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Ten geleide 
AI u dit I st is all s goed gekomen: Van Horen Zeggen op uw 
privé-adr nok dez nieuw jaargang in een and re kleur. 

Ben is 5,5 jaar oud. Thuis praat de jongen, oms zelf heel luid
ruchtig, maar in de kla zegt hij ni tso p het "choolpl in voert hij 
ge prekken met vriendjes, maar in de kla en bij volwa enen 
zwijgt hij. Ben i de hoofdpersoon in het eerste artikel van deze 
uitgavan Van Horen Zeggen. D auteur , Juliana uperus en 

ari n Hogenkamp, geven in hun bijdrage e n bechrijving van 
d b handeling van selectief muti me. D laat te jaren worden 
st ds vaker kinder n met deze problematiek aangemeld bij scho
len en instellingen \"oor kinderen met auditieve n communi a
ti ve problemen. Aan d hand van Ben wordt de lezer meegeno
m n door deze zeldzame aandoening en de hulp die kan w rden 
geboden. D aut ur pleiten voor het vroeg in - hakelen van des
kundige hulp. Alle facetten van de behandeling moeten word 'n 
g ïntegreerd om ang t te verminder n en praak en socia le inter
actie te timul ren. Daarnaa t pleit 'n de hrijvers voor e 'n 
goede amenw rking tussen leerkracht, ouders en therapeut n. 

TaalprobI men van kinderen die geplaat~t zijn op scholen voor 
p ciaal ond rwijs aan kinder 'n met ernstige spraa k- n/ of taa 1-

moeilijkheden mog n worden beschouwd ab multidimensio
n I. ok zijn a hterstanden, gemeten op taalgebied, bij d /e 
kinderen zeer aanzienlijk. Voor \' el lezers zal dit een b 've ti
ging zijn van hun werk. Dit gegeven vormt ok d ' legitimatie 
van h t M-onden iJS. Vanaf 1997 voert de eB ov>rleg 
met het mini tene van nderwij om te komen tot een go de 
om chrijving van kinder ' n met ernstige praak-/ taalmo 'i lijkh ,
den. Een en ander h ft geleld tot een Plan van anpak in 19 8. 
E n b langrijk onderde ,I hien an i ond rzo 'k van d' 
Katholieke Universiteit van ijmegen naar de indi atiestell ing 
van . M-kind ren . De resultaten van h ,t onder/oek, di' in dit 
numm r van Van Horen Zegg 'n word n be hrev 'n, tonen aan 
dat bij E M-kinderen meerder aspecten -van taal afwijken van 
de norm . p pagina 24 taat een reactie van h ,t b 'stuur van de 
VeB . Ze st lt onder ander' ' nl intuïtie en die van de 
m nsen die op de eh I n met 1-kindt:ren werken, blijkt 'l'n 
juite: . Mis e n nlet t ontkenn 'n toorn i '. 

Als laat te 'en uitgt:breid artikel over de invoering \ an tweeta
lig onderwijs binnen het Instituut voor Om'en D' auteurs lat 'n 
.tien ho d' keu.t voor twe 'taligh 'id samenhangt m ,t andere 
b I idsk ' UI 'S 'n wat voor gevolg 'n dit hl: 'ft. Ook \alt te Ic/en 
h e ontwIkkelingen in het reguliere onderwijs \ an invloed /Jjn 
op tweetalig ond ' rwijs. 

o ' ze artikelen, sam 'n met dl' gl'bruikelijk' rubfll'k 'n, gev 'n 
w 'r de nodige stof lot n,ld 'nk 'no 0 ' r 'da til' hoopt dat h ,t de 
le.t 'rs wc 'r \. 'rder helpt in hun w'rJ..:. 

p,t r \an Ve n 
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ARTIKELEN 

Niet praten in de klas. Wat nu? 
De beschrijving van de behandeling van een 
kind met selectief mutisme 
Juliane Cuperus en Carien Hogenkamp 

Samenvatting 

In dit artikel wordt de behandeling beschreven van een 5 jarige jongen met selec

tief mutisme. Aanleiding tot het schrijven van dit artikel is dat er de laatste jaren 

vaker kinderen met deze problematiek bij scholen en instellingen voor kinderen 

met auditieve en communicatieve problemen worden aangemeld. Het is belang

rijk om kennis en vaardigheden op te bouwen aangaande de verschillende vor

men van behandeling. Selectief mutisme is een zeldzame aandoening waarbij 

het kind in sommige sociale situaties niet kan spreken (bijvoorbeeld op school) 

ondanks het kunnen spreken in andere situaties (meestal thuis). Bij ongeveer de 

helft van kinderen met selectief mutisme is eveneens sprake van onrijpe spraak of 

andere taal-/spraakstoornissen. Het is van belang om niet te lang te wachten met 

het inschakelen van deskundige hulp. Gedragstherapeutische, psychodynami

sche en logopedische behandeling moeten allen worden geïntegreerd om angst 

te verminderen en spraak en sociale interactie te stimuleren. Samenwerking tus

sen leerkracht, ouders en therapeuten is van belang voor het welslagen van de 

behandeling. 

1. Enkele kenmerken van selectief 
mutisme. 

Ben zit anderhalf jaar op school wanneer hij 
wordt aangemeld bij de therapieafdeling mui 
onze instelling. Hij is dan 5;5 jaar oud en 
volgt vanaf de kleuterleeftijd ESM/SH-
onderwijs. Ben zit nu voor het tweedejaar bij 
dezelfde leerkracht maar hij zegt in de klas 
nog steeds geen woord. Thuis praat Ben wel 
en kan hij zelfs zeer luidruchtig zijn. Ook op 
de speelplaats en de pauzes zien ze hem wel 
met vriendjes spreken, maar in de klas en in 
de buurt van volwassenen zwijgt hij. 

Selectief mutisme wordt beschouwd als 
een psychologisch probleem: het kind 
kan wel praten, maar wil of durft dat 

niet. Het wordt gekenmerkt door het 
consequent niet kunnen spreken in som
mige sociale situaties (waarin het kind 
verwacht wordt te spreken, bijvoorbeeld 
op school) ondanks het kunnen spreken 
in andere situaties (bijvoorbeeld thuis). 
Het niet kunnen spreken is niet een 
gevolg van onvoldoende kennis van de 
gesproken taal. De stoornis is niet toe te 
wijzen aan een communicatiestoornis en 
moet worden onderscheiden van een 
autistische spectrum stoornis, schizofrenie 
of een andere psychotische aandoening. 

Een kind met selectief 
mutisme wil of durft niet 

te praten. 

Tevens moet selectief mutisme onder
scheiden worden van de kortdurende 
mutistische periode die een aantal kin
deren doormaakt aan het begin van hun 
schoolloopbaan. Angst voor de nieuwe 
situatie waarin vreemde volwassenen 
iets van het kind verwachten kan dan 
resulteren in een weigeren te praten 
tegen de leerkracht en medeleerlingen. 
Na enkele maanden zullen ze merken 
dat ze de situatie wel aankunnen en zal 
de angst afnemen waarna ze alsnog 
gaan praten. Bij een zeer kleine groep 
kinderen blijft het probleem langer 
bestaan en spreken we van selectief 
mutisme. Deze kinderen communiceren 
vaak wel non-verbaal (bijvoorbeeld wij
zen of knikken), of door middel van een 
enkele klank. Het is een weinig voorko
mende kinderpsychiatrische stoornis 
(0.8 op de 1000) die iets vaker voorkomt 
bij meisjes dan bij jongens. Naast het 
mutisme kan er ook sprake zijn van 
emotionele problemen, zoals extreme 
verlegenheid, onzekerheid en angst. 
Ook wordt er vaker een zeer hechte moe
der-kind relatie beschreven. In vergelij
king met de normale populatie hebben 
selectief mutistische kinderen vaker een 
problematische taal- of spraakontwikke-
ling doorgemaakt. Tweetaligheid komt 
bij deze groep kinderen eveneens relatief 
vaker voor. De stoornis ontstaat meestal 
tussen het derde en vijfde jaar. Verwijzing 
vindt vaak pas plaats rond het 6de of 7de 
levensjaar wanneer het niet spreken 
tegen de leerkracht hardnekkig blijkt en 
het functioneren op school hierdoor ern
stig belemmerd gaat worden. In de lite
ratuur wordt wel de volgende tweede
ling gevonden: het niet spreken als vorm 
van verzet (oppositionele type) of het 
niet spreken omdat het beangstigend is 
(angstige type). In de klinische praktijk 
komt het vaak voor dat beide compo
nenten tegelijk aanwezig zijn. 
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Wanneer Ben wordt aangemeld is hij 
5,5 jaar. Over zijn voorgeschiedenis 
vertellen zijn ouders dat Ben een lieve 
en aanhankelijke baby was. Hij had last 
van eczeem waarvoor hij een paar keer 
in het ziekenhuis is opgenomen geweest. 
Moeder geeft aan dat ze hierdoor de eer
ste jaren extra zorgen hadden om Ben. 
Hij begon later met praten dan zijn 
twee jaar oudere broer. Na onderzoek 
door de KNO-arts bleek zijn gehoor in 
orde te zijn. Via het audiologisch cen
trum vond verwijzing plaats voor 
logopedische behandeling in verband 
met de inmiddels vastgestelde achters
tand in zijn taalontwikkeling. Ben is 
bijna drie jaar wanneer hij begint met 
brabbelen. Op de peuterspeelzaal, die 
hij inmiddels bezocht, speelde Ben veel
al alleen en sprak hij nauwelijks. Thuis 
bemerkte de ouders dat Beu taal goed 
begreep. Hij kon zichzelf echter niet 
goed verstaanbaar uitdrukken en kon 
daar erg driftig door worden. Hij was 
geen grote prater. Bij logopedisch 
onderzoek, hij was toen 5,11 jaar, bleek 
er inderdaad sprake van een leeftijds-
adequaat taaibegrip (Reynell TBQ 111). 
De taaiproductie liet een geringe ach
terstand zien (Schlichting ZQ 84, WQ 
102). Er was sprake van een articulatie
probleem. De cognitieve vaardigheden 
waren ruim voldoende (SON 21/2-7 IQ 
120). In verband met de taalproductie-
problemen en de geringe verstaanbaar
heid werd besloten Ben aan te melden 
voor ESM-onderivijs. Op vierjarige 
leeftijd is hij gestart in de kleutergroep. 
Praatte Ben op de peuterspeelzaal ivei-
nig, in de klas werd hij een zwijgend 
kind. Ook thuis namen de problemen 
toe. Ben werd steeds dwingender naar 
moeder toe in het zijn zin doordrijven. 
Ouders vragen hulp hoe zij het beste 
met dit gedrag en het niet spreken in de 
klas om moeten gaan. Er vindt een psy
chologisch onderzoek plaats. Op grond 
van de resultaten wordt de volgende 
verklaring gegeven voor het ontstaan 
van het probleemgedrag: een combinatie 
van persoonlijkheidsfactoren (onzeker
heid, verlegen, passief) en de spraak- en 
taalproductieproblemen hebben bij Ben 
geleid tot een opeenstapeling van faaler-
varingen. Deze hebben geresulteerd in 
spreekangst, met name tegen volwasse
nen. Daarnaast kan de gezinsstructuur 
worden gezien als belemmerend voor 
zijn emotionele ontwikkeling. Het pro
ces van separatie en individuatie komt 
onvoldoende op gang, mede door de 
extra beschermende rol van moeder. 

2. Wat zijn de behandelingsmogelijk
heden? 

Er zijn verschillende behandelingsmoge
lijkheden voor kinderen met selectief 
mutisme. De keuze voor behandeling 
van selectief mutisme ligt niet zonder 
meer voor de hand. Deze moet geba
seerd zijn op de veronderstelling over 
het ontstaan en in stand houden van de 
stoornis. Vanuit de literatuur blijkt dat 
gedragstherapeutische behandeling en 
psychodynamische therapie vaak wor
den toegepast. Bij de gedragstherapeuti
sche behandeling gaat men uit van de 
veronderstelling dat het zwijgen aange
leerd gedrag zou zijn, dat versterkt 
wordt door een weinig eisende omge
ving. Een voorbeeld van de gedragsthe
rapeutische aanpak is bijvoorbeeld dat 
het kind eerst wordt aangezet om gelui

den te maken (bijvoorbeeld met muziek
instrumenten). Vervolgens om ja of nee 
te knikken bij een vraag. Daarna vraagt 
men van het kind te fluisteren en ten
slotte te spreken (eerst één woord en 
later korte zinnetjes). Het in kleine stap
jes toewerken naar het gewenste doelge-
drag met behulp van een beloningssys
teem noemt men shaping. Het gedrag 
kan worden opgebouwd en versterkt 
door gebruik te maken van audio- of 
video opnames of bijvoorbeeld een 
speech-viewer. Hierbij kan een kind 
horen en/of zien hoe zijn spreekgedrag 
toeneemt. 

Gedragstherapeutische 
behandeling wordt ingezet 

bi j selectief mutisme 
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Tegelijkertijd wil men het ongewenste 
gedrag (in dit geval het zwijgen) gelei
delijk aan doen verdwijnen. Dit wordt 
ook wel fading genoemd, hetgeen letter
lijk uitdoven betekent. Het negeren van 
het ongewenste gedrag is hier een voor
beeld van. Bij de psychodynamische 
behandeling wordt het selectief mutisme 
opgevat als een (inadequate) reactie op 
een nieuwe situatie. Door een onvol
doende veilige hechting is het kind in de 
peutertijd niet in staat om initiatieven te 
vertonen en zelfstandigheid te ontwik
kelen. De behandeling is meestal in de 
vorm van speltherapie met het kind, 
gericht op het verminderen van de angst 
en het bevorderen van het proces van 
separatie en individuatie. Door diverse 
auteurs wordt het belang van een multi

disciplinaire aanpak benadrukt. Deze 
richt zich op verminderen van angst, uit
breiden van sociale interactie, non-ver-
bale en verbale communicatie waarbij 
ouders, leerkrachten en behandelaars 
(logopedist, ouderbegeleider en spelthe-
rapeut) allen actief bij zijn betrokken. 
In het algemeen is de behandeling van 
selectief mutisme geen eenvoudige zaak 
en vereist veel geduld. De behandeling 
moet worden aangepast aan de indivi
duele problematiek van het kind. Naar 
de effectiviteit van de verschillende 
behandelingsvormen is weinig onder
zoek gedaan maar in de literatuur wor
den terugvalpercentages genoemd van 
30 tot 50 procent. Wanneer de behande
ling op jonge leeftijd start lijkt de kans 
op succes groter. 

De behandeling van Ben 
Bij de start van de behandeling wordt in 
eerste instantie niet voor een directieve 
benadering gekozen maar voor de psycho
dynamische invalshoek gericht op het 
verminderen van angst en het versterken 
van zijn persoon (ik-ondersteunende 
speltherapie). 
De eerste fase van de therapie had als 
doel om bevestiging te zoeken voor de 
hypothese dat het zwijgen van Ben een 
manier was geworden om angst te ver
mijden. En daarnaast stond natuurlijk 
het vertrouwen winnen van Ben centraal-
Hij moest zich allereerst veilig gaan voe
len in de spelkamer bij de speltherapeiit-
Een belangrijk aspect hierbij was dat het 
voor Ben heel duidelijk werd gemaakt dat 
hij niet hoefde te praten bij de spelthera
pie en dat het niet hetzelfde was als 
logopedie. Hij had de regie en mocht 
bepalen wat er ging gebeuren. Ben had 
veel behoefte aan bevestiging. Tijdens de 
therapiesessies verwoordt de therapeut 
voor Ben zijn angstgevoelens en welke 
sociale situaties moeilijk voor hem zijn-
Het illusieve spel dat hij in toenemende 
mate laat zien wordt hiervoor als ingang 
gebruikt. 

Met de ouders vinden in deze fase enkele 
begeleidingsgesprekken plaats. Allereerst 
werd uitleg gegeven over de problematiek 
van selectief mutisme en de verschij
ningsvorm bij Ben. Er werd aandacht 
besteed aan het begrijpen van zijn gedrag 
en samen met ouders gezocht naar 
manieren om er adequaat mee om te gaan. 
Hiermee kwam ook een proces van accep
tatie op gang. Daarnaast werd er heel 
gedetailleerd in kaart gebracht in welke 
situaties, er tegen welke personen op 
welke wijze werd gecommuniceerd en of 
dit spontane uitingen waren of dat het 
uitgelokte communicatie betrof. Dit 
mondde uit in een schema waaruit viel af 
te leiden welke situaties voor Ben beang
stigend waren. Met de leerkracht werden 
eveneens soortgelijke begeleidingsge
sprekken gevoerd. 

Na ongeveer 5 maanden komt de therapie 
in een volgende fase. Tijdens de tweede 
fase van de therapie ligt het accent op het 
verminderen van de spreekangst en zijn 
onzekerheid en op een toename van het 
spreken in de spelkamer. De therapie 
krijgt een ander karakter en wordt gaan
deweg meer directief en eisend. 
Tegelijkertijd wordt in deze fase gestart 
met een gedragsmediatieprogramma dat 
door de leerkracht wordt uitgevoerd met 
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als doel het spreken in de klas te doen toe
nemen. Aan de hand van het schema 
(opgesteld in de vorige fase) wordt een 
programma gemaakt waarin in kleine 
stapjes wordt toegewerkt naar het 
gewenste doelgedrag. Hierbij wordt aan
gesloten op het communicatieniveau 
waarop Ben thans functioneert. 

