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VAN HOREN 

Ten geleide 
Hebben onze scholen de leerlingen iets te bieden op het gebied 
van informatie- en communicatietechnologie? (ICT) Schoolont
wikkeling zonder invoering van nieuwe media in het kernproces 
is ondenkbaar geworden. In het bijzonder van onze scholen ech
ter verwacht de inspectie 'een uiterst actief en geavanceerd 
beleid dat er in voorziet de leerlingen optimaal te faciliteren met 
de verworvenheden van de nieuwe technologie teneinde de 
nadelige gevolgen van de handicap zo ver als mogelijk te redu
ceren'. ICT kan van toegevoegde waarde zijn om de doelen, 
waaraan het speciaal onderwijs zijn maatschappelijke bestaans
grond ontleend, te helpen realiseren. Om de teamleden voldoen
de handvaten te bieden voor het inrichten van onderwijs op 
maat dient dan niet alleen actief werk gemaakt te worden van het 
stellen van de hulpvraag, maar bovendien moeten bij de prakti
sche beantwoording ervan de mogelijkheden van ICT in het 
onderwijsaanbod dus benut worden. Dit is geen sinecure. Het 
gevaar dreigt dat organisatieontwikkeling minder gemotiveerd 
en geleid wordt door de vraag wat we onder goed onderwijs ('de 
expertise') dienen te verstaan, waardoor de schoen bij schoolont
wikkeling op beide genoemde aspecten wringt, aldus de inspec
tie. In dit nummer van VHZ is in dit bestek een aantal artikelen 
opgenomen, waardoor leerlingen, leerkrachten en curriculum-
ontwikkelaars zich hopelijk wat minder in de kou voelen staan. 

Bronkhorst leidt het thema in door stil te staan bij de worsteling 
van menig schoolteam met de vraag hoe je nu tot een verant
woorde inzet van computers binnen het vak komt. Bij de uit
werking ervan tekent hij ons een digitale interactieve leeromge
ving in het verschiet, waarin ook 'homeschooling' tot de moge
lijkheden behoort. De mogelijkheid om onderwijs op maat te 
leveren wordt gebaseerd op een onderscheid tussen twee 
manieren van denken over het kennis- en kenproces. 
In het artikel van Constandse staat de mogelijkheid die een digi
tale leeromgeving biedt om een grotere afstand tot de school te 
nemen nog te bezien. Dat komt omdat zij aan leraren binnen het 
ESM-onderwijs een cruciale rol toeschrijft in het bepalen van de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen, alsmede in de totstandko
ming van het benodigde maatwerk in aansluiting hierop. De 
optimalisering van het onderwijs krijgt hier gestalte op basis 
van een visie op Ieren, dat bestaat uit het zich eigen maken, 
d.w.z. in de cognitieve structuur opnemen, van relevante infor
matie over de omringende werkelijkheid. Sinds jaar en dag 
vormt de verbetering van het leesonderwijs aan doven een pro
bleem. Wauters e.a. zien een rol voor de computer in het leren 
lezen weggelegd op basis van een 'simple view on reading', 
waarbij de kwestie van 'het begrijpen' buiten de definitie van 
geletterdheid valt. Aangetoond wordt dat een decodeerstrategie 
op basis van spraak en gebaren werkt om snel en accuraat woor
den te herkennen. Vervolgens omschrijven Van Straaten en 
Verkerk de betekenis van de 'geAutomatiseerde Auditieve 
Brainstem Respons' gehoorscreeningsmethode. Elzen en Bruins 
tenslotte wijzen in het kader van schoolontwikkeling op het 
belang om goed te kunnen uitleggen wat de eigen expertise 
inhoudt. Hun artikel biedt aan leraren een structuur om zich 
bewust te worden van de goede redenen die zij voor hun han
delen dikwijls hebben, maar dat niet altijd goed onder woorden 
weten te brengen. 

Ab Koele 
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ARTIKELEN 

(Digi)taalonderwijs 
John Bronkhorst 

Samenvatting 

Computers en Internet bieden nieuwe kansen voor taalonderwijs. De grote hoe

veelheid mogelijkheden maakt het voor veel onderwijsgevenden lastig zich een 

weg te banen door het aanbod. Kunnen kiezen op onderwijskundige gronden 

wordt een belangrijke vaardigheid voor iedere leerkracht. Een heldere onder

wijsvisie maakt het makkelijker tot een keuze te komen. Daarnaast is het 

belangrijk te weten hoe en op welke manieren al in de voor- en vroegschoolse 

periode kinderen in toenemende mate vertrouwd raken met het gebruik van 

computers. Bij alles blijft de voornaamste vraag: weten we als leerkrachten wat 

de beste manier van leren is voor dit kind in deze situatie? Door die bril bekij

ken we ook de aangeboden computerprogramma's en internetmogelijkheden. 

Als leerkracht wordt er heel wat leer-kracht van ons verlangd als het om com

putertoepassingen gaat. 

1. Inleiding 

Al ruim twintig jaar worden computers 
ingezet binnen ons Nederlandse taalon
derwijs. Het is zelfs het vakgebied waar
bij computers het vaakst gebruikt wor
den (Brummelhuis & Drent, (2000). Toch 
worstelt menig schoolteam met de vraag 
hoe je nu tot een verantwoorde inzet 
binnen het vak komt. Moet dat op basis 
van de motivatie van kinderen, op basis 
van een onderwijsvisie of begin je 
gewoon maar en zie je wel wat er dan uit 
komt? 

2. Keuzes 

Veel teams zijn begonnen aan de experi
mentele kant: gewoon doen en dan zien 
waar een computertoepassing zijn weg 
vindt. Dat begint echter steeds moeilij
ker te worden. De hoeveelheid mogelijk
heden die computers bieden zijn derma
te groot, dat een ordening en filtering 
gewenst is. Ook begint steeds duidelij
ker te worden dat programma's een dui
delijke didactiek moeten hebben die 
aansluit bij de eigen onderwijskundige 
opvattingen. 

Programma's moeten een 
duidelijke didactiek 

hebben die aansluit bi j de 
eigen onderwijskundige 

opvattingen 

Zo niet, dan kunnen zelfs latente proble
men bij zwakkere leerlingen ontstaan. 
Ze kunnen in verwarring raken over de 
manier waarop hun computerprogram
ma met een taalprobleem omgaat en de 
aanpak die de school biedt. Steeds meer 
ouders vragen hierin de school om raad. 
Een eerste overzicht van soorten soft
ware biedt een bonte aanblik. We maken 
daarbij onderscheid tussen software-
soorten en toepassingen die via internet 
bereikbaar zijn. 

3. Software 

Software wordt meestal als volgt inge
deeld. 

Oefenprogramma's 
Oefenprogramma's (drill en practice) 
worden het meest gebruikt. Voorbeelden 
zijn onder meer De Leestrein, de 

Eduroms van Bruna, Flitskikker en veel 
programma's van de Philips Onderwijs 
werkgroep (OWG). Deze groep, oor
spronkelijk ontstaan vanuit een gebrui
kersgroep rondom Philips computers, 
ontwikkelt programmatuur voor kinde
ren. 

Gereedschappen 
Gereedschappen worden ook veel 
gebruikt. Het meest natuurlijk de tekst
verwerker, die al ruim twintig jaar op 
een eenzame eerste plaats staat. 
Daarnaast zijn er programma's als: 
Babbelbij, Expertsysteem technisch 
lezen, Verzwaar, Verslaggever. 

Toetsprogramma's 
Toetsprogramma's zoals AVI-toetsen, 
Taaltoets en Werkwijzer worden wat 
minder vaak gebruikt. 

Remediërende programma's 
Remediërende programma's zijn er, naar 
de mening van veel leerkrachten, nog 
altijd veel te weinig. Voorbeelden zijn 
onder meer: SPEL-LING, Goed spel, 
Verhalenkikker. 

Denktraining 
Programma's om het denken te trainen 
zijn er niet veel binnen taalonderwijs. In 
de jaren tachtig was LOGO het toppro-
gramma, met een eigen taalwereld. Het 
programma bleek echter te open voor de 
meeste leerkrachten. 

Avonturensoftware 
Avonturensoftware neemt de leerling 
mee in een fantasiewereld. Hierin kan 
geleerd worden over alle mogelijke 
onderwerpen. Voorbeelden Het geheim 
van het pretpark, De Heksenschool: 
tovercursus voor kinderen. 

Edutainment 
Groot is het aanbod van Edutainment: 
programma's op het grensgebied tussen 
leren en vermaak. Veel van wat wordt 
aangeboden is van de categorie oefenen 
(drill en practice). Bij het boodschappen 
doen kopen steeds meer ouders een niet 
te duur programma voor hun kind. 
Software kan multimediaal zijn: zowel 
tekst, muziek als beeld (stilstaand en 
bewegend) worden dan ingezet. 
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4. Internet toepassingen 

Via internet komen kinderen toepassin
gen tegen als: e-mail (communiceren), 
world wide web (hoofdzakelijk informa
tie), chatboxen en nieuwsgroepen (com
municatie), video-conferencing (com
municatie en informatie), e-zines (elec-
tronische kranten via mail of world wide 
web), leeromgevingen via het web (zoals 
het Nederlandse "kringen" dat via ken-
nisnet wordt aangeboden), avonturen en 
spelsituaties die op afstand gespeeld 
kunnen worden met meerdere spelers 
tegelijk. Ze worden MUD of MOO 
genoemd. Multi User Dungeon (MUD) 
en Multi user dungeon Object Oriented 
(MOO). Samen met Virtual Reality (een 
nagebootste werkelijkheid) is het een 
van de meest geliefde internet toepass
ingen voor kinderen. Ook hier is de toe
passing vaak multimediaal: zowel beeld, 
geluid als tekst zijn gelijk aanwezig. 

Figuur 1: 
Computersoftware en internet mogelijkheden 

Software 

Oefenen (drill en 
practice) 
Toetsen 
Avonturen 
Deiiktiaining 
Gereedschappen 
Kdn!;iininent 
Virtual reality 

Internet 

E-mail 
World Wide Web 
Chatbox 
Nieuwsgroep 
E-ziiie 
MUD en MOO 
Video-conferencing 
Web leeromgeving 
Virtual ïeality 

Steeds intenser wordt daarbij de integra
tie tussen internet en gsm. Wappen is 
daarbij nog een eenvoudige techniek. 
Japanse kinderen kunnen, dank zij een 
grotere bandbreedte, al gebruik maken 
van videobeelden via de gsm. Hun favo
riete internet toepassingen zijn daardoor 
altijd en overal onder handbereik. Ook is 
contact met thuis en school intensiever 
mogelijk. In ons land is het gebruik van 
tekstcommunicatie via gsm (sms berich
ten) ook voor kinderen een favoriete 
bezigheid. 

Ordenen en kiezen is 
noodzakelijk 

Gelet op de grote hoeveelheid toepassin
gen is het niet verwonderlijk dat wie aan 
deze kant begint al snel de moed in de 
schonen zakt. Er is geen beginnen (meer) 
aan. Ordenen en kiezen is noodzakelijk. 

5. ICT en leren 

Over de manier waarop leren het beste 
kan plaatsvinden bestaat geen eenslui
dende visie. Twee opvattingen strijden 
om de gunst van de leerkracht. 
De een gaat ervan uit dat kennis een 

Objectivisten 

Kennis is objectief. 

Duidelijke vaardigheidsdoelen met 
daaraan gekoppelde test items. 

Nadruk ligt op individueel werk 
boven groepswerk 

Gefaseerd leerproces waarin een methode 
de richtlijn aanreikt. 

Gebruik van kennisgerichte 
leer- en toetsmethoden: 

Klassikale lessen, werkbladen gericht op 

(deel)vaordigheden, multiple choice tests etc. 

Voorkeur voor directe instructie. 
Veel gebruik van: 
Oefenprogramma's 
Toetsprogramma's 
Gereedschappen 
Gesloten gebruik van internet 

Traditionele web leeromgevingen 
(als blackboard/kringen) 

worden meer geformuleerd in termen 
van bekwaamheden zoals probleem 
oplossen en onderzoeken. Van de vele 
vormen van constructivisme staat voor
al het sociaal constructivisme in de 
belangstelling (Molenda, 1991). Sociaal 
constructivisten gaan ervan uit dat men
sen hun kennis verwerven in een sociale 
realiteit door interactie met anderen. 
Samen leren en kennis verwerven, 
geholpen door bekwame mede Ierenden, 
is dan ook een model dat veel gebruikt 
wordt binnen deze opvatting. 

Subjectivisten 

Kennis is subjectief 

Doelstellingen die algemene vaardigheden 
beschrijven zoals: probleemoplossen, 
onderzoeksvaardigheden 

Groepswerk heeft een belangrijke waarde 
binnen het leerproces 
Vanuit authentieke ervaringen samen 
structuur aanbrengen, daarbij gebruik 
makend van methodes. 

Gebruik van open vragen, portfolio, 
story writing, onderzoekend leren, samen
werkend leren en beoordelen van resultaten 

Constructivisme als uitgangspunt. 
Veel gebruik van: 
Avonturen 
Denktraining 
e-mail, MUD en MOO 
Virtual reality 

Constructivistische web leeromgevingen 
als Web Knowledge Forum 

Figuur 2: Visie op Onderwijs en consequenties voor ICT 

objectief bestaan kent, buiten de mense
lijke geest. Kennis dient goed gestructu
reerd en gefaseerd overgedragen te wor
den. Daarbij wordt vaak een opeenvol
ging gezien van lagere naar hogere vaar
digheden. Het is voor objectivisten 
belangrijk om duidelijke vaardigheids
doelen te formuleren met daaraan 
gekoppelde test-items. Er bestaat binnen 
deze opvatting een voorkeur voor direc
te instructie als overdrachtsmiddel 
(Phillips, 1995) 

De andere opvatting gaat ervan uit dat 
kennis subjectief is en door de lerenden 
zelf tot stand wordt gebracht. 
Achtergronden en ervaringen van de 
lerende spelen daarbij een belangrijke 
rol. Het zelf construeren van kennis 
wordt constructivisme genoemd. Doelen 

Het Expertisecentrum Nederlands, 
gevestigd aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, heeft tot taak de kwaliteit van 
taalonderwijs voor het basisonderwijs te 
verbeteren, voor groep 1 tot en met 4 
(Verhoeven & Aarnoutse, 1996). Binnen 
het Expertisecentrum wordt een model 
gehanteerd waarin de ogenschijnlijke 
tegenstelling tussen de twee opvattin
gen in balans gebracht wordt. 
Leerlingen worden zover mogelijk 
gebracht in de richting van het construc
tivisme (Verhoeven, 1998; Verhoeven & 
Aarnoutse, 1998). Omstandigheden kun
nen echter Ook kunnen omstandigheden 
nopen tot een andere keuze. 
Vanuit de mogelijkheden die leerlingen 
hebben is het duidelijk dat het onder
scheid objectivisten tegenover subjecti-
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visten beperkingen kent. Voor sommige 
leerlingen is een subjectivistisch leerpro
ces onmogelijk. Soms is dat tijdelijk, 
soms echter permanent omdat het 
nadenken over eigen kennisverwerving 
en verwerking niet kan plaatsvinden, 
vanwege cognitieve beperkingen. In 
zo'n geval betekent dat een heel andere 
keuze voor software en internet toepas
ingen. 

6. Voor- en vroegschoolse educatie 

Kinderen groeien met computers op in 
een sfeer van vanzelfsprekendheid. 
Steeds meer speelgoed krijgt intelligente 
computertoevoegingen, waardoor taal
onderwijs gestimuleerd kan worden. 
Pratende knuffeldieren maken het jonge 
kinderen al mogelijk hun speelgoed als 
een taaimakker te beschouwen. Je kunt 
er woorden aan toevertrouwen. Ze kun
nen worden gereproduceerd. Leerlingen 
kunnen van eikaars speelgoedbeest de 
taaluitingen horen en merken dat er ver
schil is. Als een beest meer woorden 
kent dan het andere, leidt dat soms tot 
pogingen van kinderen om het eigen 
beest ook die woorden aan te leren. 
Leerkrachten horen aan het repertoire 
van de speelgoeddieren de verschillen 
in taalvaardigheid die er tussen hun 
leerlingen zijn. Binnen de vroeg- en 
voorschoolse educatie liggen hier goede 
mogelijkheden om dit intelligente 
(taal)speelgoed te gebruiken bijvoor
beeld in het kader van beginnende gelet
terdheid. 
Via multimediale programma's kunnen 
veel kinderen zichzelf leren lezen. Dit 
tot grote ergernis van veel leerkrachten, 
voor wie een deel van het beroepsple-
zier lijkt te verdwijnen. Programma's als 
"Little Rabbitt" zijn in de Verenigde 
Staten op veel scholen in gebruik 
(Bronkhorst, 1998). 
Legoblokjes (bricks) met sensoren zijn in 
staat een soort menselijk gedrag na te 
bootsen (Resnick, 1995). Kinderen kun
nen daardoor nog beter een soort 
samenleving maken en uitproberen. 
Spraaktechnologie wordt steeds beter 
ontwikkeld, waardoor het besturen van 
de computer ook met de stem mogelijk is. 
De al genoemde samensmelting van 
spraaktechnologie en gsm stelt jonge 
kinderen in staat via dit apparaat spe
lenderwijs te communiceren met ouders 
en anderen. Als er sensoren zijn inge
bouwd in de gsm kunnen ze elkaar ook 
zien. Voor veel ouders functioneert het 
apparaat als een veredelde babyfoon. 

Al geruime tijd kennen we de sprekende 
kinderboeken (living books). 
Computerprogramma's bouwen ook 
steeds meer sprekende hulpjes in. Ze 
nemen de vorm van fantasiefiguren aan 
of van heel echt uitziende personen. 
Indien nodig spreken ze kinderen toe; ze 
kunnen soms ook beperkt reageren op 
kinderen. Daarbij kan ook gereageerd 
worden op gezichtsuitdrukkingen. Deze 
"embodied conversational agents" zor
gen ervoor dat kinderen het gevoel heb
ben door een bijna echt wezen geholpen 
te worden. Niet verwonderlijk dat het 
veel kinderen steeds moeilijker valt de 
grens tussen echte wereld en computer
wereld te trekken. Voor veel kinderen is 
het gewoon dat je in meerdere werelden 
leeft ( ' telepresence' noemen onze 
Amerikaanse collega's het verschijnsel). 

Al deze computergereedschappen, mits 
goed ingeschakeld, maken het mogelijk 
een grotere afstand tot de school te 
nemen. Meer dan een miljoen Ameri
kaanse kinderen gaat niet meer naar de 
basisschool. Hun ouders onderwijzen ze 
zelf of laten ze onderwijzen. Daarbij spe
len internet en multimedia een voorna
me rol. 

'Homeschooling' is een 
succesvolle bezigheid 

geworden, die niet onder 
doet voor de gewone school 

'Homeschooling' is een succesvolle 
bezigheid geworden, die niet onder doet 
voor de gewone school. In kleine groep
jes worden kinderen thuis onderwezen. 
Het curriculum (in leerlijnen) staat op 
internet. Daar staan ook alle materialen 
genoemd, die je nodig hebt. Natuurlijk 
kun je er ook in contact komen met 
bekwame leerkrachten, die je desge
wenst kunt inhuren, al dan niet op 
afstand. Ons land kent een beperkt aan
tal situaties waarin vormen van 'home
schooling' plaatsvinden. Het betreft pro
jecten met schipperskinderen, kinderen 
van kermisexploitanten, langdurig zieke 
kinderen in ziekenhuizen en incidenteel 
kinderen op de Waddeneilanden. 

7. (Digi)taalomgeving 

Het Expertisecentrum Nederlands ont
wikkelt een digitale leeromgeving voor 
kinderen onder de naam MELKWEG 
(Multimediale Educatieve Leeromge

ving voor Kinderen op de digitale 
snelWEG; Bronkhorst & Stellingwerf, 
2000). Deze omgeving maakt meerdere 
vormen van leren mogelijk, al ligt een 
sterk accent op constructivisme. 
Leerlingen kunnen er schriftelijke en 
mondelinge teksten maken: verhalende 
en informatieve teksten. Daarnaast biedt 
het internet een serie gereedschappen 
waarmee zo echt mogelijke situaties als 
ui tgangspunt voor leren worden 
gebruikt. De nationale digitale klassen-
krant laat leerlingen spelenderwijs tek
sten maken die door anderen gelezen en 
becommentarieerd worden. Een digitaal 
woordenboek voor en door kinderen 
zorgt ervoor dat woordenschat op een 
natuurlijk manier en in samenwerking 
vergroot wordt. De digitale encyclope
die laat zien hoe taal een instrument is 
om kennis te representeren. Daarnaast 
zijn er handige hulpjes die kinderen 
assisteren bij spelling, stellen, grammati
ca en bij andere problemen die er kun
nen ontstaan. 

Kenmerk van de omgeving is de hoge 
mate van interactiviteit. Uitgaande van 
bestaande echte leefsituaties worden 
deze uitgebreid met digitale mogelijkhe
den. Daardoor kan de eigen kring desge
wenst verbreed worden en zijn meer 
contacten mogelijk waarbij taal een rol 
speelt. 

