde, 
maar vergeleken met de andere facto
ren hoger, terwijl beelddenkers hier 
bovengemiddeld scoren. Op de ver
bale factor scoren de esm kinderen 
beneden gemiddeld, terwijl beeld
denkers hier gemiddeld uit de bus 
komen. 

Beelddenkers hebben vaak 
taalproblemen maar zijn niet 

taalzwak en hebben daarnaast 
compensatieproblemen 

Samenvattend 
De verschillen die ons in eerste 
instantie opvielen tussen beide groe
pen lijken te kloppen. Ook het ver
moeden dat beelddenkers gemiddeld 
(verbaal) intelligent en creatiever zijn 
dan de esm kinderen lijkt door deze 
intelligentieprofielen bevestigd. 
Beelddenkers hebben vaak taalpro
blemen, maar zijn niet taalzwak en 

hebben daarnaast compensatiemoge-
lijkheden. Daarom zal het aantal 
beelddenkende kinderen beperkt op 
de esm scholen aanwezig zijn en 
komen we de beelddenkende kinde
ren relatief meer tegen in de ambu
lante begeleiding. We hebben dus met 
twee verschillende groepen kinderen 
te maken die beiden 'sterk' zijn in 
visueel ruimtelijke taken en 'zwak' in 
het opnemen en vasthouden van 
informatie. In schoolse situaties kan 
dit tot problemen leiden. Daarom zul
len beiden baat hebben bij speciale 
hulp en ondersteuning. We kunnen, 
ondanks de gevonden verschillen 
tussen beide groepen kinderen, 
gebruik maken van eikaars ontwik
kelde inzichten, methoden en ideeën, 
zowel met betrekking tot de diagnos
tiek als met betrekking tot de begelei
ding en ondersteuning. 

4. Tenslotte 

Dit was een voorzichtige stap in het 
vinden van de overeenkomsten en 
verschillen tussen beelddenkende 
kinderen en kinderen met esm. Al 
kunnen we niet komen tot een alge
meen geldende conclusie, één ding 
staat vast: niet alle esm kinderen zijn 
beelddenkers en niet alle beeldden
kers hebben ( ernstige) spraak- en 
taalmoeilijkheden. 
Het zou zeer aan te bevelen zijn om 
verder onderzoek te doen naar de 

relatie tussen beide fenomenen. Ons 
inziens is dat zeker de moeite waard 
en het zou voor beide groepen een 
schat aan zinvolle informatie kunnen 
opleveren. 
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Phonetoqram toont het dynamisch bereik 
van de menselijke stem met betrekking tot 
FO (toonhoogte) en intensiteit (luidheid). 
Logopedisten, KNO-artsen, stem- en 
zangdocenten en zangers hebben veel 
baat bij dit systeem voor het vaststellen van 
de grenzen van de stemfunctie. 
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Vocal Assessment stelt de gebruiker in staat om de 
akoestische en electroglottografische kenmerken van 
aangehouden klinkers op te nemen, te analyseren en weer 
te geven. Zodra de akoestische en EGG golfvormen zijn 
opgenomen en bewerkt, berekent de software automatisch 
de statistische informatie van hun kenmerken. Deze worden 
vervolgens gebruikt om een stemprofiel te plotten. 

Real Analysis biedt dynamische interactieve 
afbeeldingen (direct zichtbare en auditieve 
terugmelding van akoestische prestaties van 
sprekers of zangers) gedurende de productie 
van geluid. 
Model Matching: De akoestische kenmerken 
van een dynamisch spraaksample worden in 
een kleur afgebeeld (toonhoogte patroon 
docent), de poging van de dient in een andere 
kleur. 
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• 111 IBM SpeechViewef III is een prima hulpmiddel bij de behandeling van spraak- en stemproblemen. Het 
. programma is een goede afwisseling op andere middelen en kan door logopedisten, docenten, K.N.O. 

I l l l 

. artsen en de cliëntzelf worden gebruikten kan ook dienen als hulpmiddel bij stem-
I functieonderzoek en stemdiagnostiek. IBM SpeechViewer bestaat uit een CD-ROM en 

een microfoon en draait onder Windows 95/98. 

IBM SpeechViewer III zet hoorbare elementen van stem en spraak om in graf sche 
voorstellingen die tevens auditief kunnen worden weergegeven. De visuele- en 
auditieve terugmelding maakt uw cliënt bewust van o.a. toonhoogte, volume, 

fonatieduur, intonatie, klinker- en 
medeklinkerproductie zowel 
geïsoleerd als in woorden. 

Speech Therapy gebruikt meer dan 30 stem 
geactiveerde videospelletjes voor het geven 
van realtime ondersteuning bij de pogingen 
van de cliënt om verschillen te produceren in 
toonhoogte, luidheid, stemhebbende en 
stemloze fonatie, steminzet, maximale 
fonatieduur, geluid en klinker volgen. 

SpeechViewer III 
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38IG BS Amersfoort 
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over te maken op giro 38,22.23.500, 
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GEHOORD EN GEZIEN 

Vijf jaar oudercursus op de 
beemden. 
M. van Hoeckel en E. van der Voort 

In het afgelopen schooljaar hebben 
we voor de vijfde keer een oudercur
sus gegeven. We willen graag weer
geven hoe deze cursus is ontstaan en 
in de loop van die vijf jaar is aange
past en veranderd. 
Binnenkort verschijnt dit verhaal 
eveneens in het blad FOSS TAAL , 
omdat we zowel leerkrachten en 
scholen, maar ook ouders hopen te 
bereiken. 

