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VAN HOREN 

Ten geleide 
Hoewel het u misschien niet opgevallen is, u heeft nu een heel 
bijzonder exemplaar van Van Horen Zeggen te pakken. Dit 
exemplaar is de eerste uitgave die de verenigingen VEDON en 
VeBOSS samen met de Federatie van Nederlandse Audio-
logische Centra (FENAC) laten verschijnen. In het vervolg zal 
het tijdschrift representatief zijn voor het hele veld van zorg, 
begeleiding, onderwijs én diagnostiek van auditief/communi
catief beperkte kinderen en (jong) volwassenen. Iets om trots 
op te zijn. En een ontwikkeling die voor u als lezer meer 
mogelijk maakt. U zult nog breder geïnformeerd worden over 
relevante ontwikkelingen in het veld. De breedte van het veld 
is deze keer ook weer in de artikelen terug te vinden. 

De aandacht voor ernstige spraaktaalproblemen van de 
afgelopen jaren begint werkelijk resultaten op te leveren. 
In dit nummer vertellen Eliane Segers en Ludo Verhoeven van 
de soms spectaculaire resultaten van oefensessies met de 
computer bij ESM kleuters. Het fonologisch bewustzijn van 
deze kleuters met ESM kan door middel van training met 
educatieve software voor de korte maar ook voor de lange 
termijn verbeterd worden. 
In nummer 1 van dit jaar bevestigden John van Daal e.a. met 
hun onderzoeksresultaten het multidimensionale karakter 
van de taalproblemen van ESM-kinderen. Gerti Rijpma 
argumenteert nu, dat onder andere kinderen met ernstige 
fonologische problemen ook op dat enkele aspect toelaatbaar 
zouden moeten zijn tot het ESM-onderwijs. Ze levert hiermee 
een bijdrage aan de brede discussie over de indicatiecriteria 
die op 1 augustus 2002 bij de invoering van de Leerling-
gebonden Financiering zouden moeten gelden. 
De twee overige artikelen in dit nummer betreffen een onder
zoek naar het psychisch welbevinden van dove jongeren en 
een vervolg op Maatwerk (VHZ nummer 1 2001). 
De vereenvoudigde vragenlijst waarmee dove jongeren zelf 
hun emotionele en gedragsproblemen kunnen aangeven lijkt 
een zeer welkome aanvulling op het bestaande onderzoeks-
instrumentarium. Wellicht is er niet alleen bij de dove jonge
ren maar ook bij ernstig slechthorende jongeren of jongeren 
die om andere redenen taalproblemen hebben behoefte aan 
een dergelijk vereenvoudigde vragenlijst. 
Het laatste artikel beschrijft de Wetenschappelijke Evaluatie 
Tweetaligheid (WE2T) vanuit het Instituut voor Doven. 
Er worden drie deelprojecten in het kader van de invoering 
van tweetaligheid beschreven die uiteindelijk een goed beeld 
moeten opleveren van de kwaliteit van deze onderwijs
vernieuwing. Dit maakt me nieuwsgierig naar de uitkomsten. 

Marjan Bruins 
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ARTIKELEN 

Stimulering van het fonologisch 
bewustzijn van kleuters met 
ernstige spraaktaalproblemen 
door middel van educatieve software 
Eliane Segers en Ludo Verhoeven 

Samenvatting 

In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre de fonologische ontwikkeling van 

kinderen met spraaktaalproblemen kan worden gestimuleerd met behulp van 

educatieve software. In een onderzoek is nagegaan in hoeverre het programma 

Schatkist met de muis, dat primair bedoeld is voor kinderen met een normale 

taalontwikkeling, ook kan worden ingezet om de fonologische ontwikkeling van 

kinderen met een taalstoornis vooruit te helpen. Daarnaast is nagegaan in 

hoeverre het mogelijk is om de resultaten van een dergelijk programma nog te 

verbeteren door middel van spraakmanipulatie. Eerder onderzoek uit de 

Verenigde Staten heeft aangetoond dat manipulatie van het spraaksignaal 

woorddiscriminatie kan vergemakkelijken. Tevens liet men zien dat manipulatie 

van het spraaksignaal, wanneer ingebed in een softwareprogramma, voor een 

versnelling van de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn kan zorgen. 