Figuur 3: Het opstartscherm van MELKWEG 

Naast de leeromgeving voor kinderen is 
een digitale didactiek voor PABO-stu-
denten in ontwikkeling. Hiervan zijn 
een drietal leeromgevingen gereed en in 
gebruik op Nederlandse en Vlaamse 
Pabo's. 
Rondom de leeromgeving wordt, in 
opdracht van de Ververs foundation, 
onderzoek verricht. Op termijn zijn 
daardoor meer gegevens beschikbaar 
over bijvoorbeeld de rol die online taal
gemeenschappen voor kinderen en stu
denten spelen. 

VHZ . jaargang 42 nummer 2 . juni 2001 



(DIGI)TAALONDERWIJS 

8. Rust 

Bij het kiezen uit de enorme hoeveelheid 
mogelijkheden brengt een heldere visie 
op onderwijs rust. 

Een heldere visie op 
onderwijs brengt rust 

Wie de klemtoon bijvoorbeeld op con
structivisme wil leggen, heeft al direct 
een richting bepaald waarin gezocht 
gaat worden. Natuurlijk is daarbij de 
hamvraag of leerlingen in staat zijn dit 
leerproces aan te gaan. 
Grote leeromgevingen als Melkweg bie
den uitgebalanceerde mogelijkheden 
waarbinnen meer vormen van leren aan
wezig zijn. 
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R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e n van e e ^ a r t i k e l 
Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren onderwijs en zorg aan audi
tief/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 aanleiding van een (wetenschap
pelijk) onderzoek of op basis van ervaringen in de praktijk. De redactie streeft ernaar de 
inhoud en de stijl van het artikel zodanig te laten zi jn, dat de lezers gemakkelijk de toe
pasbaarheid van de gegeven informatie binnen hun werksituatie kunnen ervaren. 

De stijl van het ar t ike l 
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 noudt onder andere in dat u 
vakjargon zoveel mogelijk vermijdt en dat u vaktaal zodanig omschrijft dat ook onerva
ren 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 aanbie
den, waarbi j spreektaal zoveel mogelijk vermeden wordt. 

Auteurs- en publ icat ierecht 
U kan een artikel ter publicatie in Van Horen Zeggen aanbieden, als u het niet tegelijker
tijd 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 tijd
schriften worden gepubliceerd onder vermelding van de publicatiedatum in Van Horen 
Zeggen. Als uw artikel in Van Horen Zeggen gepubliceerd wordt, geeft u de auteursrech
ten over aan de redactie van Van Horen Zeggen. Na publicatie ontvangt u twee exem
plaren 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 gemaakt van 
de artikelen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. 

Structuur ar t ike l 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder een eventuele 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 
I 50 tot 200 woorden.Het artikel moet onderverdeeld worden in niet te lange stukken tekst 
(maximaal 500 woorden), elk met een genummerde kop en eventuele subkopjes. De tekst 
wordt niet uitgevuld. 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 w o g ^ ^ ^ B a n g e r e artikelen zal de auteur 
moeten aangeven, dat het a r t i k e U j ^ ^ e e üelen gepubliceerd kan worden of zal de 
redactie het artikel in o v e r l e g s J ^ H e c i ^ ^ ^ ^ ^ K a n het eind van een artikel wordt 
informatie gegeven o v e ^ j j ^ c h t e r g n id van d ^ i u t e u r en wordt vermeld waar de 
auteur bereikbaar i s . E j ^ f l e e l kan een literatuurlijst worden opgenomen, meteen maxi
mum van 1 5 titels. D^Weratuur W O M J S I S vola* /enjtald: 

Uit een boek: 
Levelt, W.J.M 
MIT Press. 

Uit een t i jd 
Schlichting 
Taalgroepi 
Logopedie 
Indien et 
opvraai 

G e h a A g p d ^ l p e l l i n g s r e g e l s 
De reoactie hanteert de officiële Nederlandse spelling. Daarnaast worden er geen of 
zo min mogelijk afkortingen gebruikt. 

Wi jze 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 arti
kel voor plaatsing in aanmerking komt levert de auteur een pasfoto van zichzelf, met 
op de achterzijde naam en adres vermeld en foto's en/o f illustraties bij het 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, illus
traties of tabellen in het artikel geplaatst moeten worden. Foto's en illustraties worden 
bij voorkeur digitaal aangeleverd. 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 aangeleverde 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 z i jn /haar ar t ike laan te passen. 
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COOS CONSTANDSE 

Mogelijkheden van computer
gebruik in het ESM-onderwijs 
Coos Constandse 

Samenvatting 

Waarvoor staat bij u de computer in de klas? Dit was de titel van een workshop 

op de VeBOSS-conferentie van 6 april jl. Ook in dit artikel gaat het over moge

lijkheden van computers in het onderwijs aan kinderen met ernstige stoornissen 

in hun moedertaalverwerving. Er wordt uitgegaan van onderwijs om 'leren leren' 

mogelijk te maken. Bij ESM-leerlingen is de rol van de leraren cruciaal: zij schep

pen de voorwaarden voor het leerproces. Zij zorgen voor rust en voor een veilig 

én uitnodigend klimaat. Daarvoor is nodig dat leraren voor iedere leerling 

bewust aansluiten bij zijn onderwijsbehoefte: onderwijs op maat. Wie bedenkt 

dat computers behalve een bron van informatie en een communicatiemiddel ook 

heel bruikbaar zijn om participatie te ondersteunen, zal juist voor ESM-onderwijs 

willen nadenken over toepassingen van de computer in de klas. 

1. De computer is een bron van infor
matie 

Voor de leraar 
Een kenmerk van het speciaal onder
wijs, en zeker ook van het ESM-onder
wijs, is dat leraren zelf hun lessen 
bewerken om af te stemmen op de hulp
vragen van hun individuele leerlingen. 
Via de computer en ook via het internet 
kunnen ze gemakkelijker informatie 
opzoeken over de lessen die zij geven. 
Zowel de actualiteit als de hoeveelheid 
informatie die beschikbaar is, maakt het 
voor de leraar gemakkelijker om zijn les
sen voor te bereiden. Er zijn allerlei sites 
waar informatie op te vinden is; van 
sites over gegevens over plaatsen in de 
hele wereld, de kindertelefoon, tot aan 
het rekenweb van het Freudenthal 
Instituut. John Bronkhorst noemt vele 
voorbeelden in zijn boek 'De digitale 
school'. 

Voor de leerling 
Ook voor de leerling zelf is de computer 
een informatiebron. Door de visuele 
mogelijkheden van de computer kunnen 

kinderen op een scherm extra informatie 
krijgen over hoe iets in elkaar zit. De 
leerlingen kunnen woorden en begrip
pen op de computer opzoeken: hoe wor
den ze geschreven, welke synoniemen 
zijn er? Ze kunnen plaatjes en geluiden 
beluisteren die bij de woorden horen. 
We noemen dat de multimediale infor-
matiemogelijkheden via de computer. 
Opvallend is dat kinderen veel informa
tie tegelijkertijd aan kunnen. Het lijkt 
wel een speciale intelligentie om de 
vorm en structuur van de computertaal 
aan te kunnen. 

2. Een communicatiemiddel 

Een bekende en ingeburgerde functie 
van de computer is communicatie. Wie 
aansluiting op internet heeft, gebruikt e-
mail of chatten. Vanaf groep 5 krijgen 
leerlingen een eigen e-mail adres en 
kunnen zij via school contact met ande
ren zoeken. Maar de computer is ook op 
andere manieren te gebruiken om iets 
aan een ander te laten weten. We weten 
dat voor ESM-leerlingen gesprekjes zo 
belangrijk zijn. Maar voor juist deze 

leerlingen is het moeilijk, soms zelfs 
griezelig, om een gesprek te voeren. Ze 
hebben zo vaak mee gemaakt dat hun 
bedoelingen niet overkomen. Of dat ze 
de boodschap van de ander niet of ver
keerd begrijpen. De computer kan in de 
communicatie assisteren: de computer 
heeft de tijd en de mogelijkheid, om wat 
de leerling te zeggen heeft, vorm te 
geven. Kinderen met een taalstoornis 
kunnen de computer gebruiken om zich 
te uiten door bijvoorbeeld een tekening 
te maken, te kleuren, een plaatje aan te 

by Mark Parisi 

I M 

klikken of een verhaaltje in te typen en 
uit te printen. Sommige leraren laten 
ESM-leerlingen, alleen of samen, een 
verhaaltje schrijven op de computer. Als 
het te moeilijk is, kan de leraar of een 
medeleerling eerst helpen met het ver
haal te typen en de leerling zoekt de 
plaatjes erbij, zo kan hij laten weten wat 
hij bedoelt. 

De computer kan in de 
communnicatie assisteren 

Participatie 
Een van de doelen die aan onderwijs 
gesteld worden is dat kinderen voorbe
reid worden op hun latere deelname aan 
de samenleving. In het speciaal onder-
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wijs is het opleiden naar volwaardig 
burgerschap een belangrijk onderwerp 
geworden. In de huidige samenleving is 
de computer niet meer weg te denken. 
Daarom moeten ook, juist, leerlingen 
van het ESM-onderwijs leren omgaan 
met de computer. 

Tegelijkertijd is de computer een middel 
om deel te nemen aan de samenleving. 
Niet alleen is een telefoonnummer op te 
vragen, de computer 'draait ' het num
mer ook. De meterstand opgeven, bood
schappen doen, verkeersinformatie, 
onderweg naar huis de kachel aanzet
ten, het kan allemaal per computer. 
Maar ook klagen, stemmen, belasting
aangifte doen, werk inleveren via de 
computer, een artikel voor Van Horen 
Zeggen mailen, het is allemaal mogelijk. 
Zo kunnen mensen via het toetsenbord 
een aandeel leveren aan de maatschap
pij. Voor mensen met een beperking kan 
een contact via de computer een uit
komst zijn, zij zijn in die situatie niet 
gehandicapt. Niemand hoeft hen te zien, 
niemand hoeft te weten of er een stoor
nis aanwezig is. Hun eerste identiteit is 
niet: een blind of en dove, maar een 
mailpartner. 

Voor leraren in het ESM-onderwijs is 
belangrijk dat zij hun leerlingen ook met 
deze functie van de computer leren 
omgaan. Dat begint immers al op school, 
in de klas. De school is een gemeenschap 
waarin leraren en leerlingen samen leren 
en samen leven. In de klas is de compu
ter een manier om leerlingen erbij te 
betrekken. De leraar kan leerlingen ten 
behoeve van de computer een taak te 
geven: zoals het beheren van de papier
voorraad, het zorg dragen voor het prin
ten, het intikken van de zin van de dag, 
het zoeken van een plaatje, het ordenen 
van het scherm, het leeg maken van de 
prullenmand, de vormgeving van de 
schoolkrant, het kiezen en plaatsen van 
het logo van de klas op allerlei 'cor
respondentie'. De leraar kan de compu
ter bewust inzetten om leerlingen er 
ervaringen mee op laten doen, om vaar
digheden te ontwikkelen met computer-
taken opdat zij op dit terrein competent 
worden. 

Kennis van de wereld 
In het onderwijs willen we dat een kind 
nieuwe informatie opdoet en daarmee 
zijn voorkennis, kennis over de wereld 
vergroot. Die kennis van de wereld 
heeft hij verkregen door zijn vroegere 

ervaringen. Nieuwe informatie krijgt 
betekenis door aansluiting bij die erva
ringen. Het kind zal daardoor vaardiger 
worden en zo de nieuwe kennis kunnen 
benutten in zijn functioneren. Zijn hou
ding ten opzichte van de wereld wordt 
door nieuwe kennis beïnvloed: bij suc
cesvol functioneren zal het geleerde een 
positief effect hebben en zijn competen
tie- en autonomiegevoelens nemen toe. 
Bij mislukking is sprake van een negatief 
effect. Hij raakt ontmoedigd, zijn 
nieuwsgierigheid neemt af. Dat ver
kleint zijn kans voor verdere ontwikke
ling. Voor kinderen met een handicap is 
dat gevaar levensgroot aanwezig. 
Succesvol functioneren staat door hun 
beperking onder druk. Voor kinderen 
met taalmoeilijkheden begint het al met 
de informatie zelf want meestal is de 
informatie talig en juist daar hebben zij 
problemen mee. Omdat talige informa
tie bij ESM-leerlingen zo'n beroep op 
juist hun beperking doet, proberen lera
ren de informatie via meerdere kanalen 
aan te bieden. En daarom richten zij zich 
op het aangrijpen op de ervaringen van 
de leerlingen, besteden ze veel aandacht 
aan de attitude van het kind en het ver
groten van vaardigheden. In het bewust 
werken aan zo'n manier van leren, aan 
die kennisverwerving past de planmati
ge inzet van computers. 

3. De computer in het leerproces 

In het leren, als kennisverwervingpro-
ces, komen nieuwe informatie, vaardig
heden, ervaring en attitude in verschil
lende intensiteiten en fasegewijs aan 
bod. Na een oriëntatiefase leert het kind 

de nieuwe informatie toe te passen in de 
uitvoeringsfase. Tot slot is er een reflec
tiefase waarin teruggekeken wordt op 
het leerproces en een uitgangspositie 
voor nieuwe informatie wordt vastge
steld. Computers worden momenteel 
vooral gebruikt om nieuwe informatie te 
leren toepassen, om er in de uitvoe
ringsfase mee te oefenen en het geleerde 
te verankeren in de kennis die de leer
ling al had. Wanneer dat lukt voelt de 
leerling zich vaardiger, en is 'lekker aan 
het werk'. 

Soms lukt het niet omdat de nieuwe 
informatie geen aansluiting vindt bij 
bestaande kennis, omdat er hiaten in die 
kennis bestaan zoals bij veel ESM-leer
lingen, of omdat de informatie zelf zo 
talig is dat het voor deze leerlingen 
onbegrijpelijk wordt. Dan moet de leer
ling wel heel nieuwsgierig zijn om toch 
te blijven zoeken naar de betekenis van 
de informatie. Als de opdrachten mis
lukken zal hij niet vaardiger worden, en 
zijn gevoel van competentie wordt aan
getast. 

Doet de computer hetzelfde? 
De computer is erg geschikt om een rol 
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te vervullen in de uitvoeringsfase omdat 
de informatie aantrekkelijk en multime
diaal aangeboden kan worden. 
De vormgeving in een goed programma 
wakkert de nieuwsgierigheid van de 
leerling aan. Fouten maken mag, de 
computer is geduldig en helpt de leer
ling met een hint door de stof waardoor 
hij zich ook bij missers competent kan 
voelen. Multimediaal zodat de leerling 
via verschillende kanalen nieuwe infor
matie krijgt. De leraar kan de kwaliteit 
van programma's beoordelen op aan-
passingsmogelijkheden en inhoud voor 
de individuele leerling. De fijne afstem
ming op de informatie die de leerling 
aan kan blijft in het onderwijs aan kin
deren met een taalverwervingsprobleem 
echter de taak van de leraar. Zoveel 
maatwerk laat een standaardprogram
ma zelden toe. 

Oriëntatie en reflectie, voor de leraar 
en de leerling 
Dat betekent dat de leraar in de oriënta
tiefase steeds de computer gebruikt om 
te bekijken wat de ESM-leerling er al 
van weet, of de leerling ervaringen met 
het onderwerp heeft opgedaan en of de 
leerling zich ook oriënteert op zijn taak. 
Kortom of er een echte aansluiting bij de 
voorkennis van de leerling gemaakt 
wordt. Ook ESM-leerlingen moeten 
leren om zich af te vragen wat er komen 
gaat. Want dit zorgt ervoor dat hun 
voorkennis geactiveerd wordt. Daarmee 
ontstaat de juiste attitude om met het 
onderwerp aan de slag te gaan. Vooral in 
deze fase kunnen leraar en leerlingen 
samenwerken, elkaar inspireren en 
enthousiast maken. 

De computer is levensecht, 
maar niet het echte leven 

In de reflectiefase beoordelen zowel 
leraar als leerling het leerproces. De 
leraar krijgt inzicht in het niveau van de 
leerling. Hij ontleent er gegevens aan 
om maatwerk te leveren voor zijn leer
lingen. Hij kan de computerprogram
ma's daar op instellen. 
Maar de leraar kan de leerling ook in 
zijn eigen beoordeling begeleiden: hoe 
competent ben ik, en hoe word ik nog 
competenter? Voor ESM-leerlingen is het 
verkrijgen van een realistisch zelfbeeld 
niet gemakkelijk en een bron van zorg. 
Bewuste inzet van de computer kan 

daarbij helpen. Dat betekent een extra 
functie van de computer: niet het vast
stellen van een niveau waarop de com
puter een volgende oefening aanbiedt 
maar meer: een fijner afstemmen en 
instellen op het kennisniveau van de 
leerling, én werken aan de betekenisge
ving van woorden en begrippen. Dat 
'meer ' betekent kennis over de wereld 
en omgang daarmee. Juist datgene waar 
ESM-onderwijs zo'n belangrijke taak in 
heeft. 
De computer is levensecht maar niet het 
echte leven. 
De computer kan de echte wereld niet 
vervangen maar slechts beelden van die 
werkelijkheid laten zien. Desondanks 
heeft de leraar met behulp van compu
terbeelden meer en andere mogelijkhe
den om informatie over te dragen. Naast 
gesproken en geschreven taal kan de 
informatie tegelijkertijd in meer vormen 
worden aangeboden aan de leerling. 
Voor ESM-leerlingen die moeilijkheden 
ondervinden in het opnemen en verwer
ven van seriële informatie zijn er moge
lijkheden om parallel beelden, geluiden, 
herkenningsmelodieën, ordening door 
bijvoorbeeld tabellen en kleuren aan te 
bieden. Daarmee wordt de informatie 

over de wereld vóór-gestructureerd. Het 
is een poging om de zwakke taai-denk
processen die we vermoeden bij ESM-
leerlingen te ondersteunen. Dat kan 
door de context van een verhaal in beeld 
te houden, of de informatie 'onder ' 
informatie in beeld te brengen, er wor
den meer dimensies aan de informatie 
toegevoegd. Door aan te klikken op een 
afbeelding of woord, door een vaste ver
binding tussen beeld, geluid en woor
den krijgt de informatie vorm en struc
tuur, en dat kan de ESM-leerling helpen 
om informatie op te nemen in zijn ken
nisbasis. 

Uitingen 
Maar andersom kunnen leerlingen zelf 
ook dergelijke mogelijkheden gebruiken 
om zich te uiten, hun vragen te stellen, 
gesprekjes aan te gaan. Voor leerlingen 
die moeite hebben met schrijven, van 
wie het schrijfschrift er zo slordig uit
ziet, is de computer een mogelijkheid 
om mooi, netjes en overzichtelijk te wer
ken. Veel ESM-leerlingen hebben derge
lijke 'zweterige' schriftjes, veelal maakt 
hun motoriek en hun gefragmenteerde 
kennis het schrijven een zware klus. Ze 
zijn aan het eind van hun zin misschien 
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al weer vergeten waaraan ze begonnen. 
De computer kan de vorm en uitvoering 
van de leerling overnemen. De leerling 
kan zich concentreren op de inhoud. En 
zo heeft de ESM-Ieerling een extra stra
tegie om zich te uiten. 

Voor ESM-leerlingen zijn extra commu
nicatiestrategieën een mogelijkheid om 
hun beperkingen te verminderen. 
Kinderen lijken, meer dan volwassenen, 
allerlei mogelijkheden van de computer 
te kunnen gebruiken. Het zou prachtig 
zijn als ook kinderen met een handicap 
daar hun voordeel mee kunnen doen. 
De berichten daarover bieden hoop. 
Kinderen die met behulp van de compu
ter de wereld in trekken, of de wereld op 
hun scherm binnen halen, blijken daar 
wonderwel in te slagen. De communica
tie conventies van de nieuwe media blij
ken ook voor ongeoefende schrijvers 
geschikt zijn om online te functioneren. 
De zinnen, de woorden, de leestekens 
op chat-bericht en e-mail passen zich 
aan aan de snelheid en vluchtigheid van 
het medium, ledereen kan zich op het 
net begeven zonder zijn identiteit 
bekend te maken. 

Voor kinderen met een handicap en 
vooral kinderen met een stoornis in de 
moedertaalverwerving zou dit een kans 
zijn om zich te mengen in het maat
schappelijk gesprek. Zij kunnen hun 
bericht in hun eigen tempo samenstellen 
en hoeven zich minder te bekommeren 
om de vorm van hun boodschap. 
Daarnaast is het communiceren per 
computer misschien een tussenvorm, 
om de communicatienood te lenigen. 
Als de genoegens van communicatie 
weer smaken, dient het computeren wel

licht als tussenstapje naar ' l ive ' 
gesprekjes. 