I n kleine stapjes wordt 
toegewerkt naar het 

doelgedrag 

Ben kijkt in de klas bijvoorbeeld altijd 
naar de grond wanneer hem iets wordt 
gevraagd. Bij aanvang van het program
ma wordt Ben elke beloond voor het aan
kijken van de leerkracht tijdens de com
municatie. Wanneer dit gedrag met 
zekere regelmaat voorkomt wordt over
gegaan op de volgende stap. Dit is het 
aanwijzen van iets wat hij bedoelt of wil 
hebben. De leerkracht verwoordt dan 
tevens wat Ben bedoelt. Vervolgens 
wordt Ben gevraagd om behalve te wij
zen ook het woord dat de leerkracht 
noemt na te zeggen. Hierbij is er ook een 
opbouw in stemvolume: eerst fluisteren 
en daarna met steeds meer stemvolume. 
Tenslotte vindt de overgang plaats van 1 
woords- naar 2 en meer-woordszinnen. 
Elke keer dat Ben het gewenste gedrag 
vertoont wordt hij geprezen en krijgt hij 
een sticker. Bij een afgesproken aantal 
stickers heeft hij zijn beloning verdiend. 
Naast deze stapsgewijze opbouiu van het 
gewenste doelgedrag moet het onge
wenste gedrag (het zwijgen) worden 
genegeerd. 
Het programma zvordt samen met Ben 
besproken en hij heeft een actieve rol in 
het bedenken van de verschillende belo
ningen. Voorbeelden van door Ben uit
gekozen (sociale) beloners zijn plantjes 
water geven in de klas, het bord uitve
gen en samen met vader een fietstochtje 
maken. 
De leerkracht krijgt uitgebreide voor
lichting over het programma en het han
teren van het beloningssysteem. 
Wanneer Ben het gewenste gedrag ver
toont moet de leerkracht dit direct posi
tief bekrachtigen en belonen. Dit vraagt 
een grote alertheid van de leerkracht. Er 
vinden in de opstartfase wekelijks bege
leidingsgesprekken plaats. 

De strategie van de speltherapie blijft 
volgend en spiegelend. Tegelijkertijd 
wordt ook meer een beroep gedaan op het 

bewustzijn van het niet spreken in 
bepaalde situaties en de problemen die 
dat geeft (zowel voor hemzelf als voor 
zijn omgeving). Bijvoorbeeld Ben komt 
binnen en wijst naar een spel en zegt 
'whu'. De therapeut gaat niet in op zijn 
non-verbale verzoek. Ze doet of ze hem 
niet begrijpt en imiteert met vragende 
intonatie 'whu'. Ben zegt vervolgens 'ik 
wil dat spel doen'. De therapeut prijst 
het spreken en pakt het spel. Daarbij 
wordt aan de hand van deze gebeurtenis 
verwoordt welke functie taal kan heb
ben. "Als je woordjes gebruikt kan ik je 
begrijpen. Het is moeilijk voor jouw om 
te praten, je vindt het eng. Het is nog 
veel moeilijker voor mij om je te begrij
pen en te helpen wanneer ik niet weet 
wat je bedoelt". De tweede fase van de 
therapie duurt ongeveer 1,5 jaar 

In de laatste fase van de therapie (duur 
ongeveer twee maanden) lag het accent 
op verdere bewustmaking bij Ben van de 
problematiek van het niet spreken en het 
inzicht geven in de functie van taal. De 
individuele therapie blijft hoofdzakelijk 
volgend en spiegelend waarbij er steeds 
meer momenten van rechtstreekse con
frontatie plaatsvinden. Ben spreekt 
inmiddels in de klas. Ben is zodanig 
gegroeid in zijn persoonlijkheid dat een 
plaatsing naar het regulier onderwijs 
haalbaar ivordt geacht. 

3. Discussie 

Terugkijkend naar de behandeling val
len een aantal zaken op. Ten eerste dat 
het opbouwen van een vertrouwens
band relatief lang duurde. Dit gegeven 
wordt vaker aangetroffen bij kinderen 
met selectief mutisme. Deze vertrou
wensband bleek echter een goede basis 
voor de directieve benadering in de 
tweede fase van de therapie. Onze erva
ring is dat bij het ontbreken hiervan een 
directieve benadering contraproductief 
is en de angst alleen maar doet toene
men waardoor het kind blijft volharden 
in het zwijgen. 
Bij het starten van een gedragsmediatie-
programma is het voor het welslagen 
van de behandeling verder van groot 
belang dat zowel leerkracht als ouders 
goed gemotiveerd zijn en dat het pro
gramma zo is uitgewerkt dat de uitvoer
baarheid reëel en haalbaar is. Wanneer 
het gewenste gedrag namelijk niet con
sequent kan worden beloond heeft zo'n 
programma eerder een negatief dan een 
positief effect. 

Motivatie van ouders en 
leerkrachten is van groot 

belang! 

Het is voor het kind dan onvoldoende 
duidelijk of het met het gewenste gedrag 
zijn beloning zal kunnen verdienen het
geen leidt tot een afname van de moti
vatie van het kind 
Over het langere termijneffect van de 
behandeling is, zoals al eerder gezegd, 
weinig bekend. Van zijn ouders hebben 
we gehoord dat het thans goed gaat met 
Ben. Enkele maanden na het afronden 
van de therapie heeft hij de overstap 
gemaakt naar het regulier basisonder
wijs. Hij gaat graag naar school, voelt 
zich daar op zijn gemak en heeft een 
aantal vriendjes waar hij regelmatig mee 
speelt. De spraakproblemen zijn duide
lijk verminderd, maar niet verdwenen. 
Het weerhoudt hem echter niet om bui
tenshuis te spreken, en zelfs niet om her
der te zijn in het kerstspel op school. Ben 
is volgens zijn ouders nog steeds geen 
grote prater. Het blijft een kwetsbaar 
kind dat nog steeds veel behoefte heeft 
aan bevestiging. Het positief bekrachti
gen van het spreekgedrag lijkt bij kinde
ren als Ben langer nodig dan voor de 
duur van de therapie. Zo kregen wij 
onlangs weer een oud-cliënt aangemeld 
die was teruggevallen in een zwijgen. 
Het feit dat haar omgeving geen aan
dacht meer had voor het positief 
bekrachtigen van het spreken speelde bij 
deze terugval een belangrijke rol. 

Tenslotte de actuele vraag of kinderen 
met selctief mutisme eigelijk wel thuis 
horen op een ESM-school. Is het niet 
spreken in de klas voldoende indicatie 
voor een verwijzing naar het ESM 
onderwijs? Voor een kind als Ben met 
een duidelijk aanwezig spraakprobleem 
is een veilig communicatief klimaat 
essentieel. Ook zal het voor kinderen als 
Ben minder bedreigend zijn om om te 
gaan met kinderen die eveneens proble
men hebben met de communicatie (hij is 
niet de enige). Tenslotte lopen kinderen 
met selectief mutisme groter risico op 
het oplopen van een taalachterstand. De 
infrastructuur (o.a. aanwezige kennis bij 
de leerkrachten, het specifieke en inten
sieve taalaanbod en de gehanteerde 
methodieken) binnen dit schooltype is 
toegespitst op het bijspijkeren van de 
kinderen m.b.t. de taalvaardigheden. 

VHZ . jaargang 42 nummer 1 . april 2001 



JULIANE CUPERUS EN CARIEN HOGENKAMP 

Volgens de laatste berichten rondom de 
indicatiestelling dreigen de kinderen 
met selectief mutisme buiten de boot te 
vallen. Uitvoerig multidisciplinair dia
gnostisch onderzoek is dan ook nodig 
om uit te sluiten of het selectief mutisme 
het primaire probleem is of dat er sprake 
is van onderliggende spraak- en/of taal
problemen die de stoornis mede hebben 
doen ontstaan en welke eveneens speci
fieke behandeling in een deskundige 
omgeving behoeven. 
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In het kader van de privacy zijn 
er enkele kleine wijzigingen 
aangebracht in de casusbespre
king die geen afbreuk doen aan 
het verloop van de behandeling. 
De auteurs willen echter de kans 
op herkenning zo gering moge
lijk houden. De multidisciplinai
re behandeling van Ben heeft 
bestaan uit speltherapie voor 
Ben en daarnaast begeleiding 
van de ouders, de leerkracht en 
de logopedist. In het kader van 
dit artikel zijn de begeleiding 
van de ouders en logopedist niet 
verder uitgewerkt. 
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Samenvatting 

In dit artikel worden de eerste resultaten besproken van het VeBOSS/KUN onder

zoek dat momenteel uitgevoerd wordt binnen het 'plan van aanpak' van de 

VeBOSS. Dit plan is opgesteld om te komen tot goede indicatiestelling voor toe

lating tot het ESM-onderwijs in Nederland. De resultaten geven de eerste beves

tiging van het uitgangspunt dat taalproblemen van kinderen die geplaatst zijn op 

scholen voor speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en/of taal-

moeilijkheden mogen worden beschouwd als multidimensioneel. Ook wordt aan

getoond dat de achterstanden op de gemeten taalgebieden inderdaad zeer aan

zienlijk zijn. 

1. Inleiding 

Binnen het kader van de beleidsontwik
keling rondom leerlinggebonden finan
ciering is onder meer de vraag van de 
indicatiestelling van ernstige spraak-
en/of taalmoeilijkheden (ESM) actueel. 
Daarbij wordt uitgegaan van een model 
van 'slagboomdiagnostiek' ten behoeve 
van de verwijzing van kinderen naar 
vormen van het speciaal onderwijs. De 
slagboom treedt in werking op het 
moment dat sprake is van een stoornis 
enerzijds en een onderwijsbeperking 
anderzijds. Van de kant van de overheid 
was het standpunt aanvankelijk dat taal
vaardigheid als een eendimensionaal 
construct kan worden opgevat, en dat 
van ESM gesproken zou kunnen worden 
bij een afwijking van twee standaardde
viaties van het gemiddelde op een denk
beeldige integratieve taaltest. Zowel 
vanuit onderzoek als vanuit de klinische 
praktijk kwam een reactie naar voren 
dat taalontwikkelingsproblemen veelzij
dig kunnen zijn. Onder verwijzing naar 
onder meer het werk van Dorothy 

Bishop (1992, 1994, 1999) werd als basis
hypothese aangehouden dat er op zijn 
minst zes taalgebieden zijn te onder
scheiden waarop kinderen kunnen uit
vallen: spraakproductie, spraakpercep-
tie, morfo-syntactische kennis, lexicale 
en semantische kennis, verbaal leerver
mogen en pragmatiek. Deze zes gebie
den kunnen ook in verschillende combi
naties met elkaar voorkomen. Op basis 
van lopend empirisch onderzoek en kli
nische analyses valt te bezien in hoever
re deze taalgebieden tot een beperkter 
aantal clusters zijn te reduceren (vgl. 
Conti-Ramsden, Crutchley & Botting, 
1997). Deze clusters kunnen dan vervol
gens als diagnostische profielen van 
ESM worden opgevat. 
Om op adequate wijze een stoornis te 
kunnen signaleren is het vooralsnog van 
groot belang dat er valide referentiege-
gevens beschikbaar zijn. In een samen-
werkingsonderzoek tussen de VeBOSS 
en de sectie Orthopedagogiek van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen wordt 
momenteel hiertoe een aanzet gegeven. 
In dit onderzoek staat de vraag centraal 

welke verschijningsvormen van ernstige 
spraak-/taalmoeilijkheden kunnen wor
den onderscheiden bij kinderen in de 
leeftijd van vier tot tien jaar. Daarnaast 
wordt geprobeerd antwoord te vinden 
op de vraag vanuit welke kind-, gezins-, 
en schoolfactoren de variatie In 
(taal)leerprocessen kan worden ver
klaard. 

Een stap in de richting 
van een valide model van 

diagnostische besluitvorming 
met het oog op de 

indicatiestelling E5M 

Het onderzoek is longitudinaal van 
opzet: op drie meetmomenten worden 
telkens met tussenpozen van een jaar 
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onderzoeksgegevens verzameld bij kin
deren van 4, 6 en 8 jaar, zodat een totaal 
bereik van taalontwikkelingsgegevens 
over de leeftijd van 4-10 jaar wordt ver
kregen. Op dit moment wordt het twee
de meetmoment uitgevoerd en worden 
de gegevens van het eerste meetmoment 
geanalyseerd. In dit artikel doen we ver
slag van de eerste uitkomsten van deze 
analyse. 

2. Opzet van het onderzoek 

Proefpersonen 
Alle 28 scholen voor speciaal onderwijs 
en instellingen voor ambulante begelei
ding aan kinderen met gehoor- en/of 
ernstige spraak-/taalmoeilijkheden in 
Nederland nemen deel aan het onder
zoek. Bij het samenstellen van de onder
zoeksgroep werden dove kinderen en 
slechthorende kinderen, d.w.z. kinderen 
met een beiderzijds gehoor verlies van 
30 decibel of meer bij herhaalde metin
gen, uitgesloten van deelname aan het 
onderzoek. De procedure van steek
proeftrekking was verder op basis van 
toeval. Op aselecte wijze werd op elke 
school en instelling een steekproef 
getrokken onder 4-, 6- en 8-jarige leerlin
gen. Aan de ouders werd toestemming 
gevraagd voor de deelname aan het 
onderzoek. Bij het selecteren van de 
groepen kinderen is rekening gehouden 
met het uit de praktijk en literatuur 
bekende fenomeen dat jongens overver
tegenwoordigd zijn in de ESM-popula-
tie. Zodoende is de verhouding jon
gens/meisjes in de steekproef 3:1. Tabel 
1 laat de aantallen proefpersonen zien in 
de drie cohorten uitgesplitst naar jon
gens en meisjes. Dankzij de inzet van 
velen in het werkveld konden in totaal 
449 kinderen worden onderzocht. 

den van taalvaardigheid te operationali
seren. Zoveel mogelijk is geprobeerd om 
meerdere taken per deelgebied te selec
teren. Een centraal onderdeel van de uit
eindelijk gekozen testbatterij vormde de 
gereviseerde TAK (de TAK-r). Het 
gebruik van deze TAK-r heeft het 
belangrijke voordeel dat daarmee een 
vergelijking mogelijk wordt met een 
grote representatieve steekproef van 
leerlingen in de reguliere basisschool in 
de leeftijd van vier tot negen jaar. Het 
(longitudinale) normeringonderzoek 
van de toets is onlangs afgerond. Naast 
taaltests zijn ook taken afgenomen die 
aspecten van de cognitieve vaardigheid 
van kinderen meten. Daarbij ging het 
veelal om instrumenten uit bestaande 
intelligentietests. Dit is gedaan om de 
eventuele rol van cognitie bij ontwikke
lingsproblemen op het gebied van 
spraak en taal te kunnen bestuderen. 

De volgende taken maken deel uit van 
de onderzoeksbatterij die gebruikt is bij 
het eerste meetmoment. 

Spraakproductie 
- Klankarticulatietaak TAK-r: kinderen 
moeten woorden correct naspreken, elke 
verandering van klank wordt fout gere
kend. 
- Spraakdyspraxietaken. Er worden in 
totaal 6 taken afgenomen. Bij de eerste 
taak moeten plaatjes correct benoemd 
worden, de tweede en vierde taak behel
zen naspreken van nonsenswoorden, bij 
taak 3 moeten woordjes nagezegd wor
den, taak 5 is de diadochokinesetaak, 
waar reeksen lettergrepen worden uitge
lokt en door het kind zo snel mogelijk 
moeten worden geproduceerd ('kakaka', 
'pataka') en bij taak 6 moeten fonologi
sche contrasten worden uitgesproken 

Tabel 1: Aantallen proefpersonen ui tgespl i ts t naar geslacht 

Instrumenten waarbij plaatjes ter ondersteuning wor-
Bij de keuze van instrumenten is gepro- den aangeboden, 
beerd om de onderscheiden deelgebie-

Spraakperceptie 
- Klankonderscheiding TAK-r: de kinde
ren krijgen woordparen aangeboden en 
moeten aangeven of de aangeboden 
woorden al dan niet hetzelfde zijn. 
- Lindamoodtest: deze test beoogt het 
vermogen van kinderen klanken te 
beoordelen op identiteit, aantal, volgorde 
en totaalconcept in beeld te brengen. De 
proefleider biedt klankpatronen aan en 
door het leggen van een rij blokjes geeft 
het kind aan wat het waargenomen heeft. 

Morfo-syntactische kennis 
- Zinsbegrip 1 & 2 TAK-r: aan de hand 
van een aangeboden zin moet het kind 
uit twee plaatjes kiezen welk plaatje bij 
de gesproken zin hoort. 
- Zinsvorming TAK-r: het kind wordt 
gevraagd zinnen na te spreken. 
- Woordvorming TAK-r: aan de hand 
van tekeningen in een platenboek wor
den aanvulzinnen gegeven, het kind 
moet de (grammaticaal correcte) aanvul
ling geven. 
- Verteltaken TAK-r: het kind moet twee
maal, aan de hand van twee stripverha
len, een verhaaltje vertellen. 