Een oudercursus op school de 
Beemden! Dit was wat wij als mede
werkers van school de Beemden in 
Eindhoven al jaren wilden. Deze 
wens werd gevoed door de vele 
opvoedingsvragen die vooral leer
krachten kregen van ouders. Deze 
vragen kwamen vaak met elkaar 
overeen. 
De problematiek van het 'Beemden
kind' is zodanig dat deze van invloed 
is op de wijze waarop het kind wordt 
opgevoed en op de manier waarop 
het contact tussen ouder en kind 
wordt vormgegeven. 
Ieder 'Beemden-kind' is uniek en 
heeft zijn eigen bijzonderheden op 
het gebied van spraak- en taalontwik
keling. De hoorproblematiek kan 
hierbij ook nog een rol spelen. 
De lage leerbaarheid is eveneens van 
invloed op de ontwikkeling. 
Hierdoor zijn er minder compensatie 
mogelijkheden. Het gedrag van het 
kind wordt hierdoor beïnvloed. 
Sommige kinderen voelen zich niet 
begrepen, zijn boos en worden agres
sief. Anderen begrijpen hun omge
ving niet en trekken zich terug in een 
hoekje. Het is voor ouders dan niet 
gemakkelijk om hun kind te begrij
pen en op te voeden. Ouders voelen 
zich vaak machteloos en willen graag 
adviezen hoe ze hun kind kunnen 
helpen. 
Daarom hebben we in 1994 een 
ouderbegeleidster aangesteld binnen 
de Beemden. De bedoeling was dat zij 
de meest zware problemen samen 
met de ouders zou gaan aanpakken 
door middel van individuele ouder

begeleiding waarbij onder andere 
gebruik gemaakt kan worden van 
Video Home Training. 
Daarnaast waren er veel ouders met 
pedagogische vragen en kleinere pro
blemen. Maar ook lichte problemen 
kunnen zwaar worden als ze niet op 
tijd worden aangepakt. Daarom werd 
besloten een cursus voor ouders te 
organiseren. 

Vanuit onze functies als ouderbege
leidster en afdelingsleider/orthope
dagoog maakten we in 1995 een eer
ste opzet voor deze cursus. Onze 
bedoeling was om ouders die infor
matie te geven waardoor zij hun kind 
beter kunnen begrijpen. Dat geeft hen 
de mogelijkheid om hun verwachtin
gen bij te stellen en hun communica
tie aan te passen. 
Belangrijke zaken daarin zijn: het ver
eenvoudigen van taal, het verduide
lijken van situaties, het bieden van 
structuur, het stellen van grenzen en 
het consequent omgaan met afspra
ken. Daarmee wilden we hen zicht 
laten krijgen in hun eigen rol als 
opvoeder en hen laten beseffen welke 
mogelijkheden je hebt als opvoeder 
het gedrag van je kind te beïnvloe
den. 
Dat wij dit zo belangrijk vinden heeft 
te maken met het feit dat wij niet de 
pretentie hebben overal een oplossing 
voor te hebben. 
Het gaat er niet om te zoeken naar 
pasklare antwoorden (die er meestal 
niet zijn) maar wel om het bevorderen 
van een goede afstemming tussen 
ouder en kind. 
We gebruiken hierbij o.a. de basisin
teractie principes uit de Video Home 
Training 

Na vijf jaar 
In vijf jaar tijd werd deze cursus steeds 
wat bijgesteld en aangevuld , mede 
naar aanleiding van de evaluaties met 
de deelnemende ouders, onze eigen 
ervaringen, en vanuit contacten met 
andere instellingen en collega scholen, 
die ook oudercursussen geven. 

De opzet van de cursus ziet er nu als 
volgt uit: 

Ie bijeenkomst: 
Kennismaking 
Uitleg over de opzet van de cursus 
Uitwisselen van de verwachtingen 
Informatie geven over de organisatie 
en het type kind op de Beemden 

2e bijeenkomst: 
Spraak- en taalontwikkeling 
Belang van ondersteunde communi
catie in de taalontwikkeling 
Belang van voorlezen 

3e bijeenkomst: 
De beïnvloedingsmogelijkheden van 
de opvoeder bij de dagelijkse situaties 
in de opvoeding 
Je eigen onzekerheid en onmachtsge-
voelens als opvoeder van een spraak-
en/of taaigestoord kind 

4e bijeenkomst: 
Het belang van visuele ondersteu
ning en het bieden van structuur, uit
wisselen van suggesties 
Evaluatie 

Inhoudelijk is er niet zo veel veran
derd. Er zijn wat accentverschuivingen 
en natuurlijk hebben de nieuwe ont
wikkelingen een plaatsje gekregen. 
Zoals het gebruik van het boek 'Jij bent 
belangrijk voor de ontwikkeling van je 
kind' van het Hanen Centre, dat we 
gebruiken tijdens de bijeenkomst over 
spraak- en taalontwikkeling. 
In de werkvormen die we gebruiken 
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GEHOORD EN GEZIEN 

is wel het een en ander gewijzigd. 
Voorheen lag het accent vooral op 
informatieoverdracht. Nu vindt er 
meer interactie plaats tussen ouders 
onderling en tussen de ouders en ons. 
Naast de theorie is er ook veel ruimte 
voor praktische voorbeelden en oefe
ningen. Deze voorbeelden blijken 
voor veel ouders zeer waardevol te 
zijn, omdat daarmee alles heel con
creet en herkenbaar wordt. Daarom 
willen we een deel van die voorbeel
den uit de ouders zelf laten komen. 
Dit proberen we te bevorderen door 
een aantal opdrachten te geven die ze 
als 'huiswerk' vooraf meekrijgen. 
Zoals het benoemen van moeilijke 
situaties die zich thuis voordoen en 
op welke manier je hiermee omgaat. 
Ook de start van de cursus is anders 
geworden ten opzichte van voorheen. 
Aan de hand van meegebrachte foto's 
van het kind vertelt iedere ouder iets 
over hem of haar. Deze foto's worden 
opgeplakt op grote flaps en elke cur
susavond opnieuw opgehangen. 
Het indelen in groepjes is minder voor
spelbaar geworden. Het blijkt iedere 
keer weer een verrassing hoe dit gaat 
verlopen: een teken onder het koffie-
kopje, het lettertype of de kleur op het 
programmablad. De sfeer in de groep 
wordt daardoor meer ontspannen. 
Door meer variatie in de werkvormen 
zijn ouders actiever geworden. 
Er wordt een grotere inbreng van hen 
verwacht. Ze voeren opdrachten uit 