'Living online' 
In het onderwijs kunnen leerkrachten 
hier op inspelen, een 'online' gemeen
schap creëren waar kinderen kunnen 
experimenteren met hun rollen in de 
maatschappij. Een experiment waar ze 
zich competent en autonoom kunnen 
voelen. Voor volwassenen is het niet 
gemakkelijk om de kinderen zelf aan het 
werk te laten en hun controle los te 
laten. Maar zeker voor ESM-leerlingen 
die zelden de controle over een gesprek 
hebben, is het een waardevolle ervaring. 
Zo'n zelfstandigheid heeft allerlei 
gevolgen voor de vormen van commu
nicatie: leerlingen blijken minder werk
stukken op papier te maken, maar net 
zo lief direct van het scherm te werken 
en op internet te publiceren. Leerlingen 
zien geen brood in 'oefeningen' als 
onderdeel van het leerproces maar des 
te meer in leuke dingen maken. Voor 
hen geen leerstof maar spelletjes, pre
sentaties met webcams. Voor de leerlin
gen gaat het steeds meer om het proces 
van samenwerken. Als we zien waar 
leerlingen met communicatienood tegen 
aan lopen is het een kans als de leerlin
gen het internet uitbuiten om te commu
niceren, onderzoek te doen, de compu
ter als expressiemiddel te gebruiken. De 
nadruk komt voor leraren op begelei
den. De computer lijkt daar een uitste
kend middel voor om bewust in te zet
ten voor juist deze leerlingen. 

4. Tot slot 

De computer in de klas is nog geen 
gemeengoed. Niet iedereen is er mee 
bezig om computers bewust in te zetten 
in het leerproces. Terwijl er mogelijkhe
den liggen om de computer adaptief in 
te zetten voor de verschillende leerlin
gen, op verschillende manieren en op 
verschillende plaatsen in de klas. Voor 
leraren is er nog veel te ontdekken: moe
ten de leerlingen leren typen? Moeten 
alle leerlingen een kindermuis? Moet de 
computer een vaste plaats in de klas aan 
de instructietafel, in een rustig hoekje of 
in een computerlokaal? Hoeveel mogen 
leerlingen zelf beslissen als het om de 
computer gaat? 

De ontwikkelingen gaan snel, te snel 
vinden sommigen, voor de leerlingen 
maar ook voor leraren. Daarom is 
bewuste scholing en kennisdelen over 
een dergelijk gebruik van computers een 

must. Op de VeBOSS-conferentie is daar 
een begin mee gemaakt. Hopelijk komt 
er een vervolg op en zullen meer leraren 
én leraressen die de computer in de klas 
hebben staan, mee willen denken. 

5^-0 
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Computerondersteunende 
training van woordherken
ning bij dove kinderen 
Loes Wauters, Harry Knoors, Cor Aarnoutse & Mathijs Vervloed 

Samenvatting 

In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en de resultaten van een trainings

programma, gericht op de verbetering van snelheid en accuratesse van woord

herkenning bij dove kinderen van zes jaar en ouder. Het programma werd in 

bescheiden mate door ICT ondersteund. ICT kan potentieel van grote waarde zijn 

in het onderwijs aan dove kinderen. Toch is er nauwelijks geschikte software ont

wikkeld, en lijkt ook de dichtheid van de hardware te wensen over te laten. Het 

beschreven trainingsprogramma voor woordherkenning zou in een in ontwikke

ling zijnd project 'Opzet van een ICT-klas' een goede plaats kunnen krijgen bin

nen het leesonderwijs. Verdere ontwikkeling van het programma in de richting 

van een multimedia-applicatie zou dan meerwaarde hebben. 

1. Het mogelijk nut van ICT voor het 
onderwijs aan dove kinderen 

Informatie- en Communicatie Tech
nologie, kortweg ICT, kan een bijdrage 
leveren aan het optimaliseren van 
onderwijs aan dove kinderen. 
Computers stellen kinderen in staat om 
de lesstof die de leerkracht overgedra
gen heeft individueel te oefenen, waar
bij het vaak mogelijk is om het oefenni
veau en het oefentempo aan te passen 
aan de eigen vaardigheden van de kin
deren. Ook is het via ICT mogelijk om 
nieuwe informatie op te doen en dus te 
leren. Met name multimedia applicaties, 
waarbij fonologische aspecten (klankre
presentaties, mondbeelden) met tekst, 
grafische en fotografische of filmische 
informatie gecombineerd kunnen wor
den, bieden hiertoe mogelijkheden. 
Ook gericht surfen op internet kan bij
dragen aan het optimaliseren van het 
leerproces. In het onderwijs aan dove 
kinderen krijgt een geleidelijk afnemend 
aantal leerlingen les op een toenemend 
aantal lesplaatsen. 

De dovenschool die het 
leren voor een niet 

onbelangrijk deel ook via 
ICT laat verlopen l i j k t een 

toekomstwens te zi jn 

Om tot een sociaal wenselijke groeps
grootte te komen, worden leerlingen 
met vaak grote individuele verschillen 
wat betreft taalvaardigheid en cognitie
ve ontwikkeling in een groep opgeno
men. Dit vergt van leerkrachten vaar
digheden om aan individuele leerlingen 
aangepast, adaptief onderwijs te geven. 
De lesstof wordt aan individuele kinde
ren of kleine groepjes aangeboden via 
directe of probleemgerichte instructie, 
waarna de leerlingen op maat gesneden 
opdrachten krijgen. Zelfstandig werken 
en systematisch overleg tussen leerlin
gen over de lesstof krijgen veel nadruk. 
Computers kunnen in deze lessen facili-
terend werken, zowel omdat het in prin
cipe mogelijk is om tekst te combineren 
met visueel-grafische informatie en 

informatie in de Nederlandse Gebaren
taal, maar ook omdat individuele oefe
ning en toetsing gemakkelijker te reali
seren zijn. 
Daarnaast is het met behulp van ICT 
mogelijk om voor kinderen de leeromge
ving nog verder te verrijken. Leren lezen 
wordt gezien als een proces waarin kin
deren actief betekenis leren toekennen 
aan teksten. Er is geen sprake van ver
werving, maar van constructie. De leer
omgevingen zijn bedoeld om communi
catie en kennisverwerving te ondersteu
nen. Kinderen participeren actief in 
communicatie en kennisverwerving. Zij 
kennen betekenis toe door reeds opge
bouwde kennis te laten samensmelten 
met nieuwe kennis. Ze maken hiertoe op 
flexibele wijze gebruik van een beperkt 
aantal strategieën. Woordherkenning en 
tekststrategieën zijn in deze opvatting 
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vooral middel en geen doel op zichzelf. 
Rijke leeromgevingen rusten kinderen 
toe met middelen om actief constru
erend de functie en opbouw van teksten 
te onderzoeken. 

Voorwaarde voor een bredere inzet van 
ICT en dus voor het creëren van ade
quate leeromgevingen is uiteraard dat 
leerkrachten en leerlingen de beschik
king hebben over adequate software en 
dat klassen in voldoende mate over 
moderne personal computers (bij voor
keur in netwerkopstelling) beschikken. 
Gegeven het feit dat ICT juist dove kin
deren zoveel te bieden heeft, zou men 
verwachten dat dovenscholen bij de 
invoering van ICT voorop lopen. Er is 
echter weinig dat daarop duidt. 
Multimedia-applicaties die ontwikkeld 
zijn, zijn vooral gericht op het leren van 
gebarentaal door volwassenen (onder 
andere Cids, Dictum). Het lopende 
Evident-project (in samenwerking tus
sen IvD, NSDSK en NGc) lijkt het enige 
project te zijn waar als pilot een multi-
rnedia-les wordt ontwikkeld. Voor zover 
bekend zijn er wel verschillen tussen de 
verschillende dovenscholen wat betreft 
de aanwezige hardware en de mate 
waarin er sprake is van een ICT-beleid, 
maar de dovenschool die het leren voor 
een niet onbelangrijk deel ook via ICT 
laat verlopen lijkt een toekomstwens te 
zijn. 

De afdeling Research, Development & 
Support van het Instituut voor Doven/ 
Mgr.Terwindtstichting ontwikkelt 
momenteel het project 'e-School', waar
in een ICT-leeromgeving gecreëerd 
wordt voor kinderen die doof, slechtho
rend of meervoudig gehandicapt zijn. 
Het project stelt leerkrachten in staat om 
voor een aantal vakgebieden op uitge
breide schaal ICT in te zetten. 
Een van deze gebieden is de training 
van woordherkenning ten behoeve van 
het leren lezen. Om te onderzoeken of 
training van woordherkenning met 
behulp van spraak en gebaren effect 
heeft, is een klein trainingsprogramma 
gemaakt, waarin van ICT gebruik wordt 
gemaakt. In het vervolg van dit artikel 
wordt de problematiek van woordher
kenning beschreven, waarna uitleg over 
het trainingsprogramma en de verkre
gen resultaten volgt. 

2. De leesvaardigheid van dove kinderen 

Dat veel dove kinderen grote moeite 
hebben met het leren lezen van teksten, 

ook als die eenvoudig van aard zijn, is 
allerwegen bekend. Onderzoeken in 
binnen- en buitenland hebben aange
toond dat van de groep enkelvoudig 
gehandicapte dove kinderen op 16-jari-
ge leeftijd slechts circa 25% functioneel 
geletterd is. Dit wil zeggen dat deze 
doven betrekkelijk eenvoudige teksten 
kunnen lezen, omdat zij een leesvaar
digheid hebben die overeenkomt met 
die van horende kinderen uit groep 6 
van het basisonderwijs. Het omgekeerde 
is dus ook waar, namelijk dat 75% van 
alle dove kinderen in het voortgezet 
onderwijs feitelijk niet of nauwelijks 
teksten van enige complexiteit kunnen 
begrijpen. Naar de leesvaardigheid van 
dove volwassenen is weinig onderzoek 
verricht, maar bekend is dat veel van 
hen de teksten uit het journaal voor 
doven en slechthorenden niet of slechts 
met de grootste moeite kunnen lezen 
(Fortgens & De Jong, 1986). Dit is te 
meer opvallend, omdat het hierbij gaat 
om aangepaste teksten, waarvan de 
schrijvers veronderstellen dat ze een
voudig te lezen zijn. 

Dove kinderen en 
volwassenen ondervinden 

grote problemen bi j 
woordherkenning 

Tegenwoordig wordt lees- en schrijf
vaardigheid wel aangeduid met de term 
'functionele geletterdheid' . Hiermee 
wordt een vaardigheid met het omgaan 
met het schrift bedoeld, die iemand 
nodig heeft om in dagelijkse situaties 
(school, werk, vrije tijd) adequaat te 
kunnen functioneren. Iemand die func
tioneel geletterd is, beschikt over ver
schillende vaardigheden zoals het ont
cijferen van het alfabetisch schrift (deco
deren), het begrijpen van woordvormen 
en zinsstructuur (grammatica), inzicht 
in de opbouw van teksten (tekstuele 
kennis) en in manieren om betekenis aan 
teksten toe te kennen (metacognitieve 
competentie). Soms worden al deze 
vaardigheden gezien als gelijkwaardige 
onderdelen van geletterdheid, waarmee 
dit laatste concept tot een erg complex 
geheel wordt gemaakt. Geletterdheid 
kan echter ook als een heel eenvoudig 
concept worden opgevat, in essentie 
bestaand uit twee componenten: deco-
deervaardigheid en taaibegrip (de 
'simple view on reading: Hoover & 
Gough, 1990). Cognitieve competenties 

(bijvoorbeeld probleemoplossend ver
mogen) worden in deze opvatting niet 
tot geletterdheid gerekend, maar tot 
iemands cognitief vermogen. Hoewel 
conceptueel eenvoudig, betekent dit niet 
dat het lees(leer)proces op zichzelf een
voudig van aard is. Immers, de beide 
deelcomponenten kunnen uit meerdere 
aspecten zijn opgebouwd. Het aantrek
kelijke van een conceptueel eenvoudige 
benadering van geletterdheid is onder 
meer de implicatie dat bij mensen met 
een zwakke leesvaardigheid deze zowel 
veroorzaakt kan worden door proble
men in de decodeervaardigheid, in het 
taaibegrip of in beide deelcomponenten 
(zie Aarnoutse, 1998). Bij dove kinderen 
is dit laatste duidelijk het geval. Hun 
begrip van de taal waarin teksten 
geschreven zijn, het Nederlands, schiet 
tekort. De belangrijkste oorzaak hiervan 
is dat veel dove kinderen moeilijk toe
gang tot gesproken taal krijgen, al lijkt 
hierin door de introductie van cochleai-
re implantatie bij een aantal kinderen 
verandering op te treden. Veel dove kin
deren begrijpen de Nederlandse 
Gebarentaal veel beter, zeker nu ze deze 
taal in tweetalige opvoedings- en onder
wijsprogramma's systematischer en op 
jongere leeftijd aangeboden krijgen dan 
voorheen het geval was. Het lijkt niet 
onaannemelijk dat dove kinderen in de 
Nederlandse Gebarentaal veel meer 
begrijpen, dan via het schrift. Om het 
potentieel aan taaibegrip ook via het 
schrift aan te boren, moeten dove kinde
ren vaardiger worden in het begrijpen 
van het Nederlands. Dit is echter geen 
voldoende voorwaarde. Immers, 
iemand die het Nederlands perfect 
begrijpt, maar het schrift niet of slechts 
uitermate moeizaam kan ontcijferen, 
kan uiteindelijk toch niet lezen. Anders 
gezegd, dove kinderen moeten ook leren 
decoderen: er moet uiteindelijk sprake 
zijn van een adequate woordherken
ning, zowel wat betreft accuratesse als 
wat betreft snelheid. 

Een lezer weet de 
betekenis van een woord 

beter en sneller indien hij 
een klankrepresentatie 

van dat woord kent 

Woordherkenning is het proces waarbij 
de geschreven vorm van een woord 
gekoppeld wordt aan een representatie 
in het mentale lexicon. Als een woord 
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gelezen en herkend wordt, volgt een 
activering van de betekenis. Daarbij 
wordt van een woord als 'kopje' niet uit
sluitend de betekenis 'object om iets uit 
te drinken' geactiveerd, maar ook de 
klankstructuur, het visuele en het tactie
le concept en, zij het in minder sterke 
mate, het bijbehorende semantische veld 
(beker-mok-dranken). Er bestaan ver
schillende zienswijzen over de wijze 
waarop geschreven woorden in het men
tale lexicon worden opgeslagen. In het 
zogeheten recurrente netwerkmodel 
(Van Orden & Goldinger, 1994) wordt 
een geschreven woord gerepresenteerd 
als een netwerk van betekenisaspecten 
en van orthografische en fonologische 
kenmerken (zie figuur 1). 

Phonological 
features 

Ortographic 
features 

ven woorden niet alleen accuraat her
kent, maar vooral ook snel. Dit laatste 
betekent dat het de lezer minder cogni
tieve inspanning kost om afzonderlijke 
woorden te herkennen. Hierdoor komt 
er in mentaal opzicht ruimte vrij voor 
aandacht voor de betekenis van de 
woorden in zinnen, alinea's en teksten. 
Lezers die moeite hebben met het auto
matisch verloop van woordherkenning, 
moeten vrijwel al hun aandacht geven 
aan het herkennen van ieder woord 
afzonderlijk, waardoor ze aan begrip 
van zinnen in de tekst amper toekomen. 
Dove kinderen en volwassenen onder
vinden grote problemen bij woordher
kenning. Dit proces kost hun onevenre
dig veel tijd en mentale energie. Veel 

Sematic 
features 

Figuur 1: Het recurrente netwerkmodel 

De verbindingen tussen deze kenmer
ken zijn niet allemaal even sterk. De ver
binding tussen fonologische en ortho
grafische kenmerken is in principe ster
ker dan die tussen bijvoorbeeld beteke
niskenmerken en orthografische ken
merken. De implicatie hiervan is dat een 
lezer de betekenis van een woord beter 
en sneller weet, indien hij een fonologi
sche of klankrepresentatie van dat 
woord kent. Anders gezegd, een op 
spraak gebaseerde code bij het lezen is 
uitermate efficiënt. Als de woordherken
ning zonder tussenkomst van de klank
representatie gebeurt, dan duurt het 
langer voordat de lezer toegang heeft tot 
de betekenis van een geschreven woord 
en is de kans op het oproepen van een 
onjuiste betekenis ook groter. Een verde
re implicatie van het model is echter ook 
dat het door middel van training moge
lijk moet zijn om de verbindingen in het 
netwerk te versterken en om, met 
inachtneming van de centrale plaats die 
klankrepresentaties innemen, de accura
tesse en snelheid van woordherkenning 
op basis van de koppeling van betekenis 
(bijvoorbeeld in de vorm van gebaren) 
aan geschreven woorden te verbeteren. 
Het is belangrijk dat een lezer geschre-

dove kinderen gebruiken meerdere 
codes. Ze decoderen woorden niet alleen 
op basis van visuele (spraakafzien), 
akoestische en /of articulatorische 
spraakkenmerken, maar ook door mid
del van vingerspelling, orthografische 
kenmerken of gebaren. 
Uit het promotieonderzoek van Maaike 
Schaper is gebleken dat dove kinderen 
getraind kunnen worden in het gebruik 
van een spraakcode bij het leren lezen. 
Vier maanden training in de vorm van 
hardop lezen bij een groep dove kinde
ren van 6 tot 8 jaar leidde ertoe dat deze 
kinderen in vergelijking met een contro
legroep veel vaker woorden lazen op 
basis van een articulatorische code. De 
controlegroep bleek ofwel van een visu
ele, orthografische code gebruik te 
maken, ofwel woorden te decoderen op 
basis van vingerspelling. Beide vormen 
van decoderen bleken minder effectief 
voor woordherkenning. De potentiële 
rol van gebaren bij woordherkenning 
werd door Schaper niet onderzocht 
(Schaper, 1991). Het is op zichzelf niet 
vreemd te veronderstellen dat gebaren 
bij dove kinderen en volwassenen de 
woordherkenning positief kunnen beïn
vloeden. Zo is bekend dat dove kinderen 

geschreven woorden beter herinneren 
indien de betekenis ervan goed voorstel
baar is en als het woord ook door een 
gebaar uitgedrukt kan worden. Ook her
kennen ze geschreven woorden, waar
van ze de betekenis reeds weten, beter 
indien het woord vergezeld gaat door 
een gebaar. In Nederland stelde Liesbeth 
Pijfers vast dat dove kinderen beter kun
nen aangeven of een geschreven woord 
daadwerkelijk bestaat als ze van dat 
woord het gebaar kennen. Kennis van de 
uitspraak van het woord speelde een 
minder grote rol (Pijfers, 1989). 
Marjolein Buré publiceerde onlangs een 
onderzoek naar het gebruik van spraak, 
vingerspelling en gebaren bij het hardop 
lezen van teksten door zes, tweetalig 
onderwezen dove kinderen uit groep 
vier en vijf. Uit Buré's observaties blijkt 
dat de onderzochte dove kinderen 
geschreven woorden vooral aan gebaren 
koppelen. Bij meer dan de helft van alle 
geschreven woorden wordt behalve het 
gebaar ook het gesproken (deel van het) 
woord geobserveerd, soms zonder hoor
bare articulatie, soms met (Buré, 2000). 

3. Trainingsopzet 

Doel van het onderzoek was te bezien in 
hoeverre gebaren bij dove kinderen een 
additionele bijdrage kunnen bieden aan 
hun vaardigheid in het herkennen van 
geschreven woorden (zie voor een uit
voeriger beschrijving van het onderzoek 
Wauters, 1999 en Wauters, Knoors, 
Vervloed & Aarnoutse, in press). Omdat 
bij woordherkenning zowel de accura
tesse als het tempo van belang zijn wer
den twee vraagstellingen geformuleerd: 

(a) Herkennen dove kinderen geschre
ven woorden die ze geleerd hebben 
via gebarentaal en gesproken taal 
vaker correct dan geschreven woor
den die ze alleen via gesproken taal 
geleerd hebben? 

(b) Herkennen dove kinderen geschre
ven woorden die ze geleerd hebben 
via gebarentaal en gesproken taal 
sneller dan geschreven woorden die 
ze alleen via gesproken taal geleerd 
hebben? 

De dove kinderen die aan het onder
zoek deelnamen volgden allen onder
wijs op school Eikenheuvel, een van de 
twee scholen voor basisonderwijs van 
het Instituut voor Doven te Sint-
Michiels-gestel. In het onderwijs aan 
deze kinderen speelt de Nederlandse 
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Gebarentaal naast het gesproken en 
geschreven Nederlands een belangrijke 
rol. De 16 kinderen (12 jongens en 4 
meisjes) varieerden in leeftijd van 6 tot 
10 jaar. Het gehoorverlies, gemeten vol
gens de Fletcher Index, varieerde van 75 
tot 130 dB met een gemiddelde van 104 
dB. Het performale IQ lag tussen 57 en 
115, met een gemiddelde van 95. 
Dertien van de kinderen waren vanaf de 
geboorte doof, 1 kind was doof gewor
den op 3-jarige leeftijd en van 2 kinde
ren was de leeftijd waarop ze doof 
geworden zijn onbekend. Twee kinde
ren waren van buitenlandse afkomst: in 
hun thuissituatie werd geen Nederlands 
gesproken. Slechts 1 kind had dove 
ouders: in dit gezin werd gecommuni
ceerd in gebarentaal. 
Om de onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden werden dove kinderen 
getraind in het herkennen van woorden 
met behulp van de computer. Omdat de 
kinderen werden getraind in groepjes 
van vier, is een grote, 20 inch monitor 
gebruikt. 