Lexicale semantische kennis 
- Passieve woordenschattest TAK-r: per 
opgave kan het kind uit 4 plaatjes één 
plaatje kiezen dat bij het woord hoort 
dat de proefleider zegt. 
- Woordomschrijving TAK-r: het kind 
moet omschrijven/definiëren wat een 
woord betekent. 
- Actieve Woordenschat (TAK): het 
benoemen van afbeeldingen. 
- Rapid naming taak (Aarnoutse): het zo 
snel mogelijk opnoemen van een reeks 
afbeeldingen 

Verbaal leren 
- Tekstbegrip TAK-r: er wordt zes maal 
een verhaaltje voorgelezen, na elk ver
haaltje worden 4 vragen over het ver
haaltje gesteld. 
- Namen leren Rakit: de proefleider 
noemt namen bij plaatjes van poezen en 
vlinders, het kind krijgt twee pogingen 
om vervolgens deze namen te reprodu
ceren. 
- Geheugenspan (RAKIT): een voor
beeldreeks van plaatjes wordt enkele 
seconden aangeboden, daarna moet het 
kind deze reeks uit het hoofd naleggen. 
- Kwantiteit (RAKIT): aan de hand van 
plaatjes krijgt het kind verbale opdrach
ten die een beroep doen op het conser
vatiebegrip. 
- Woordvolgorde Kaufman-ABC: er 
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wordt een reeks van woordjes genoemd, 
daarna wordt er een bladzijde getoond 
met plaatjes en moet het kind in de 
goede volgorde de plaatjes aanwijzen 
die met de genoemde woorden corre
sponderen. 
- Cijfers nazeggen Kaufman-ABC: een 
reeks cijfers nazeggen. 
- Handbewegingen nadoen Kaufman-
ABC: een reeks handstanden imiteren. 

Pragmatiek 
- Pragmatiek-vragenlijst Children's 
Communication Checklist: deze lijst 
werd ingevuld door de leerkracht. 

Non-verbale intelligentie 
- Raven Coloured Matrices: Dit is een 
non-verbale test voor logisch redeneren. 
Uit een figuur ontbreekt een stukje, uit 6 
voorbeelden moet het missende stukje 
gevonden worden. 
- Exclusie (RAKIT): op een bladzijde 
staan 4 vormen, steeds hoort 1 er niet bij. 
Het kind moet aangeven welke. 

Schoolvaardigheden 
- Leesvoorwaarden: 
> Auditieve analyse (kind hoort / ' u u r ' / 
en moet hier / 'uu ' - 'm'/ van maken), 
> Auditieve synthese (kind hoort / 'oo ' -
'rrr ' / en moet hier 'oor' van maken) 
> Visuele discriminatie (kind moet let
ters vergelijken en de juiste omcirkelen). 
- Eén Minuut Test (technisch lezen van 
echte woorden) en Klepel (nonsens-
woorden). 
- Drie Minuten Toets (technisch lezen 
van echte woorden) 
- Pi-dictee (het schrijven van echte 
woorden). 
- Lezen met Begrip (begrijpend lee-
stoets) van de Cito. 

Procedure 
Alle testen werden afgenomen op de 
school waar het betreffende kind op zat. 
In de meeste gevallen werden de tests 
afgenomen door ervaren psycholo
gen/orthopedagogen, logopedisten en 
testassistenten verbonden aan de ESM-
scholen. In incidentele gevallen zijn ook 
studenten orthopedagogiek/psycholo
gie en logopedie ingezet die vooraf een 
uitgebreide testafname-instructie had
den gevolgd. 
Om een eerste indicatie te verkrijgen 
van het niveau van taal en cognitie van 
de ESM-kinderen zijn de scores op de 
afgenomen taken van de leerlingen in de 
drie cohorten vergeleken met die van 

leeftijdgenoten in het basisonderwijs. 
Voor elk cohort is per afgenomen taak 
een D-score berekend. In formule: D = 
Het gemiddelde van de steekproef - het 
gemiddelde van de normgroep/de stan
daarddeviatie (SD) van de normgroep. 
Deze D-score geeft een redelijke indica
tie van de mate waarin de scores van de 
ESM-kinderen afwijken in standaardde
viaties van die van leeftijdgenoten in het 
basisonderwijs. 

Voor een aantal onderdelen, te weten de 
spraakdyspraxietaken, de pragmatiek-
lijst CCC, Lindamoodtest, de speedtest 
en de actieve woordenschat konden 
geen D-scores worden berekend, omdat 
voor deze tests normgegevens voorals
nog ontbreken. 

Van de kant van de overheid 
was het standpunt dat 
taalvaardigheid als een 

eendimensionaal construct 
kan worden opgevat 

3. Resultaten 

Cohort 1 
De gemiddelde leeftijd van de kinderen 
bij start van de afname van de tests 
bedraagt 52 maanden (4,4 jaar). Slechts 4 
kinderen uit de onderzoeksgroep krij
gen ambulante begeleiding. De non-ver
bale intelligentie, gemeten met de 
Raven-coloured, is bij dit cohort 4.67 bij 
een normgemiddelde van 5. 

Figuur 1 geeft de D-scores van de ESM-
kinderen in cohort 1 grafisch weer. De 
resultaten van de subtests worden in 
volgorde van taalgebieden weergege
ven. Als referentiegroep zijn de normre
sultaten van begin groep 1 genomen. De 
ESM-groep is gemiddeld twee maanden 
ouder, hetgeen hun scores vergelijken
derwijs iets flatteert. 

Er valt af te lezen dat de resultaten van 
de 4-jarige ESM-kinderen op een aantal 
taalgebieden beduidend achterblijven 
bij die van leeftijdgenoten in het basis
onderwijs. 

Kinderen kunnen op 
tenminste zes taalgebieden 

uitvallen 

Ten aanzien van de spraakproductie 
blijkt de uitval het grootst: de D-score 
komt uit op een maximum waarde van 
-3.0. Vierjarige basisschoolkinderen 
kunnen gemiddeld 40 van de 45 aange
boden woordjes uit het onderdeel klan
karticulatie correct naspreken, terwijl in 
de ESM-groep de gemiddelde correct-
score uitkomt op 17. Dat de ESM-kinde
ren ernstige spraakproblemen op deze 
leeftijd hebben wordt bevestigd door de 
resultaten op de afgenomen dyspraxiet-
aken: op alle taken spreken de kinderen 
gemiddeld slechts 2 van de 10 woorden 
correct na. De diadochokinesetaken 
(reeksen zoals kakaka, pataka zo snel 
mogelijk enkele keren achter elkaar uit
spreken) zijn bij de kinderen in dit 

0,00 

-0,50 

2 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 5a 5b 5c 5d 5e 

-3,00 

cohort 1 

1 Klankarticulatie 
2 Klankonderscheiding 
3a Zinsvorming 
3 b Verteltaken 
3c Zinsbegrip 1 
3d Zinsbegrip 2 
3e Woordvorming 

4a Passieve woordschat 
4b Woordomschrijving 
5a Tekstbegrip 
5b Kwantiteit 
5c Namen leren 
5d Cijfers nazeggen 
5e Woordvolgorde 

Figuur 1 

D-scores voor de testscores van de ESM-kinderen uit cohort 1 (vierjarigen) 
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cohort nauwelijks af te nemen. 
Ten aanzien van het tweede gebied, de 
spraakperceptie, scoort het onderdeel 
klankonderscheiding ruim onder het 
gemiddelde (D<-1,5). De Lindamoodtest 
(LAC) bleek nauwelijks af te nemen bij 
de 4-jarige onderzoeksgroep. 
Op het derde gebied, de morfo-syntaxis, 
zien we dat twee van de vijf onderdelen, 
te weten zinsvorming en woordvor
ming, een achterstand vertonen tussen 
-1,0 en -1,5. 
Op het vierde gebied, het lexicaal/ 
semantisch gebied, zijn drie taken weer
gegeven: passieve woordenschat, woor
domschrijving en de verteltaak. Voor de 
beide lexicale taken gaat hetzelfde ver
haal op: in het wat optimistische beeld 
zien we dat woordomschrijving een D-
score van -1,4 vertoont, maar vergele
ken met eind groep 1 liggen beide D-
scores rond de -2,0. De actieve woor-
denschattest van de (oude) TAK scoort 
een gemiddelde van 14,9, hetgeen voor 
5-jarigen (er zijn geen normen voor 4-
jarigen) als 'zeer laag' wordt be
schouwd, reden volgens de handleiding 
voor nadere diagnostiek. De verteltaak-
score vertoont een geringe achterstand. 
Op het vijfde gebied, verbaal leervermo

gen, is de score van het onderdeel cijfers 
nazeggen opvallend zwak. De overige 
onderdelen laten D-scores zien van rond 
-0,5. Wellicht doen deze taken ook een 
sterk beroep op niet-talige cognitieve 
vermogens, zodat het taalaspect op deze 
taken bij deze leeftijd relatief minder 
doorslaggevend is bij het resultaat. 
Opvallend is dat ook het onderdeel 
woordvolgorde onthouden relatief niet 
extra laag uitkomt. Het sequentieel quo
tiënt van de ESM-kinderen, opgebouwd 
uit de taken 'handbewegingen nadoen', 
'cijfers nazeggen' en 'woordvolgorde 
onthouden', scoort wel duidelijk bene
den gemiddeld: 83 (bij een gemiddelde 
van 100 en een standaarddeviatie van 
15). 
Ten aanzien van het zesde gebied, dat 
van de pragmatiek, kan geen D-score 
berekend worden. De voorlopige norm-
gegevens van Bishop (van 7-jarige kin
deren met spraak- en/of taalproblemen) 
laten echter vrijwel exact dezelfde ver
deling zien. Evenals bij haar steekproef 
heeft ongeveer 1/3 van de onderzochte 
kinderen een score beneden de cut-off 
score van 132 hetgeen duidt op min of 
meer ernstige pragmatische taalproble-

Cohort 2 
De groep zesjarigen heeft een gemiddel
de leeftijd van 6,4 jaar waarbij de gren
zen liggen bij 6,0 en 6,10 jaar. In figuur 2 
zijn de D-scores weergegeven voor de 
zesjarigen. Als norm is 'begin groep 3' 
gehanteerd. U ziet dat de zesjarigen op 
bijna alle taken een D-score lager dan -
1,4 hebben. Op het gebied Spraakpro-
ductie is de uitval maximaal. Bij de 
ESM-steekproef ligt het aantal correct 
nagesproken woorden op 32 (van de 45), 
terwijl dit in de normaalpopulatie 44 is. 
Bij dyspraxietaken zouden alle woorden 
en nonsenswoorden foutloos nagespro
ken moeten worden. De zesjarigen ESM-
kinderen spreken echter éénderde tot de 
helft van de woorden fout na. Ook op 
Spraakperceptie is de uitval maximaal. 
Van de 50 woordparen kunnen de ESM-
kinderen bij 38 hiervan onderscheiden 
of de woorden hetzelfde zijn of niet. Bij 
de normaalpopulat ie lukt dit bij 47 
woordparen. De Lindamood laat zien 
dat de zesjarigen meer dan de helft van 
de klankpatronen foutief naleggen in 
blokjes. Het gebied van de morfo-syn-
tactische kennis vertoont ook een forse 
achterstand. Met uitzondering van de 
Verteltaken (de D-score is hier -1,38) 
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hebben alle taken een D-score groter dan 
2. Bij de Verteltaken is echter tot nu toe 
alleen gescoord op inhoudsrelaties en 
nog niet op morfo-syntactisch niveau. 
Voor alle duidelijkheid is deze taak ech
ter onder dit gebied blijven staan. De 
lexicaal/semantische kennis toont op de 
taak van de Passieve woordenschat en 
van de Woordomschrijving een D-score 
onder de -2. De Actieve woordenschat-
taak heeft een score die vergelijkbaar is 
met het laagste niveau (zeer laag) op de 
TAK. Het gebied Verbaal leervermogen 
vertoont een minder grote afwijking; 
Kwantiteit en Namen Leren (RAKIT) 
komen net onder de -0.80 en de rest ligt 
rond de -1,5. Het zesde en laatste gebied 
van de Pragmatiek zoals gemeten door 
de CCC-vragenlijst laat zien dat 30% van 
de leerlingen onder de score van 132 valt 
en dus ernstige pragmatische problemen 
volgens de leerkracht heeft. 

Cohort 3 
Bij de groep achtjarigen is het gemiddel
de 8,4 jaar en liggen de grenzen bij 8;0 
jaar en 8;9 jaar. In figuur 3 zijn de D-sco
res van de achtjarigen weergegeven. 
Hierbij is een normgroep 'eind groep 3' 
gehanteerd omdat de gegevens van 
'eind groep 4' nog niet binnen zijn. 
Daarom geeft deze figuur 3 een verte
kend beeld. In werkelijkheid zijn de ach
terstanden groter. 

De Spraakproductie vertoont wederom 
een maximale D-score en wanneer naar 
de dyspraxietaken gekeken wordt, blij
ken de spraakproblemen nog bij 30% 
(nonsenswoorden nazeggen) tot 20% 
(echte woorden nazeggen) aanwezig. 
Spraakperceptie laat een positiever 
beeld zien dan bij cohort 2; de D-score 

1 2 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 5a 5b 5c 5d 5e cohort 3 
i 
2 
3a 
3b 
3c 
3d 
3e 
4a 
4b 
5a 
5b 
5c 
5d 
5e 

Klankarticulatie 
Klankonderscheiding 
Zinsvorming 
Verteltaken 
Zinsbegrip 1 
Zinsbegrip 2 
Woordvorming 
Passieve woordschat 
Woordomschrijving 
Tekstbegrip 
Kwantiteit 
Namen leren 
Cijfers nazeggen 
Woordvolgorde 

Figuur 3 
D-scores voor de testscores van de ESM-kinderen uit cohort 3 (achtjarigen) 
waarbij als normeind groep 3' is aangehouden 

van Klankonderscheiding is -1,2 (bij 
norm van 'eind groep 3'). De achtjarigen 
kunnen gemiddeld bij 5 van de 50 
woordparen niet goed onderscheiden of 
het dezelfde woorden zijn of niet. Bij de 
Lindamood leggen de achtjarigen 20 van 
de 28 patronen correct neer. 
Het gebied van de morfo-syntactische 
kennis laat de grootste problemen zien 
bij de Zinsvormingstaak (D=-l,83). De 
Verteltaken hebben een D-score van - 0,3 
(inhoudsrelaties). Het gebied Lexicale/ 
semantische kennis laat bij Passieve 
woordenschat een D-score van - 0,65 
zien en bij Woordomschrijving is deze 
gelijk aan - 1,27. 
De Actieve Woordenschat van de achtja
rigen ligt op een 'zeer laag' niveau ten 
opzichte van de TAK-normgroep. Bij 
Verbaal leervermogen laten de achtjari-

2 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 5a 5b 5c 5d 5e cohort 2 
1 Klankarticulatie 
2 Klankonderscheiding 
3a Zinsvorming 
3b Verteltaken 
3c Zinsbegrip 1 
3d Zinsbegrip 2 
3e Woordvorming 
4a Passieve woordschat 
4b Woordomschrijving 
5a Tekstbegrip 
5b Kwantiteit 
5c Namen leren 
5d Cijfers nazeggen 
5e Woordvolgorde 

Figuur 2 
D-scores voor de testscores van de ESM kinderen uit cohort 2 (zesjarigen) 

gen met name uitval zien op de taken 
waarbij een sequentieel woordgeheugen 
van belang is: Cijfers Nazeggen (D = -
1,43) en Woordvolgorde onthouden (D = 
- 1,32). Bij de Pragmatiek zit volgens de 
leerkrachten 25% van de kinderen onder 
de score van 132 wat duidt uit ernstige 
pragmatische problemen. 

Ambulante begeleiding 
Een deel van de onderzoeksleerlingen 
krijgt ambulante begeleiding (AB). Dit 
houdt in dat ze op een reguliere basis
school zitten maar daarbij begeleid wor
den vanuit een VeBOSS-school of -instel
ling. In totaal zijn er 42 leerlingen in de 
cohorten 2 en 3 die AB krijgen (per 
cohort 21 leerlingen). Vergelijking van 
de scores op de taalgebieden laat zien 
dat de leerlingen die ambulant begeleid 
worden in alle taken beter zijn dan de 
leerlingen die op de VeBOSS-scholen zit
ten (de 'zittende leerlingen). De ver
schillen zijn echter lang niet altijd signi
ficant. Bij de zesjarigen zijn de ambulant 
begeleide kinderen alleen op de TAK-
taken Zinsvorming, Zinsbegrip (1 & 2) 
en Woordvorming significant beter. De 
achtjarigen zijn op alle TAK-taken (met 
uitzondering van de Verteltaken) signifi
cant beter dan de 'zittende' leerlingen. 
Wanneer gekeken wordt naar de intelli
gentiescores van de AB- en de 'zittende' 
leerlingen valt op dat de AB-leerlingen 
op alle intelligentietaken hoger scoren, 
maar slechts bij een paar taken is dit ver
schil significant. Voor de cohorten 2 en 3 
zijn dit onder meer de taken Cijfers 
Nazeggen (K-ABC) en Woordvolgorde 
(K-ABC). Opvallend hieraan is dat dit 
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taken zijn waarbij woorden in een 
bepaalde volgorde onthouden moeten 
worden. Het zou dus zo kunnen zijn dat 
de AB-leerlingen beter zijn in het ont
houden van de woordvolgorde (sequen
tieel geheugen) en daardoor beter zijn 
op alle andere taalgebieden. Om dit na 
te gaan, zijn de twee genoemde taken 
meegenomen als co-variabele. Dat wil 
zeggen dat er gekeken is of er nog steeds 
verschillen zijn tussen de AB-leerlingen 
en de 'zittende' leerlingen ook wanneer 
je rekening houdt met het verschil in 
sequentieel woordgeheugen. 
Het blijkt dat bij de zesjarigen de ver
schillen 'verdwijnen' voor de taken 
Zinsvorming en Zinsbegrip. Bij 
Woordvorming blijven de AB-leerlingen 
significant beter. Bij de achtjarigen is een 
vergelijkbaar beeld te zien. Hier 'ver
dwijnen' de verschillen bij Klankonder
scheiding, Zinsbegrip en Tekstbegrip. 
Dit zijn taken waarin een sequentieel 
geheugen een belangrijke rol speelt. Er 
kan dus geconcludeerd worden dat de 
AB-leerlingen beter zijn op het gebied 
van sequentieel geheugen en dat zij 
daardoor op een deel van de taaltaken 
beter scoren. Daarbij komt dat ze ook 

nog eens een grotere actieve en passieve 
woordenschat hebben dan de 'zittende' 
leerlingen en beter zijn in het vormen 
van meervoudswoorden en voltooid 
deelwoorden. 