Door middel van twee experimenten hebben we geprobeerd na te gaan of de 

auditieve discriminatie van jonge kinderen kan worden verbeterd met behulp van 

spraakmanipulatie. In het eerste experiment is daarbij gebruik gemaakt van 

natuurlijke spraak, in het tweede experiment van synthetische spraak. 

1. Inleiding 

Een jarenlange onderzoekstraditie op 
het gebied van spraakperceptie van 
kinderen met spraaktaalproblemen van 
o.a. Tallal en collega's heeft in de 
Verenigde Staten de basis gelegd voor 
het computerprogramma Fast ForWord. 
In een gedeelte van dit programma 
wordt het spraaksignaal gemanipuleerd: 
de spraak wordt vertraagd en snelle 
formanttransities (verplaatsingen van 

de tong) worden tot 20 dB versterkt. Een 
studie die in Science gepubliceerd is, liet 
zien dat kinderen die met het program
ma met gemanipuleerde spraak getraind 
waren, meer vooruit gingen dan kinde
ren die met hetzelfde programma met 
reguliere spraak getraind waren. Er wer
den leerwinsten tot twee jaar gerappor
teerd na een intensieve training van 
ongeveer 100 uur in vier weken tijd. 
Uit wetenschappelijke hoek is er nogal 
wat kritiek gekomen op dit onderzoek. 

De twee getrainde groepen verschilden 
misschien wel op meer dan alleen de 
gemanipuleerde spraak en ook andere 
factoren, zoals de intensieve begelei
ding, zouden de leerwinsten kunnen 
verklaren. 

2. Training van fonologische 
vaardigheden bij ESM-kinderen 

In een trainingsstudie is onderzocht of 
oudste kleuters met ernstige spraak-
taalmoeilijkheden in staat zijn om 
zelfstandig, met behulp van educatieve 
software, bepaalde fonologische vaar
digheden aan te leren. Centraal is daar
bij de vraag in hoeverre het fonologisch 
bewustzijn van kinderen kan worden 
gestimuleerd door het trainen van fono
logische vaardigheden, zoals klankdis
criminatie, rijm en auditieve synthese. 
Het computerprogramma dat gebruikt 
werd heet Schatkist met de muis. Dit pro
gramma richt zich op ontluikende en 
beginnende geletterdheid en wordt veel 
gebruikt in kleuterscholen in Nederland. 
In het onderzoek is tevens nagegaan in 
hoeverre spraakmanipulat ie de leer
effecten van het programma vergroot. 
Om de effecten van het manipuleren van 
spraak te onderzoeken, hebben we de 
spraak van het hiervoor genoemde 
computerprogramma gemanipuleerd op 
dezelfde wijze als in het onderzoek uit 
de Verenigde Staten. 
Oudste kleuters van twee ESM-scholen 
hebben tussen de herfst- en de kerst
vakantie gewerkt met een onderdeel van 
het programma. Dit onderdeel is speci
fiek gericht op rijmen en plakken. 
Voor en na de training zijn verschillende 
testen afgenomen: rijmen, woordanalyse 
(het aantal woorden in een zin tikken), 
foneemanalyse, synthese van letter
grepen en synthese van klanken. 
Vier maanden na de training zijn de 
testen nogmaals afgenomen. 
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De kinderen werkten allemaal 14 keer 
een kwartier met het programma in een 
periode van vijf weken. De groep kinde
ren was op basis van de voortesten en de 
Raven Coloured ingedeeld in drie 
gematchte groepen: een groep die trai
ning kreeg met normale spraak, een 
groep die training kreeg met gemanipu
leerde spraak (als in Fast ForWord) en 
een controlegroep die een woorden
schattraining kreeg met hetzelfde com
puterprogramma. In Figuur 1 zijn 
schermafdrukken van het programma te 
zien die een beeld geven van de training. 