De kinderen werden getraind in twee 
condities. In conditie 1 (gesproken con
ditie) kregen kinderen het woord te 
lezen en werd het woord door de trainer 
en het kind uitgesproken. In conditie 2 
(gebarenconditie) werd het te lezen 
woord niet alleen uitgesproken, maar 
werd ook het in betekenis overeenko
mende gebaar gebruikt. 
De training bestond uit de volgende 5 
stappen: 

1. er wordt op het beeldscherm een 
plaatje aangeboden 

2. de trainer spreekt het bijbehorende 
woord uit of spreekt en gebaart het 
woord 

3. het woord verschijnt op het beeld 
scherm. Dit gebeurt per letter / 
lettercluster, zodat de kinderen zien 
hoe het woord opgebouwd wordt 
(bijv. b oo m) 

4. de kinderen moeten zelf het woord 
uitspreken of uitspreken en gebaren 

5. de trainer spreekt het woord nog een 
keer uit of spreekt en gebaart het 
woord 

Een voorbeeld van een trainingsitem is 
weergegeven in figuur 2. 

Om de vraagstelling te onderzoeken 
hebben we kinderen getraind in het her
kennen van 60 woorden. Het aantal 
woorden moest per trainingsperiode 
beperkt blijven om te bewerkstelligen 
dat de woorden met een zekere frequen-

aa p 

aap 

Figuur 2: Trainingsitem 

tie in niet al te veel tijd ingeoefend kon
den worden. De oefeningen mochten 
niet te belastend zijn voor de kinderen, 
want dit zou het rendement van de trai
ning negatief beïnvloeden. Daarom zijn 
de woorden verdeeld in 6 woordenlijs
ten van elk 10 woorden. 

De lijsten zijn dusdanig samengesteld 
dat de woorden wat betreft frequentie 
en complexiteit vergelijkbaar zijn. 
De kinderen hebben drie trainingsperio
des meegemaakt. In één trainingsperio
de werden 20 woorden (dus twee woor
denlijsten) ingeoefend. Dit gebeurde in 
vier oefensessies, één per week. Deze 
sessies duurden elk ongeveer een kwar
tier. In de eerste twee sessies werden de 
woorden in de gesproken conditie aan
geboden, in de laatste twee sessies in de 
gebarenconditie. 
In totaal hebben de kinderen dus 12 
oefensessies (drie trainingen van elk 4 
bijeenkomsten) meegemaakt met een 
totale lengte van 3 uur. 
In tabel 1 zijn de gebruikte woordenlijs
ten weergegeven. De lijsten 'extra 1', 
'extra 2' en 'extra 3' zijn lijsten die alleen 
in de toetsen gebruikt zijn (zie onder). 

Per twee woordenlijsten werd vooraf
gaand aan de trainingsperiode een voor
meting gedaan en 1 dag na de laatste 
oefensessie een nameting. De toets die 
voor deze metingen gebruikt werd, 
bestond uit de woorden van de twee lijs
ten uit de training en tien extra woorden 
die niet in de training aan bod zijn geko
men. Zo is gemeten of de eventuele 
effecten van de training ook uitstraalden 
naar niet-getrainde woorden. 
De toetsitems bestonden uit een plaat
je met daaromheen vier geschreven 
woorden. Van deze vier woorden was 
één woord het juiste woord, één woord 
een semantisch gelijkend woord, één 
woord een fonologisch en /of visueel 
gelijkend woord en één woord een 
nonsenswoord (zie voor een voorbeeld 
van een toetsitem figuur 3). Het kind 
moest uit deze woorden het juiste 
woord kiezen. De woorden uit de trai
ning zijn in willekeurige volgorde in 
de toets opgenomen. 

Lijst A 

Aap 
Dak 
Ooi-
Boor 
Deur 
Hoed 
Lamp 
Rits 
Fiets 
Krant 

Lijst B 
arm 

hek 
pen 

beer 

du im 

hond 

maan 

roos 
vlag 

kraan 

Lijst C 
bad 
jas 

pet 
berg 

hark 

huis 
mond 

jurk 
broek 
kaars 

Lijst D 
Bal 
Kar 

Rok 
Boot 
Fles 
Ring 
Muts 
Snor 
Vork 

Kroon 

Lijst E 
Bed 
Kip 

Sok 
Bril 

Trap 
Kast 

Muur 
Spin 
Trui 
Laars 

Lijst F 
Hok 

Oog 

Tak 
Boek 
Haar 

Kerk 
Neus 
Ster 

Bloem 
Paard 

extra 1 
Bij 
Lip 
Tas 
Zon 
Hand 
Zaag 
Peer 
Tand 
Voet 
Plant 

extra 2 
pop 
mes 
vis 

bijl 
eend 
klok 
geld 
teen 
schaar 
stoel 

extra 2 
bus 
koe 
kam 
boom 
helm 
knie 
poes 
tent 
wolk 
trein 

Tabel 1. Woordenlijsten 
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Figuur 3: Toetsitem 

De toets werd afgenomen op een com
puter met een normaal scherm en een 
Intellikeys-toetsenbord. Een Intellikeys 
is een toetsenbord waarop verschillen
de overlays gebruikt kunnen worden. 
In dit onderzoek is een overlay 
gemaakt met 4 knoppen (zie figuur 4). 
De plaats van deze knoppen kwam 
overeen met de plaats van de geschre
ven woorden op het scherm. De kinde
ren moesten de knop indrukken die 
overeenkwam met de plaats van het 
juiste woord op het scherm. 

Figuur 4: Overlay voor toetsenbord 

4. Resultaten 

De resultaten uit het beschreven onder
zoek tonen aan dat systematische trai
ning van woordherkenning zin heeft. 
Net als in het onderzoek van Maaike 
Schaper blijkt uit ons onderzoek dat 
dove kinderen geschreven woorden 
sneller herkennen als die woorden sys
tematisch door middel van voorzeg
gen, napraten en hardop laten lezen 

worden getraind. Gebaren lijken daar
bij faciliterend te werken. Als dove kin
deren getraind worden in het herken
nen van geschreven woorden met 
behulp van spraak en gebaren, dan her
kennen ze de woorden niet alleen snel
ler, maar ook beter. Het aantal fout her
kende woorden neemt af. Deze resulta
ten komen overeen met die van onder
zoeken waarbij dove kinderen geen 
woorden moesten herkennen, maar de 
woorden moesten herinneren. Zo vond 
Liesbeth Pijfers met behulp van een 
zogenaamde recall-taak dat dove kin
deren minder moeite hebben met het 
zich herinneren van woorden die een 
gebaarequivalent hebben, dan van 
woorden waarvoor ze geen gebaar ken
nen. 

Er zijn echter ook verschillen gevonden 
in de effecten tussen de verschillende 
trainingsperiodes. In de eerste twee 
periodes herkenden de kinderen ge
schreven woorden beter bij de name
ting dan bij de voormeting. In de derde 
trainingsperiode werd dit effect niet 
gevonden. In de eerste en de derde trai
ningsperiode herkenden de kinderen 
de geschreven woorden sneller bij de 
nameting dan bij de voormeting. Ook 
zijn er verschillen gevonden tussen de 
kinderen. Voor twee kinderen was de 
training in cognitief opzicht te moeilijk. 
De andere kinderen profiteerden als 
groep weliswaar van de training, maar 
verschilden individueel in de mate 
waarin ze profijt van de training had
den. 

5. Implicaties voor het dovenonderwijs 

Willen dove kinderen beter leren lezen, 
dan moet zowel hun begrip van het 
Nederlands toenemen als hun vaardig
heid in snelle en accurate woordherken
ning. Wat dit laatste betreft zijn de in dit 
artikel gepresenteerde uitkomsten van 

Het programma kan nog 
aan kracht winnen indien 

de ICT-component verder 
versterkt wordt 

het trainingsonderzoek bemoedigend. 
In relatief korte tijd en met een beperkt 
aantal trainingssessies bleek het moge
lijk te zijn de woordherkenning van de 
meeste dove kinderen te verbeteren. 
Daarbij was het van belang dat zowel 
met behulp van spraak als met behulp 
van gebaren getraind werd. 
Systematische training van woordher
kenning werkt dus, zij het niet voor alle 
kinderen in dezelfde mate. Herhaling 
van het onderzoek met grotere groepen 
is gewenst. De kinderen in deze groepen 
zouden in leeftijd de acht jaar niet 
mogen overstijgen, omdat normaliter 
woordherkenning tussen de zes en de 
acht jaar geleerd wordt. Bovendien zou
den in het vervolgonderzoek dove kin
deren betrokken moeten worden van 
meer dovenscholen, zodat de onder
zoeksgroep representatief is voor de 
populatie dove kinderen in ons land. Tot 
slot zou een groter aantal individuele 
variabelen gemeten moeten worden om 
duidelijker zicht te krijgen op de per
soonlijke leerprofielen. 
De trainingsopzet van dit onderzoek en 
de hierbij behorende ICT ondersteuning 
zijn eenvoudig van aard. Dit heeft als 
voordeel dat het programma gemakke
lijk in te zetten is in verschillende leer
omgevingen. Omdat het programma 
zelf gevuld kan worden en omdat het 
computerondersteund is, is het met 
name ook van waarde in groepen met 
sterk verschillende leerlingen. Het pro
gramma kan echter nog aan kracht win
nen, indien de ICT component verder 
versterkt wordt. Multimediale aanbie
ding van de oefenitems (met gebaren en 
in visuele en auditieve spraak) kan de 
efficiency van de training vergroten. 
Ook automatische registratie van de 
trainingsresultaten kan hieraan bijdra
gen. Mocht het eerder genoemde project 
rondom de inrichting van een ICT-klas 
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inderdaad geëffectueerd worden, dan 
zal het gebruikte trainingsprogramma in 
bovengenoemde zin bijgesteld moeten 
worden. Dit is echter geen reden voor 
leerkrachten om te wachten met de trai
ning van woordherkenning bij dove kin
deren. Immers, systematische training 
van woordherkenning werkt! 
Oefeningen in woordherkenning hebben 
bij dove kinderen zin gedurende een 
reeks van jaren, ook als het grootste deel 
van de lestijd inmiddels aan het begrij
pend lezen wordt besteed. Met een fre
quentie van enkele keren per week kan 
een leerkracht oefenen met geschreven 
woorden uit behandelde zinnen, alinea's 
of teksten. Hij kan ze door de leerlingen 
laten uitspreken. Ook kan hij leerlingen 
vragen om het qua betekenis vergelijk
bare gebaar te maken. Het geschreven 
woord zoeken bij een door de leerkracht 
of door een medeleerling gemaakt 
gebaar of bij een uitgesproken klank-
vorm is een andere mogelijke oefen
vorm. De leerkracht kan de leerlingen 
laten wijzen naar de geschreven woor
den, maar het opschrijven ervan is een 
goede oefening voor het laten ontstaan 
van mentale orthografische woordbeel
den. 
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Neonatale Gehoorscreening 
bij pasgeborenen in neonatale 
intensive care unit 
Irma van Straaten en Paul Verkerk 

Samenvatting 

In 10 Nederlandse ziekenhuizen wordt intensieve zorg aangeboden aan de 

ziekste pasgeborenen. Zo'n 4000 kinderen worden er jaarlijks behandeld, die 

een sterk verhoogd risico hebben op aangeboren gehoorverlies, namelijk 1 -2 

per 100 zieke pasgeborenen. Gehoorscreening vlak na de geboorte hoort 

sinds kort tot het standaardpakket van zorg voor deze kinderen. Er wordt 

gebruikt gemaakt van de AABR gehoorscreeningsmethode. In dit artikel wordt 

verslag gedaan van de ontwikkelingen die hebben geleid tot deze landelijke 

neonatale gehoorscreening voor pasgeborenen, die een behandeling hebben 

ondergaan op een intensive care. 

1. Inleiding 

Aangeboren dubbelzijdig gehoorverlies 
met een verlies van 40 dB aan het beste 
oor, komt voor bij ongeveer 0,1% van 

Gehoorscreening b i j 
zeer vroeg geborenen kan 

de ontwikkelingskansen 
verbeteren 

alle pasgeborenen. In totaal gaat het 
naar schatting om 200 kinderen per jaar 
in Nederland. Voor kinderen met één of 
meer risico factoren (zie tabel 1) is de 
prevalentie van een invaliderend 
gehoorverlies 10-20 keer zo hoog, name
lijk 1-2%.(1) 

In Nederland is de zorg voor de ziekste 
pasgeborenen geconcentreerd in 10 
Neonatale Intensive Care Units. 
(NICU's). Het gaat hierbij om zeer vroeg 

1. Positieve familie anamnese voor aangeboren vormen van doofheid. 

2. Intra uteriene infecties, als cytomegalievirus, rubella, syfilis, herpes, and toxoplasmose. 

3. Cranio-faciale afwijkingen, incl. morfologisch afwijkingen van de pinna en het oor kanaal. 

4. Geboortegewicht < 1500 g 

5. Hyperbilirubinemie waarvoor wisseltransfusie. 

6. Ototoxische medicatie, inclusief maar niet beperkt tot meerdere kuren aminoglycosiden, 

of in combinatie met loopdiuretica. 

7. Cerebrale pathologie: Bacteriële meningitis, IVH graad 3of 4 ; Post Haemorrhagische 

Ventrikel Dilatatie, Peri Ventriculaire Leucomalacie (PVL) of anatomisch afwijkingen cerebrum. 

8. Apgar scores van 0-4 na 1 minuut of 0-6 na 5 minuten 

9. Mechanische ventilatie 5 dagen of langer. 

10. tigmata of andere bevindingen geassocieerd met een syndroom dat gepaard kan gaan met 
gehoorverlies. 

tabel 1 

geboren kinderen en kinderen met stoor
nissen in vitale functies vanwege aange
boren afwijkingen en /of infecties. 
Jaarlijks worden 4000 kinderen behan
deld in de 10 NICU's. Bijna al deze kin
deren hebben 1 of meer risicofactoren op 
aangeboren of in de neonatale periode 
verworven gehoorverlies. In de NICU's 
vindt niet alleen behandeling plaats, 
maar tevens wordt onderzoek verricht 
naar eventuele neurologische schade die 
de ontwikkeling van de pasgeborenen 
kan beïnvloeden. Zo wordt routinematig 
echografisch onderzoek verricht van de 
hersenen, en vindt ook oogheelkundige 
screening plaats. Sinds kort behoort ook 
gehoorscreening tot de mogelijkheden. 

Vroegtijdig opsporing van een bilateraal 
gehoorverlies en aansluitend revalidatie 
voor de leeftijd van 6 maanden kan de 
ontwikkelingskansen van het gehoorge
stoorde kind sterk verbeteren.(2) Vanuit 
deze achtergrond bestaat een sterke 
wens om juist bij een groep risico kinde
ren, die op enig moment gecentreerd in 
Nederland worden behandeld, een 
goede gehoorscreening te verrichten. 
Een tweede argument vormt het feit dat 
deze groep kinderen in de eerste levens
maanden makkelijk aan de aandacht 
van de Jeugdgezondheidszorg ontsnap
pen door hun lange ligduur en nacon-
trole bij de kinderarts. Zij lopen daar
mee een risico om buiten een algemene 
neonatale gehoorscreening te vallen. 
Na een pilotstudie in het AMC te 
Amsterdam van 1991-1994, (3) werd 
vanaf 1998 een begin gemaakt met 
implementatie van neonatale gehoor
screening in de NICU's. Deze imple
mentatie wordt financieel gesteund door 
ZorgOnderzoek Nederland [ZON). Bij 
deelname van de 10 NICU's kunnen 
naar schatting 25 % van alle kinderen 
met een aangeboren gehoorverlies in 
Nederland worden opgespoord. 
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2. De ABR-methode 

De diagnostische Auditieve Brainstem 
Respons (ABR) wordt in het algemeen 
beschouwd als "gouden standaard", de 

*. best beschikbare referentietest, voor de 
j evaluatie van het gehoorsysteem. De 
J ABR, ook wel bekend als BER of BERA, 

's echter niet geschikt voor screenings-
doeleinden. 
De geAutomatiseerde ABR (AABR) 
gehoorscreenings methode is rechts
treeks afgeleid van de klassieke ABR en 
is wel een zeer geschikte techniek voor 
gebruik als gehoorscreeningsmethode. 
Bij de AABR methode wordt gebruik 

gemaakt van het elektrode-encephalo-
gram (EEG). Wanneer een toon wordt 
aangeboden aan het oor, reageren de 
hersenen (hersenstam) hierop met elek
trische potentialen die meetbaar zijn via 
plakelektroden op de schedel. Deze elek
trische potentialen worden in het AABR 
apparaat vergeleken met het standaard
patroon van elektrische potentialen van 
gezonde pasgeborenen. Nadat op een 
statistische manier voldoende zekerheid 
(99,7%) is verkregen, geeft het apparaat 
een eenduidige uitslag. Op hefaflees-
scherm verschijnt ofwel het resultaat 
pass" (waarschijnlijk geen perceptief 

verlies) ofwel "refer" (er is mogelijk spra
ke van een perceptief verlies). De AABR 
test is een objectieve gehoortest, die kan 
worden uitgevoerd door 1 persoon. 
Beide oren worden automatisch na 
elkaar of naar wens afzonderlijk getest. 
De test kan worden uitgevoerd vanaf de 
geboorte tot de leeftijd van 6 maanden. 
De test is ontworpen voor neonatale 
gehoorscreening van zowel matig als 
ernstig gehoorverlies. De respons wordt 
gemeten na het aanbieden van geluid
simpulsen van 35 dB over het frequen
tiespectrum van 700-5000 Hz. 
Het toestel corrigeert voor omgevingsla
waai, zodat een normaal gesprek tijdens 
het testen mogelijk blijft. De test wordt 
het best uitgevoerd bij een slapend kind; 
bij een wakker kind neemt de test meer 
tijd in beslag. Het toestel is eveneens 
bruikbaar bij vroeggeborenen en bij 
gehandicapte of zieke kinderen. Goede 
omgang met het kind is wel een belang
rijke vereiste. 
De uitslagen van de AABR test komen 
zeer goed overeen met de uitslagen van 
de diagnostische ABR test. Van de kin
deren die een afwijkende diagnostische 
ABR hebben, heeft 99,7% ook een afwij
kende AABR. Van de kinderen met een 
normale diagnostische ABR test heeft 

98% ook een normale AABR test. 
Bij gebruik van de AABR in een gehoor-
screeningsprogramma is de sensitiviteit 
voor het opsporen van aangeboren dub
belzijdig gehoorverlies naar alle waar
schijnlijkheid erg hoog (>99%). Dit bete
kent dat vrijwel alle kinderen met een 
aangeboren dubbelzijdig gehoorverlies 
worden opgespoord. Echter screening 
blijft een moment opname en alertheid 
op progressief of verworven perceptieve 
gehoorverliezen blijft aangewezen. 
Grote langdurige follow-up studies hier
over ontbreken nog. De specificiteit in 
de screeningssituatie hangt af van de 
populatie en van de opzet van een scree-
ningsprogramma. Voor de NICU popu
latie werd een pilotstudie verricht in het 
AMC te Amsterdam en daar was het ver
wijzingspercentage na de eerste scree
ning 8%, na de 2e screening 2%. Bij alle 
voor diagnostiek verwezen kinderen 
werd een aangeboren perceptief verlies 
geconstateerd. Dit duidt op een hoge 
screeningsspecificiteit. (zie verder) Op 
dit moment voeren de auteurs van dit 
artikel een implementatiestudie uit, die 
gefinancierd wordt door ZON, waarin 
juist de inpasbaarheid van deze scree
ning in de dagelijkse werkzaamheden in 
een NICU wordt getoetst. Tevens zal 
nagegaan worden bij hoeveel kinderen 
er sprake is van een afwijkende scree-
ningstest, terwijl bij nader onderzoek er 
geen sprake is van gehoorverlies (vals 
alarm). Ook zal nagegaan hoe vaak per
ceptief gehoorverlies voorkomt onder 
NICU-kinderen. Vanwege de goede 
betrouwbaarheid en de geschiktheid 
voor gebruik in een NICU werd de voor
keur gegeven aan deze AABR methode 

boven de Oto-Acoustische-Emissie 
methode . Belangrijk voordeel is ook dat 
de AABR methode niet alleen kinderen 
met cochleaire slechthorendheid op
spoort, maar ook kinderen met centraal 
neurologische afwijkingen die leiden tot 
gehoorverlies. 