in groepjes of alleen en koppelen dit 
weer terug in de groep. Hier wordt 
dan nog wat 'theorie' aan toegevoegd. 
Men krijgt steeds de informatie van 
de avond op papier mee, zodat er 
thuis nog eens teruggelezen kan wor
den wat we samen aan ervaringen en 
tips hebben besproken. 
Ouders herkennen veel van eikaars 
verhalen. Hierdoor groeit het contact 
binnen de groep en gaan ouders 
elkaar opzoeken. Dit geeft een sfeer 
van vertrouwen en veiligheid. Dit is 
een voorwaarde om te durven vertel
len over je eigen onmacht en de pro
blemen waar je tegenaan loopt, in een 
groep relatief vreemde mensen. 
Wij nebben ervaren dat ouders elkaar 
zeer goed kunnen helpen en steunen, 
en geven daar op de cursusavonden 
graag de ruimte voor. 
Ook vinden wij het belangrijk dat 
ouders zelf ervaren hoe hun spraak-/ 
taalgestoorde - of slechthorende kind 
gesproken taal ontvangt. Dit probe
ren we na te bootsen door enkele van 
hen met een koptelefoon op een 
gesprek te laten volgen. Een andere 
opdracht bestaat uit een verhaaltje in 
het Fries, waarbij je wel iets van het 
verhaal begrijpt, maar de essentie 
mist. Ouders ontdekken dan hoe 
belangrijk het is op een concrete, vaak 
visueel ondersteunende manier infor
matie te krijgen wanneer je gespro
ken taal niet goed kunt volgen. 
De oudercursus werd tot nu toe één 

maal per jaar gegeven aan ouders van 
nieuwe leerlingen. Onder meer van
uit de ouderraad kwam de vraag om 
deze informatie ook voor een grotere 
groep ouders beschikbaar te stellen. 
Daarom wordt een aantal onderdelen 
uit de oudercursus inmiddels in de 
vorm van de zogenaamde 'koffie-och-
tenden' aan alle belangstellende 
ouders aangeboden. 

De vraag om individuele ouderbege
leiding neemt ieder jaar toe. Een deel 
van de hulpvragen die ouders heb
ben, blijken vaak aan bod te komen in 
de oudercursus. Daarom hebben we 
besloten de oudercursus vaker per 
jaar te gaan geven en hem open te 
stellen voor alle ouders die pedagogi
sche vragen hebben of ondersteuning 
willen in de thuissituatie. 
Wanneer zij eerst de cursus volgen, 
waarin al veel praktische tips worden 
gegeven en handreikingen worden 
gedaan, kan de vraag om individuele 
ouderbegeleiding minder urgent of 
soms overbodig worden. Wanneer 
toch nog individuele ouderbegelei
ding noodzakelijk is, kan terug wor
den gegrepen op de informatie en de 
ervaringen uit de oudercursus. 
Ouderbegeleiding wordt daardoor 
efficiënter en effectiever. 
Tevens zijn we aan het inventariseren 
hoeveel Turkse en Marokkaanse 
ouders wel interesse in de cursus 
hebben maar niet komen vanwege 

Reactie van ouders. 

Een ouderpaar schreef het volgende stuk in de schoolkrant: 

Een aanrader? 
Ja, dat is het volgens ons voor elke 'nieuwe' Beemden ouder. U 
vraagt zich natuurlijk af wat we nu bedoelen met deze titel. Dat 
willen wij graag in dit stukje toelichten. 
Wi j bedoelen hiermee dan de oudercursus van De Beemden die 
in het begin van dit jaar werd gegeven op de school aan de 
Leuvenlaan. Als ouder konden we gratis deelnemen aan deze 
vier avonden die gemiddeld één keer in de twee weken plaats 
vonden. Deze cursus werd uitstekend verzorgd door Els van der 
Voort en Marije van Hoeckel en enkele gastsprekers. Op deze 
avonden werden boeiende onderwerpen behandeld zoals: 
- Het 'anders' zijn van het Beemden kind. 
- De taalontwikkeling. We kregen uitleg hoe we ons kind kunnen 
helpen bij zi jn/haar taalontwikkeling volgens de VAT-methode 
(Hanen Centre). Deze avond werd verzorgd door de logopedis
ten van De Beemden: Wendy van Gils en Annelies Bron. 
- Opvoeden. Hoe doen we dat? Hoe belonen/straffen we ons 
kind? Hoe praten we met ons kind? etc. 

- Visuele ondersteuning en gedrag. Hier werd door Pierre Pas, 
leerkracht van De Beemden, beeldend uitgelegd hoe belangrijk 
de pictogrammen zijn voor onze kinderen. 
We hebben ons al deze avonden geen minuut zitten vervelen. 
De ontvangst was meer dan hartelijk en over de verschillende 
onderwerpen werden we eerst voldoende geïnformeerd om ver
volgens in kleine groepen van gedachten te wisselen en vervol
gens te discussiëren over de onderwerpen. Na afloop van elke 
cursusavond kregen we alle informatie en tips over de onder
werpen keurig op papier gezet mee naar huis zodat we daar 
alles nog eens rustig na konden lezen. Zeker als nieuwe ouders 
heb je veel onbeantwoorde vragen en wil je graag ervaringen 
uitwisselen met andere ouders. 

Deze cursus was voor ons ook heel prettig en leerzaam. Dit 
kwam mede door de inzet en betrokkenheid van de cursusleid
sters en de andere 'nieuwe' Beemden ouders. 
Wi j kijken dan ook met heel veel plezier terug naar deze cursus 
en hopen dat er volgend jaar weer veel nieuwe ouders zich 
opzullen geven voor deze aanrader. 

De ouders van Dirk Jan van Ekris 
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Begeleidervoorziening voor doofblinden 

GEHOORD EN GEZIEN 

rziening voor doofblinden 

hun gebrekkige kennis van de 
Nederlandse taal. Bij voldoende 
vraag willen we, in samenwerking 
met onze contactpersonen voor 
anderstaligen, eventueel een eigen 
cursus voor hen draaien. 