Gemotiveerde kinderen leren immers 
meer dan minder gemotiveerde kinde-

Figuur 1 : s c h e r m v o o r b e e l d e n van het c o m p u 
t e r p r o g r a m m a . Het k ind moet b i j v o o r b e e l d 
twee r i jmende p laa t jes b i j e lkaar z o e k e n , 
of de k lanken synthet iseren d i e he l c l o w n t j e 
zegt ( b i j v o o r b e e l d s-oe-p). 

De resultaten van het onderzoek laten 
zien dat de kinderen van de twee trai
ningsgroepen meer vooruit gaan op de 
testen dan de kinderen uit de controle
groep. Het verschil in leerwinst tussen 
de controlegroep en de trainingsgroepen 
wordt vier maanden na de training, in 
het voorjaar, opnieuw gevonden (zie 
Figuur 2). Dit betekent dat het geleerde 
is blijven hangen en dat de kinderen blij
vend voordeel hebben van deze korte, 
maar intensieve training. Wij denken dat 
naast de training zelf ook de interesse 
die de kinderen hadden voor de com
puter en het plezier dat ze hadden in 
het werken met het programma van 
invloed zijn geweest op de leerwinst. 

Q»"M 

controkct»p p tnmi* potptn 

Figuur 2 : de k inderen uit de g e t r a i n d e 
g r o e p e n g a o n meer vooru i t d a n de k inderen 
uit de c o n t r o l e g r o e p . Het versch i l is ook vier 
m a a n d e n na de t ra i n i ng nog mee tbaar 

De spraakmanipulat ie heeft geen 
invloed op de leerwinst. De twee 
getrainde groepen (met en zonder 
spraakmanipulatie) verschillen niet van 
elkaar. Een reden hiervoor zou kunnen 
zijn dat, hoewel intensief, de training bij 
lange na niet zo intensief is als de trai
ning die bij Fast ForWord wordt gegeven. 
Hierbij bestond de training uit drie uur 
per dag, vijf dagen per week in het labo
ratorium en een tot twee uur per dag, 
zeven dagen per week huiswerk. De 
training duurde vier weken. Kinderen 
hadden in die korte tijd ongeveer 100 
uur training (tegenover 14 keer een 
kwartier, dus drie en een half uur in ons 
experiment). Misschien zouden we na 
een dergelijke intensieve training wel de 
effecten van spraakmanipulatie zien. 

In de volgende twee paragrafen zullen 
studies beschreven worden die nagaan 
of er wel effecten van spraakmanipulatie 
te vinden zijn op de discriminatievaar-
digheden van kleuters. Kinderen die 
moeite hebben om bepaalde woorden te 
discrimineren, hebben later vaak proble
men in het taalonderwijs. Het manipule
ren van spraak zou dan een middel 
kunnen zijn om deze problemen te 
verkleinen. In de eerste studie wordt het 
spraakalgoritme uit Fast ForWord nader 
onderzocht. In de tweede studie worden 
twee vormen van vertraging bekeken. 