3. Opzet van de neonatale gehoor
screening in de NICU's 

De AABR gehoorscreening in de 
NICU's is in principe een 2 staps sree-
ningsprogramma. 
Alle kinderen die behoren tot een risi
cogroep worden gescreend door een ver
pleegkundige, vlak voor terugplaatsing 
naar het ziekenhuis van herkomst. Voor 
enkele kinderen kan dit nog aan de vroe
ge kant zijn: het zenuwstelsel is in een 
sterke ontwikkelingsfase en is mogelijk 
nog onrijp om te voldoen aan de criteria 
van de screening. 
Indien het kind niet slaagt bij de eerste 
screening (of bij een eventueel herhaalde 
eerste screening, nog tijdens een ver
lengde opname) zal het op de voldragen 
è terme leeftijd een tweede screening 
ondergaan. Voor deze screening komt 
het kind veelal terug naar een neonatale 
intensive care centrum. 
Na een tweede afwijkende screening 
wordt, in overleg met de behandelend 
arts, het kind verwezen voor verdere 
diagnostiek. Dit kan een audiologisch 
centrum zijn, dan wel een kinder-KNO 
centrum. Tot de aanvullende diagnos
tiek behoort onder andere een conven
tionele ABR met gehoordrempelbepa-
ling. Afhankelijk van de ernst en de aard 
van de geconstateerde afwijkingen bij 

^ 
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dit diagnostisch onderzoek, wordt het 
behandeltraject voor het kind gekozen. 
Centrale registratie van data van deze 
gehoorscreening vindt plaats bij TNO-
Preventie en Gezondheid te Leiden. 
Hiermee wordt bewaking van de kwali
teit van dit gehoorscreenings-program-
ma mogelijk. 
Einde 1998 werd gestart met de gehoor
screening in 7 van de 10 NICU's: 
Deelnemers zijn het AMC en de VU te 
Amsterdam, SKZ te Rotterdam, WKZ te 
Utrecht, AZN Nijmegen, St Joseph 
Ziekenhuis Veldhoven, en de ISALA 
Klinieken te Zwolle. Per mei 2000 wordt 
tevens gestart in het LUMC te Leiden en 
het JKZ te Den Haag. Vanaf januari 2001 
participeren ook de NICU's van het 
AZG te Groningen en het AZM te 
Maastricht 

Alvorens in een centrum gestart kan 
worden met de screening vond eerst 
training plaats van de uitvoerders van 
screening. Verder werd met alle betrok
kenen het verwijstraject eenduidig afge
sproken. 

4. Resultaten uit de pilotstudie 

De resultaten van de huidige imple
mentatiestudie worden in het komende 
halfjaar verwacht. In dit overzicht zul
len wij ons beperken tot de getallen 
zoals die bekend zijn geworden uit de 
pilotstudie in het AMC te Amster
d a m . ^ ) In deze pilotstudie werden 250 
kinderen ten tijde van de NICU opname 
gescreend met de AABR methode. 
Technisch gaf het vrijwel geen proble
men om de screening uit te voeren. 

Systematische gehoorscreening 
zal vervroeging van de 
opgespoorde leef t i jd 

opleveren 

Nagenoeg bij alle kinderen werd een 
testuitslag verkregen (>99%). 
230/250 (92%) slaagden bij de eerste 
screening. 2 van de resterende 20 kinde
ren overleden, en 1 kind was reeds naar 
het buitenland verhuisd voordat de 
tweede screening kon worden verricht. 
Echter bij elk van deze drie kinderen 
werd met behulp van een diagnostische 
ABR een bilateraal perceptief gehoorver-
lies vastgesteld. Van de resterende 17 
kinderen slaagden 15 voor de 2e scree
ning. 2/15 werden verwezen. Ook bij 
hen werd bilateraal perceptief gehoor-

verlies geconstateerd. In deze pilotstu
die vonden geen onterechte verwijzin
gen plaats. 
Van de 250 NICU kinderen, kwamen 
aan het eind van het eerste levensjaar 
nog 233 kinderen in aanmerking voor 
NICU follow-up ( 9 kinderen overleden, 
5 kinderen waren "lost to follow-up", 3 
kinderen reeds na de AABR screening in 
de revalidatie setting). 
In de hele groep bestonden tussen de 
leeftijd van 1-2 jaar geen aanwijzingen 
voor het bestaan van onopgespoorde 
kinderen met een bilateraal perceptief 
gehoorverlies > 40 dB. 
Van groot belang is of de opgespoorde 
kinderen met bilaterale perceptieve 
gehoorverliezen nu ook vroegtijdig in 
de revalidatie setting terecht komen. Uit 
de studie van Veen e.a. bleek dat de 
helft van kinderen met perceptieve 
gehoorverliezen na de leeftijd van 3 jaar 
worden opgespoord.(1) 
Uitgaande van het feit dat voorheen 
slechts zeer incidenteel op gehoorver
lies werd gescreend, zal een systemati
sche gehoorscreening zeker een ver
vroeging van de opgespoorde leeftijd 
opleveren. 

5. Tot slot 

De AABR neonatale gehoorscreening in 
de NICU's zal in de toekomst vermoe
delijk één van de twee poten vormen 
van een landelijk neonataal gehoorscre-
n ingsprogramma. De andere poot 
wordt gevormd door de neonatale 
gehoorscreening bij gezonde pasgebo
renen op het consultat iebureau. De 
kwali tei tsbewaking van beide pro
grammaonderdelen is belangrijk om 
het doel: opsporing van alle kinderen 
met een aangeboren vorm van percep
tieve slechthorendheid voor de leeftijd 
van 3 maanden en start van de revali
datie voor de leeftijd van 6 maanden, te 
bereiken. 
Hiervoor is tevens expertise in de cen
tra voor diagnostiek en behandeling 
noodzakelijk. De snel groeiende kennis 
van erfelijke aandoeningen en etiologie 
op het gebied van congenitaal gehoor
verlies dient ook ter beschikking te 
worden gesteld aan de gehoorgestoorde 
patiënt en zi jn/haar familie. Wellicht is 
centralisatie van deze kennis uiteinde
lijk van voordeel voor de patiënt. De 
neonatale gehoorscreening is slechts 
een eerste stap op weg naar optimale 
behandeling van het kind met aangebo
ren gehoorverlies. 

(Een eerdere versie van dit artikel is een 
verschenen in het Tijdschrift voor 
Jeugdgezondheidszorg 2000 (32): 81-89.) 
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ESM-Expertise Expliciteren 
Marjan Bruins en Marjan Elzer 

Samenvatting 

Dit artikel gaat over expertise op het gebied van ernstige spraaktaalmoeilijkhe-

den (ESM) op scholen en instellingen voor kinderen met ESM. Het gaat in op wat 

de auteurs verstaan onder expertise, wat ESM-expertise zou kunnen zijn en hoe 

die is terug te vinden op de scholen en instellingen en bij de personen die met 

ESM-leerlingen werken. Verder worden er aanbevelingen gedaan hoe er met het 

oog op de ontwikkelingen rondom de leerlinggebonden financiering (LGF) met 

ESM-expertise omgegaan kan worden. 

1- Inleiding 

De afgelopen jaren hebben Coosje 
Constandse en Marjan Elzer op een aan
tal ESM-scholen praktijkonderzoek 
gedaan ten behoeve van het praktijk
boek Kinderen met ernstige spraak en taal 
moeilijkheden op school. Daarbij was heel 
opmerkelijk dat vrijwel alle ervaren leer
krachten, die gevraagd werderr,naar het 
hoe en waarom van hun good practices, 
reageerden met: "dat weet ik niet, dat 
doe ik intuïtief". Maar wanneer er door
gevraagd werd, bleken leerkrachten wel 
degelijk redenen te hebben voor hun 
handelen, en goede redenen! Alleen 
hadden zij daar zelden de woorden voor 
hoeven te vinden. Ze bleken echter wel 
de woorden te kunnen vinden, als er 
maar vragen werden gesteld. 
Zij hadden kennis en ervaring opgedaan 
en beheersten het onderwijzen vrijwel 
moeiteloos. Maar omdat ze zich deze 
verworvenheden niet bewust waren, 
beschikten ze niet over woorden om hun 
ervaring en kennis te beschrijven. Zij 
hadden als het ware een mediator nodig 
om door bewustwording en duiding 
woorden te geven aan hun ervarings
kennis. 
In de huidige ontwikkelingen in het 
onderwijs blijkt het steeds meer noodza
kelijk de eigen expertise te omschrijven. 
Ten eerste voor de cliënt: de ouder van 
het ESM-kind. Die wil weten waarom 
zijn/haar kind beter in het ESM-onder-
wijs zal functioneren of welke expertise 
de ambulant begeleider vanuit het ESM-
onderwijs te bieden heeft. Ten tweede 
voor het onderwijs zelf. 

Ontwikkelplannen en scholing van nieu
we medewerkers zijn afhankelijk van 
wat je als je eigen expertise omschrijft. 
Maar ook de wetgever, het ministerie 
van OCenW vraagt zich bij reorganisa
ties van het onderwijs altijd af of het 
onderwijs specifiek en doelmatig is. 

2. Wat is expertise? 

Je spreekt van expertise als eigenschap
pen of competenties van een sector, een 
instelling of persoon duidelijk te onder
scheiden zijn ten opzichte van de eigen
schappen van andere sectoren, instellin
gen of personen. De scholen voor doven 
hebben bijvoorbeeld duidelijk andere 
eigenschappen dan de scholen voor 
slechtzienden en blinden. 
Die onderscheidende eigenschappen 

i*< cP f 
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vormen de expertise van de dovenscho-
len ten opzichte van de scholen voor 
slechtzienden en blinden. Deze onder-
scheide scholen hebben echter ook veel 
overeenkomsten, bijvoorbeeld in het 
pedagogisch klimaat. 
Het is waarschijnlijk, dat aspecten van 
het pedagogisch klimaat in dit speciale 
onderwijs anders zijn dan in het regulie
re onderwijs. Het speciaal onderwijs 
heeft op dat gebied wellicht expertise 
ten opzichte van het reguliere onderwijs. 
Ook iedere afzonderlijke school of 
medewerker op een school kan ten 
opzichte van een ander een speciale 
expertise bezitten. 
Wij hebben ons voor dit artikel afge
vraagd, wat de ESM-expertise is: wat 
onderscheidt de ESM-scholen van ande
re scholen van speciaal onderwijs en wat 
onderscheidt de begeleiders van ESM-
leerlingen van andere begeleiders? 

Heb je de moedertaal 
onder de knie, dan is de 
grootste klus geklaard 

Waaruit bestaan nu die eigenschappen 
die de expertise vormen? 
De expertise bestaat uit kennisinhouden, 
technische vaardigheden en gedrags-
vaardigheden, die van belang zijn voor 
het succes van een organisatie of per
soon. Of je van succes van die organisa
tie of persoon spreekt, staat meestal 
beschreven in de doelstellingen van die 
organisatie of persoon. De doelstellin
gen van een ESM-school staan bijvoor
beeld in het schoolplan omschreven. 
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Expertise van die school houdt in, dat 
die school de eigenschappen in huis 
heeft om te zorgen dat de plannen in het 
schoolplan kunnen slagen. De doelstel
lingen van een persoon kunnen in een 
persoonlijk ontwikkelplan staan, maar 
ook in een functie- of taakomschrijving. 
Om de term expertise hanteerbaar te 
houden gaan we bij de onderscheidende 
eigenschappen uit van observeerbaar 
gedrag en dat de aan- of afwezigheid 
ervan ondubbelzinnig kan worden 
beoordeeld. Tevens moet er ontwikke
ling op mogelijk zijn. 

3. Wat vinden wij ESM-expertise? 

Bij leerlingen met ESM is het moeizaam 
verwerven van de moedertaal de pri
maire stoornis. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld slechthorende kinderen bij 
wie dit een secundaire stoornis is. Het 
grote verschil tussen deze kinderen en 
dyslectische en meertalige kinderen is 
dat laatstgenoemden in principe hun 
moedertaal grotendeels verworven heb
ben. 

Het specifieke van een moedertaal is dat 
dit het instrument is waarmee je de 
wereld om je heen en de mensen daarin 
leert kennen. Wij, die onze moedertaal 
vloeiend beheersen, vinden het vanzelf
sprekend dat een woord meteen een 
begrip oproept, met alle associaties die 
we daarbij hebben. "Ik kan me niet voor
stellen dat je bij het woord 'sloot' niet 
meteen een sloot voor je ziet.", zei een 
leraar onlangs. Wij vinden dit zo van
zelfsprekend dat we ons alleen met 
grote moeite realiseren dat we ons als 
kind zo'n begrip hebben eigen gemaakt 
en hoe we dat gedaan hebben. 
Middels je moedertaal leer je welke 
zaken in onze cultuur de moeite van het 
benoemen en bepraten waard gevonden 
worden en met welke klankenreeksen 
dat gedaan wordt. Je leert relaties met 
anderen aangaan. Je moedertaal is er 
dus in eerste instantie niet om je op 
school mee te redden, maar om jezelf, de 
ander en de wereld om je heen te ver
kennen en te begrijpen. 
Heb je die moedertaal eenmaal onder de 
knie, dan is de grootste klus geklaard. 
Een andere taal leren, namelijk leren 
welke klankenreeksen daar gebruikt 
worden om begrippen die je al verwor
ven hebt, aan te geven is daarmee verge
leken een peulenschil. Leren lezen en 
schrijven zijn op zich wel lastige tech
nieken, maar als je die technieken een
maal beheerst, kun je je mondelinge 

moedertaalvaardigheid inzetten om te 
begrijpen wat er staat of om jezelf begrij
pelijk te maken. 

Moeder erg responsief? 
Het oogcontact met het 

kind neemt toe .. 

Die moedertaal verwerf je in interactie 
en communicatie met anderen. Een sen
sitieve en responsieve omgeving is hier
voor onontbeerlijk. Sensitief en respon
sief betekent: ingaan op de pogingen 
van kinderen om te communiceren, 
betekent gericht zijn op het vangen van 
de bedoelingen van de kinderen. 

Problemen met het verwerven van de 
moedertaal hebben verstrekkende ge

volgen: op cognitief, sociaal en emotio
neel terrein. Daarin ligt de ESM-experti
se: in het besef dat problemen op het 
gebied van gedrag, op het gebied van 
Ieren, op het gebied van relaties aangaan 
met anderen voort kunnen komen uit 
niet begrijpen en niet begrepen worden. 
In het besef dat dit uiteindelijk kan lei
den tot communicatienood. En dat er 
gehandeld wordt vanuit dit besef. Het is 
de taak van leerkrachten om steeds te 
zoeken naar de voorwaarden waaronder 
een kind beter gaat communiceren, meer 
taal- en kennis verwerft. En om doelbe
wust aan die voorwaarden te werken. 
Uiteraard is werken aan die voorwaar
den voor alle kinderen (en volwassenen) 
goed. Maar voor kinderen met ESM is 
het absoluut noodzakelijk, omdat deze 
kinderen anders het risico lopen in com
municatienood te geraken. 

P^ima/,. 
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4. Wat is de expertise van het speciaal 
onderwijs? 

De expertise van het speciaal onderwijs 
kan in de volgende gedragscomponen
ten worden onderverdeeld, afgeleid van 
de doelen van het speciaal onderwijs: 

• We handelen gericht op preventie. We 
proberen ontwikkelingsstoornissen te 
voorkomen en te beperken. De ontwik
keling van een kind is niet in losse, van 
elkaar onafhankelijke onderdelen te 
splitsen, maar vormt een eenheid waar
van de onderdelen onderling met elkaar 
verweven zijn. Preventie richt zich voor
al op de eerste levensjaren en bestaat uit 
het geven van goede voorlichting aan 
ouders en omgeving, het realiseren van 
vroeghulp in de voorschoolse periode en 
het verzorgen van een aanbod aan goed 
ontwikkelingsmateriaal. 

• We handelen gericht op herstel. Het 
aanbieden van hulp en advies om de 
belemmeringen in de onderwijspartici-
patie te compenseren of zo klein moge
lijk te maken en als dat kan op te heffen. 
Zo maken we het functioneren van een 
leerling binnen een school mogelijk. Het 
resultaat kan zijn het zonder extra hulp 
functioneren in een vorm van regulier 
onderwijs. 

• We handelen gericht op zoveel moge
lijk handhaven. In een aantal situaties is 
het van belang dat we de leerling leren 
de stoornis en de belemmeringen in de 
onderwijsparticipatie te accepteren en 
dat de (school-)omgeving zodanig aan
passen dat het kind in die omgeving kan 
functioneren (=adaptief onderwijs). 
Onze scholen moeten dus adaptief 
onderwijs geven en het onderwijs 
inrichten op de vragen en behoeftes van 
ieder kind. Zowel de omgeving als het 
kind zullen zo goed mogelijk met de 
beperking moeten leren omgaan. 

Preventie 
Er is enig onderzoek gedaan naar de 
invloed van een taalachterstand of een 
taalstoornis op de interactie tussen moe
der en kind. Hoewel de resultaten niet 
eenduidig zijn, is wel zonneklaar dat de 
taalproblematiek z'n invloed doet gel
den. Het feit dat een kind niet tegemoet 
komt aan de onbewuste verwachtingen 
die een ouder heeft over de taalontwik
keling van het kind, leidt tot handelings-
verlegenheid. Dat kan zich bijvoorbeeld 
uiten in meer directief gedrag van de 
moeder, die daarmee tegelijkertijd min
der responsief is (Van Balkom, e.a.). Een 

opmerkelijke uitkomst in het onderzoek 
van Drenthen (1996) was dat een aantal 
spraaktaalgestoorde kinderen van 3 a 4 
jaar weinig oogcontact maakten met hun 
moeder. Zou het kunnen zijn dat oog
contact voor deze kinderen betekent dat 
er iets, namelijk (verbale) communicatie, 
van hen verlangd wordt en dat zij dit 
dus liever vermijden? Als dat zo is, bete
kent het ook dat zij a. minder initiatie
ven nemen tot communiceren en daar
mee zichzelf de gelegenheid ontnemen 
vaardiger te worden in het communice
ren; want communicatief vaardig ben je 
niet vanzelf, dat moet je ontwikkelen; b. 
dat ze bovendien weinig oppikken van 
de non-verbale communicatieve uitin
gen van hun moeder en dus ook op dat 
terrein niet veel vaardigheid zullen ont
wikkelen. 

RUST is één won de 
voorwaarden voor taal 

verwerving bij ESAA-leerlingen 

In dit onderzoek was een sterke samen
hang te constateren tussen de emotione
le ondersteuning door de moeder en de 
frequentie van oogcontact door het kind. 
Wanneer de moeder erg responsief was, 
dan nam het oogcontact van het kind 
toe. Ging de moeder meer initiatieven 
nemen, dan verminderde meteen het 
oogcontact van het kind. Dit onderzoek 
steunt ons in de gedachte dat een van de 
eerste vereisten in de opvoeding van 
ESM-kinderen het op gang brengen en 
houden van de communicatie is. Niet 
alleen met het doel de communicatie op 
zich te stimuleren, maar vooral met het 
oog op de relatie tussen ouders en kind. 
Die relatie kan immers gemakkelijk 
onder druk komen te staan. In de 
beleidsnota 'Architecten in communica
tie' van de Veboss (1996) staat heel dui
delijk beschreven waarom: "Communi
catiestoornis grijpt de mens in zijn diep
ste existentie aan, namelijk in zijn rela
tie met zijn medemens.. . . Het confron
teert de opvoeder met geheel nieuwe 
ervaringen, omdat ook zij voortdurend 
met de grenzen van hun vermogen tot 
communiceren worden geconfronteerd. 
"Geen wonder dus dat we zien dat op 
diverse scholen aan preventie gedaan 
wordt door in de voorschoolse periode 
ruimschoots aandacht te besteden aan 
het adviseren en begeleiden van ouders; 
bv. Hanen-cursus, Video-Hometraining, 
het Spraak-taal Ambulatorium 

Om goed preventief te kunnen werken, 
moeten we weten, wat verdenkingen 
zijn op het ontstaan van een stoornis: we 
moeten dus kunnen onderzoeken en een 
diagnose kunnen stellen. Het is natuur
lijk al veel langer bekend dat familiaire 
taalzwakte, gehoorproblemen, sociale 
achterstanden, neurologische afwijkin
gen, complicaties voor, rond of na de 
geboorte en vooral combinaties van 
deze factoren van invloed zijn op de 
spraaktaalprestaties van kinderen. De 
diagnostiek ontwikkelt zich in de afgelo
pen decennia echter voortdurend. Het 
op de hoogte blijven van de verworven
heden hiervan kan van belang zijn voor 
de omgang met ESM-kinderen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ont
wikkelingen op het gebied van de di
agnostiek van de auditieve functies (H. 
Simkens/ L. Verhoeven). Als de leraar 
weet dat de leerling temporele proble
men bij het luisteren heeft, zal hij zijn 
taalgedrag aanpassen. Wat we in de 
praktijk zien, is dat leerkrachten langza
mer praten en vooral meer ruimte tussen 
de woorden laten vallen om het de leer
ling te vergemakkelijken het gesprek te 
volgen. De leraar begrijpt op dat 
moment, wat de leerling moeite kost. Hij 
kan zich in het kind verplaatsen en han
delt daarnaar. Het parafraseren van zin
nen: het nogmaals verwoorden van 
dezelfde boodschap maar dan in andere 
bewoordingen kan ook gedrag zijn, dat 
uit een dergelijk begrip van de leerling 
voortkomt. 