4. Conclusies 

Analyse van de gemiddelden op de 
afzonderlijke onderdelen van de onder-
zoeksbatterij laat zien dat de mate waar
in ESM-kinderen verschillen van hun 
leeftijdsgenoten in het basisonderwijs 
inderdaad zeer aanzienlijk is. Ten aan
zien van de spraakproductietaak is de 
achterstand bij de 4-, 6- maar ook bij de 
8-jarige ESM-kinderen zelfs zeer indruk
wekkend. De achterstand op de spraak-
perceptietaak is vooral bij de 4- en 6-jari-
gen groot. En omdat in alle drie de 
cohorten ook op de andere veronderstel
de taalgebieden achterstanden worden 
gezien van vaak een D-score van -1,4 of 
groter, mogen deze eerste resultaten 
gezien worden als een goede aanwijzing 
dat de taalontwikkelingsproblemen bij 
kinderen, die we in Nederland ESM 
noemen, multidimensioneel zijn. In de 
scores op het gebied Verbaal Leren zien 

we verder een eerste bevestiging voor 
de veronderstelling dat taal en cognitie 
niet geheel los van elkaar gezien mogen 
worden. Het feit dat de verschillen op 
het eerste en derde meetmoment wat 
minder groot zijn dan op het tweede 
meetmoment kan voor een belangrijk 
deel worden verklaard. Op het eerste 
meetmoment geldt ook voor de kinde
ren met een normale spraak-/taalont-
wikkeling dat er sprake is van een 
beperkte competentie. De verschillen 
met de ESM-kinderen zijn daarom min
der uitgesproken. Op het derde meet
moment geldt dat de ESM-kinderen zijn 
vergeleken met kinderen die een jaar 
jonger zijn. 

Op dit moment wordt, door middel van 
factoranalyses, onderzocht of de taal
problemen van individuele ESM-kinde
ren ook uit meerdere en vergelijkbare 
dimensies bestaan. Daarbij wordt empi
rische evidentie gezocht voor indelin
gen die vanuit de klinische praktijk zijn 
voorgesteld (vgl. Rapin & Allen, 1983, 
1988; Rapin, 1996). Zij gaan uit van een 
indeling in drie hoofdcategorieën: 
g e m e n g d e r e c e p t i e v e / e x p r e s s i e v e 
stoornissen, expressieve stoornissen en 
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hogere-orde verwerkingsstoornissen. 
Binnen de eerste categorie onderschei
den zij verbale auditieve agnosie (cen
trale auditieve verwerkingsproblemen) 
enerzijds en een fonologisch-syntactisch 
deficiet anderzijds. In beide gevallen 
leidt de stoornis tot problemen bij zowel 
taaibegrip als taaiproductie. De tweede 
categorie omvat verbale dyspraxie en 
spraakmotorisch deficiet, waarbij in het 
eerste geval veelal sprake is van grote 
problemen met vloeiend taalgebruik en 
in het tweede geval organisatorische 
aspecten in de spraak problematisch 
zijn. De derde categorie omvat lexicaal 
deficiet, vooral gepaard gaande met 
woordvindingsproblemen en semantisch-
pragmatisch deficiet, waarbij met name 
gespreksvaardigheden beperkt zijn. 
Tegelijkertijd zullen belangrijke theoreti
sche topics, zoals de samenhang tussen 
taal en cognitie en de rol van het sequen
tieel geheugen meer nadrukkelijk onder 
de loep worden genomen. In het alge
meen wordt ervan uitgegaan dat er bij 
de verwerving van mondelinge en 
schriftelijke taalverwerving vaardighe
den een rol spelen die ten grondslag lig
gen aan de ontwikkeling van cognitie in 
brede zin (zie Gillam, Cowan & Marler, 
1998). Daarbij treden twee aspecten op 
de voorgrond: de leercapaciteit die kin
deren bezitten (vgl. Warren & Abbeduto, 
1992; Rosenberg & Abbeduto, 1993) en 
hun geheugencapaciteit (Kushnir & 
Blake, 1996). Bovendien wordt nagegaan 
welke relatie bestaat tussen de ontwik
keling van taal en cognitie enerzijds en 
die van schooltaalvaardigheden, zoals 
lezen en schrijven anderzijds. 
In vervolgonderzoek zal ook de specifie
ke positie worden onderzocht van leer
lingen die ambulant worden begeleid. Er 
zullen afzonderlijke factoranalyses ten 
aanzien van AB-leerlingen worden uit
gevoerd om te bestuderen in hoeverre 
AB-leerlingen op dezelfde taalgebieden 
problemen vertonen dan leerlingen die 
een SO-ESM school bezoeken. 
Ten slotte zullen de resultaten van meet
moment 2 en 3 moeten aantonen hoe sta
biel de gevonden patronen, zowel wat 
betreft groepen als individuele leerlin
gen, zijn. In feite is daarmee de validiteit 
van diagnostische besluitvorming in het 
geding. 

Het hier beschreven VeBOSS/KUN 
onderzoek kan gezien worden als een 
belangrijke stap richting de totstandko
ming van een valide model van diagnos
tische besluitvorming met het oog op de 

indicatiestelling ESM. 
Problematisch blijft de afgrenzing van 
taalleerproblemen bij allochtone kinde
ren. Voor deze kinderen ligt het voor de 
hand uit te gaan van een diagnose van 
taalvaardigheden in zowel de moeder
taal als het Nederlands. Daarbij geldt als 
belangrijke nevenvraag welke rol cogni
tie speelt bij het leren van een tweede 
taal in vergelijking met het leren in de 
moedertaal. Om ook op deze moeilijke 
vragen beter greep te krijgen in de prak
tijk is het verheugend te noemen dat de 
onderhavige studie kan worden uitge
breid met een onderzoek waarin de taal
leersituatie van allochtone kinderen met 
ESM centraal staat. Wij hopen ook in dit 
onderzoek te mogen rekenen op een 
zelfde eendrachtige samenwerking met 
de scholen. Alleen door samen de schou
ders te zetten onder onderzoek naar de 
complexe problematiek van diagnostise-
ring van ernstige spraak-/taalproble-
men zullen we er in slagen kinderen die 
wat betreft hun communicatieve ont
wikkeling zijn bedreigd op maat te 
bedienen. 
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Maatwerk 
Tweetalig onderwijs binnen het Instituut 
voor Doven 
Annet de Klerk, Jetske Klatter-Folmer, Harry Knoors en Esther Kolen 

Samenvatting 

Dit artikel beschrijft het tweetalige onderwijs binnen school Eikenheuvel. Eikenheuvel 

is een van de twee scholen voor basisonderwijs aan dove kinderen van het Instituut 

voor Doven. Het overzicht is geplaatst in de context van de veranderingen die het 

Instituut voor Doven momenteel doormaakt. Deze veranderingen zijn in dit artikel 

terug te vinden, evenals het gedifferentieerde communicatiebeleid en de ontwikke

lingen binnen het tweetalige dovenonderwijs op school Eikenheuvel. Deze ontwikke

lingen staan niet los van ontwikkelingen in het reguliere basisonderwijs. Drie van 

deze worden besproken. De invoering van tweetalig onderwijs is gekoppeld aan het 

onderzoeksproject Wetenschappelijke Evaluatie Tweetaligheid. Dit project wordt hier 

slechts aangestipt, maar komt in een toekomstig artikel uitgebreider aan bod. 

1. Instituut voor Doven in beweging 

Het Instituut voor Doven (hierna IvD) 
maakt grote veranderingen door. Tot 
voor kort stond deze instelling bekend 
als een onderwijsinstituut, van waaruit 
met name oraal, eentalig onderwijs ver
zorgd werd. In de twintigste eeuw werd 
veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in 
deze vorm van dovenonderwijs. 
Didactisch kreeg het een vertaling in de 
reflecterende moedertaalmethode, ont
wikkeld onder leiding van Van Uden. 
Het IvD oogstte tot en met de jaren 
zeventig met deze benaderingswijze 
veel lof, zowel in binnen- als in buiten
land. 
Niet ontkend werd dat voor een aantal 
dove kinderen deze benaderingswijze 
niet voldeed, vandaar dat vanaf de jaren 
zestig een gedifferentieerde benadering 
in zwang kwam, waarin de communica
tie met dove kinderen ook ondersteund 
kon worden met geschreven taal, vin
gerspelling en, in het geval van verstan
delijke handicaps, met een beperkte set 
iconische gebaren. 
Hoewel de bakermat van het Neder
landse gebarentaalonderzoek binnen het 

IvD ligt -immers daar verrichtte 
Tervoort zijn promotieonderzoek naar 
het ontstaan van gebarentaal in inter-
naatsgroepen- was het gebruik van de 
Nederlandse Gebarentaal tot aan het 
begin van de jaren negentig onbespreek
baar. Het IvD was daardoor niet recht
streeks betrokken bij een aantal ontwik
kelingen, die de overige onderwijs- en 
zorginstellingen voor dove kinderen in 
Nederland sterk beïnvloed hebben, 
zoals het gebarentaalonderzoek, de toe
passing van gebarentaal in onderwijs
programma's en de verdere differentia
tie van dienstverlening in de zorg. 
Steeds minder bleek de traditionele 
internaatsopvang wenselijk, steeds meer 
ontstond er behoefte aan vormen van 
zorg als opvoedingsondersteuning, 
communicatiebegeleiding en naschoolse 
opvang. 

De bakens zijn verzet; 
een grootscheeps 

veranderingsproces is in 
gang gezet 

»•&> 4S^ 

Al vanaf het begin van de jaren negentig 
is het IvD bezig veranderingen in het 
beleid en de uitvoering ervan door te 
voeren, maar twee jaar geleden werden, 
mede onder invloed van de fusie met de 
Mgr.Terwindstichting (MTW), de 
bakens werkelijk verzet. 
Een grootscheeps veranderingsproces is 
in gang gezet onder de naam 'Sterker 
door Samenwerking'. Dat ook is de titel 
van het strategisch beleidsplan voor de 
periode 1998-2002. Zorg en onderwijs 
zijn, zoals het hoort, centraal komen te 
staan. Dienstverlening door bijvoor
beeld de afdelingen personeel&organi-
satie en de economisch-administratieve 
dienst wordt beoordeeld naar de mate 
waarin het primaire zorg- en onderwijs
proces ondersteuning krijgt. De organi
satie IvD/MTW is in zorg- en onder-
wijsdivisies onderverdeeld. Een proces 
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van het delegeren van verantwoordelijk
heden en bevoegdheden (met de daarbij 
behorende financiële middelen) naar 
divisiedirecties en middenmanagement 
is gestart. De ondernemingsplannen die 
iedere divisie opstelde, zijn hierbij rich
tinggevend. Zorg en onderwijs worden 
dichter naar de klanten gebracht en dus 
gespreid over een groot gedeelte van 
Nederland, vaak in samenwerking met 
andere partners. Zo zijn er zorgcentra in 
Enschede, Rotterdam en Arnhem opge
zet. De IvD-activiteiten richten zich niet 
langer vooral op het onderwijs. In snel 
tempo ontwikkelt het IvD nieuwe vor
men van dienstverlening in de zorg, 
vaak in samenwerking met derden. 
Mensen krijgen ook ondersteuning als 
ze vragen nebben ten aanzien van 
wonen, werken of dagbesteding. 
Diagnostiek heeft opnieuw veel aan
dacht gekregen en ten aanzien van 
wetenschappelijk onderzoek is een 
intensieve samenwerking gegroeid met 
de Katholieke Universiteit Nijmegen en 
met Instituut Sint-Marie, onder meer in 
het onlangs opgerichte Universitair 
Expertisecentrum Atypische Communi
catie-ontwikkeling. Ook richt het IvD 
zich als onderdeel van het totale concern 
niet langer uitsluitend op doven, maar 
staat de instelling open voor alle mensen 
met auditieve en communicatieve beper
kingen. Het streven is om mensen die 
een beroep doen op diensten van het 
IvD geen standaardpakket aan te bie
den, maar met hen te zoeken naar zorg
en of onderwijsarrangementen die het 
best voldoen aan hun wensen. 
Maatwerk dus! 

Deze veranderingen verlopen uiteraard 
niet zonder slag of stoot. Veel zaken vra
gen gewenning, sommige dingen wor
den met vallen en opstaan geleerd. Niet 
langer ontwikkelt het IvD zich op vols
trekt eigen wijze, nu is er sprake van 
intensieve samenwerking met en leren 
van anderen. Als organisatie is IvD 
steeds minder een bolwerk en steeds 
meer een netwerk. 

2. Het communicatiebeleid 

Ook het communicatiebeleid van het 
IvD is aanmerkelijk bijgesteld. 
Voorbereid in de eerste helft van de jaren 
negentig van de twintigste eeuw, is 
vanaf 1995 de Nederlandse Gebarentaal 
(hierna NGT) binnen het IvD geïntrodu
ceerd. Het kader hierbij is tweetalige 
opvoeding en scholing. Voor kinderen 
voor wie communicatie in deze gebaren

taal niet haalbaar is, zijn vormen van 
Ondersteunde Communicatie geïmple
menteerd. Daarnaast blijft een eentalig 
onderwijsprogramma mogelijk, tegen
woordig ook wel auditief-verbaal onder
wijs genoemd. 
Anders dan in het verleden wenst het 
IvD niet meer voor ouders te beslissen 
wat een goed onderwijs- en zorgpro-
gramma voor hun kind is. Vraagsturing 
groeit ook binnen het IvD uit tot een 
geaccepteerd begrip. Deze verandering 
in houding kreeg onder meer zijn vert
aling in een gedifferentieerd onderwijs
kundig beleid. Omdat kinderen en 
ouders in sterke mate verschillen, acht 
het IvD het een groot goed dat ouders 
keuzes hebben, of, anders gezegd, dat 
een onderwijsprogramma opties kent. 
Van IvD-medewerkers mag verwacht 
worden dat zij goed luisteren naar de 
wensen van ouders voor de opvoeding 
van hun dove kind. Waar nodig geven 
medewerkers informatie. Op basis van 
diagnostiek, en waar mogelijk gesteund 
door wetenschappelijke kennis over 
lange-termijneffecten van keuzes, krij
gen ouders adviezen met betrekking tot 
de keuze van een onderwijsprogramma. 
Daarbij staan de mogelijkheden van de 
kinderen voorop, maar wordt ook gelet 
op de beperkingen. Verder wordt groot 
belang gehecht aan de mogelijkheden, 
de beperkingen en de wensen van de 
ouders. Ouders hebben het recht van 
adviezen af te wijken en andere keuzes 
te maken, die het IvD vervolgens onder
steunt. 

In de jaren negentig heeft een substan
tieel aantal ouders van kinderen binnen 
het IvD aangegeven voor hun kind ook 
een aanbod van de Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) te wensen. De daar
opvolgende introductie van de NGT en 
van tweetalig dovenonderwijs kwam 
voor sommigen binnen de instelling als 
een schok en betekende in ieder geval 
een grote uitdaging voor leerkrachten, 
groepsleiding en ouders. De genoemde 
beleidsverandering impliceerde ook een 
drastische verandering in organisatie en 
mentaliteit. 
De invoering van de NGT in de zorg en 
het onderwijs binnen het IvD verloopt 
fasegewijs. De eerste fase duurde van 
1994 tot 1997. Het doel van deze fase 
was een eerste geleidelijke kennisma
king met de NGT en met tweetalig 
onderwijs voor dove kinderen. In 1997 
startte de tweede implementatiefase, een 
fase die nog steeds loopt. Na de kennis

making staat nu de systematische intro
ductie van de NGT in onderwijskundige 
en opvoedkundige programma's voor 
dove, doof-verstandelijk beperkte en 
doofblinde kinderen centraal. 
De NGT heeft in een relatief korte perio
de een vaste plek verworven in veel 
zorg- en onderwijsprogramma's, zowel 
voor dove als voor meervoudig-gehan-
dicapte kinderen. Zo worden voor kin
deren en jongeren met het syndroom 
van Usher, die geleidelijk aan blind wor
den, en voor hun ouders, groepsleiding 
en leerkrachten cursussen in tactiele 
gebarentaal ontwikkeld, terwijl voor 
congenitaal doofblinde kinderen geba
ren uit de NGT aangepast worden, zodat 
ze bijvoorbeeld beter afvoelbaar zijn. 
Ook in het werk met doof-verstandelijk 
beperkte kinderen, jongeren en volwas
senen is de NGT geïntroduceerd. Binnen 
het voortgezet onderwijs aan dove leer
lingen is de NGT voor een aantal van 
hen onlosmakelijk verbonden met het 
volgen van een onderwijsprogramma, 
terwijl voor een aantal andere leerlingen 
in het voortgezet onderwijs 'Dovencul-
tuur en NGT' vooralsnog een facultatief 
vak is. In het hiernavolgende richten we 
ons met name op de implementatie en 
evaluatie van tweetalig onderwijs aan 
dove peuters en kleuters binnen de 
onderbouw van school Eikenheuvel, een 
van de scholen voor basisonderwijs van 
het IvD. 