3. Effecten bij manipulatie 
van natuurlijke spraak? 

De non-woorden /b> en /d> waar veel
vuldig gebruik van wordt gemaakt in 
spraakperceptie-onderzoek, zijn van 

elkaar te onderscheiden op een klein 
stukje spraak: de overgang van de 
plosief naar de klinker. Dit gebeurt zeer 
snel, in een periode van ongeveer 45 
msec. Dit is een snelle transitie van de 
tweede formant (F2), die de positie van 
de tong vertegenwoordigt. Bij / b ^ 
begint de tong tegen de ondertanden, bij 
/d> tegen de boven tanden. Kinderen 
met spraaktaalproblemen zijn veel 
slechter in het discrimineren van deze 
nonwoorden dan kinderen zonder 
spraaktaalproblemen. Het onderzoek 
van Tallal en collega's uit de jaren '70 en 
'80 laat zien dat wanneer deze snelle 
formanttransitie vertraagd wordt (tot 
200%), kinderen met spraaktaal
problemen ze evengoed kunnen 
discrimineren als een controlegroep. 
Op basis van dit onderzoek en onder
zoek bij apen dat de 'plasticiteit van het 
brein' aantoont (een onderzoek van 
Merzenich en collega's), wordt in 1996 
Fast ForWord op de markt gebracht 
waarbij de aangeboden spraak gemani
puleerd wordt. De spraak wordt echter 
volledig vertraagd (150%), terwijl de 
snelle formanttransities tot 20dB ver
sterkt worden. 

Deze vorm van spraakmanipulatie is 
nog nooit getest in een wetenschappelijk 
experiment. Tallal e.a. testten immers de 
gedeeltelijke vertraging van het spraak
signaal. Wij hebben de twee onderdelen 
van de manipulatie gesplitst en zo ver
schillende vormen van manipulatie toe
gepast op een set woorden: 
- normale spraak 
- spraak die 150% vertraagd is 
- spraak waarbij snelle F2 transities tot 

20dB versterkt worden 
- spraak die 150% vertraagd is en waar

bij tevens snelle F2 transities vertraagd 
worden 

De test, die bij oudste kleuters uit het 
reguliere onderwijs en het ESM-onder-
wijs is afgenomen, is een selectie van de 
moeilijkste contrasten uit de discrimina
tie-toets van de Taaltoets Allochtone 
Kinderen: / b / - / p / , / d / - / t / , / v / - / w / , 
/ h / - / g / en / b / - / d / . De spraak werd 
opgenomen in een studio en ingespro
ken door een professionele spreekster. 
Manipulatie van de spraak is gedaan 
met behulp van het programma Praat 
van de Universiteit van Amsterdam. 
Kinderen zaten tijdens het experiment 
achter een knoppenkast. Ze moesten 
aangeven of de woordparen die ze hoor
den hetzelfde of verschillend waren. 
Boven de knoppen waren met kleur en 
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vorm twee dezelfde en twee verschillen
de symbolen weergegeven. Van tevoren 
was getest of de kinderen geen moeite 
hadden met de taak zelf en het onder
scheid 'hetzelfde'/ 'verschillend'. 
Het onderzoek toonde geen verschillen 
aan tussen de verschillende vormen van 
spraakmanipulatie. De kinderen konden 
niet beter discrimineren wanneer de 
spraak gemanipuleerd was. Zoals 
verwacht maakten de kinderen uit het 
reguliere onderwijs minder fouten dan 
de kinderen uit het ESM-onderwijs. 
De s temhebbend/s temloos contrasten 
bleken voor beide groepen moeilijker te 
zijn dan de plaats-contrasten. 

Doordat in deze studie geen effecten van 
spraakmanipulatie worden gevonden, 
rijst de vraag of ze bij synthetische 
spraak wel worden gevonden bij de 
kinderen met spraaktaalproblemen in 
Nederland. 

4. Effecten bij manipulatie 
van synthetische spraak? 

Om dit te testen hebben we een experi
ment uitgevoerd met synthetische 
spraak. Daarbij werd gekeken of het 
helemaal vertragen van de spraak te 
prefereren is boven het gedeeltelijk ver
tragen (alleen de snelle formanttransi
tie). De volledige vertraging wordt 
gebruikt in het programma Fast 
ForWord, de gedeeltelijke vertraging in 
eerdere experimenten van Tallal en col
lega's. Een andere onderzoeker, 
Leonard, denkt dat de relatieve snelheid 
van de formanttransitie ten opzichte van 
de rest van het spraaksignaal van belang 
is. Hij gaat er dus vanuit dat gedeeltelij
ke vertraging wel effect heeft, maar vol
ledige vertraging niet. 