Onze ervaringen en die van de 
ouders in de afgelopen vijf jaar zijn 
dermate positief dat we vol enthou
siasme op deze ingeslagen weg wil
len doorgaan en zoals gezegd in fre
quentie willen uitbreiden. 
We hopen dat we op deze manier een 
grote groep ouders blijven bereiken. 

Mevr. Marije van Hoeckel is werk
zaam als ouderbegeleider en Video 
Home Trainer binnen de Beemden. 
Mevr. Drs. Els van der Voort is 
werkzaam als afdelingsleider en 
orthopedagoge op de Beemden. 

Doofblinde mensen kennen ernstige 
problemen met horen en zien. Elk 
moment van de dag ondervinden zij 
de directe gevolgen van deze gecom
bineerde handicap. De beperkingen 
liggen voornamelijk in de communi
catie, in de informatieverwerking, de 
mobiliteit en activiteiten. De gecom
bineerde handicap doofblindheid 
blijkt in de praktijk voor velen een 
onbekend fenomeen. Een blinde met 
een blindenstok heeft ieder op straat 
wel gezien. En, onder meer via de 
introductiespot van de Euro op de 
televisie, heeft doofheid meer aan
dacht geschonken. De combinatie van 
beide, doof én blind, wat kan een bui
tenstaander zich daarbij voorstellen? 
Vinden de mensen met deze zo bij
zondere handicap wel plezier in hun 
leven? 
Tot voor kort konden doofblinden 
slechts een beroep doen op familiele
den, buren en kennissen. Zij waren 
oor en oog voor de doofblinde. Met 
ingang van 1 april van dit jaar echter 
is er voor de doofblinden en hun 
omgeving steun via de Begeleider
voorziening Doofblinden. 

Begeleidervoorziening inhoudelijk 
Sinds 1 april van dit jaar bestaat voor 

doofblinde mensen de mogelijkheid 
om voor maximaal 208 uur per jaar 
een beroep te doen op een of meer 
betaalde begeleiders. Voorwaarde 
voor de doofblinde is dat deze zelf
standig woont (niet in een AWBZ-
instelling) én 18 jaar of ouder is. Mede 
dankzij de inzet van begeleiders kun
nen doofblinden deelnemen aan het 
maatschappelijk leven op een wijze 
zoals zij dat zelf wensen. Zo ontstaan 
mogelijkheden om met de begeleider 
samen te gaan winkelen, te sporten, 
een museum te bezoeken enz. De 
begeleider werkt als freelancer voor 
de deelnemer en ontvangt een ver
goeding voor de begeleide uren. 
Voorts krijgt de begeleider reiskosten 
van en naar de woning van de doof
blinde vergoed. 
In tegenstelling tot eerdere berichten 
werkt de begeleider NIET in dienst 
van het Instituut voor Doven. 

Voor de regeling stelde het Ministerie 
van VWS tot en met 2001 (als experi
ment) subsidie beschikbaar. De 
Federatie Nederlandse Ge-handicap-
tenraad is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en het opzetten van de 
begeleidersvoorziening. 
De coördinatie ligt in handen van het 

Instituut voor Doven in Sint-Michiels
gestel; bij de uitvoering is ook Kalo-
rama te Beek/Ubbergen betrokken. 

Momenteel beschikt een veertigtal 
deelnemers over één of meerdere 
begeleiders. Bemiddeling voor nog 
eens 35 deelnemers is gaande. In 
totaal zijn er honderd begeleiders 
betrokken bij de voorziening. 
Aanmelden is desondanks nog moge
lijk, zowel door deelnemers als door 
begeleiders. 

Meer informatie over het project 
begeleidervoorziening is te verkrijgen 
- ook in grootschrift, braille of casset
te via Instituut voor Doven. Gelieve 
aan te geven of het aanmelding als 
deelnemer dan wel begeleider betreft. 
Instituut voor Doven, Project Begelei
dervoorziening doofblinden, Theere-
straat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel 
tel. 073 - 55 88 281 
tt 073 - 55 88 279 
fax 073 - 55 88 239 
e-mail: begeleidersproject@ivd.nl 

Gitte Rosmulder, projectmanager 
Begeleidervoorziening Doofblinden 
Martin Bergman, projectassistent 
Begeleidervoorziening Doofblinden 
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VAN DE BESTUREN 

In het nieuwe schooljaar is het 
bestuur van de VeBOSS van start 
gegaan onder leiding van een nieu
we voorzitter, Theo van Munnen en 
met vier nieuwe bestuursleden, 
Rini Aerden (A. Roozendaalschool, 
Amsterdam), Han Alferink (De 
Spreekhoorn, Breda), Ton Broerse 
(Mgr. Hermusschool, Amsterdam) en 
Ebelien Koppen (Huizingschool en 
Het Maatman in Enschede). 
En er is nog meer nieuw: de werkwij
ze van het bestuur. Waar in het verle
den de dagelijks bestuursleden van 
de VeBOSS het meeste uitvoerende 
bestuurswerk voor hun rekening 
namen, is nu ieder bestuurslid ver
antwoordelijk voor een beleidster
rein. Voorbeelden van beleidsterrei
nen zijn: onderwijsontwikkeling en 
wetenschap, ambulante begeleiding 
en ouder- en gehandicaptenorganisa
ties. 

Het bestuur van de VeBOSS heeft 
inmiddels besloten in augustus 2000 
te starten met de tweede fase van het 
Plan van Aanpak voor de classificatie 
van ernstige spraaktaalmoeilijkhe-
den. De aandachtspunten in deze 

tweede fase zijn: 
• Implementatie, evaluatie en aan
passingen van het (VeBOSS)protocol 
in overleg met de gebruikers en het 
ministerie van Onderwijs. 
• Onderlinge afstemming van de 
deelprotocollen. 
• Verfijning van de indicatiecriteria 
met aandacht voor allochtone, meer
voudig gehandicapte en oudere kin
deren. 
• Ontwikkeling en verheldering van 
de handelingsgerichte diagnostiek. 
Om deze tweede fase te kunnen reali
seren heeft het bestuur een subsidie-
verzoek ingediend bij het ministerie. 
Deze volgende fase zal vooral aan
dacht krijgen op de DERDE LANDE
LIJKE CONFERENTIE 'SAMEN 
WERKEN' die op 2 FEBRUARI 2001 
zal plaatsvinden. 