3. Tweetalig onderwijs op IvD-school 
Eikenheuvel 

In 1998 is op school Eikenheuvel een 
tweetalig onderwijsprogramma gestart. 
Doel is om de algemene taalvaardigheid 
van deze kinderen te vergroten en om 
hen de kerndoelen van het regulier 
basisonderwijs zoveel mogelijk te laten 
bereiken. De implementatie van tweeta
lig onderwijs wordt langs twee verschil
lende wegen gerealiseerd. In de peuter
en kleutergroepen wordt tweetalig 
onderwijs als een onderwijsvernieu
wingsproject ingevoerd. Het projectpro
gramma wordt gevolgd door weten
schappelijk onderzoek. In de andere 
groepen van school Eikenheuvel, de 
groepen met oudere leerlingen, wordt 
beoogd de communicatie van de horen
de leerkrachten met hun leerlingen te 
optimaliseren en de overdracht van 
onderwijsinhouden te verbeteren. De 
leerlingen in deze groepen volgen ook 
als deel van hun leerplan NGT-lessen en 
lessen in Dovencultuur die gegeven 
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worden door een dove vakleerkracht. 
Ten behoeve van het tweetalig onder
wijsprogramma voor peuters (3 jaar 
oud) en kleuters (4 tot 6 jaar oud) zijn 
aan het begin van het eerste projectjaar, 
het schooljaar 1998-1999, de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 

De twee talen worden op 
basis van gelijkwaardigheid 

van meet af aan samen 
aangeboden 

• De twee talen, gebarentaal en gespro
ken taal, worden op basis van gelijk
waardigheid van meet af aan samen 
aangeboden. De contacttijd die kinderen 
hebben met beide talen is bij de start van 
het programma min of meer gelijk. 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de 
kinderen kan de ratio in het aanbod van 
de beide talen geleidelijk aan verande
ren naarmate de kinderen ouder wor
den. 
• Het onderwijs krijgt vorm in een con
text van team-teaching. In iedere groep 
werken een dove en een horende mede
werker samen bij het geven van onder
wijs. 
• Het aanbod van de twee talen is geor
ganiseerd volgens het principe '1 per
soon -1 taal'. De dove medewerkers 
(leerkracht of klassenassistent) gebrui
ken de NGT, terwijl de horende mede
werkers (leerkracht en klassenassistent) 
het gesproken Nederlands gebruiken. 
Het gesproken Nederlands wordt, 
indien noodzakelijk, ondersteund met 
gebaren. 
• Nieuwe informatie en nieuwe concep
ten worden eerst aangeboden in de NGT 
en worden vervolgens ook gebruikt in 
contexten waarin het gesproken 
Nederlands centraal staat. 
• Uitbreiding van de gebarenschat en 
het gesproken vocabulaire is het centra
le aandachtspunt van het programma. 
I let principe van multimodaliteit is hier
bij essentieel. Nederlandse woorden 
worden geënt op reeds geleerde geba
ren. De integratie van gebaar, mond-
beeld, akoestische sensatie en articula
ties wordt nagestreefd. 
• De uitbreiding van het vocabulaire 
vindt zoveel mogelijk plaats in commu
nicatieve situaties. 
• Het leerplan is gestructureerd. De 
structuur ervan is deels bepaald door de 
ontwikkeling van de kinderen. 
• Het voorlezen en vertellen van verha

len in de NGT en in gesproken 
Nederlands is een zeer belangrijke acti
viteit op het lesrooster. De introductie 
van nieuwe verhalen geschiedt in geba
rentaal. Later worden ze ook aangebo
den in gesproken taal. In de meeste 
gevallen gebeurt dit in aangepaste vorm. 
• Voor alle andere ontwikkelingsgebie
den dan taal en lezen wordt het leerplan 
geijkt op de doelen van reguliere peuter
en kleuterprogramma's. 
In het schooljaar 1998-1999 zijn twee 
tweetalige groepen gestart, één groep 
met peuters en één groep met kleuters. 
In beide groepen zijn dove en horende 
medewerkers aangesteld. 

Bijstellingen in het projectjaar 1999-
2000 
Aan het eind van het eerste projectjaar 
volgde een evaluatie van het program
ma door medewerkers van het projec-
timplementatieteam binnen Eikenheu
vel met betrekking tot organisatie, 
inhoud en effect. 
Wat de organisatie betreft, moet vastge
steld worden dat tweetalig onderwijs 
complex is. Leerkrachten en klassenas-
sistenten moeten intensief samenwer
ken, de beide talen moeten min of meer 
gelijke aandacht krijgen, nieuwe concep
ten en informatie moeten eerst in de 
NGT worden geïntroduceerd en vervol
gens in het Nederlands en er moet een 
sterke samenhang zijn binnen het leer
plan, met name ook in het aanbod van 
lesstof in de beide talen. 
Samenwerking tussen leerkrachten blijkt 
niet altijd even gemakkelijk te zijn. Het 
vraagt om specifieke vaardigheden van 
betrokkenen. Samenwerking vereist een 
flexibele houding, de wil om verant
woordelijkheid te delen en een open oog 
voor andermans ideeën en meningen. 
Als de visie op onderwijs impliciet dan 
wel expliciet verschilt tussen degenen 
die participeren in een context van team-
teaching, dan wordt samenwerking 
moeilijk. Gevolg van problemen in de 
samenwerking is ook dat het moeilijk 
wordt om de inhoud van het lespro
gramma in gesproken taal af te stemmen 
op het lesprogramma in gebarentaal. 
Aan het eind van het eerste projectjaar 
bleken sommige problemen niet anders 
oplosbaar dan door enkele personele 
wijzigingen in het projectteam door te 
voeren. 

Voor wat betreft de inhoud en het effect 
van het programma had het projectteam 
de indruk dat de gebarentaalvaardig
heid van de leerlingen zich redelijk posi

tief ontwikkelde. Met betrekking tot het 
gesproken Nederlands bestond het 
gevoel dat de resultaten, hoewel op zich
zelf niet slecht, verbeterd zouden kun
nen worden. Dit werd versterkt vanwe
ge de toestroom van kinderen met een 
cochleaire implant. Momenteel zijn de 
meeste jonge kinderen in het tweetalig 
programma geïmplanteerd. Zonder 
enige twijfel dient dit consequenties te 
hebben voor de inhoud van het onder
wijsprogramma. Kinderen met een 
implantaat moeten immers leren hoe zij 
nieuwe auditieve informatie kunnen 
begrijpen en gebruiken en hebben daar
voor intensieve auditieve input nodig. 
Tot slot leerden de ervaringen in het eer
ste projectjaar dat de samenhang tussen 
de verschillende delen van het curricu
lum die in de verschillende talen overge
dragen worden, versterking behoeft. 
Als gevolg van de evaluatie van het eer
ste projectjaar werd het programma in 
het tweede jaar veranderd. Doel van 
deze veranderingen was: 

• Een verbetering van de samenwerking 
tussen de medewerkers in de tweetalige 
groepen. 
• Een heroverweging van het aanbod in 
gesproken Nederlands. 
• Een effectief gebruik van beide talen 
om informatie over te dragen. 

4. Oriëntatie op ontwikkelingen in het 
reguliere basisonderwijs 

De veranderingen die in het tweede pro
jectjaar zijn doorgevoerd, zijn deels 
beïnvloed door ontwikkelingen in regu
lier een- en tweetalig basisonderwijs. 
Gedurende lange tijd heeft het speciaal 
onderwijs in Nederland, en meer speci
fiek het dovenonderwijs, zichzelf 
beschouwd als zo speciaal dat een oriën
tatie op ontwikkelingen in het regulier 
basisonderwijs als een verspilling van 
tijd werd ervaren. Een gevolg hiervan 
was dat alle benodigde expertise door 
de eigen speciale organisatie ontwikkeld 
moest worden en dat er weinig notie 
was van wat gebeurde in de buitenwe
reld van het regulier onderwijs. Naar 
onze mening is dit een van de grootste 
fouten die speciaal onderwijs, en meer 
specifiek het dovenonderwijs, kon 
maken. Ten gevolge hiervan lopen veel 
onderwijsgevenden in ons werkveld het 
risico voeling te verliezen met moderne 
onderwijskundige ontwikkelingen. 

Een eerste voorbeeld van zo'n ontwikke
ling is de 'effectieve schoolbeweging'. 
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De inzichten van deze trend in de onder
wijskunde vormen voor een belangrijk 
deel de basis van het integraal school
toezicht van de onderwijsinspectie. De 
essentie van deze ontwikkeling is dat 
onderwijs van belang is voor de ontwik
keling van een kind, maar dat het effect 
van onderwijs sterk kan verschillen, al 
naar gelang de effectiviteit van de 
school. Er zijn veel factoren die kunnen 
bijdragen aan de effectiviteit van onder
wijs. Naast externe factoren zoals demo
grafische omstandigheden en de sociaal-
economische status van ouders, onder
scheidt men tegenwoordig een elftal fac
toren binnen een school die belangrijk 
zijn voor de effectiviteit van onderwijs, 
gegroepeerd op school- en klasniveau. 
Op het niveau van de school zijn deze 
factoren een onderwijsbeleid dat gericht 
is op het leveren van prestaties, een 
hoog niveau van onderwijskundig lei
derschap, een gezamenlijke onderwijs-
planning door de leerkrachten, de kwa
liteit van het aangeboden leerplan en de 
aanwezigheid van een geordende, pret
tige sfeer. 
Op het niveau van de klas is de effectie
ve leertijd van groot belang. Daarnaast 

spelen factoren een rol als gestructu
reerd onderwijzen, leerlingen mogelijk
heden bieden om te leren, hoge ver
wachtingen hebben van de leerlingen, 
hun vorderingen bij voortduring evalu
eren en leerlingen positieve feedback 
geven. 
Onderzoek wijst uit dat al deze factoren 
positief bijdragen aan de effectiviteit van 
onderwijs (zie bijvoorbeeld Creemers, 
1994). 

Een tweede ontwikkeling betreft het 
belang van samenhang tussen de samen
stellende delen van een leerplan. Dit 
inzicht vloeit voort uit onderzoek naar 
tweetalige onderwijsprogramma's voor 
horende kinderen. Met name 
Nederlands onderzoek (Codina et al., 
1999) naar de introductie van een tweet
alig leerplan voor horende kinderen, 
Trias/Taalplan Kleuters genaamd, bevat 
interessante resultaten die mogelijk ook 
toepasbaar zijn in het tweetalig doven-
onderwijs. Trias is gericht op onderwijs 
in de thuistaal, terwijl Taalplan Kleuters 
een methode is voor onderwijs in het 
Nederlands als tweede taal (NT2). De 
inhoud van beide methodes is nauw op 

foto: Wiesje Peels en Mischa Keijser 

elkaar afgestemd. De programma's mik
ken op een transfer van vaardigheden in 
de eerste taal naar de tweede taal, zowel 
op korte termijn, als ook op de langere 
termijn. In die zin gaan deze lespro
gramma's uit van de taalafhankelijk-
heidstheorie van de Canadese linguïst 
Cummins (Cummins, 1980). Om korte-
termijntransfer van taalvaardigheid te 
bewerkstelligen wordt het leerplan als 
volgt georganiseerd. De thema's in de 
thuistaalmethode zijn gelijk aan die in 
de NT2-methode. De leerkracht die het 
thuistaalonderwijs verzorgt, begint in 
een bepaalde week met een nieuw 
thema. Eén week later start de NT2-leer-
kracht met hetzelfde thema. De kennis 
en vaardigheden die de kinderen al in 
hun thuistaallessen hebben ontwikkeld, 
vormen het vertrekpunt voor de lessen 
in hun tweede taal. 

Kinderen begrijpen verhalen 
in het Nederlands beter als 

die eerst in hun thuistaal zijn 
aangeboden 
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In de praktijk blijkt dat kinderen verha
len in het Nederlands beter begrijpen 
als zij deze verhalen ook reeds in hun 
thuistaal aangeboden hebben gekregen. 
Ook het niveau van betrokkenheid bij 
activiteiten in de tweede taal wordt ver
groot. Het doel van het thuistaalpro
gramma Trias is ook om lange-termijn-
transfer naar de tweede taal te bewerk
stelligen. Deze transfer moet meer 
zichtbaar zijn op een cognitief en abs
tract niveau. Door het oefenen van cog-
nitief-schoolse vaardigheden met 
behulp van Trias wordt verwacht dat 
kinderen het minder moeilijk vinden 
om deze vaardigheden in hun tweede 
taal later in hun leven toe te passen. In 
concreto gaat het om logisch redeneren, 
jezelf verplaatsen in de gevoelens van 
andere personen en inzicht krijgen in 
verhaalstructuren. In het reeds aange
haalde onderzoek naar de invoering 
van Trias werden Turkse kinderen die 
onderwezen werden met Trias, vergele
ken met kinderen die Trias niet als les
methode hadden. Het onderzoek toon
de aan dat de strategieën in Trias wer
ken. Het Nederlands van de Trias-kin

deren profiteert van de thuistaalmetho
de. 
Onderwijs in een eerste taal is bij deze 
kinderen instrumenteel voor de taalver
werving in zowel het Turks als het 
Nederlands. De scores van de Turkse 
kinderen waren zowel beter op begrips
testen in het Turks, als op testen die het 
begrijpend lezen in het Neder lands 
meten. De kinderen die de grootste 
vaardigheid in het Turks hadden, had
den ook de grootste taalvaardigheid in 
het Neder lands . Naast de factor 
'samenhang in het leerplan' blijkt ook 
de betrokkenheid van de ouders bij het 
onderwijsprogramma van groot belang. 
Om transfer van de eerste naar de twee
de taal te realiseren is een goed samen
hangend leerplan een belangrijke, maar 
niet op zichzelf doorslaggevende stap. 
Andere factoren blijken uit het onder
zoek naar Trias en Taalplan Kleuters 
ook van belang: de implementatie van 
de methodieken in de onderwijsprak
tijk, de wijze waarop de eerste taal in 
het onderwijs aangeboden wordt, de 
houding van de school met betrekking 
tot taalonderwijs en de maatregelen die 

foto: Wiesje Peels 

genomen worden om het taalonderwijs 
verder te verbeteren. 

Een derde ontwikkeling waarop we ons 
georiënteerd hebben bij de samenstel
ling van het tweetalige onderwijspro
gramma op school Eikenheuvel wordt 
gevormd door inzichten met betrekking 
tot het kleuteronderwijs. Tegenwoordig 
denkt men dat een combinatie van een 
kindgerichte ontwikkelingsbenadering 
en een wat meer inhoudsgerichte sturen
de benadering de beste perspectieven 
lijkt te bieden voor kwalitatief goed 
kleuteronderwijs. Een inhoudsgerichte 
benadering werkt erg goed voor de uit
breiding van het vocabulaire, terwijl een 
ontwikkelingsgerichte benadering met 
name interactieprocessen stimuleert. Wil 
de kwaliteit van interacties verbeterd 
worden dan is de bijdrage van de leer
kracht daaraan en de wijze waarop de 
leerkracht zich kan aanpassen aan het 
niveau van de leerlingen van groot 
belang. Hierbij dient zowel aandacht te 
zijn voor de waarneembaarheid van het 
taalgebruik als voor de grammaticale 
vorm van het taalaanbod. Het gaat 
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zowel om korte simpele zinnen, aange
past aan het niveau van het kind, als om 
adequate interactiestrategieën. Verder is 
de responsiviteit van de leerkracht van 
belang. 