Een van de voorwaarden voor de taal
verwerving van ESM-leerlingen is: 
RUST. Rust op alle denkbare fronten: in 
de school en de klassen, qua aankleding, 
qua ruimtes, maar ook in de interactie. 
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Leerkrachten zeggen: 
"Als ik mijn spreektempo aanpas, krijg 
ik meer terug van de kinderen omdat ze 
mij beter begrijpen. Ik word beloond 
voor het feit dat ik rustiger praat." 
Leerkrachten weten dat hun leerlingen 
meer planningstijd nodig hebben en 
zeggen: 

"Zij heeft vaak net even meer tijd nodig 
om iets te bedenken. Daarom is het dus 
heel normaal dat ik zeg: 'Oh, je hebt nog 
niks, denk nog maar even na." 
Het is van belang om te weten, dat een 
leerling niet eenduidig laat zien, dat hij 
problemen heeft bij het luisteren. Een 
onervaren leerkracht zou het gedrag van 
een ESM-leerling met auditieve functie
problemen ook kunnen verklaren met 
concentratieproblemen of een taaibe
gripsprobleem. De expertise van het 
ESM-onderwijs schuilt er ook in, dat 
bepaalde stoornissen herkend worden 
uit het gedrag van kinderen. 
Veel kinderen met ESM hebben een 
beperkt taaibegrip. Dit kan leiden tot 
desoriëntatie en ongeduld als het kind 
wel wil begrijpen. Bij het bezoek aan een 
ESM-school, zien we hoeveel geduld 
leerkrachten hebben met het ongeduld 
van de leerlingen. Het ongeduld wordt 
niet terzijde geschoven of verzacht, 
maar wordt als signaal gezien van onbe
grip. In die gevallen waarin het onge
duld van de ESM-leerling zich in agres
sief gedrag c.q. driftbuien uit, is de leer
kracht bewust op zoek naar middelen 
om de communicatie te vergemakkelij
ken. Visuele ondersteuning van een 
boodschap is hierbij een middel. Het kan 

de desoriëntatie en het ongeduld zelfs 
voorkomen. De ESM-scholen zijn door
drenkt van onders teunende visuele 
informatie, soms ook in de vorm van 
gebaren voor ESM-leerlingen. 

De hierboven genoemde voorbeelden 
geven aan, dat het ESM-onderwijs ver
dere problemen voorkomt die door 
spraaktaalmoeilijkheden ontstaan. Maar 
het ESM-onderwijs is er in eerste instan
tie op gericht om de ontstane problemen 
te verminderen en te zorgen voor herstel 
van de communicatieve functies. 

Herstel 
Herstel van de spraak en taal is natuur
lijk het eerste streven. Het is echter niet 
altijd mogelijk om aan te sluiten bij het 
verloop van de normale ontwikkeling 
vanwege een stoornis in het leren van de 
spraak en taal. De begeleiding richt zich 
daarom op het herstel van communica
tieve functies (bijvoorbeeld aandacht 
zoeken, vragen om informatie, begroe
ten, commentaar leveren), zodat het 
gevolg van de stoornis op de cognitieve, 
sociale en emotionele ontwikkeling 
wordt geminimaliseerd. 
Niet voor ieder kind is dezelfde begelei
ding of therapie geschikt om te komen 
tot herstel van de communicatieve func
ties. Groepsplannen en individuele han
delingsplannen specificeren de hulp die 
nodig is voor het individuele ESM-kind. 

Veel ESM-kinderen hebben 
een beperkt taaibegrip 

Veel ESM-kinderen hebben problemen 
met de spraakproductie. De verstaan
baarheid van de ESM-leerling is volgens 
onderzoek van Van Daal e.a. significant 
slechter dan die van leeftijdgenoten. Het 
is van belang dat de leerling positieve 
ervaringen opdoet, zodat het de eigen 
spraak kan verbeteren. De sensitieve 
houding van de leerkracht leidt ertoe, 
dat deze de leerling snel begrijpt en uit
voering kan geven aan de wens van een 
leerling. De leerkracht stelt niet de hele 
dag hoge eisen aan de spraak van het 
kind en laat het kind ervaren, dat het 
ondanks de slechte verstaanbaarheid 
toch invloed kan uitoefenen op de 
omgeving. De motivatie om te spreken 
neemt hiermee toe. Het feit dat de leer
kracht hieraan prioriteit geeft ten 
opzichte van het verbeteren van de uit
spraak van klanken kun je speciaal noe
men. 

De methode 'Taaigroepjes' is een typisch 
product van het ESM-onderwijs. Bij deze 
methode besteden de begeleiders aan
dacht aan verschillende taalaspecten, 
die bij ESM-kinderen gestoord kunnen 
zijn. Bij vooral semantische problemen 
verdienen woordenschat en zinsbegrip 
extra aandacht. Bij pragmatische proble
men veel meer de (uitgesproken en 
onuitgesproken) regels in de communi
catie. ESM-scholen besteden aan alle 
achterliggende problemen aandacht als 
zij werken met taaigroepjes. Planmatig 
en gestructureerd binnen vooraf bepaal
de thema's wordt aandacht besteed aan 
vorm, inhoud en gebruik van spraak en 
taal. 

Een ESM-leerkracht vertaalt dit in z'n 
eigen woorden als volgt: 

"Door op school taal niet alleen ah een doel 
te beschouwen maar ook als een middel kan 
de leerkracht een grote bijdrage leveren aan 
het vormen van de eigen wereld van hel 
kind. Door met de leerlingen in gesprek te 
gaan, te communiceren op hun eigen manier 
zonder 'expliciet' te verbeteren, zal een leer
ling leren communiceren. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat je geen aandacht besteedt 
aan taal als schoolvak. Belangrijk is het om 
de taal als communicatiemiddel niet te laten 
ondersneeuwen door grammaticale regeltjes 
en afspraken." 
Zoals bovengenoemde leerkracht om
schrijft: taal is niet alleen een vak op de 
ESM-school, taal is verweven in het zijn 
op de ESM-school. Door het toepassen 
van bijvoorbeeld denkst imulerende 
gesprekstechnieken van Marion Blank 
leren kinderen hun denkproces te sturen 
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met taal en taal te ontwikkelen die past 
bij hun denken. Een ESM-leerkracht is 
zich bewust van het feit, dat de leerling 
niet vanzelf taal- of denkrelaties opdoet. 
Die moeten bewust worden aange
bracht. Dat een kind het verschil tussen 
heet en koud weet en weet dat die woor
den iets met elkaar te maken hebben, 
betekent nog niet dat het ook de relatie 
kan leggen met kachel of ijs. Wellicht 
zijn deze woorden of begrippen niet 
eens bij het kind bekend. Woorden en 
woordvelden zal de leerkracht dus altijd 
breed moeten behandelen. 

'«E 
Tekening: Jef Hovers 

Positieve ervaringen kunnen de ESM-
leerlingen ervan overtuigen, dat ontwik
keling mogelijk is en dat ook hij of zij in 
staat is normale communicatieve situ
aties aan te gaan. Waarom zou je dan 
ESM-leerlingen belasten met het instu
deren van toneelstukjes en het uitvoeren 
voor medescholieren of ouders, vraagt 
diegene die niet goed thuis is in het 
ESM-onderwijs. Wij hebben in het ESM-
onderwijs gezien, dat juist de succeser
varing van het op toneel presteren een 
belangrijke stimulans voor de verbete
ring van de communicatieve functies 
kan zijn. Je moet als leerkracht wel 
weten wat de grenzen zijn van het com
municatieve vermogen van de leerling. 
De presentatie daarop aanpassen en dus 
niet de eerste de beste kindermusical uit 
de kast pakken, maar samen een eigen 
verhaal maken, waarin ieder de rol vindt 
waarin hij of zij kan schitteren. Het trot
se gevoel dat ouders uitstralen na een 
dergelijke prestatie levert soms dubbel 
resultaat. Een onzekere begeleider, die 
de ESM-leerling niet begrijpt, zal een 
dergelijke actie niet ondernemen of niet 
tot een goed eind kunnen brengen. 

Negatieve communicatie-ervaringen 
hebben daarentegen een slechte invloed 
op de spraaktaalontwikkeling. Een 
accepterende communicatiesfeer in de 
klas/groep is voor veel ESM-kinderen 
essentieel. In het regulier onderwijs zul 
je veel ambulant begeleiders van ESM-
kinderen tegenkomen, die zich niet 
alleen met die leerling bemoeien, maar 
juist ook met de andere kinderen in de 
klas. Iedere negatieve ervaring is er één 
te veel. Het is van belang om medeleer
lingen te leren hoe je taal als communi
catiemiddel kunt gebruiken en niet als 
gedragskenmerk op zich moet beschou
wen. Het gaat erom je klasgenoot te 
begrijpen en niet om een waardeoordeel 
te geven over de manier van communi
ceren. 

Als je herstel van communicatieve func
ties wilt bereiken bij geïndiceerde ESM-
leerlingen, is er veel kennis over boven
genoemde gebieden noodzakelijk. Dat 
gaat veelal de mogelijkheden van de 
leerkracht te boven. Voor de diagnostiek 
en voor ondersteuning in het handelen 
zijn de disciplines pedagoog/psycho
loog en logopedist in de omgeving van 
de leerkracht van groot belang. In een 
systeem van handelingsgerichte dia
gnostiek, waarin de leerkracht de spil is, 
kan door de aanwezigheid van beide 
disciplines in het ESM-onderwijs plan
matig aan het herstel gewerkt worden. 
Ieder deelt zijn inzicht in de stoornis 
met de ander en gezamenlijk wordt de 
werkwijze ontworpen, uitgevoerd, geë
valueerd en bijgesteld. ESM-expertise 
bestaat ons inziens uit de juiste mensen 
bij elkaar, die elkaar de juiste vragen 

stellen. De leerkracht, de logopedist of 
pedagoog zijn niet ieder voor zich ESM-
experts, maar bij elkaar leveren ze ESM-
expertise op. 

Het doel is om kinderen actief kennis te 
laten verwerven. Daartoe moeten we er 
achter komen wat een kind al aan kennis 
(referentiekader) bezit, en die voorken
nis uitbreiden. Kennis niet alleen in cog
nitieve zin, niet alleen weten, maar ook 
wat ze ervan vinden, er bij voelen, fan
taseren, graag willen, zich voorstellen 
etc. 
Een belangrijk middel om dit doel te 
verwezenlijken zijn gesprekjes. 
Gesprekjes met kinderen zijn van vitaal 
belang, juist wanneer de kinderen moei
lijk uit hun woorden komen. Want 
gesprekjes zijn bij uitstek geschikt om 
informatie te vragen en te krijgen. Denk 
aan de honderden vragen die jonge kin
deren stellen. En, nogmaals, hoe meer 
kinderen weten over een onderwerp en 
hoe meer ze er emotioneel bij betrokken 
zijn, des te gemakkelijker ze nieuwe 
informatie over dat onderwerp kunnen 
opsteken. 
"Maar juist bij deze kinderen weet je niet 
wat ze weten, want dat kunnen ze niet ver
tellen". Dat klopt en daarom : 
EEN GOEDE ESM SCHOOL IS EEN 
SCHOOL WAAR GELUISTERD WORDT 
NAAR DE KINDEREN. 
Het lijkt een contradictie maar dat is het 
zeker niet. Want om te weten wat het 
referentiekader van een kind is, is het 
nodig goed naar hem te luisteren, hem 
te observeren, aan te voelen, sensitief te 
zijn dus en op hem te reageren, respon
sief te zijn. Bij de ESM-expertise hoort 
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het benutten van informele momenten 
om gesprekjes met de leerlingen te voe
ren. Dergelijke leermomenten komen 
niet alleen de wereldkennis maar ook de 
taalverwerving van de kinderen ten 
goede. 

Bij veel ESM-stoornissen is volledig her
stel niet aan de orde. Aan de ene kant, 
omdat de stoornis vaak pas laat wordt 
ontdekt (groep 1 tot 3 van het BaO), aan 
de andere kant omdat het vaak gaat om 
stoornissen in het leren van taal. Dit pro
ces blijft voortgaan tot in de volwassen
heid. En heeft invloed op het leren van 
een tweede of vreemde taal. De ESM-
scholen hebben daarom een belangrijke 
functie in het handhaven. 

Handhaven 
Bij handhaven is het van belang de leer
ling te leren met de beperkingen om te 
gaan. Ook al blijven spraak en taal 
gestoord, ook al zijn de communicatieve 
functies gebrekkig, de school wil het 
kind zoveel mogelijk mens laten worden 
en inzicht meegeven en op laten doen 
over hoe de wereld in elkaar steekt; hoe 
mensen met elkaar omgaan. Dit kan 
onder andere door de leerling alternatie
ve strategieën aan te leren. 
Wat de mondelinge taalvaardigheid 
betreft, zijn strategieën om woordvin-
dingsmoeilijkheden te lijf te gaan zinvol 
bijvoorbeeld door de kinderen te leren 
naar synoniemen te zoeken of omschrij
vingen te geven. Een leerkracht vraagt 
aan een meisje hoe een stripverhaal 
genoemd wordt. Ze weet dat niet 
meteen en de leerkracht helpt haar het 
woord te vinden door het proces dat de 
leerling zelf moet leren doorlopen te 

modelleren en zegt daarover: 
"Ik probeer haar te helpen, niet met een soort 
invuloefening maar met een synoniem of een 
omschrijving. In ditgewA zeg ik: het is geen 
verhaal met alleen maar woorden'. 
Kinderen voelen heel goed aan, zeker op deze 
leeftijd, dat als ik gezegd had: "strrr..." dat 
het dan niet echt is. Dat jij dan als het ware 
het al half voorzegt. Ze willen wel geholpen 
worden maar op een volwaardige' manier. 
Dus als ze een woord niet kennen of niet 
kunnen zeggen, probeer ik het te omschrij
ven of synoniemen te gebruiken." 

Bij de leerlingen, waar handhaven het 
voornaamste doel is, zijn reguliere 
onderwijsmethoden vrijwel niet bruik
baar. Deze methoden gaan uit van een 
zekere mate van beheersing van spraak 
en taal en minimaal van het aanwezig 
zijn van enkele communicatieve func
ties. De expertise van begeleiders uit 
zich bij deze leerlingen onder andere 
door het zelf ontwerpen van aangepast 
materiaal en soms zelfs tot aangepaste 
leergangen. Gedacht moet tevens wor
den aan het bewust samen uitdiepen 
van benodigde schooltaalwoorden, het 
niet zozeer uitbreiden maar vooral ver
diepen van de woordkennis van de leer
lingen, het aanleren van strategieën om 
teksten te lijf te gaan, enzovoort. 

Iedere negatieve ervaring 
is er één te veel 

De reguliere ontwikkeling kan in de 
meeste gevallen niet meer als uitgangs
punt worden genomen. We zien dat leer
krachten de bereidheid hebben steeds een 
stap terug te doen om te bedenken waar
om het kind iets (nog) niet goed kan, 
waarom het kind zich zo uit. Het kind en 
zijn behoeftes en perspectief staan cen
traal. Die behoefte is om zich te ontwikke
len, ondanks de slechte verbaal/commu
nicatieve start. Een leerkracht: "En dat 
gebeurt dus regelmatig, dat de kinderen 
je zelf een oplossing voor hun probleem 
vertellen. Je kunt een heleboel leren als je 
goed luistert naar de kinderen." 
Het is verleidelijk om in de begeleiding 
van de ESM-leerlingen de didactiek 
voor verstandelijk gehandicapten toe te 
passen. Veel herhaling zorgt ervoor dat 
een en ander beklijft. Deze strategie kan 
zo nu en dan effect hebben. Het getuigt 
van lef van de ESM-leerkracht om ver
trouwen te hebben in de leerbaarheid 
van de leerling en prioriteit te geven aan 

F» 

behoud van communicatie met en door 
de leerling eventueel ten koste van 
schoolse prestaties. Vooral bij jonge leer
lingen, die nog in een enigszins taalge
voelige ontwikkelingsperiode verkeren 
kan dit een goede keus zijn. 
De grote vraag is: hoe bereid ik deze 
leerlingen het beste voor op hun verdere 
leven? Van veel oudere ESM-leerlingen 
is langzamerhand bekend dat zij zich 
geïsoleerd en buitengesloten voelen. Ze 
weten weinig af van hoe het in de 
wereld toegaat. Ze steken weinig infor
matie zo terloops op. Veel moet hen 
expliciet uitgelegd en verteld 
worden.Voor de oudere leerling bete
kent dit onder andere dat zonder goede 
voorbereiding reguliere examens een 
crime zijn. De min of meer dode taal op 
schrift bij de examenvragen lenen zich 
er niet voor om allerlei aangeleerde stra
tegieën op toe te passen. Het mondeling 
afnemen van examens kan dan uitkomst 
bieden. De leerling beschikt dan over 
meer informatie en de combinatie van 
informatiebronnen kan hem helpen de 
aangeboden teksten en vragen te begrij
pen. 

5. Conclusie en aanbevelingen 

De kerncompetenties van professionals 
die zich met ESM-leerlingen bezighou
den zullen moeten zijn: 
- bereidheid en vaardigheid om samen 

te werken met collega's, andere disci
plines en ouders 

- kennis om samen met andere colle
ga's, ib'ers, logo's, rt'ers de voor dit 
specifieke kind geschikte ESM-metho-
den en methodieken te zoeken en te 
proberen 

Hiermee wordt de basis gelegd voor de 
ESM-expertise. Gezamenlijk dient men 
in staat te zijn om: 
- een open mind te hebben: dat wil zeg

gen niet normaliserend te denken in 
de zin van zo hoort het te gaan; maar 
verder durven denken en kijken, 
leder kind en diens (taal) problema
tiek als een apart individu kunnen en 
willen beschouwen. Oog hebben voor 
diversiteit en mogelijkheden die dit 
biedt. Creatief denken: iets observe
ren, signaleren bij een kind betekent 
niet: WAT RAAR, maar: HE, dat doet 
hij dus zo; erkennen, herkennen en 
kijken wat je er mee kunt. 

- te weten dat er bij deze leerlingen 
altijd weer struikelblokken zullen zijn 
ook al weet je tevoren niet welke. Met 
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Tekening: Jef Hovers 

andere woorden, je moet altijd gericht 
blijven op preventie. 

• responsief en sensitief te zijn: alert 
zijn op het vangen van de bedoelin
gen van de leerlingen. 

" zelfreflectie te tonen alleen al in het je 
realiseren dat 'weten niet hetzelfde is 
als doen'. Met andere woorden bereid 
zijn kritisch - eventueel samen met 
anderen - te kijken naar je eigen func
tioneren. Ook al zeg je en denk je al 
jaren dat je responsief bent, kijk eens 
middels een video-opname of dat wel 
zo is. Dit in belang van de leerlingen. 

- respect te tonen voor de eigenheid en 
de eigen stijl van de leerling: 

" het begrip leren durven te herdefinië
ren: leren is kennisuitbreiding op 
allerlei gebied en op alle mogelijke 
manieren. Dit houdt in dat we veel 
vertrouwen in de kinderen moeten 
hebben; in hun intrinsieke motivatie 
om te leren als zij dat interessant, zin
vol, functioneel vinden. 

- het begrip onderwijs te durven herde
finiëren: onderwijs is kennis overdra
gen maar bij deze leerlingen vooral 
ook therapeutisch werken/handelen. 

Hoe gaan we het beste om met deze 
ESM-expertise? 
Ten eerste door jonge, en onervaren leer
krachten nog meer te ondersteunen en te 
begeleiden! Ervaren medewerkers zul
len er zelf ook baat bij kunnen hebben 
om hun expertise te expliciteren! Zij 
moeten dan onder woorden brengen 
waarom ze iets doen, iets zo vinden. 

Ten tweede zouden er landelijke netwer
ken gevormd moeten worden. Daardoor 
zou nog duidelijker worden op welke 

school welke expertise in huis is. 
Bovendien zou een inventarisatie van 
methoden/methodieken die al dan niet 
goed aansluiten bij de hulpvraag van 
ESM-leerlingen heel nuttig zijn. Er zijn 
veel professionals die zelf het spreek
woordelijke wiel moeten uitvinden. Zij 
voelen zich vaak alleen staan. Wanneer 
zij zich niet alleen op hun eigen school, 
maar ook op een landelijk netwerk om 
advies zouden kunnen vragen, zou dat 
een prachtige ondersteuning kunnen 
vormen voor hun werk in de groep. 

Ten derde zouden we nog veel meer en 
beter moeten leren samenwerken met de 
universiteiten. Vooral op het gebied van 
taal, taalverwerven en verwerken wordt 
momenteel veel onderzoek gedaan. De 
wetenschap geeft naar aanleiding van 
onderzoek steeds vaker aan dat onze 
expertise terecht is. Die kennisover
dracht moet over en weer gebeuren. Wij 
hebben de wetenschap wel degelijk iets 
te bieden. Juist van ESM kinderen valt 
veel te leren over hoe taal verworven 
wordt, hoe communicatie ontstaat. 
Wanneer we bovendien onze expertise 
onder woorden leren brengen en daar
mee overdraagbaar maken, zullen ook 
andere vormen van onderwijs daarvan 
kunnen profiteren. 