De VEDON en de VeBOSS zullen in 
het komend jaar nog intensiever gaan 
samenwerken. Dit zal volgend kalen
derjaar leiden tot een fusie. Door 
middel van gezamenlijke nieuwsbrie
ven, werkgroepen, conferenties zal de 
expertise van doof, slechthorend en 
esm voor alle medewerkers in de sec

tor gemakkelijk bereikbaar zijn. 
Omdat de samenwerking voor beide 
organisaties en al hun leden meer
waarde heeft, rekenen de besturen 
erop dat alle leden van de beide ver
enigingen de samenwerking en fusie 
gaan ondersteunen. 

André Braun en Marjan Bruins, 
namens het bestuur van de VeBOSS 

De ledenadministratie van 
de VeBOSS en de VEDON 
gaat helemaal gecontro
leerd worden. In de vorige 
Van Horen Zeggen vond u 
een registratiebon, die u in 
moest vullen en opsturen 
naar het Landelijk Bureau. 
Inmiddels komen er al veel 
reacties binnen. De besturen 
vragen u de bon snel op te 
sturen, indien u dat nog niet 
heeft gedaan. 

R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e n van een a r t i k e l 
De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in artikelen die wor
den aangeboden. Daarom moet kopij aan onderstaande criteria voldoen. 

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

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

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

Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd zijn en op de juiste 
wijze ingedeeld en genummerd. Geschreven tekst nooit in een schema 
(figuur) aanbrengen. Bij grote illustraties, die vanwege het formaat van 
Van Horen Zeggen verkleind moeten worden, mag dit verkleinen geen 
onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. Wij zien de illustraties 
graag op diskette aangeleverd in EPS of TIFF formaat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, zodat de inhoud op 
juiste wijze kan worden weergegeven. Eenvoudige persoonlijke aante
keningen zijn onvoldoende. De spelling is die van de voorkeursspelling 
(Groene Boekje). In wetenschappelijke artikelen moet vaktaal zoveel 
mogelijk worden vermeden of zodanig omschreven, dat de tekst voor 
het merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Door Annelies Bron, lid van de 
redactie. 

Horen, 28e jaargang, juli/augus
tus 2 0 0 0 , nummer 4 
Florence van Berckel, Wel horen, 
maar niet verstaan. 
Nicolle van Schijndel toonde via 
onderzoek aan waar het aan ligt dat 
sommige slechthorenden spraak wel 
kunnen horen, maar niet kunnen ver
staan. Onlangs promoveerde zij hier
op aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Het blijkt voor slechtho
renden heel moeilijk spraak van ruis 
(dus spraak in een rumoerige omge
ving) te onderscheiden. 

De wereld van het jonge kind, 
jaargang 2 7 , nummer 10, juni 
2000 
Het laatste nummer van het vorige 
schooljaar is een themanummer, 
gewijd aan kindvolgsystemen. 
Kindvolgsystemen kunnen een rol 
spelen bij het verbeteren van de kwa
liteit van het onderwijs. De keuze van 
zo'n systeem hangt samen met de 
visie die er binnen een school op het 
onderwijs is. 
In dit themanummer wordt door 
auteurs uit Nederland en België aan
dacht besteed aam de meest gebruik
te systemen in ons land. 
Zo is er aandacht voor Horeb, het 

observatiesysteem behorend bij 
Basisontwikkeling (in nummer 2 van 
Van Horen Zeggen werd hieraan een 
artikel gewijd). 
Julia Moons besteedt aandacht aan 
een Procesgericht Kindvolgsysteem 
voor jonge kinderen. Zij is al lange 
tijd actief in het project Ervarings-
Gericht Onderwijs. 
In oktober 2000 verschijnt het Pravoo 
leerlingvolg- en hulpsysteem NIEUW, 
als opvolger van de in 1994 versche
nen versie. Luc Koning bericht hier
over. 
Achtereenvolgens komt verder onder 
andere aan bod: Ontwikkelingsvolg-
model jonge Kinderen, het Piramide
programma, het programma Kaleido-
scoop, kindvolgsysteem voor het 
Montessorionderwijs, Observatie in 
de Vrije School. 
Tot slot wordt ingegaan op het toe
zicht van de inspectie. Het gaat er 
met name om dat een volgsysteem 
overeenkomt met de visie op het 
onderwijskundig beleid. Het is niet 
de taak van de inspecteur om een 
oordeel te vellen over de kwaliteit 
van het systeem. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 
nummer 7 / 8 , juli/augustus 
Ook dit nummer is een Themanum
mer, gewijd aan de opvang van jonge 
risicokinderen. Het nummer wordt 

verzorgd door een consortium van de 
Universiteit van Leiden en de 
Rijksuniversiteit Utrecht. 
Er is aandacht voor nieuwe ontwik
kelingen. 
F. Janssen-Vos e.a. besteden aandacht 
aan de opvang van jonge risico kin
deren in regulier en speciaal basison
derwijs vanuit de Visie van 
Basisontwikkeling. 
G. M. Van de Aalsvoort gaat onder 
andere in op omgevingscomponen
ten die naast de kindgebonden facto
ren een rol spelen bij het jonge risico
kind. Daarnaast gaat hij in op een 
onderzoek waar gekeken is naar de 
expertise van leerkrachten die deze 
moeten hebben om leersituaties in te 
richten voor kinderen die al eerder 
zijn 'vastgelopen' op een school. 
G.J. Reezicht beschrijft de toepassing 
van voor- en vroegschoolse program
ma's voor kinderen in achterstandssi
tuaties, te weten Kaleidoscoop en 
Piramide. Deze programma's streven 
naar het voorkomen van achterstan
den in de latere schoolloopbaan. 