5. Implicaties voor het onderwijspro
gramma op School Eikenheuvel 

De ontwikkelingen die hierboven aange
stipt zijn, hebben gevolgen gehad voor 
de organisatie en de inhoud van het hui
dige tweetalige programma. Wat betreft 
de organisatie zijn maatregelen geno
men die de bedoeling hebben om de 
samenhang in het onderwijsprogramma 
te verbeteren: 
• Indien ook maar enigszins mogelijk, 
werken dove en horende medewerkers 
in iedere groep samen in één ruimte. De 
kinderen gaan dan niet van de ene naar 
de andere ruimte. Medewerkers zijn 
samen met alle kinderen. Iedere mede
werker ziet wat zijn collega doet en weet 
hoe kinderen op hemzelf en op zijn col
lega reageren. Dit zorgt voor een meer 
gestructureerde onderwijsomgeving dan 
het geval is als leerkrachten in verschil
lende klassen lesgeven. In het afgelopen 
schooljaar bleek dit uitgangspunt echter 
in één groep om organisatorische rede
nen niet realiseerbaar. 
• Vanwege de noodzaak van hechte 
samenwerking zijn medewerkers aange
trokken die niet teveel verschillen in 
leeftijd, ervaring en visie op (tweetalig) 
dovenonderwijs. 
• De leerkrachten werken aan de hand 
van vrij strikte weekroosters. De leertijd 
wordt zo effectief mogelijk gebruikt. 
Uiteraard is hierbij niet sprake van een 
rigide systeem, maar er is wel een hech
te basis van waaruit gestart wordt. 
• De logopedisten werken met de kinde
ren in en buiten de klas. Als zij in de klas 
werken gebeurt het altijd in aanwezig
heid van de horende leerkracht die 
samen met de logopedist verantwoorde
lijk is voor de ontwikkeling van de 
gesproken taal. De logopedist kan als 
model optreden voor de horende leer
kracht. 

De volgende aspecten kenmerken de bij
gestelde inhoud van het programma: 

Inhouden var\ het leerplan in 
eerste en tweede taal zijn op 

elkaar afgestemd 

• De inhouden van het leerplan in de 
eerste en tweede taal zijn zo goed moge
lijk op elkaar afgestemd. Er is sprake 
van gezamenlijke planning van het 
onderwijs door de leerkrachten, de 
logopedisten en de klassenassistenten. 
• Er worden specifieke sessies belegd 
om de projectmedewerkers te trainen in 
het verbeteren van de kwaliteit van hun 
onderwijsgevend werk, met name ten 
opzichte van hun taalgedrag en het 
voorlezen en vertellen van verhalen aan 
dove kinderen. 
• In de peutergroep wordt de ontwikke
ling van gebarentaalvaardigheid en 
vaardigheid in gesproken taal gestimu
leerd met behulp van een themadoos. De 
dove klassenassistent en de horende 
leerkracht en logopedist stellen deze 
themadozen samen. 
De doos bevat verschillende activiteiten 
die gericht zijn op een bepaald thema. Er 
zijn lijsten van themagerelateerd lexicon 
dat in gebarentaal en gesproken taal 
aangeboden moet worden. 
Prentenboeken, liedjes en rijmpjes in 
gebarentaal en gesproken Nederlands 
en verschillende oefenactiviteiten 
gericht op bijvoorbeeld hooropvoeding, 
spraakwaarneming, geheugen en mond
beweging zijn ook aanwezig in de them
adoos. Tot slot is er aandacht voor basa
le communicatieve strategieën. Naast 
themagerelateerd lexicon is er ook alge
meen lexicon voor dagelijks gebruik in 
de peutergroep. Dit lexicon staat ook op 
lijsten die visueel aanwezig zijn in de 
klas, als een 'reminder' voor de leer
kracht en de klassenassistent. De bedoe
ling is om dit lexicon zo frequent als 
mogelijk te gebruiken in verschillende 
dagelijkse contexten. 
• In de twee kleutergroepen werken de 
leerkrachten met de eerste- en tweede
taalmethode Trias/Taalplan Kleuters. 
Deze methode wordt voor gebruik met 
dove kinderen bewerkt. Het gevolg is 
dat er steeds sprake is van een bepaalde 
hoeveelheid lexicon in gebarentaal en 
gesproken taal, die gedurende een week 
aangeboden moet worden. Het lexicon is 
aan specifieke thema's gerelateerd. Ieder 
thema neemt drie of vier weken in 
beslag. Ook in deze groepen is het de 
bedoeling om het aangeboden lexicon 
zoveel mogelijk in functionele verschil
lende contexten in dagelijkse interactie 
te gebruiken. Ook hier herinneren lijsten 
met vocabulaire in gebaren en in gespro
ken taal leerkrachten en klassenassisten
ten gedurende de dag aan de aanbod
doelen. 

• Gebaren kunnen het gesproken 
Nederlands ondersteunen, maar de hoe
veelheid ondersteuning is afhankelijk 
van een aantal factoren, waaronder de 
mogelijkheden en beperkingen van de 
groep en van de individuele kinderen 
om informatie in gesproken Nederlands 
waar te nemen, de context waarin een 
activiteit plaatsvindt, de hoeveelheid 
mentale inspanning die een onderwijs
taak van de kinderen vergt en tot slot het 
aantal kinderen en volwassenen dat bij 
een activiteit betrokken is. 

• Leerkracht en klassenassistent richten 
hun aandacht meer op het werken in 
kleine groepjes. In deze kleine groepjes 
stimuleren zij de interactie met de kin
deren. Uit onderzoek blijkt dat niveaus 
van betrokkenheid bij taalactiviteiten bij 
dove kinderen het hoogste zijn in kleine 
groepjes (Knoors & Renting, 2000). 
Daarnaast is het voor leerkrachten een
voudiger om in kleine groepjes hun 
interactie aan te passen aan de individu
ele behoefte van kinderen. 

Het belang om alle 
tradit ionele ideologische 

discussies achter ons 
te laten 

De ontwikkelingen in de eerste twee 
projectjaren, gericht op de totstandko
ming van tweetalig dovenonderwijs bin
nen school Eikenheuvel, tonen aan dat 
er geen simpele oplossingen zijn voor de 
verbetering van het onderwijssucces van 
dove kinderen. Het richten van alle aan
dacht op specifieke onderwijsideolo-
gieën, zoals het dovenonderwijs in het 
verleden deed en ook op dit moment 
soms nog pleegt te doen, brengt ons 
zeker niet dichterbij het bereiken van de 
benodigde onderwijskwaliteit. 
Integendeel, het is van het grootste 
belang om alle traditionele ideologische 
discussies in het dovenonderwijs achter 
ons te laten. We moeten trachten om de 
verworven expertise van auditief-ver-
baal onderwijs, van TC-onderwijs en 
van tweetalig dovenonderwijs met 
elkaar te combineren en daarbij ook de 
aandacht te verleggen naar kennis die is 
opgedaan in andere velden van speciaal 
onderwijs en met name ook in het regu
lier basisonderwijs. Alleen op die 
manier zullen we in staat zijn vooruit
gang te boeken op de weg naar verbete
ring van de kansen van dove kinderen 
op een optimale ontwikkeling. 
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ANNET DE KLERK, JETSKE KLATTER-FOLMER, HARRY KNOORS EN ESTHER KOLEN 

ó. Besluit 

Tweetalige opvoedings- en onderwijs
programma's hebben binnen het IvD in 
het kader van zorg- en onderwijs-op-
maat vaste voet aan de grond gekregen. 
Hier is een lange periode van gefaseerde 
invoering aan voorafgegaan. De imple
mentatie van tweetalig onderwijs is niet 
eenvoudig gebleken. Dat hangt deels 
samen met het feit dat tweetalig doven-
onderwijs weliswaar een interessant 
onderwijsconcept is, maar tevens 
gekenmerkt wordt door aanzienlijke 
complexiteit op het gebied van onder
wijsinhoud en -organisatie. Bovendien 
is deze vorm van onderwijs voor het IvD 
nieuw en kwam ze veel abrupter tot 
stand dan het geval is geweest bij instel
lingen die ruim twintig jaar geleden de 
overstap naar Totale Communicatie 
ondernamen. Het is een hele klus geble
ken om de vereiste deskundigheid via 
werving en scholing op te bouwen en in 
stand te houden. Ook de aanhoudende 
discussies over de vormgeving van het 
communicatiebeleid hebben veel energie 
gevergd. Mede gelet op het feit dat een 
zo cruciale beleidsverandering in een 
instelling als IvD, zeker gezien de instel
lingsgeschiedenis, gewoon tijd nodig 
heeft om in praktisch handelen om te 
zetten, stemmen de afgelopen projectja-
ren tot tevredenheid. 

foto: Wiesje Peels en Mischa Keijser 

Dankzij de niet aflatende inzet van leer
krachten, projectbegeleiding, onderzoe
kers en ou-ders, is binnen school 
Eikenheuvel een vorm van tweetalig 
dovenonderwijs tot stand gekomen die 
naar de maten van vandaag de toets der 
kritiek kan doorstaan. Dit schept ver
trouwen in het verder optimaliseren van 
deze onderwijsoptie. De resultaten van 
het begeleidende wetenschappelijke 
onderzoek zullen daarbij van dienst zijn. 
Dit onderzoek heeft als centrale vraag of 
de kwaliteitsverbetering die met het 
invoeren van tweetalig dovenonderwijs 
beoogd wordt, ook daadwerkelijk wordt 
waargemaakt. 

Het onderzoek heeft vorm gekregen in 
een clusterproject, Weten-schappelijke 
Evaluatie Tweetalig-heid (WE2T), geleid 
door Jetske Klatter-Folmer. WE2T 
bestaat momenteel uit drie deels met 
elkaar samenhangende onderzoekspro
jecten. Het langstlopende deelproject, 
project A, uitgevoerd door Esther Kolen, 
betreft een longitudinaal onderzoek 
naar de communicatie- en taalontwikke
ling van een- en tweetalig onderwezen 
jonge dove kinderen. 
In project B wordt door Ingrid 
Huijbregts onderzoek voorbereid met 
als vraagstelling op welke wijze de 
communicatie thuis en in het onderwijs 
de totstandkoming van een fonologisch 
bewustzijn in gebarentaal en gesproken 
taal bij dove kinderen beïnvloedt. In 
project C, uitgevoerd in nauwe samen
werking met de afdeling Metamedica, 
Faculteit Genees-kunde van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam met als 
onderzoekster Max Goosen, staan de 
morele beslisstructuren van het keuze
proces van ouders van dove kinderen 
centraal. In een artikel -dat in voorbe
reiding is- gaat Van Horen Zeggen bin
nenkort uitgebreid in op deze deelpro
jecten en op de eerste onderzoeksresul
taten. 

Literatuur 

Codina, E., K. Westerbeek, & Y. De Wit, 
(1999). Van eerste taal naar tweede taal. 
Een onderzoek naar de opbrengsten 
van het OET-programma Trias. 
Rotterdam: Het Projectbureau, Centrum 
voor Educatieve Dienstverlening. 

Cummins, J. (1980). The construct of lan
guage proficiency in bilingual educa
tion. In: I. Alatis (ed.), Current issues in 
bilingual education, Washington D.C.: 
Georgetown University Press, 81-103. 

Annet de Klerk M.A. is als proces-
begeleidster tweetaligheid werk
zaam op school Eikenheuvel, 
Instituut voor Doven. Zij is verant
woordelijk voor de implementatie 
van de Nederlandse Gebarentaal 
en tweetalig onderwijs op genoem
de school. 
Dr. Jetske Klatter-Folmer is als pro
jectleidster van het clusterproject 
Wetenschappelijke Evaluatie 
Tweetaligheid (WE2T) verbonden 
aan de afdeling Research, 
Development en Support (RDS) van 
Instituut voor 
Doven/Mgr. Terwindtstichting. 
Dr. Harry Knoors is directeur van 
het Diagnostisch Centrum. Hij 
maakt deel uit van het WE2T pro
jectteam. 

Drs. Esther Kolen is als onderzoek
ster werkzaam bij de afdeling RDS. 
Zij is uitvoerster van project A van 
het clusterproject WE2T. 
Jetske Klatter-Folmer, Harry Knoors 
en Esther Kolen zijn tevens werk
zaam binnen het Universitair 
Expertisecentrum Atypische 
Communicatie van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 

Creemers, B. P. M. (1994). The effective 
classroom. London: Cassell 

Knoors, H. & B. Renting (2000). 
Measuring quality of education: the 
involvement of bilingually educated 
deaf children. American Annals of the 
Deaf, 145, 3, 268-274. 

VHZ • jaargang 42 nummer 1 . april 2001 



ADVERTENTIE 

Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

Op de afdeling Educatieve Therapie van 'De Vlier', afdeling voor dove en slechthorende kinderen 
en adolescenten, te Oegstgeest, ontstaat per 1 februari a.s. een vacature voor: 

LOGOPEDIST M/V 
voor 10 uur per week 

Curium is een academisch centrum voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie te Oegstgeest en Gouda. 

Zij beschikt over een aantal poliklinische, dagklinische 

en klinische afdelingen. Curium heeft een supraregionale 

klinische afdeling voor kinderen met een autistische 

stoornis. Daarnaast beschikt zij over een landelijke 

afdeling voor dove en ernstig slechthorende kinderen 

en jeugdigen met psychiatrische problemen. 

Taken: 

- het verzorgen van logopedische diagnostiek, het opstellen 

en uitvoeren van logopedische behandeling aan dove en 

slechthorende kinderen met psychische problemen; 

- het controleren en onderhouden van gehoorapparatuur; 

- het rapporteren over bevindingen, adviseren en 

informeren van behandelaars. 

Functie-eisen: 

- afgeronde opleiding tot logopedist; 

- ervaring in het speciaal onderwijs en /of met kinderen 

met emotionele- en/of gedragsproblemen; 

- kennis van of ervaring met de Nederlandse Gebarentaal 

strekt tot aanbeveling; 

- kunnen samenwerken in een multidisciplinair team. 

Vaardigheden / Taken: 

De functionaris: 

- heeft didactische kwaliteiten en onderwijskundig 

inzicht; 

- kan methodisch werken en heeft goede communicatieve 

vaardigheden (zowel verbaal als non-verbaal); 

- heeft sterke (ortho-)pedagogische kwaliteiten en 

is in staat een veilig klimaat te creëren; 

- kan zowel in teamverband als zelfstandig 

functioneren; 

- is creatief en in staat te improviseren. 

De CAO Geestelijke Gezondheidszorg is van toepassing. 

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring 

minimaal ƒ 3.529,- en maximaal ƒ 5.744,- bruto per 

maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 50). 

Indien van toepassing wordt een toeslag voor het beheersen 

en het gebruiken van de Nederlandse Gebarentaal toe

gekend (module 1 & II). 

De aanstelling voor deze functie is voor een jaar, waarna 

bij gebleken geschiktheid de overeenkomst omgezet kan 

worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. van Werkhoven, afd. Educatieve Therapie, 

de Vlier, telefoonnummer 071 - 515 96 88. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan: Curium Academisch Centrum Kinder

en Jeugdpsychiatrie, afdeling personeelszaken, Endegeeststraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest. 
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VAN DE BESTUREN 

Het bestuur van de VeBOSS 

heeft met belangstelling kennis 

genomen van de eerste onder-

zoekgegevens vanuit de Katho

lieke Universiteit Nijmegen 

(KUN) in deze Van Horen 

Zeggen. Het bestuur wil dit arti

kel graag van enig commentaar 

voorzien. 

Vanaf 1 997 is er in overleg met het 
Ministerie van Onderwijs een tra
ject ingezet om te komen tot een 
goede omschrijving van kinderen 
met ernstige spraak/taalmoeil i jk-
heden. Dit traject is in het Plan van 
Aanpak van de VeBOSS in 1998 

omschreven. In het Plan van 
Aanpak vormt het onderzoek van
uit de KUN een essentieel onder
deel. Met de resultaten van dit 
onderzoek kunnen we de criteria 
voor ESM betrouwbaarder formu
leren. Met die criteria kunnen we 
kinderen met ernstige spraak/taal
problemen herkennen. Vervolgens 
kan er qeld vrijgemaakt worden, 
zodat die kinderen ambulante 
begeleiding op de reguliere school 
krijgen of geplaatst worden op een 
cluster 2 school. 

Het is zoals de auteurs John van 
Daal, Marjoli jn van Weerdenburg, 
Ludo Verhoeven en Hans van 
Balkom in hun artikel schrijven: 
hun onderzoek is een belangrijke 
stap in de richting van de totstand
koming van een betrouwbaar 
model voor de indicatiestell ina 
ESM. y 

De strijd die we voerden om af te 
komen van het monolithische sys
teem: het kijken naar slechts één 

aspect van de taal, is een goede 
strijd geweest. De resultaten van 
het onderzoek geven aan, dat bij 
ESM-kinderen meerdere aspecten 
van de taal afwijken van de norm. 
En bij een aantal aspecten behoor
lijk! Onze intuïtie en die van de 
mensen die op de scholen met 
ESM-kinderen werken, blijkt een 
juiste: ESM is een niet te ontkennen 
stoornis. 
Deze resultaten versterken onze 
onderhandelingspositie in het over
leg met het Ministerie van OCenW. 
Wi j zijn benieuwd naar de verdere 
resultaten op het gebied van de 
effecten op het leerproces. 
Het VeBOSS bestuur dankt de 
onderzoekers voor hun volharden
de inzet voor het onderzoek. Dit 
had echter niet zonder de inzet van 
alle medewerkers van de scholen 
gekund. Respect daarvoor. 

Het bestuur van de VeBOSS 

VEDON en VeBOSS gaan fuseren ! 
De besturen van de VEDON en de VeBOSS bereiden een fusie 
van de verenigingen per 1 januari 2002 voor. 

Deze fusie van de verenigingen is van groot belang voor de 
ontwikkelingen van onderwijs en zorg. De leerlinggebonden 
financiering zorgt ervoor, dat doven, slechthorenden en leerlin
gen met ESM binnen Regionale Expertise Centra gezamenlijk 
kunnen worden opgevangen. Onderwijs en Zorg voor audi
tief/communicatief gehandicapten vormen samen cluster 2, 
want ook de AWBZ-zorginstellingen in Nederland werken 
samen voor de hele doelgroep. 