Tot slot: In de afkorting ESM is de T van 
Taal ver te zoeken. We willen ervoor 
pleiten dat ofwel in het vervolg gespro
ken wordt van kinderen met ESTM 
(Ernstige Spraak- en TaalMoelijkheden) 
maar misschien nog beter: dat de term 
ESM veranderd wordt in: kinderen met 
Ernstige Stoornissen in de Moedertaal
verwerving. 
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GEHOORD EN GEZIEN 

MGR. Terwindtstichting neemt afscheid van 
Jan Spanhoff 
In augustus 1964 begint een 24-jarige onder
wijzer na zijn militaire dienstplicht aan de 
Martinus van Beekschool in de Koolemans 
Beijnenstraat in Nijmegen zijn loopbaan in 
het slechthorendenonderwijs. Hij zal er niet 
meer van loskomen! In juni 2001 neemt Jan 
met het bereiken van de leeftijd die recht 
geeft op de VUT afscheid van de Stichting 
Scholen Mgr. Terwindt. Er komt een einde 
aan een ononderbroken dienstverband van 
37 jaren. Vanaf de start van zijn werken in 
dit onderwijs is Jan gegrepen en geboeid 
door de problematiek van kinderen met 
auditief-communicatieve beperkingen. Hij 
specialiseert zich diepgaand in de proble
matiek door middel van de opleiding 
Auditief Beperkten (toen nog 

Gehoorgestoorden A en B), de opleidingen 
Logopedie, Akoepedie en Foniatrie. Later 
vult hij dit aan met opleidingen voor 
Ambulante Dienstverlening. 
Intussen heeft hij in oktober 1971 de functie 
van directeur van de Martinus van 
Beekschool aanvaard, na deze in het jaar 
daaraan voorafgaand al te hebben waarge
nomen. Onder zijn leiding groeit de school 
uit een grote voorziening voor auditief en 
later ook voor communicatief beperkte kin
deren in Nijmegen en de verre omgeving. 

BOEKBESPREKING 

De afdeling voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs groeit uit tot een zelfstandige 
school. 
Voor de sterk gegroeide Martinus van 
Beekschool realiseert hij een nieuw gebouw 
aan de Ijsbeerstraat. 
Ook landelijk zet Jan zich in voor de belan
gen van kinderen en jongeren met een 
auditief-communicatieve beperking. In 
1969 wordt hij bestuurslid van de VeBOSS 
(De Vereniging tot bevordering van het 
onderwijs aan slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkhe-
den). Hij blijft bestuurslid voor een periode 
van 23 jaar, waarvan vele jaren als penning
meester. Bij zijn terugtreden als bestuurslid 
benoemt de VeBOSS hem als erkenning 
voor zijn vele verdiensten tot erelid. 
Zijn kennis en kunde en zijn ervaring stelt 
Jan ook ten dienste van nieuwe generaties 
leerkrachten. Vele jaren is hij als docent ver
bonden aan de Opleidingen Speciaal 
Onderwijs en de Opleidingen tot Ambulant 
begeleider van Fontys Hogescholen. 
Nadat hij is teruggetreden als directeur van 
de Martinus van Beekschool, ontwikkelt Jan 
de voorziening ambulante begeleiding tot 
een goed georganiseerde en professionele 
Dienst Ambulante Dienstverlening. Zijn 

hart gaat steeds meer ook uit naar de kin
deren die met hun beperkingen toch kun
nen functioneren binnen het reguliere 
onderwijs. Maar dan wel met een goede en 
professionele begeleiding. 
Het einde van zijn beroepsmatige betrok
kenheid bij het kind met auditief-communi
catieve beperkingen zal zeker niet het einde 
van zijn activiteiten zijn. Jan is er de per
soon niet naar om stil te zitten. Hij zal zeker 
ruimte vinden voor vele vragen vanuit het 
werkveld. Maar ook zal hij meer ruimte 
hebben voor zijn vele maatschappelijke 
activiteiten die hij nu al vervult in de spaar
zame vrije tijd die hij zichzelf gunt. 
Op 15 juni zal in een besloten afscheidsbij-
eenkomst stil worden gestaan bij het ver
trek van een markant persoon binnen de 
Mgr. Terwindtstichting. Hij zal aan het eind 
van dit schooljaar de stap zetten naar de 
VUT en daarmee "...over de grens gaan...". 
Enkele inleiders zullen op 15 juni rond dat 
thema Jan aan het denken zetten over die 
stap. 

Vanaf 16.00 uur wordt de bijeenkomst in 
Hotel Erica in Berg en Dal afgerond met een 
informele bijeenkomst, waar ieder die dat 
wil Jan persoonlijk een goede reis over de 
grens van de Vut kan wensen. 

Totale communicatie 
Esther Oskam en Wilma Scheres 

Uitgever Elsevier gezondheidszorg, Ie druk 
2000, 177 blz., ƒ 59,50 ISBN 90 352 17624 1 
Verkrijgbaar via de boekhandel of rechtst
reeks te bestellen bij Elsevier klantenservi
ce (tel. 0314 - 358 358) 

Onlangs verscheen bij Elsevier gezond
heidszorg het boek Totale Communicatie. 
De auteurs Esther Oskam en Wilma Scheres 
zijn beiden werkzaam bij Weerklank, een 
voorziening van verstandelijk en communi
catief en/of auditief gehandicapten in 
Amsterdam . De begeleiding die Weerklank 
aan deze mensen biedt, is niet alleen ont
wikkelingsgericht, maar met name ook 
omgevingsgericht. In een overzichtelijke en 
veilige omgeving wordt stapsgewijs 

gewerkt aan het opbouwen, toepassen en 
combineren van communicatievormen. 
Daartoe horen lichaamstaal, communicatie 
door middel van het gebruik van concrete 
voorwerpen, foto's of pictogrammen, en 
communicatie met behulp van gebaren of 
schrift. Totale Communicatie wil zeggen 
'het tegelijkertijd en bewust gebruikmaken 
van alle uitingsvormen van communicatie 
in een interactie'. Het boek is ontstaan van
uit de praktijk en de theorie wordt slechts 
kort belicht. Het boek gaat met name in op 
de stappen die genomen moeten worden 
om Totale Communicatie in de dagelijkse 
praktijk te doen slagen en op het bewust en 
gericht toepassen van Totale Communi
catie. Allereerst worden schalen en model
len uitgelegd om het communicatieniveau 
vast te stellen. Vervolgens is het nodig om 
de beschikbare middelen of systemen vast 
te stellen, die aansluiten bij het niveau. Pas 

daarna is het mogelijk om een communica
tieplan te implementeren. Aan de hand van 
een casus wordt de tekst inzichtelijk en toe
pasbaar gemaakt. Het boek eindigt met 
gebaren die per thema zijn gerangschikt. 
Het boek is bestemd voor professionele 
hulpverleners, begeleiders en ouders die 
Totale Communicatie methodisch willen 
leren toepassen en zich een bewuste com
municatieve houding eigen willen maken. 
Het boek heeft een heldere indeling en is 
prettig leesbaar. Gezien de doelgroep van 
Weerklank is in dit boek uitgegaan van een 
laag communicatieniveau. Het is echter ook 
goed bruikbaar om bewust te kijken naar de 
communicatie met de niet of nauwelijks 
sprekende kinderen op de scholen en bij de 
zorginstellingen. 

Lucy Vogelaar 
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COLUMN 

rw 
Mijn dag kan niet meer stuk. 
We starten vanmorgen ons programma met bewegen en dan 
volgt, nu zeker voor de veertigste keer, onvermijdelijk het 
"huilende zigeunermeisje". Prachtig vinden ze dat onze jon
gens en iedere keer als we het willen overslaan is er wel één 
die vraagt: "Huilen, huilen, steen". En dan gaan we weer. 
Maar vandaag is er een nieuwe mijlpaal, zelfs Frank durtt 
opeens midden in de kring te gaan zitten om te worden 
bezongen. Wat een heldenmoed, alle ogen op je gericht tijdens 
het dramatische lied en dan ook nog opstaan en een kind uit 
de kring kiezen om mee te dansen. Frank is autistisch en heeft 
de eerste maand alleen maar op de bank naar ons gekeken en 
langzaam maar zeker is hij gekomen tot het wapenfeit wat we 
vandaag zien. Dan de middagpauze. 
We brengen al het rollend materieel naar buiten, zes voertui
gen voor zes kinderen, mooier kan het niet zou je denken. Er 
is van alles op vier en drie wielen en één echte fiets op twee 
wielen. Tot nu toe kan alleen Faoud fietsen, met zijn vierjaar 
en zijn tengere lijfje, een van de jongsten van onze groep. 
Stralend scheurt hij over het grote plein en roept voortdurend 
trots naar ons toeschouwers: " Knap hè"? 
Het is steeds zout in de open wond strooien bij Robin, de 
oudste en meest competatieve van onze groep. Hij is ruim 5 

jaar, belast met een zwaar spraaktaalprobleem waar zijn zelf
vertrouwen ernstig onder lijdt. Hij durft niet op de fiets 
omdat hij een keer keihard is gevallen. Maar vandaag verza
melt hij al zijn moed en probeert het nog een keer. Mijn colle
ga rent naast hem, houdt hem vast, laat voorzichtig los en zie
daar...het lukt..het lukt! 
Alléén en zonder hulp fietst ook hij over het plein en zelfs het 
remmen lukt. Dat hij daarna nog een paar keer tegen de ste
nen muur kwakt omdat hij nog niet zo goed bochten weet in 
te schatten, mag de pret niet meer drukken. Zelden zo'n 
gelukkig hoofd gezien. Na de middagpauze zet ik 6 stoeltjes 
op een rij en gaan we "spelletjes met de oren" doen. Auditieve 
training noemen we dat in ons jargon. 
Zes paar verwachtingsvolle ogen, 5 paar bruine en 1 paar 
blauwe, kijken me trouwhartig aan. Wat gaan we nu weer 
voor pret beleven, want dat het bij ons leuk is daar zijn de 
meesten nu wel van overtuigd. En het is leuk. Ogen dicht en 
dan raden welk geluid je hoort. Pure pret. We eindigen met 
een stoelendans, de meesten begrijpen er nog helemaal niets 
van maar dat komt wel! Als we het straks voor de veertigste 
keer doen, gaan er lichtjes branden 

• 

Dorothée Raymakers 

BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies bron, lid van de redactie 

Horen, 29e jaargang, maart/april 
2001, nummer 2 
Nic van Son, Middenoorontsteking 
Dit artikel verschrijnt in de zesde afleve
ring van de serie Dossier, waarin ziekte 
of aandoeningen aan bod komen waar
bij hoorproblemen een rol spelen. In 
deze aflevering gaat de aandacht naar 
middenoorproblemen. 
In het artikel wordt uitgelegd wat mid
denoorproblemen zijn. Het kan zijn dat 
middenoorproblemen taalproblemen 
veroorzaken, maar er zijn ook kinderen 
met middenoorproblemen die geen taal
problemen krijgen. In veel gevallen wor
den trommelvliesbuisjes geplaatst. Op 
deze manier kan het vocht dat zich ach
ter het trommelvlies bevindt eruit en 
wordt er verse lucht aangevoerd. 
In sommige gevallen kan de middenoor
ontsteking zo hardnekkig zijn dat beslo
ten wordt tot een operatieve ingreep 
waarbij de gehele middenoorholte 
wordt schoongemaakt. 
Het artikel wordt vergezeld van het 
ervaringsverhaal van Bram, hij heeft als 

kind veelvuldig middenoorontsteking 
gehad. Hij vertelt over de invloed die de 
middenoorontsteking op zijn leven 
heeft. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 73, 
maart 2001, nummer 3 
Het derde nummer van 2001 is geheel 
gewijd aan stotteren, een themanum
mer, dus. 
Op scholen voor slechthorende- en /of 
spraaktaalgestoorde kinderen zitten 
soms ook kinderen die stotteren, van
daar dat ik in deze rubriek melding wil 
maken van dit nummer. 
In een viertal artikelen wordt aandacht 
besteed aan stotteren. 
C.D.H.J. van de Poel e.a. doen verslag 
van een onderzoek dat heeft plaats 
gevonden naar het temperament van 
stotterende kinderen. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat er in de onder
zoeksgroep een significant verschil is 
tussen stotterende en niet stotterende 
kinderen op vijf temperamentkarakte
ristieken. 

Ronnie Boey gaat in op de cognitieve 
verschijnselen bij stotteren. Al op heel 

jonge leeftijd kan een kind ervaren 
anders te praten en dat als onaange
naam ervaren. Ook de hevigheid waarin 
het stotteren voorkomt kan door het 
kind worden ervaren. 
Het is van belang met deze cognitieve 
aspecten rekening te houden in de 
behandeling. 
C.M. Nater-Berkeljon laat aan de hand 
van een tweetal casussen zien hoe zij 
stottertherapie en sensorische integra
tietherapie integreert. 
Tot slot Maaike Ferwerda. Zij beschrijft 
Lidcombe, een programma voor ouders 
en hun jonge stotterende kind. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 73, 
april 2001, nummer 4 
Katinka Franken, neuro- en ontwikke
lingspsycholoog geeft een beschrijving 
van Het Spraak Taal Ambulatorium in 
Eindhoven. 
In het artikel wordt aandacht besteed 
aan de doelgroep, diagnostiek en de 
behandeling. 
Het Spraak Taal Ambulatorium is 
onderdeel van Sint Marie in Eindhoven. 
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Harry Knoors, lid van de redactie 

Journal of Communication Disorders 34 
(2001), 39-54 
In dit tijdschrift staat een artikel afge
drukt van Julia Evans, verbonden aan de 
universiteit van Wisconsin-Madison in 
de Verenigde Staten. Haar artikel draagt 
de titel 'An emergent account of langu
age impairments in children with SLI: 
implications for assessment and inter
vention'. De auteur stelt dat in de heden
daagse theorievorming op het gebied 
van ernstige spraak- en taalmoeilijkhe-
den men er steeds beter in slaagt om 
interventiedoelen te onderscheiden. 
Over het proces van interventie is tot op 
heden echter weinig te melden. Daar 
kan volgens Evans verandering in 
komen dankzij een nieuwe theoretische 
benadering van het proces van taalont
wikkeling; deze benadering wordt wel 
als 'emergentism' aangeduid. Deze 
benadering is ontstaan vanuit ontwikke
lingen als connectionisme en de dynami
sche systeemtheorie. Theoretici die van
uit principes van 'emergentism' werken 
stellen, in tegenstelling tot veel verte
genwoordigers van traditioneel taalkun
dige benaderingen, dat taal een dyna
misch, zich ontwikkelend systeem is. 
Taal kan gezien worden als distributie 
van informatie, gebaseerd op waar
schijnlijkheden. Taalverwerving ontstaat 
vanuit dit perspectief vanuit de simulta
ne integratie van meervoudige akoesti
sche, talige, sociale en communicatieve 
cues door het kind. Deze integratie vindt 
plaats in een communicatieve context. 
Vanuit deze benadering wordt een kind 
met ernstige spraak- en taalmoeilijkhe-
den gezien als een kind die een range 
van taalvaardigheden bezit. Sommige 
van die vaardigheden beheerst het kind 
nauwelijks of onvolledig. Ze zijn varia
bel en instabiel. Een kind zal voor 
gebruik van deze vaardigheden minder 
een voorkeur hebben dan voor vaardig
heden die het beheerst, die stabiel veran
kerd zijn. De minder goed gezette patro
nen van taalvaardigheid zijn gevoeliger 
voor externe beïnvloeding. Ze kosten het 
kind ook meer energie om ze in stand te 
houden. Een kind zal, zoals alle biologi
sche systemen, ontwikkelingspaden van 
de minste weerstand kiezen. Vandaar 
dat voorspeld kan worden dat "normale" 
patronen van taalgebruik om te komen 
tot succesvolle communicatie een kind 
met ernstige spraak- en taalmoeilijkhe-
den meer energie kosten. Het kind zal 
geneigd zijn om aangepaste communica

tiestrategieën te ontwikkelen. 
Interventie krijgt vanuit het perspectief 
van "emergentism" als doel het stabilise
ren van instabiele (dus variabele) taalas
pecten door het kind door middel van 
interactie met zijn omgeving. Interventie 
zou zich moeten richten op die aspecten 
van taal die voor het kind nog instabiel 
zijn. Verhoogde frequentie en intensiteit 
in het taalaanbod moeten ervoor zorgen 
dat het kind er beter in slaagt zwak gere
presenteerde taalaspecten als regelma
tigheden in het aanbod te onderkennen. 

Developmental Medicine & Child 
Neurology 2001, 43, 191-196 
Een auteurscollectief onder aanvoering 
van Noni Davis (kinderarts, Division of 
Newborn Services, Royal Women's 
Hospital, Carlton, Australië) heeft in dit 
tijdschrift een artikel gepubliceerd, geti
teld 'Auditory function at 14 years of age 
of very-low-birthweight children'. Het 
artikel doet verslag van een onderzoek 
naar de auditieve functies van kinderen 
met een extreem laag geboortegewicht 
(<1500 gram) als ze de leeftijd van 14 
jaar bereikt hebben, vergeleken met deze 
functies bij 14-jarige kinderen die tijdens 
de geboorte een normaal gewicht had
den (>2499 gram). 86 kinderen hadden 
bij de geboorte een gewicht lager dan 
1000 gram, 124 kinderen een gewicht 
tussen 1000 en 1500 gram en 60 kinderen 
hadden een normaal geboortegewicht. 
De auditieve functies werden getest met 
pure toonaudiometrie, stapedius reflex 
meting en metingen naar centraal audi
tieve verwerkingsprocessen. Tevens 
werden een aantal mogelijke beïnvloe
dende variabelen in kaart gebracht, 
waaronder de verbale en performale 
intelligentie. 

De kinderen uit de verschillende onder
zoeksgroepen bleken op 14-jarige leeftijd 
niet van elkaar te verschillen wat betreft 
incidentie van gehoorstoornissen, afwij
kende tympanogrammen, figuur-achter
grond problemen of geheugenfunctie. 
Wel bleken de kinderen met het lage 
geboortegewicht meer problemen te ver
tonen in centraal auditieve verwerkings
processen. Deze problemen hingen op 
hun beurt weer samen met minder vor
deringen met betrekking tot de ontwik
keling van cognitie en gedrag. 

Neuropsychologie 39 (2001), 114-121 
'PET evaluation of bilingual language 
compensation following early childhood 
brain damage' is de titel van een bijdra
ge van vijf auteurs onder aanvoering 

van Michael Tierney (sectie Cognitive 
Neuroscience, National Institute for 
Neurological Disorders and Stroke, 
Bethesda, Verenigde Staten). Men doet 
verslag van een onderzoek met behulp 
van een imagingtechniek, positron emis-
ssie tomografie (PET), naar de hersen
functies van een 37 jaar oude, rechtshan-
dige, tweetalige man met beschadiging 
van de linkerfrontaalkwab. Deze man is 
vaardig in American Sign Language en 
in het Engels. Hij vertoont na de bescha
diging van zijn linkerhersenhelft (de 
hersenhelft waar normaliter taalvaardig
heid voor een belangrijk deel gerepre
senteerd is) geen waarneembare uitval 
van talige of cognitieve vermogens. De 
beschadiging is echter reeds vroeg in 
zijn leven opgetreden als gevolg van 
encephalitis op de leeftijd van 6 weken. 
Uit het onderzoek blijkt een verhoogde 
activiteit van de rechterhersenhelft, ver
geleken met controlepersonen (rechst-
handig, vloeiend in ASL), als verhalen in 
Engels en ASL aangeboden worden. Alle 
neurpsychologische onderzoeksdata 
vielen binnen normale grenzen, behalve 
data die betrekking hebben op visueel-
ruimtelijke functies. Deze functies waren 
duidelijk minder dan bij de controleper
sonen. 