W. van Werkhoven doet verslag over 
de wijze waarop kinderen uit de 
onderbouw van reguliere en speciale 
basisscholen vertellen over hun bele
ving van onderwijsleersituaties en de 
rol die de leerkracht daarbij heeft. 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Door Harry Knoors, lid van de 
redactie 

The Volta Review, vol. 100, nr.5, 
2000 
In het aprilnummer van Van Horen 
Zeggen van dit jaar besprak ik in deze 
rubriek een bijdrage van Christine 
Yoshinaga-Itano, als hoogleraar werk
zaam aan de Universiteit van 
Colorado in de Verenigde Staten. 
Haar naam is vooral verbonden aan 
onderzoek naar de effecten van vroe
ge screening van gehoorstoomissen 
(al enkele dagen na de geboorte) en 
daarop volgende begeleiding op de 
spraak-, taal- en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van jonge slechthoren
de en dove kinderen. Haar lezing op 
het 19e International Congress on 

Education for the Deaf in Sydney (juli 
2000) was spraakmakend. Ónder haar 
leiding uitgevoerd longitudinaal 
onderzoek naar het effect van vroege 
identificatie en begeleiding toonde 
aan dat de spraak- en taalontwikke
ling van veel jonge slechthorende en 
dove kinderen binnen de range van 
die van horende kinderen kan komen 
te liggen, mits de interventie ingezet 
wordt voor de zesde levensmaand. 
Yoshinaga's onderzoek heeft de inte
resse voor de vroege ontwikkeling 
van dove kinderen en voor het effect 
van vroege interventie- en begelei
dingsprogramma's aangewakkerd. 
Vlak voor de zomer van dit jaar ver
scheen een themanummer van de 
Volta Review, geredigeerd door 
Yoshinaga-Itano en Allison Sedey, 

getiteld 'Language, speech and social-
emotional development of children 
who are deaf or hard-of-hearing: the 
early years'. Het themanummer telt 
11 bijdrages, gegroepeerd onder de 
kopjes 'taal', 'spraak' en 'sociaal-emo
tionele ontwikkeling'. De bijdrages 
tellen samen 298 pagina's. Hieronder 
volgt een selectie. 
De eerste bijdrage heeft onderzoek 
naar de expressieve ontwikkeling van 
woorden- en gebarenschat van peu
ters en kleuters met gehoorproblemen 
als onderwerp. De data zijn bij 113 
kinderen, in leeftijd variërend van 24 
tot 37 maanden, verzameld met de 
MacArthur Communicative Develop
mental Inventory (hierna CDI). Doel 
van het onderzoek was onder meer 
om factoren in kaart te brengen die de 
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variatie in expressieve woordenschat 
bij genoemde kinderen veroorzaken. 
De beste voorspellers van de omvang 
van de expressieve woordenschat 
bleken te zijn de leeftijd van het kind, 
de leeftijd waarop de gehoorstoornis 
vastgesteld werd, het intelligentie
niveau en de aan- of afwezigheid van 
bijkomende ontwikkelingsproble
men. 

Het tweede artikel in dit themanum
mer heeft een vergelijkbaar onder
zoek als onderwerp, nu gericht op de 
receptieve woorden- en gebarenschat. 
Data van 168 slechthorende en dove 
kinderen, in leeftijd variërend van 8 
tot 22 maanden, werden voor het 
onderzoek gebruikt. De receptieve 
woorden- en gebarenschat bleek 
samen te hangen met andere taalma
ten (zoals zinsbegrip en actieve woor
denschat), maar ook met aspecten 
van non-verbale intelligentie en met 
vaardigheden van symbolisch spel. 
Noch wijze van communicatie, noch 
leeftijd waarop de gehoorstoornis 
vastgesteld werd, bleken de omvang 
van de woordenschat te voorspellen. 
Dit laatste resultaat is, gegeven de 
eerste bijdrage en veel ander onder
zoek, vreemd. De onderzoekers hou
den het erop dat het resultaat voort 
kan komen uit de groepssamenstel
ling (een grote oververtegenwoordi
ging van vroeg geïdentificeerde kin
deren) of dat de winst van vroegtijdi
ge opsporing van gehoorstoornissen 
in dit stadium van de taalontwikke
ling nog niet duidbaar is. 

Een derde bijdrage is van de hand 
van Rosemary Calderon en Susan 
Naidu. Calderon publiceert geregeld, 
al dan niet samen met Mark 
Greenberg, over de effecten van 
g e z i n s b e g e l e i d i n g s p r o g r a m m a ' s 
voor slechthorende en dove kinderen. 
In dit artikel publiceren de auteurs 
twee onderzoeken naar korte en 
lange termijn-effecten van vroegtijdi
ge opsporing en interventie. Het 
betreft een gezinsbegeleidingspro
gramma in de staat Washington, 
vormgegeven vanuit de principes 
van Totale Communicatie. Ouders 
leren met name Signing Exact 
English. Uit het onderzoek blijkt dat 
de leeftijd waarop een kind (en het 
gezin waaruit het komt) in een inter
ventieprogramma wordt opgenomen 
van groot belang is voor de taalont

wikkeling, de cognitieve ontwikke
ling en de sociaal-emotionele ontwik
keling. Variatie in taalontwikkeling 
wordt voor het grootste gedeelte ver
klaard uit de entreeleeftijd. Kinderen 
die later in hun leven in een pro
gramma worden opgenomen, blijven 
zich in cognitief, sociaal en talig 
opzicht sterk vertraagd ontwikkelen. 
De onderzoekers stellen dat dit sug
gereert dat spontane rijping, opgetre
den voordat geïntervenieerd werd, 
de versnelling in taalontwikkeling als 
gevolg van interventie, niet kan com
penseren. 