Daarom hebben de besturen besloten de verenigingen samen te 
voegen tot één vereniging. 

De wet heeft een aantal richtlijnen voor een fusie. In ons geval 
gaat het om een juridische fusie. Dit houdt in, dat de ledenver
gaderingen accoord moeten gaan met de fusie. Op 5 en 6 april 
houden de verenigingen ieder hun eigen ledenvergadering. 
Hier zal gevraagd worden of de leden zich in de fusie kunnen 
vinden. Een nieuwe naam en een nieuw bestuur zullen op een 
later tijdstip gekozen worden. De nieuwe statuten zijn al eerder 
vanaf 30 maart ter inzage voor alle leden. Deze zijn in ieder 
geval op te vragen bij het landelijk bureau van de VeBOSS 

(Postbus 222, 3500 AE Utrecht of info@veboss.nl). Om ons goed 
aan alle richtlijnen te houden, moeten we in het najaar nog één 
ledenvergadering houden. De leden krijgen daarvoor nog een 
uitnodiging. 

Besturen van de VeDON en VeBOSS 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Horen, 29e jaargang, januari/februari 
2001, nummer 1 
Nic van Son, Syndroom van Usher, 
slechthorend...en ook nog slechtziend. 
In dit artikel wordt op een beknopte, 
eenvoudige wijze ingegaan op het 
Syndroom van Usher. Er wordt inge
gaan op de verschillende typen die er te 
onderscheiden zijn. Usher wordt geken
merkt door een combinatie van slecht
horendheid en slechtziendheid. De oor
zaak van het Syndroom is gelegen in de 
genenstructuur. 

In het artikel komt Marloes Lasker aan 
het woord. Zij heeft het Syndroom van 
Usher. Zij heeft een website gemaakt 
waarop veel informatie over het 
Syndroom te vinden is. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 72, 
december 2000 
N. Coehoorn, Cursus 'Gesprek in de 
klas'. Observeren en stimuleren van het 

mondeling taalgebruik bij basisscholen 
in de klas. 
Het Logopedisch Centrum West-
Friesland heeft in het kader van de pre
ventieve logopedie een cursus voor leer
krachten van basisscholen ontworpen en 
gegeven. 
De cursus is bedoeld voor allen die te 
maken hebben met kinderen in groep 1 
en 2 (en 3) van de basisschool. 
Als rode draad loopt door de cursus het 
principe van Volgen-Aanpassen-
Toevoegen (bekend vanuit de Hanen-
cursussen). Leerkrachten worden gesti
muleerd deze basisvaardigheden toe te 
passen tijdens hun mondelinge taalacti
viteiten. Deze vaardigheden zijn onont
beerlijk bij het stimuleren van de mon
delinge taal. De cursus wordt aan de 
hand van veel praktijkvoorbeelden 
gegeven. Leerkrachten gaven na het vol
gen van de cursus aan dat de bewust
wording van de eigen valkuilen en vaar
digheden bij het stimuleren van de mon
delinge taal van leerlingen als een 

belangrijk punt wordt gezien. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 73 , 
januari 2001 
M.G.C.L. Smit, L.M. van Groenestijn, 
H.B.J. Kouwen, Ph. Dejonckere, De 
mogelijke gevolgen van gehoorverlies 
door Otitis Media met effusie (OME). 
Prevalentie van OME bij peuters in 
Midden-Nederland 
Veel peuters in Nederland blijken OME 
te hebben. De meningen over de uitein
delijke gevolgen hiervan voor de 
spraak-taalontwikkeling zijn verdeeld. 
Er is nog geen optimale behandeling van 
OME gevonden. In het Universitair 
Medisch Centrun Utrecht vindt op dit 
moment onderzoek plaats naar de 
behandeling van kinderen tussen de 2 
en 5 jaar met OME. In dit artikel worden 
de achtergronden van OME beschreven. 

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. 

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. 

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. 
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IBM SpeechViewer 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.0. 
artsen en de cliëntzelf worden gebruikt en kan ook dienen als hulpmiddel bij stem-
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 grafische 
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. SpeechViewer III 

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 klinkervolgen. 

^ 

SPIN 
Software BV 

Hogeweg 227a 

38IG BS Amersfoort 
Tel- Ü33 479 DO 20 
Fax: 033 470 05 97 

E-mail: infotfspinsoftware.nl 
http://www.spinsnftware.nl 
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BUITENLANDSE TIJDSCHIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

British Journal of Educational 
Psychology (2000, 70) 
In dit tijdschrift staat een boeiend arti
kel, getiteld T h e behaviour and self-
esteem of children with specific speech 
and language difficulties'. De auteurs, 
Geoff Lindsay (Universiteit van 
Warwick) en Julie Dockrell (Institute of 
Education London) onderzochten 69 
kinderen (17 meisjes, 52 jongens) met 
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. 
De kinderen waren 7 en 8 jaar oud. 59 
kinderen waren in het reguliere onder
wijs geïntegreerd, 10 zaten op een spe
ciale school. Gedrag en mate van zelf
waardering werden onder meer onder
zocht door ouders en leerkrachten 
genormeerde vragenlijsten te laten 
invullen en door de kinderen te testen 
op cognitie en taalvaardigheid. Uit het 
onderzoek blijkt dat het gedrag van de 
onderzochte kinderen afwijkt van de 
norm voor kinderen met een normale 
spraak- en taalontwikkeling. Zowel de 
ouders als de leerkrachten gaven bij jon
gens de grootste gedragsproblemen aan. 
De kinderen hadden een positief zelf
beeld, vergelijkbaar met dat van de 
normgroep. Dit zelfbeeld was aanzien
lijk hoger dan de inschattingen die leer
krachten maakten. Het is volgens de 

auteurs noodzakelijk om verder onder
zoek te doen naar de relatie tussen de 
spraak- en taalmoeilijkheden en 
gedragsproblemen. Maken beide feno
menen deel uit van een onderliggende 
stoornis of zijn gedragsproblemen een 
gevolg van problemen in de communi
catie? 

In hetzelfde tijdschrift staat een artikel 
over de relatie tussen het vermogen tot 
spraakafzien en cognitieve vaardighe
den. De auteurs , Björn Lyxell en 
Ingegerd Holmberg (Universiteit van 
Linköping, Zweden), onderzochten 23 
slechthorende kinderen (gemiddelde 
leeftijd 12.7 jaar, gemiddeld gehoorver-
lies 44 dB) en 23 horende kinderen 
(gemiddelde leeftijd 12.3 jaar). De 
slechthorende kinderen konden aanmer
kelijk beter zinnen en woorden aflezen, 
maar op een visuele woorddiscrimina-
tietest scoorden ze niet beter. De vaar
digheid om zinnen te kunnen aflezen is 
direct gerelateerd aan cognitieve vaar
digheden: capaciteit van het werkgeheu
gen en vaardigheid in het decoderen van 
woordbeelden blijken de beste voorspel
lers te zijn. De onderzoekers conclude
ren dat spraakafzien voor slechthorende 
kinderen cognitief veeleisender is dan 
voor volwassenen. Kinderen moeten 
meer van hun mentale verwerkingsca
paciteit reserveren voor het spraakaf

zien zelf. Betere spraakafzienvaardig-
heid bij sommige kinderen zou volgens 
de auteurs gerelateerd kunnen zijn aan 
betere cognitieve vaardigheden, beter 
woordbeelden kunnen herkennen en 
begrijpen en vaker in situaties verkeren 
waarin op spraakafzien een beroep 
wordt gedaan. 

American Annals of the Deaf, 145, July 
2000 

In tweetalige opvoeding en scholing 
van dove kinderen dreigen gebarensys-
temen als Nederlands-met-Gebaren in 
een verdomhoekje terecht te komen. In 
bovengenoemd tijdschrift staan twee 
artikelen die op basis van case studies 
een lans breken voor de integratie van 
gebarensystemen in het dovenonder-
wijs. Het eerste artikel, getiteld 'Deaf 
children creating written texts: contribu
tions of American Sign Language and 
Signed forms of English', is van de hand 
van Tane Akamatsu en Connie Mayer 
(resp. Schooldistrict en Universiteit van 
Toronto, Canada). De auteurs analyse
ren hoe ASL en Engels ondersteund met 
gebaren kunnen bijdragen aan het pro
ces van het reconstrueren van betekenis 
op basis van gebaren in geschreven tek
sten. Naar de mening van de auteurs is 
begrijpelijke input zowel mogelijk in 
ASL als in Engels met gebaren. Dit laat
ste gebarensysteem is een mogelijke 
effectieve brug tussen inner speech (in 
gebarentaal) en geschreven teksten. 
Tane Akamatsu, David Stewart en Betsy 
Becker tekenen voor het tweede artikel, 
getiteld 'Documenting English syntactic 
development in face-to-face communi
cation'. De auteurs bestudeerden gedu
rende een periode van vier jaar het taal
gebruik van de leerkrachten van vijf 
dove kinderen (7 tot 9 jaar aan het begin 
van het onderzoek). Ook de ontwikke
ling van het Engels met ondersteuning 
van gebaren door de leerlingen zelf 
werd in kaart gebracht. De auteurs con
cluderen dat de pogingen van de leer
krachten om consequent Engels met 
gebaren te gebruiken als het gaat om 
instructie ten behoeve van vaardighe
den in het Engels, zin hebben. Engels 
met gebaren helpt een brug te slaan tus
sen de vaardigheid van de kinderen in 
gebarentaal en de ontwikkeling van 
vaardigheden in het Engels, die nodig 
zijn voor geletterdheid. 
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AUTEURSRICHTLIJNEN 

R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e n van een artikel 
Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren 
onderwijs en zorg aan auditief/communicatief beperkte 
kinderen en (jong) volwassenen. De artikelen in Van Horen 
Zeggen worden vooral gelezen door professionals zoals 
leerkrachten, groepsleiders, logopedisten en pedagogen. Er 
wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen in de doelen 
en methodieken van de genoemde sector. Dit kan naar aan
leiding van een (wetenschappelijk) onderzoek of op basis 
van ervaringen in de praktijk. De redactie streeft ernaar de 
inhoud en de stijl van het artikel zodanig te laten zijn, dat 
de lezers gemakkelijk de toepasbaarheid van de gegeven 
informatielDinnen hun werksituatie kunnen ervaren. 

De stijl van het artikel 
Als u als auteur een artikel voor publicatie in Van Horen 
Zeggen wilt aanbieden, dient u rekening te houden met de 
doelgroep van het tijdschrift. Dit houdt onder andere in dat 
u vakjargon zoveel mogelijk vermijdt en dat u vaktaal 
zodanig omschrijft dat ook onervaren professionals zich het 
artikel eigen kunnen maken. 
In de tekst verwijst u zo weinig mogelijk (bijvoorbeeld naar 
de literatuurlijst) en maakt u zo min mogelijk gebruik van 
citaten en voetnoten. 
Teksten van toespraken of lezingen kunt u alleen bewerkt 
aanbieden, waarbij spreektaal zoveel mogelijk vermeden 
wordt. 

Auteurs- en publicatierecht 
U kan een artikel ter publicatie in Van Horen Zeggen aan
bieden, als u het niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift 
aanbiedt. Een aangeboden artikel is ook niet eerder elders 
gepubliceerd. In overleg met de redactie kan het artikel in 
later stadium in andere tijdschriften worden gepubliceerd 
onder vermelding van de publicatiedatum in Van Horen 
Zeggen. 
Als uw artikel in Van Horen Zeggen gepubliceerd wordt, 
geeft u de auteursrechten over aan ae redactie van Van 
Horen Zeggen. Na publicatie ontvangt u twee exemplaren 
van de betreffende uitgave. 
Als de redactie besluit uw artikel niet in Van Horen Zeggen 
te publiceren, ontvangt u het artikel met bijbehoren zo 
spoedig mogelijk retour. 

Kopiëerrecht 
In overleg met de redactie kan door middel van kopiëren 
gebruik worden qemaakt van de artikelen. Hiervoor wor-
den kosten in rekening gebracht. 

Structuur artikel 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder een even
tuele subtitel, vervolgens de naam van de auteur (Voor- en 
achternaam of voorletters met achternaam of met vermel
ding van titels). Het artikel wordt voorafgegaan door een 
samenvatting met de lengte van 150 tot 200 woorden. 
Het artikel moet onderverdeeld worden in niet te lange stuk
ken tekst (maximaal 500 woorden), elk met een genummer
de kop en eventuele subkopjes. De tekst wordt niet uitge-
vuld. Er worden geen tabs gebruikt. 
Tabellen worden aangeleverd in Word for Windows met 
een uitdraai erbij of alleen als uitdraai. 

De totale lengte van het artikel mag niet meer bedragen 
dan 5000 woorden. Bij langere artikelen zal de auteur 
moeten aangeven, dat het artikel in twee delen gepubli
ceerd kan worden of zal de redactie het artikel in overleg 
met de auteur inkorten. 
Aan het eind van een artikel wordt informatie gegeven over 
de achtergrond van de auteur en wordt vermeld waar de 
auteur bereikbaar is. 
Eventueel kan een literatuurlijst worden opgenomen, met 
een maximum van 15 titels. De literatuur wordt als volgt 
vermeld: 

Uit een boek: 
Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From Intention to 
Articulation. Cambridge, Ma. MIT Press. 

Uit een tijdschrift: 
Schlichting, J.E.P.T., G. de Koning, J.H.J. Lindeboom en 
L.G.Vogelaar (1994). De Taaigroepjes: Raamwerk voor 
een gedifferentieerd taaiprogramma voor kleuters. 
Logopedie en Foniatrie, I, p. 20-26. 

Indien een uitgebreidere literatuurlijst beschikbaar is, wordt 
vermeld, dat deze opvraagbaar is bij de redactie. De 
auteur levert deze uitgebreidere lijst bij het artikel. 

Gehanteerde spellingsregels 
De redactie hanteert de officiële Nederlandse spelling. 
Daarnaast worden er geen of zo min mogelijk afkortingen 
gebruikt. 

Wijze van aanleveren en contacten met de redactie 
De redactie ontvangt het artikel op diskette in Word for 
Windows vergezeld van twee uitdraaien, leder artikel 
wordt door één of meer redactieleden beoordeeld. In ieder 
geval één lid van de redactie neemt contact op met de 
auteur over het te publiceren artikel. De auteur verneemt in 
dit contact in ieder geval of het artikel voor publicatie in 
aanmerking komt en in welk nummer het waarschijnlijk zal 
verschijnen. 
Indien het artikel voor plaatsing in aanmerking komt levert 
de auteur een pasfoto van zichzelf, met op de achterzijde 
naam en adres vermeld en foto's en/of illustraties bij net 
artikel. De auteur kan ook aan de redactie het verzoek 
doen foto's te (laten) maken, die bij het artikel passen. De 
auteur vermeldt op een uitdraai waar bij voorkeur de foto's, 
illustraties of tabellen in het artikel geplaatst moeten wor
den. Foto's en illustraties worden bij voorkeur digitaal aan
geleverd. Bij het opmaken van het artikel kan de redactie 
besluiten foto's en illustraties te verkleinen of te vergroten. 
Enige tijd na het verschijnen van het artikel wordt het aan
geleverde materiaal door de redactie aan de auteur gere
tourneerd 

De redactie doet suggesties met betrekking tot de stijl en 
structuur van het artikel. Geringe wijzigingen brengt de 
redactie zelf aan. In andere gevallen wordt de auteur 
gevraagd zi jn/haar artikel aan te passen. 
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NIEUWSMARKT 

SYMPOSIUM VROEGTIJDIGE ONDERKENNING, 

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 

SINTMARIE 
Centrum voor auditief en communicatief beperkten 

HET CENTRUM VOOR AUDITIEF EN COMMUNICATIEF BEPERKTEN SINT MARIE IN EINDHOVEN HOUDT OP 

DONDERDAG 7 JUNI EEN SYMPOSIUM OVER VROEGTIJDIGE ONDERKENNING, DIAGNOSTIEK EN BEHAN

DELING VAN JONGE KINDEREN TOT ZES JAAR MET HOOR-, SPRAAK- EN TAALONTWIKKELINGSPROBLE

MEN. DE BIJEENKOMST IS BEDOELD VOOR VERWIJZERS EN BEROEPSKRACHTEN DIE WERKZAAM ZIJN IN 

DE ZORG, JEUGDHULPVERLENING EN ONDERWIJS. DE BIJEENKOMST WORDT GEHOUDEN OP SlNT 

MARIE, AAN DE CASTILIËLAAN 8 TE EINDHOVEN. TIJDENS HET SYMPOSIUM ZULLEN PROMINENTE 

EXTERNE EN INTERNE DESKUNDIGEN TOELICHTING GEVEN OP DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING IN DE 

DIAGNOSEGROEPEN VAN SINT MARIE. GASTEN HEBBEN GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN 

EEN DE SPREKERS; TEVENS BESTAAT DE MOGELIJKHEID TOT HET BEZOEKEN VAN DE DIAGNOSEGROE

PEN. SINT MARIE IS EEN ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM VOOR ONDERZOEK EN BEHANDELING VAN 

KINDEREN VANAF TWEE JAAR, JONGEREN EN VOLWASSENEN, DIE MOEILIJKHEDEN HEBBEN MET DE 

COMMUNICATIE. EEN STERK VERMINDERD GEHOOR EN\OF PROBLEMEN MET SPRAAK OF TAAL LIGGEN 

TEN GRONDSLAG AAN DIE MOEIL IJKHEDEN. SLNT M A R I E IS EVENEENS GESPECIALISEERD IN DE BEHAN

DELING VAN KINDEREN MET AUTISME. DE HULPVERLENING IS EROP GERICHT CLIËNTEN TE LEREN 

OMGAAN MET HUN COMMUNICATIEPROBLEMEN EN HEN VOOR TE BEREIDEN OP EEN EIGEN, ZO ZELF

STANDIG MOGELIJKE PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ. VOOR MEER INFORMATIE OVER HET SYMPOSIUM 
KUNNEN BELANGSTELLENDEN TELEFONISCH CONTACT NEMEN MET SlNT MARIE VIA 040 - 241 35 15. 