De auteurs interpreteren de onderzoeks
gegevens als volgt. De gegevens duiden 
erop dat de plasticiteit van het kinderlijk 
brein en mogelijk ook het toegankelijk 
maken van normaliter minder of anders 
gebruikte neurale banen geleid hebben 
tot effectieve aanpassingen in de rechter-
hemisfeer, zodat de taalfuncties volledig 
uitgeoefend kunnen worden. Het feit dat 
de visueel-ruimtelijke functies (gerepre
senteerd in de niet beschadigde rechter-
hemisfeer) toch zijn aangetast, verklaren 
de auteurs vanuit de 'crowding' hypo
these. In deze hypothese wordt gesteld 
dat de hersenhelft die niet beschadigd is, 
taken kan overnemen van de beschadig
de hersenhelft, maar dat dit ten gevolg 
van overbelasting (crowding) ten koste 
gaat van de normale taken waarmee de 
niet-beschadigde hersenhelft belast is. 
Een pittig artikel, maar boeiend voor 
diegenen die puzzels rondom het func
tioneren van ons brein opgelost willen 
zien! 
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SINTMARIE 
n comme Kten 

DE VLAG UIT VOOR TAAL! 
Symposium over vroegtijdige onderkenning en behande
ling van auditieve en communicatieve beperkingen 
Op woensdag 3 oktober organiseren de gemeenschap van 
scholen De Beemden, De Horst en Ekkersbeek en orthope
dagogisch centrum Sint Marie een symposium over het 
belang van vroegtijdige onderkenning en behandeling van 
auditieve en communicatieve beperkingen. Dit symposium 
is bestemd voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt 
met kinderen en jongeren met auditieve en communicatie
ve beperkingen, zoals leerkrachten, logopedisten, mede
werkers van audiologische centra en medewerkers in de 
eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Het symposium 
wordt georganiseerd ter gelegenheid van het vijftigjarig 
jubileum van bovengenoemde organisaties en wordt gehou
den in het Evoluon in Eindhoven. 
Het symposium verbindt het verleden met het heden en 
geeft daarnaast een beeld van de toekomstige ontwikkelin
gen in de zorg en het onderwijs aan kinderen en jongeren 
met auditieve en communicatieve beperkingen. Tijdens het 
ochtenddeel verzorgen prominente interne en externe des
kundigen lezingen over het belang van vroegtijdige onder
kenning en interventie bij kinderen met slechthorendheid, 
spraaktaalmoeilijkheden en autisme. De middag wordt 
ingevuld met acht minilezingen over dezelfde onderwerpen 
maar vanuit specifieke invalshoeken: diagnostiek, onder 

wijs, vroegbehandeling, zorg en behandeling van jeugdi
gen, slechthorendheid, spraaktaalmoeilijkheden, autisme 
en co-morbiteit. Deze lezingen worden tweemaal gehouden, 
zodat de deelnemers aan twee sessies kunnen deelnemen. 
Voor meer informatie over dit symposium kunt u contact 
opnemen met het directiesecretariaat van Sint Marie in 
Eindhoven, telefoon (040) 264 70 01. 
Sint Marie is een orthopedagogisch centrum voor onderzoek 
en behandeling van kinderen vanaf twee jaar, jongeren en 
volwassenen, die problemen hebben met communicatie. 
Deze problemen kunnen te maken hebben met een sterk 
verminderd gehoor en/of problemen met spraak of taal. 
Daarnaast is Sint Marie gespecialiseerd in de behandeling 
van kinderen met autisme. De hulpverlening is erop gericht 
om cliënten te leren omgaan met hun communicatieproble
men en hen voor te bereiden op een zo zelfstandig moge
lijke plaats in de maatschappij. Meer informatie over Sint 
Marie is te vinden op de website: www.sintmarie.nl. 
De Horst, De Beemden en Ekkersbeek vormen sinds 1999 
een gemeenschap van scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs voor kinderen van 3 tot 20 jaar met auditieve en 
communicatieve beperkingen. De gemeenschap van scholen 
ontwikkelt zich naar een Regionaal Expertise Centrum (REC) 
in Zuid- en Oost-Nederland. 
De gemeenschap van scholen en de instelling Sint Marie 
zijn nauw gelieerd omdat de meeste kinderen die op Sint 
Marie verblijven ook deze scholen bezoeken. 

M U M 

Nieuwe Internetsite Gezondheidszorg 
Voor mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de gezondheidszorg heeft Elsevier een nieuwe internetsite geïntroduceerd: www.els-

eviergezondheidszorg.nl De uitgever wil het gemak vergroten waarmee haar klanten overzichtelijk en actueel, toegang krijgen tot infor

matie en kennis. Op de site staan ruim 1.000 vaktitels voor de gezondheidszorg. Daarbij onder meer 

boeken, vakbladen, cd-rom, video, congressen en beurzen. Het zoeksysteem op bijvoorbeeld doel

groep, trefwoord, isbn of rubriek is erg gemakkelijk. Ook is het mogelijk via de site producten te 

bestellen. Elsevier geldt als een van de leidende uitgeverijen in de gezondheidszorg. De nieuwe 

site behelst dan ook nagenoeg alles op het gebeid van de gezondheidszorg: verpleging & verzor

ging, medisch & paramedisch, beleid & management en welzijn. 
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£i«l£tpail it ipatieJbijJW^^ 
Ouders-voor-ouders. Onder dit motto stelt 
het Centrum voor Gezinsbegeleiding van 
Instituut voor Doven/Mgr. Terwindtstichting 
ouders van jong dove (meervoudig beperk
te) kinderen in de gelegenheid met elkaar in 
contact te komen. De contacten betreffen 
ofwel ouders van leefti jdgenoten van het 
k ind, ofwel ouders met kinderen die dezelf
de beperking hebben of ook ouders met een 
ouder k ind. Het init iatief is ontstaan op ver
zoek van ouders. Uitgangspunt is dat ouders 
van een jong doof kind elkaar hun levens
verhaal kunnen vertellen. De ontdekking van 
de doofheid, de bi jkomende twijfel en ang
sten, de periode van onderzoeken, de 
bevestiging van de auditieve beperking, de 
verschillende communicatieve modal i tei ten, 
het opnieuw leren zien van mogel i jkheden, 
de schoolkeuze, het zijn 'zaken ' die elke' 
ouder tegenkomt. Ouders geven aan een 
sterke behoefte te voelen om te spreken 
over keuzes en over opgedane ervaringen. 
Bovendien helpen gesprekken bij het maken 
van eigen keuzes. 
IvD/MTW plaatste in enkele periodieken, met 

name van scholen voor dove kinderen, een 
oproep om in contact te komen met ouders 
van dove kinderen. 

Aan de ouders werd de vraag voorgelegd of 
zij t i jd wensen te investeren in de bedoelde 
contacten. Eveneens krijgen de ouders de 
vraag voorgelegd of zij bereid zijn hun 
levensverhaal aan ouders van jonge dove 
kinderen te vertellen. Het Centrum voor 
Gezinsbegeleiding informeert bij ouders of 
zij voldoende op de hoogte zijn van de 
mogeli jkheden voor dove kinderen, of deze 
de benodigde informatie weten te vinden. 
Aan ouders wordt ook gevraagd of zij objec
t ief en met respect over (andere dan hun 
eigen) keuzes kunnen praten. Verder wi l het 
Centrum van de ouders weten of zij bereid 
zijn hun naam op een lijst te plaatsen die 
bedoeld is voor ouders van een jong doof 
k ind. Een soortgeli jk verzoek betreft ook de 
bereidheid om de naam, leefti jd, school, ver-
b l i j fsafdel ing al dan niet Cochlèaire 
Implantatie te vermelden. 
Het Centrum voor Gezinsbegeleiding laat 
vervolgens het init iat ief geheel aan de 

ouders. Wel stelt het Centrum de locatie ter 
beschikking. Instellingsmedewerkers echter 
zijn bij de ontmoetingen niet aanwezig. 
Ouders zijn geheel vrij in hun keuze om 
gebruik te maken van deze vorm van ouder
participatie. 

Voor meer informatie of suggesties kunnen 
lezers contact opnemen met de heer Harrie 
Tibosch, hoofd Centrum voor Gezinsbegelei
ding, Instituut voor Doven/Mgr. 
Terwindtstichting, Theerestraat 42, 
5271 GD Sint-Michielsgestel; 
( tekst te lefoon 073 - 5588327; 
fax 073 5588127; e-mail H.Tibosch@ivd.nl 

instituut 

doven 

Sint- Michielsgestel 

»d 
_J 

INSCHRIJVING VOOR TAALUNIEONDERWIJS-PRIJS 2001 
SCHOLEN VOOR HET 

VOORTGEZET/SECUNDAIR ONDER

WIJS IN NEDERLAND EN 

VLAANDEREN KUNNEN ZICH 

INSCHRDVEN VOOR DE TAALUNIE-

ONDERWIISPRIIS 2001. DEZE PRIJS 

WORDT JAARLIJKS UITGEREIKT AAN 

PROJECTEN OF SCHOLEN DIE ZICH 

OP EEN INNOVATIEVE EN DOEL

TREFFENDE WIJZE ONDERSCHEIDEN 

OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS IN 

EN VAN DE NEDERLANDSE . DE 

PRIJS WORDT AFWISSELEND UITGE

REIKT AAN SCHOLEN VOOR HET 

BASISONDERWIJS EN SCHOLEN 

VOOR VOORTGEZET/SECUNDAIR 

ONDERWIJS. IN JANUARI IS DE EER

STE T A A L U N I E - O N D E R W I J S P R I J S 

2 0 0 0 UITGEREIKT AAN EEN PRO

JECT UIT HET BASISONDERWIJS. 

DE TAALKUNIE-ONDERWIJSPRIJS IS 

EEN INITIATIEF VAN HET PLATFORM 

ONDERWIJS NEDERLANDS VAN DE 

TAALUNIE. DE NEDERLANDSE 

TAALUNIE WIL ZICHTBAAR MAKEN 

DAT ER VEEL GOEDS GEBEURT IN 

HET NEDERLANDS-ONDERWIJS. DE 

TAALUNIE WIL STIMULEREN DAT 

SCHOLEN INNOVATIEF EN DOEL

TREFFEND OMGAAN MET HET 

ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS. 

EEN STIMULANS DAARTOE KAN DE 

GELDPRIJS VAN 8.000 EURO ZIJN 

VOOR EEN WINNENDE SCHOOL OF 

EEN WINNEND PROJECT. D E VIJF 

GENOMINEERDE SCHOLEN OF PRO

JECTEN MOGEN REKENEN OP POSI

TIEVE MEDIA-AANDACHT. VOOR DE 

GENOMINEERDE SCHOLEN OF PRO

JECTEN BESTAAT DE MOGELIJKHEID 

KENNIS EN INZICHT TE VERSPREI

DEN EN OM TOT UITWISSELING TE 

KOMEN MET ANDEREN UIT HET 

WERKVELD. 

DEELNAME 

SCHOLEN UIT HET 

VOORTGEZET/SECUNDAIR KUNNEN 

ZICH AFZONDERLIJK INSCHRIJVEN, 

ECHTER PROJECTEN DIE MEER DAN 

ÉÉN SCHOOL SAMEN MET ANDERE 

SCHOLEN UITVOEREN, KUNNEN 

EVENEENS MEEDINGEN. 

VOORWAARDEN 

OM IN AANMERKING TE KOMEN 

V O O R E E N J U R Y B E O O R D E L I N G M O E 

T E N DEELNEMENDE SCHOLEN / PRO

JECTEN VOLDOEN AAN DE VOLGEN

DE EISEN: 

- H E T PROJECT M O E T G E R I C H T Z I J N 

O P H E T B E V O R D E R E N V A N DE T A A L 

V A A R D I G H E I D V A N L E E R L I N G E N . DLT 

K A N B E T R E K K I N G H E B B E N O P L E E S 

B E V O R D E R I N G , S C H R I J V E N , I C T -

G E B R U I K , W O O R D E N S C H A T , O F 

' T U T O R S Y S T E M E N ' T E R O N D E R S T E U 

NING VAN LEERLINGEN. OOK PRO

JECTEN GERICHT OP DE INTEGRATIE 

VAN VERSCHILLENDE VAARDIGHE

DEN OF ASPECTEN -ALS DE GEÏNTE

GREERDE AANPAK VOOR ALLOCHTO

NE EN AUTOCHTONE LEERLINGEN -

KOMEN IN AANMERKING VOOR DE 

PRIJS. HET PROJECT KAN DE DIDAC

TISCHE AANPAK BETREFFEN MAAR 

OOK BETREKKING HEBBEN OP DE 

ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN 
HET ONDERWIJS. 

- HET PROJECT MOET BREED 

GEDRAGEN EN GEÏMPLEMENTEERD 

ZIJN BINNEN EEN SCHOOL OF EEN 

GROEP SCHOLEN. DLT HOUDT IN 

DAT BIJ HET PROJECT MEERDERE 

DOCENTEN OF VERSCHILLENDE VAK

KEN BETROKKEN MOETEN ZIJN, OF 

DAT HET MEER LEERJAREN 

BESTRIJKT. 

- POSITIEVE EFFECTEN VAN HET 

PROJECT OP LEERLINGEN MOETEN 

OP DE EEN OF ANDERE MANIER 

ZICHTBAAR ZIJN GEMAAKT. 

- DE PRINCIPES OF UITWERKINGEN 

VAN HET PROJECT ZOUDEN OVER

DRAAGBAAR MOETEN ZIJN OP 

ANDERE SCHOLEN. 

INSCHRIJVEN 

SCHOLEN KUNNEN ZICH OPGEVEN 

M E T H U N PROJECT O F Z I C H K A N D I 

DAAT STELLEN MET EEN INSCHRIJF

FORMULIER. I N Z E N D I N G IS M O G E 

LIJK TOT UITERLIJK 1 OKTOBER 

2001. 

HET INZENDADRES IS: 

NEDERLANDSE TAALUNIE, POSTBUS 

10595, 2501 HN DEN HAAG, 

NEDERLAND. 

FORMULIEREN KUNNEN VIA DIT 

ADRES WORDEN AANGEVRAAGD. 

TELEFOON 070 - 346 95 48; FAX 

070 365 9818; E-MAIL 

S E C R @ N T U . N L . H E T F O R M U L I E R K A N 

OOK WORDEN GEDOWNLOAD OP DE 

WEBSITE VAN DE NEDER-LANDSE 

TAALUNIE: 

WWW.TAALUNIE.ORG/JWERKT/ONDER-
WIJSPRIJS.HTML 

B E S C H R I J V I N G E N V A N DE G E N O M I 

N E E R D E PROJECTEN UIT HET BASIS

ONDERWIJS V O O R DE T A A L U N I E -

O N D E R W I J S P R I J S 2000 ZIJN TE 

LEZEN IN DE WEBBROCHURE: 

WWW.TAALUNIE.ORG/ONDERWIJSPRIJS 

<£ 

tea 
-x̂ p r! 
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NIEUWSMARKT 

Gebarentaal voor Nederlands 
C o n g r e s Invoe r ing Twee ta l i g Dovenonderw i j s - Doven Ins t i tuu t H.D.Guyot - 15 en 16 november 2001 

Rijksstraatweg 63 9752 AC Haren (tekst)tel . : 050 5343941 fax: 050 5348487 email 

CONGRES INVOERING TWEETALIG DOVENONDERWIJS - DOVEN INSTITUUT H.D.GUYOT - 15 EN 

16 NOVEMBER 2001 RIJKSSTRAATWEG 63 9752 AC HAREN (TEKST)TEL.: 050 5343941 FAX: 

050 5348487 E-MAIL: CONGRES@GUYOT.NL 

Ruim vijf jaar geleden besloot Instituut 
Guyot, na intensieve voorbereiding, tot 
een belangrijke wijziging in het aanbod 
binnen onderwijs en zorg. Vanaf dat 
moment zou de Nederlandse gebarentaal 
als voer- en instructietaal de belangrijk
ste pijler worden voor de ontwikkeling 
van dove kinderen, met het Neder-lands 
als tweede taal. 

Om dit veranderingsproces te stroomlij
nen werd in 1996 het Project Invoering 
Tweetaligheid in het leven geroepen. In 
de zomer van 2000 waren de ontwikke
lingen zover gevorderd, dat besloten 
werd het Project te ontmantelen. 
Er bleek een voldoende basis gelegd 
voor de verdere groei naar een tweetalig 
instituut op het niveau van de verschil
lende afdelingen. 
Ter afsluiting van het Project Invoering 
Tweetaligheid organiseert Instituut Guyot 
op 15 en 16 november 2001 een twee
daags congres. Tijdens deze beide dagen 
zal worden getoond waartoe de keuze 
voor tweetaligheid in de afgelopen jaren 
heeft geleid en welke de visie is op de 
toekomst. Een en ander binnen het 
kader van de overige (deels externe) ont
wikkelingen van dit moment die zowel 
onderwijs als zorg betreffen. 

Voorlopig programma 15 november 2001 
Tijdens de eerste dag, die plaats vindt in 
het cultureel centrum De Oosterpoort in 
Groningen, zal via centrale lezingen wor
den ingegaan op: 
• het verloop van en het vervolg op het 

Project Invoering Tweetaligheid 1996-
2000 

• het Europees samenwerkingsproject 
Comenius betreffende tweetalig doven
onderwijs 

• resultaten van wetenschappelijk onder
zoek naar de taalontwikkeling van 
jonge dove kinderen 

• tweetaligheid en cochteaire implantatie 
Rond het laatste onderwerp zal uitge
breide discussietijd worden ingeruimd. 

16 november 2001 
De tweede dag vindt plaats op het ter
rein van Instituut Guyot. In een groot 
aantal presentaties en workshops wordt 
nader ingegaan op de praktijk van tweet
aligheid binnen de diverse afdelingen 
van het instituut. Aan de orde komen 
onder meer onderwerpen als 
Dovencultuur, positie van ouders, 
Nederlands als tweede taal, groepslo-
gopedie, scholing Nederlandse 
Gebarentaal, ontwikkeling sociale vaar
digheden, dove en slechthorende jonge-

Correspondentieadres: 
Heremaweg 20, 8444 AP Heerenveen 
Emailadres: guyot@weltengroep.nl 
Telefoonnummer: 0513-630265 
Verdere informatie kunt u t.z.t. op onze 
website www.guyot.nl verwachten. 

Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot 
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COLOFON 

VAN HOREN 
Van Horen Zeggen is een uitgave van de Vereniging 
ter Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding 
en Begeleiding van Doven in Nederland en de 
Nederlandse vereniging tot bevordering van het 
onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen 
met spraak- en/ of taalmoeilijkheden. 

HOOFDREDACTIE 
Mw. M.C. Bruins 

EINDREDACTIE 
Dhr. F. C. M. Mollee 

REDACTIE 

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

REDACTIE-ADRES 
postbus 222 
3500 AE Utrecht 
tel. 030 - 2769970 fax 030 - 2712892 

FOTOGRAFIE 
H. Op den Kamp 

OPMAAK/VORMGEVING 
AVEQ Publiciteits-vormgeving, Den Haag 

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 mogeli|k 

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. 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

ILLUSTRATOR 
Jef Horvers 

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 
ambtelijk secretariaat en ledenadministratie-
VeBOSS 
Dhr. drs. M. Strik 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht 
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892 
T. Broerse, penningmeester 
Postbus 222, 3500 AE Utrecht 
giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te 
Utrecht 

Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar 
Abonnementsprijs: fl. 45,. p e r j a a r 

(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 
1300BN 
3815 KZ 
1062 a 
1062 a 
1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
4824 DL 
6823 JC 
4812 GE 
3300 AC 
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 
3571 XH 
5263 EE 
5261 LB 
2716 KS 
8012 VA 

PLAATS 
Almere 
Almere 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Dordrecht 
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 
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 
Kon Ammanstichting 
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. 
Het Maatman-S.O. 
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. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 

: Meesinstituut 
f Mees Instituut - V.S.O. 

Dienst Ambulante Begeleiding 
Zorgcentrum Rotterdam 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Instituut voor Doven 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
ACC Bertha Muller school 
ACC De Taaikring 
ACC Alfonso Corti school - V.S.O. 
Het Klankbeeld 
Eikenheuvel - afd. I.V.D. 
Mariëlla - afd. I.V.D. 
Effatha - chr. instituut voor doven 
Enkschool 

ADRES 
Rossinistraat 5 
Postbus 1599 
Fürglerplein 7-8 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstroat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstraot 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Spriekmanlaan 16 
Bonte Wetering 89 
DirkHartogstraatlO 
W. Pyrmontweg 20 P.B. 132 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstroot 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 

Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slorem. 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. Wijnoendtslaan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Cohenlaan 6 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Zalkerbos 330 
Enkstraot 69 

TELEFOON 
036-5364814 
036-5302012 
033-4723574 
020-3460230 
020-6178617 
020-6132801 
020-6131133 
020-3460111 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
026-4464963 
026-3705850 
076-5212352 
078-6137671 
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 
030-2734827 
073-5588111 
073-5588111 
079-3294500 
038-4212959 

FAX 
036-5366386 

033-2580024 
020-6176021 
020-6178637 
020-4110428 
020-6149273 
020-6172901 
020-6151156 
026-3702277 
026-4450661 
026-4463574 
026-3705851 
076-5142325 
078-6137681 
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 
030-2940836 
073-5588516 
073-5588651 
079-3294600 
038-4218088 

E-MAIL 
klimop@x4all.nl 
stichting@gewoonanders.nl 
accpgs@acc-expertise.com 
prof.h.burgerschool@walmail.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 
VS0@iaehv.nl 
e.koppen@stg-maatman.nl 
e.koppen@stg-maatman.nl 
Enschede@ivd.nl 
kring@zeelandnet.nl 
kring@zeelandnet.nl 
cor-emous@planet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

dgs@home.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 
taalkring@acc-expertise.com 
adc@acc-expertise.com 
klankbeeld.cohenlaan@hetnet.nl 
eikenheuvel@ivd.nl 
mariello@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 
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Phonetoaram 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. 

II II III II III II III II III II I 

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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1111 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.O. 
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. artsen en de cliënt zelf worden gebruikt en kan ook dienen als hulpmiddel bij stem-
I functieonderzoek en stemdiagnostiek. IBM SpeechViewer bestaat uit een CD-ROM en 

een microfoon en draait onder Windows 95/98. 

IBM SpeechViewer III zet hoorbare elementen van stem en spraak om in 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 

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

fonatieduur, geluid en klinker volgen. 
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VeBOSS/ VEDON Conferentie 

i l - 12 april 2002 

(Zonder MKZ en zonder treinstakingen...) 

Voorstellen en ideeën voor het programma zijn van harte welkom! 

Bij twijfel: niet blijven twijfelen, maar neem contact op met de 

voorzitter van de conferentiecommissie. 

Han Alferink j.alferink@chello.nl 

http://infolilspinsDftwarE.nl
http://www.spinsoftwarB.nl
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