De beide redacteuren van het thema
nummer verzorgen een vierde bijdra
ge over de vroeg spraakontwikkeling 
van slechthorende en dove kinderen 
en de relatie met taal en restgehoor. 
Data van 147 kinderen, in leeftijd 
variërend van 14 tot 60 maanden, 
werden benut. Uit het onderzoek 
blijkt dat spraakverstaanbaarheid en 
het fonetisch repertoire van de 
betrokken kinderen het best voor
speld wordt door de leeftijd. 
Daarnaast was ook de expressieve 
taalvaardigheid (gemeten in gespro
ken en gebarenvorm) een belangrijke 
beïnvloedende factor. Uit het onder
zoek kan niet opgemaakt worden of 
een betere spraak tot een hogere taal
vaardigheid leidt of andersom. Ook 
de mate van het gehoorverlies draagt 
bij tot spreekvaardigheid, evenals, zij 
het in bescheidener mate, de wijze 
van communicatie. Kinderen in 
gezinnen waarin vrijwel uitsluitend 
in gesproken taal werd gecommuni
ceerd bleken verstaanbaarder te spre
ken en een omvangrijker fonetisch 
repertoire te hebben, dan kinderen in 
gezinnen waarin de spraak met geba
ren werd ondersteund. De onderzoe
kers kunnen niet vaststellen of gezin
nen in gesproken taal communiceren, 
omdat hun kind relatief verstaanbaar 
spreekt, dan wel dat het verstaanbaar 
spreken een gevolg is van de wijze 
van communicatie in het gezin. Ook 
melden de onderzoekers dat het 
gebruik van gebarentaal niet noodza
kelijkerwijs hoeft te leiden tot een 
minder goede ontwikkeling van de 
spreekvaardigheid. Zo wijzen zij erop 
dat van de negen ernstig-slechthoren-
de en dove kinderen in het onderzoek 
met een goede spraakverstaanbaar
heid iets meer dan de helft uit gezin
nen kwam waarin het spreken met 

gebaren ondersteund werd. De twee 
best sprekende dove kinderen kamen 
uit een oraal opvoedingsmilieu, ech
ter twee andere oraal opgevoede kin
deren hadden op de leeftijd van vijf 
jaar nog geen verstaanbare spraak 
ontwikkeld. De onderzoekers conclu
deren dat het in het kader van dit 
onderzoek uitermate moeilijk is om 
krachtige conclusies te trekken over 
het verband tussen de wijze van com
municatie en spraakontwikkeling bij 
dove kinderen. 

Tot slot een vijfde artikel, met als 
onderwerp een vergelijking tussen 
sensitieve responsiviteit (emotional 
availability) en taaivorderingen van 
kinderen met en zonder gehoorver
lies. De kwaliteit van de moeder-kind 
interactie werd gerelateerd aan de 
vorderingen die kinderen maken als 
het gaat om de woordenschat. De 
kwaliteit van de moeder-kind interac
tie werd zowel vanuit de moeder als 
vanuit het kind gemeten. Zowel bij 
kinderen zonder als met gehoorver
lies werd vastgesteld dat de sensitivi
teit en responsiviteit van het kind 
nauw samenhangt met vorderingen 
in woordenschat. Sensitiviteit en 
responsiviteit van de moeder is een 
betere voorspeller van vorderingen in 
de woordenschat als het gaat om 
slechthorende en dove kinderen. Dit 
kan volgens de auteurs een reflectie 
zijn van de extra flexibiliteit en sensi
tiviteit, noodzakelijk voor horende 
opvoeders om hun communicatie aan 
te passen aan de communicatieve 
behoeften van hun slechthorende en 
dove kinderen. Tot slot wijzen de 
auteurs op het belang van goede 
emotionele communicatie tussen 
ouders en kind. Deze communicatie 
kan bijdragen aan wederzijds begrip 
en een context verschaffen voor het 
begrip van vaak onduidelijke symbo
lische communicatie. 

De overige 6 artikelen in dit thema
nummer gaan over onderwerpen als, 
de kenmerken van vroege interven
tieprogramma's in de Verenigde 
Staten, de relatie van brabbelen met 
de spraakontwikkeling van kinderen 
met gehoorverliezen, factoren die de 
kwaliteit van de spraak van slechtho
rende en dove kinderen kunnen beïn
vloeden en instrumentarium om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling mee 
te meten. 

VHZ . jaargang 41 nummer 3 . oktober 2000 



NIEUWSMARKT 

Nieuw regionaal centrum voor 

geestelijke gezondheidszorg in Ede 

Met ingang van 1 oktober telt zuidelijk Gelderland 
een nieuw, groot centrum voor geestelijke gezond
heidszorg. 'De Riethorst', zoals het GGZ-centrum 
heet, bestaat uit drie afdelingen. Een afdeling voor 
Volwassenenpsychiatrie, een afdeling voor 
Ouderenpsychiatrie en een afdeling voor Doven en 
Slechthorenden. De afdeling voor Volwassenen is 
bedoeld voor cliënten uit de regio in de leeftijdscate
gorie van 18 tot 60 jaar. De afdeling Ouderen bestrijkt 
dezelfde regio voor ouderen vanaf 60 jaar. Beide afde
lingen bieden zowel ambulante als deeltijd- en klini
sche hulp. De afdeling Doven en Slechthorenden 
biedt ambulante hulp aan mensen van alle leeftijden 
uit de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. 
Verder kent De Tiethorst ook deeltijdbehandelingen 
voor volwassenen en ouderen uit Oost-Nederland. 
Klinische hulp is op deze afdeling toegankelijk voor 
ouderen uit het gehele land. 
Het nieuwe De Riethorst-gebouw staat aan de Willy 
Brandtlaan in Ede. 

s l O 
specialisten in leerprocessen 

Onder de titel 'Designing Education for the 

Learning Society' organiseren SLO en 

Universiteit Twente van 5 tot 8 november in 

Enschede een internationale conferentie. 