Publicatie Bouwen aan RECs 
Voorbeeldbeschrijvingen van functies en taken van medewerkers 

A De sector Speciaal Onderwijs werkt 
W± ^ volop aan het realiseren van de 
I | * Jm Regionale Expertise Centra (REC's). Veel 
\ f f \ ^ veranderingen met betrekking tot 

M l B f S Tm bestuur, organisatie en personeel zijn 
het gevolg. Een nieuwe organisatie- en 
managementstructuur zal moeten wor
den ontwikkeld, met een beschrijving 
van nieuwe functies en taken. Ook zul

len deze functies en taken toegewezen moeten worden. Bij KPC Groep ligt sinds janu
ari de publicatie 'Bouwen aan REC's - voorbeeldbeschrijvingen van functies en taken 
van medewerkers'. De publicatie is een praktische bron van informatie, die antwoor
den geeft op vragen als: 
- Hoe ontwikkel je een nieuwe organisatie- en managementstructuur? 
- Hoe kom je tot een ' funct iebouwwerk' dat bij de nieuwe organisatie past? 
- Op welke wijze kunnen functies en taken het best worden beschreven en gewaardeerd? 
De publicatie omvat drie delen. Deel 1 geeft een voorbeeld van een organisatie- en 
managementstructuur van een REC. Deel 2 geeft een 35-tal gestandaardiseerde, gene
rieke beschrijvingen van functies en taken, die voorkomen in de REC's. Deel 3 geeft 
richtlijnen en procedures voor het beschrijven, waarderen en toewijzen van functies 
en taken. De publicatie is bedoeld voor verschillende groepen die in het kader van 
de totstandkoming van de REC's mede verantwoordelijk zijn voor personeel en orga
nisatie: besturen van REC's; besturen van scholen; directies en overig management; 
medewerkers van (staf)diensten Personeel en Organisatie; personeelsleden en' 
(G)MR's. Verder is de publicatie bestemd voor adviseurs die toekomstige REC's en 
participerende scholen adviseren, ondersteunen en begeleiden bij vernieuwingen van 
hun organisatie- en managementstructuur. 'Bouwen aan REC's - voorbeeldbeschrij
vingen van functies en taken van medewerkers -Peter Franken, Rien Rijken is onder 
bestelnummer 230104 voor het bedrag van f 295 te bestellen via KPC Groep, afdeling 
Verkoop, Postbus 482, 5201 AL 's-Hertogenbosch telefoon 073 - 6 247 247 

fax 073 - 6 247 294 e-mail c.post@kpcgroep.nl Internet www.kpcgroep.nl 

KPC Groep 

Studiedag 
Vereniging 'O en A' 

Op 21 april houdt de Vereniging ter 
Bevordering van Ortho-agogische 
activiteiten een studiedag in Ede. 
Tussen 10 en 16 uur kunnen belang
stellenden voor het thema 'Nieuwe 
tendensen in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke handicap' 
terecht in De Reehorst. Met het geko
zen thema sluit de vereniging aan op 
het boekje/decembernummer van het 
Tijdschrift voor Orthope-dagogiek 
'Van Zorg naar Ondersteuning: ont
wikkelingen in de begeleiding van 
personen met een verstandelijke 
handicap'. Het programma begint 
met twee plenaire sprekers. Daarna 
volgen parallelsessies van vier ron
den met elk drie sprekers. Iedereen 
die werkt met en voor kinderen, als 
groepsleiders, leraren, begeleiders, 
maatschappelijk werkenden, artsen, 
psychologen, therapeuten rekent de 
Vereniging tot de doelgroep voor 
welke de studiedag bestemd is. 
Aanmelden is mogelijk via de aan-
meldingskaart in de voorjaarsfolder. 
Deze is aan te vragen bij mevr. M. de 
Mooij-Janson, Overburgkade 38, 
2275 XV Voorburg. De kosten voor 
de studiedag bedragen voor leden 
omstreeks 80 gulden; voor niet-leden 
omstreeks 165 gulden. Koffie en 
lunch zijn inbegrepen. 

vereniging 
A ter bevordering van 

en r~\ ortho-agogische aki aktiviteiten 
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NIEUWSMARKT 

PERSBERICHT 

DR. R. JANSSEN BENOEMD TOT LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 

INSTITUUT VOOR DOVEN/MGR. TERWINDTSTICHTING 

DE HEER DR. R.TH.J.M. JANSSEN (47) is PER 1 MEI 2001 BENOEMD TOT 

LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INSTITUUT VOOR DOVEN/MGR. 

TERWINDTSTICHTING ( IVD/MTW) TE SINTMICHIELS-GESTEL/NUMEGEN. DE 

HEER JANSSEN VOLGT DE HEER PROF. DRS. J.B.M. PIERIK OP, DIE EIND 

2000 AFSCHEID NAM. DE RAAD VAN BESTUUR ZAL PER 1 MEI BESTAAN 

UIT DRS. H.W. STEEMERS (VOORZITTER), R.C.M. EGGENHUIZEN EN DR. 

R.TH.J.M. JANSSEN. DE HEER JANSSEN IS MOMENTEEL DIRECTEUR VAN 

DE GGD EINDHOVEN. HIJ IS WOONACHTIG TE EINDHOVEN. DE HEER 

JANSSEN STUDEERDE ECONOMIE AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 

BRABANT EN HEEFT VERVOLGENS GEDURENDE EEN GROOT AANTAL 

IAREN MEERDERE FUNCTIES BEKLEED IN HET VOORTGEZET EN UNIVERSI

TAIR ONDERWUS. Hl) IS NAAST ZIJN HOOFDFUNCTIE BIJZONDER HOOG

LERAAR ECONOMIE EN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG AAN DE 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT. DAARNAAST BEKLEEDT HIJ NOG 

DIVERSE ANDERE NEVENFUNCTIES IN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN. 

INSTITUUT VOOR DOVEN/MGR. TERWINDTSTICHTING WORDT GELEID 

DOOR EEN DRIEHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR. IEDER LID IS VERANT

WOORDELIJK VOOR HET GEHELE BELEID VAN DE INSTELLING, MET DAAR

NAAST EEN EIGEN AANDACHTSGEBIED. DE HEER JANSSEN ZAL WORDEN 

BELAST MET DE PORTEFEUILLE ONDERWIJS. DE HEER STEEMERS BEHAR

TIGT DE PORTEFEUILLE ALGEMENE EN BEHEERSZAKEN, DE HEER 

EGGENHUIZEN DE ZORGPORTEFEUILLE. 

Themamiddag fontys 
'Onderwijs: Hollen, stilstaan of.... Een andere weg? 

Het Op le id ingscent rum Speciale Onderwi jszorg van de Fontys 

Hogescholen houd t w o e n s d a g n apr i l in Ams te rdam een the

m a m i d d a g met insp i rerende presenta t ies : Spel en specia le 

s p e l b e g e l e i d i n g , Muz iek en g e d r a g s p r o b l e m e n , Jonge 

Ris icok inderen, De taak van de Interne Begeleider, WSNS en de 

pro fess iona l iser ing en Het schoo lk l imaa t in het SBO. In de laat

ste jaren maakt het basis- en speciaal onderw i j s met Weer 

Samen Naar School en de Wet op het Primair Onderwi js grote 

verander ingen door. Terwij l veel verander ingen zi jn reeds door

gevoerd , is du ide l i j k dat het real iseren van de doe ls te l l i ngen 

van de WPO veel jaren zal vergen. Invester ingen van t i j d , ge ld 

en inzet van onde rw i j smensen , ouders , besturen zi jn vere is t . 

B i j voorbee ld op het geb ied van nascho l ing . Voor het pr imai re 

onderw i j s b l i j f t de be langr i jks te opgave : beter leren omgaan 

met de toenemende verschi l len tussen leer l ingen. De s tud ie 

m i ddag begin t om 13.15 uur en v ind t p laats in D 'Bruynv is , 

Keizersgracht 105, 1015 CH Ams te rdam. Deelname kos t f 75 ,00 . 

Voor informatie en aanmelding: Fontys Opleidingscentrum 

Speciale Onderwijszorg, Postbus 9 0 9 0 0 , 5000 GA Tilburg, of 

per e-mail: OSO@Fontys.nl of via fax 0877 875 900 (t.a.v. 

Linda Adriaens). 

Nieuw verschenen boeken 
Uitgeverij Acco, Leuven / Leusden bracht twee 

boeken uit die aansluiten bij het vakgebied van 

de Van Horen Zeggen-lezersgroep: 

Van de hand van de hoogleraren Dr. P. Van den 

Broek (was verbonden aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen) en Dr. L. Feenstra (aan de 

Katholieke Universiteit Leuven en diensthoofd 

aan de Universitaire Ziekenhuizen aldaar) ver

scheen de zevende, herziene druk van het 

'Zakboek Keel-, Neus-, Oorheelkunde. 

Het zakboek bundelt overzichtelijk en systema

tisch de belangrijkste aandoeningen. 

Het boek is geschreven voor artsen en studen

ten als algemene leidraad voor diagnostiek en 

behandeling. Vanwege de intensieve contacten 

met een groot aantal andere specialismen is het 

zakboek ook interessant voor "aangrenzende' 

terreinen. Sinds 1993 zijn zeven drukken ver

schenen. In de nieuwste uitgave zijn verouderde 

opvattingen vervangen door nieuwe inzichten. 

Verder zijn vijf nieuwe figuren opgenomen en drie 

zijn gewijzigd. 

Zakboek Keel-, Neus-, Oorheelkunde; ISBN 

90334 - 4593-X> NUGI 742> 7e herziene druk, 

127 x 190 mm, 286 blz., f 54,50. Verkrijgbaar in 

de boekhandel. 

-De auteurs Inge Zink en Dirk Lembrachts schre

ven NNST: Nederlandstalige Nonspeech Test -

aanpassing en hernormering van de Nonspeech 

Test van Mary Blake Huer. 

De NNST is een gestandaardiseerd middel voor 

observatie, scoren en beoordelen van communi-

catievoorwaarden en van de eerste verbale en 

non-verbale communicatie. Het is een geschikt 

diagnostisch instrument om het taalbegrips- en 

taaiproductieniveau te bepalen bij peuters van 

12 tot 21 maanden. Ook is de NNST nuttig bij het 

testen van oudere kinderen met belangrijke taal

problemen of bij personen met een ernstig ver

standelijke of meervoudige handicap, sprekers 

en niet-sprekers. 

De door Acco uitgebrachte NNST dient als een 

praktische handleiding, waarin afname, score en 

interpretatie van resultaten stap voor stap staan 

toegelicht. De handleiding is een waardevol ins

trument voor logopedisten en hulpverleners die 

jonge kinderen onderzoeken, zowel in centra 

voor ontwikkelingsstoornissen, revalidatiecen

tra, kleuterafdelingen van het buitengewoon 

onderwijs, kinderafdelingen van ziekenhuizen en 

in logopediepraktijken. 

Inge Zink is doctor in de logopedie en audiolo-

gie en doceert aan de K.U. Leuven. 

Dirk Lembrachts is licentiaat logopedie en werkt 

als coördinator van het communicatie- en com

putercentrum MODEM met mensen met meer

voudige handicaps. 

ISBN 90334 - 4622-7, NUGI 725; 297 x 210 mm, 

86 blz, + 2 bloknotes met scoreformulieren + 22 

losse geplastificeerde kleurplaten, in een koffer. 

Kosten totaal pakket ƒ 656,00. 

Verkrijgbaar in de boekhandel. 
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COLOFON 

VAN HOREN 
Van Horen Zeggen is een uitgave van de Vereniging J J 
ter Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding Q # 
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 

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 

Kopij, ingeleverd vóór 1 1 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. 

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 e n / o f 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 
4824 DL 
6823 JC 
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 
3007 MA 
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 
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 "De Winden" 
Dienst Ambulante Begeleiding SEC 
De Spreekhoorn 
De Skelp 
ACC- Dienstverlening 
Instituut Sint Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jr.) 
School de Beemden (3-8 jr.) 
Ekkersbeek - V.S.O. 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Het Maatman - V.S.O. 
Zorgcentrum de Cirkelboog 
De Kring 
de Kring - V.S.O. 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- zorginstelling 
Dr. J. de Graafschool - 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. Evertsescbool - 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. I.V.D. 
Moriëlla - afd. I.V.D. 
Effatha - chr. instituut voor doven 
Enkschool 

ADRES 
Rossinistraat 5 
Postbus 1599 
Kortenaerstraat 10 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Monstr. 1 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Spriekmanlaan 16 
Bonte Wetering 89 
DirkHartogstraatlO 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlcan 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 
Obrechtstroat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 91030 
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 
Santo 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 
026-4464963 
026-3705850 
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 
026-4463574 
026-3705851 
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 

E-MAIL 
klimop@x4all.nl 
stichting@gewoonanders.nl 

prof.h.burgerschool@wolmail.nl 
amman@guyot.nl 
amman@guyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
MgrHermusschool@compuserve.com 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 
vsostijg@bart.nl 

despreekhoorn@spreekhoorn.nl 
info@skelp.nl 
dienstverlening@acc-expertise.com 
stmarie@iaehv.nl 
dehorst@iaehv.nl 
beemden@iae.nl 
leuven@iae.nl 
VSO@iaehv.nl 
w.wansing@stg-maatman.nl 
w.wansing@stg-maatman.nl 
Enschede@ivd.nl 
kring@zeelandnet.nl 
kring@zeelandnet.nl 
cor-emous@planet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

dgs@bome.nl 

vangilse@knoware.nl 

so@guyot.nl 
vso@guyot.nl 
mgrhans@cuci.nl 
j.daamen@deweerklank.nl 
weerklank@tip.nl 
martbeek@telebyte.nl 
vso.de.marwindt@tip.nl 

p.j.evertse@freeler.nl 

school@voorde.scoh.nl 
wilde@multiweb.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@ivd.nl 
rotsoord@wxs.nl 
rotsoord@wxs.nl 
ACC.BMS@acc-expertise.com 

acs@acc-expertise.com 
eikenbeuvel@ivd.nl 
mariella@ivd.nl 
info@effatha.nl 
enk@enkschool.nl 

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

mailto:klimop@x4all.nl
mailto:stichting@gewoonanders.nl
mailto:prof.h.burgerschool@wolmail.nl
mailto:amman@guyot.nl
mailto:amman@guyot.nl
mailto:agbell@x4all.nl
mailto:a.roozendalschool@worldonline.nl
mailto:MgrHermusschool@compuserve.com
mailto:pcmbosschool@wxs.nl
mailto:vsostijg@bart.nl
mailto:vsostijg@bart.nl
mailto:despreekhoorn@spreekhoorn.nl
mailto:info@skelp.nl
mailto:dienstverlening@acc-expertise.com
mailto:stmarie@iaehv.nl
mailto:dehorst@iaehv.nl
mailto:beemden@iae.nl
mailto:leuven@iae.nl
mailto:VSO@iaehv.nl
mailto:w.wansing@stg-maatman.nl
mailto:w.wansing@stg-maatman.nl
mailto:Enschede@ivd.nl
mailto:kring@zeelandnet.nl
mailto:kring@zeelandnet.nl
mailto:cor-emous@planet.nl
mailto:mgr.terwindtschool@srob.nl
mailto:dgs@bome.nl
mailto:vangilse@knoware.nl
mailto:so@guyot.nl
mailto:vso@guyot.nl
mailto:mgrhans@cuci.nl
mailto:j.daamen@deweerklank.nl
mailto:weerklank@tip.nl
mailto:martbeek@telebyte.nl
mailto:vso.de.marwindt@tip.nl
mailto:p.j.evertse@freeler.nl
mailto:school@voorde.scoh.nl
mailto:wilde@multiweb.nl
mailto:hendrikmol@multiweb.nl
mailto:info@ivd.nl
mailto:rotsoord@wxs.nl
mailto:rotsoord@wxs.nl
mailto:ACC.BMS@acc-expertise.com
mailto:acs@acc-expertise.com
mailto:eikenbeuvel@ivd.nl
mailto:mariella@ivd.nl
mailto:info@effatha.nl
mailto:enk@enkschool.nl


irïftuw 
SENSO+. U ziet niet alleen de wereld 

om u heen. U hoort 'm ook 
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medical • audio 

your digital partner 

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

E-mail: info@veenhuis.nl Internet: www.veenhuis.nl 

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