De conferentie zoekt antwoord op de vraag welke ont-
werpbenaderingen een bijdrage kunnen leveren aan 
verbetering van onderwijs in de lerende samenleving. 
Zowel SLO als UT hebben 25 jaar ervaring met dit 
onderwerp. 
Twee onderwijsspecialisten van de beide organisaties 
verzorgen de conferentie-opening: Kerst Boersma en Jan 
van den Akker. Het hoofdthema is onderverdeeld in de 
vier subthema's: 
• curriculumontwerp van het perspectief van succes 

vol implementeren; 
• de rol van technologie bij educatief ontwerpen; 
• deskundigheidsbevordering van leraren; 
• het realiseren van duurzame veranderingen in het 

onderwijs van transitielanden. 
De subthema's worden ingeleid door de hoofdsprekers 
Gene Carter (VS), Nick Taylor (Z.Afr.), Tjeerd Plomp 
(Ned.) en David Imig (VS). Op de plenaire inleidingen 
volgen seminars, workshops en paneldiscussies. Een 
plenaire zitting op woensdag met een epiloog over de 
toekomst van het onderwijs sluiten de conferentie af. 
Beoogde deelnemers aan de conferentie zijn ontwer
pers, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers in het 
onderwijsveld. Inschrijven of aanmelden voor een bij
drage aan de bijeenkomst is tot 1 oktober mogelijk. Meer 
achtergrondinformatie, registratieformulieren en hotel
informatie zijn te vinden op: www.slo.nl/-design; 
e-mail: design@slo.nl. 

DAG VAN HET OOR 
De Nationale Hoorstichting houdt op zaterdag 28 okto
ber, tussen 10 en 16 uur, haar jaarlijkse Dag van het 
Oor. Vorig jaar stond preventie centraal, voor deze jaar
gang koos de organisatie 'het genietende oor' als thema. 
Aan dit thema besteedt ook een speciale Hoorkrant aan
dacht. Bovendien verschijnt een Hoorkrant Hoorhulp-middelen. De Hoorkrant komt begin oktober uit. De Dag van het Oor 
houdt onder meer in dat circa 300 ondernemingen en organisaties via een Open Dag hun werkterrein voor het publiek 
toegankelijk maken. Medewerking verlenen audiciens, audiologische centra, audiologische industrieën, bedrijven op het 
terrein van gehoorbescherming, voorlichtingscentra voor slechthorenden, scholen voor slechthorenden en ondernemingen 
uit de muziekwereld. De deelnemers aan ae Open Dag staan vermeld in de Hoorkrant. Met de Dag van het Oor hoopt 
de organisatie eens per jaar de bevolking te wijzen op net grote belang van auditieve communicatie. Nederland telt zo'n 
1,3 miljoen slechthorenden. Daarmee hoort slechthorendheid tot een van de meest voorkomende volksgezondheidspro
blemen. Een toenemend grote groep jongeren en werkenden krijgt met slechthorendheid te maken. Voorkomen van 
gehoorschade en bevorderen van gehoorrevalidatie zijn dan ook items die de Dag van het Oor belicht. De Dag van het 
Oor komt totstand in samenwerking met de N W S , FOSS, FENAC, KNO-vereniging, NVAB, GAIN, en lAC-Effatha. Vanuit 
het publiek en vanuit de media was de belangstelling voor de Dag van het Oor vorig jaar groot. 
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ZEGGEN 
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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 
Mw. D. Raymakers-Hulsenbek, Utrecht 

REDACTIE-ADRES 
postbus 430 
1740 AK Schagen 
tel. 0224 - 214 896 

FOTOGRAFIE 
H. Op den Kamp 

OPMAAK/VORMGEVING 
De l e Etage, Den Haag 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

Kopij, ingeleverd vóór 11 februari, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 7 april, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 1 september, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de derde aflevering van de 

geldende jaargang. 

Kopij, ingeleverd vóór 20 oktober, zal zo mogelijk 

worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de 

geldende jaargang. 

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

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

• H. Brouwer, secretaris 
Barkmolenstraat 36, 9723 DH Groningen 
tel. 050 - 318 00 41, fax. 050 - 3184847 

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

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

• 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 CJ 
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 

6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
3031 BA 
3032 AD 
3032 AD 
3042 CA 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
5271 GD 
3523 CL 
3523 HB 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
5263 EE 
5261 LB 
2716 KS 
8012 VA 

PLAATS 
Almere 
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 
Vught 
Zoetermeer 
Zwolle 

SCHOOL 
De Klimop 
Stichting Gewoon Anders 
ACC - Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
Zorgcentrum Arnhem 
De Spreekhoom 
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 - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Internaten Groningen 
Prof. van Gilseschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt - V.S.O. 
De Open Cirkel -zorginstelling 
L.W. Hildemisseschool 
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. LVD. 
Effatha - chr. instituut voor doven 
Enkschool 

ADRES 
Rossinistraat 5 
Postbus 1599 
Kortenaerstraat 10 
Jan Sluijterstraat 5 
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 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 

Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
[Jsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Ammanplein 2-4 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
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 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Zalkerbos 330 
Enkstraat 69 

TELEFOON 
036-5364814 
036-5302012 
033-4799313 
020-3460230 
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 

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



Het speciaal onderwijs is in bewe

ging. Scholen worden omgevormd 

tot regionale expertisecentra (REC's) 

voor klantvriendelijker en 'thuisnabij' 

onderwijs. Een complexe verande

ring waarbij enerzijds kennis en 

ervaring worden samengebracht en 

anderzijds de toegankelijkheid wordt 

vergroot. Een ogenschijnlijke spa

gaat: concentreren én verspreiden 

van expertise en vaardigheden. 

Hoe kom je tot succesvolle bestuur

lijke integratie van samenwerkende 

scholen binnen één REC? 

Hoe ontwikkel je effectieve samen

werkingsrelaties met het regulier 

onderwijs en zorginstellingen? 

Wat zijn de gevolgen voor de inhoud 

van het onderwijs? 

En wat zijn de consequenties voor 

het takenpakket van het personeel? 

In opdracht van het Ministerie van 

OCenW onderzoekt KPC Groep de 

taken en functies van toekomstige 

REC's. Daarnaast ondersteunt KPC 

Groep een aantal pilotprojecten die 

betrekking hebben op vrijwel alle 

denkbare aspecten van de herstruc

turering. 

Deze ervaring combineert KPC 

Groep met maatwerk, waardoor we 

een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan een succesvolle start van 

regionale expertisecentra. 

Wilt u meer weten? Neem dan 

contact op met drs. Arda Huybers. 
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