Bij het experiment zijn met medewer
king van de vakgroep Taal en Spraak 
van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen vier woorden geconstrueerd: 
/ b a r t / en een non-woord waarbij de F2 
tegengesteld loopt (ongeveer / t jart /)en 
/ b o t / en een non-woord waarbij de F2 
tegengesteld loopt (ongeveer / t jo t / ) . De 
spraak werd op drie manieren gepresen
teerd aan de kinderen: 
- normaal 
-150% volledig vertraagd 
- 150% snelle transitie vertraagd 
De kinderen die meededen aan het expe
riment waren oudste kleuters uit het 
reguliere en ESM-onderwijs. 
Kinderen hadden twee kaartjes voor 

zich; bij conditie 'boot' een geel kaartje 
met een boot erop en een blauw kaartje 
met een doorgestreepte boot erop. Idem 
voor conditie 'baard', maar dan met een 
plaatje van een baard. 

Spraakmanipulatie is zinvol 
bi j zeer intensieve training 

Allereerst hoorden ze door de koptele
foon tien keer het juiste woord (gele 
kaartje). Daarna hoorden ze tien keer het 
foute woord (beginklank leek meest op 
een tj) (blauwe kaartje). Vervolgens 
begon de training. Ze kregen 24 items te 
horen en moesten aanwijzen of ze het 
woordje bij het blauwe of bij het gele 
kaartje hoorden. Er werd feedback gege
ven. Daarna was een training waarbij ze 
twaalf keer twee woordjes achter elkaar 
hoorden. Dit kon twee keer het woordje 
bij het gele kaartje zijn, twee keer het 
woordje bij het blauwe kaartje, eerst geel 
dan blauw of eerst blauw dan geel. Ook 
hier werd feedback gegeven. Tot slot 
kwam de test. Ze hoorden nu 24 keer 
twee woordjes achter elkaar en moesten 
aanwijzen wat ze hoorden. Nu werd 
geen feedback gegeven. 
Het werd goed gerekend als het kind 
hoorde of de twee aangeboden woorden 
hetzelfde of verschillend waren. Dus als 
ze twee keer blauw aanwezen terwijl het 
twee keer geel was, werd dit goed gere
kend. Twee keer blauw terwijl het 
blauw-geel was, was fout. 
Opnieuw maakten de kinderen uit het 
reguliere onderwijs minder fouten dan 
de ESM-kinderen. Verder konden we bij 
het contrast / b a r t / aantonen dat bij 
normale spraak meer fouten werden 
gemaakt dan bij gemanipuleerde spraak. 
Helemaal of gedeeltelijke vertraging 
maakte niet uit. Waarom we bij het ene 
contrast wel en bij het andere contrast 
niet een effect van spraakmanipulatie 
vinden is moeilijk te verklaren. Een 
reden zou kunnen zijn dat bij / b o t / de 
F2 transitie niet zo steil is, slechts van 
800 naar 950Hz (bij het contrast van 2000 
naar 950Hz). Het verschil is echter bij 
beide contrasten 1200Hz; bij / b a r t / ver
andert de F2 van 800 naar 1320 en van 
2000 naar 1320 Hz. 

5. Discussie en conclusie 

In een computertraining bij oudste kleu
ters uit het ESM onderwijs worden posi
tieve effecten gevonden na een training 
van 14 keer een kwartier. Het feit dat de 

effecten ook nog vier maanden na de 
training zichtbaar zijn, is zeer verheu
gend. Leerkrachten verwachtten dat de 
training eventueel wel op korte termijn 
effect zou hebben, maar dat het geleerde 
ook weer snel vergeten zou zijn. Dit 
blijkt dus niet het geval te zijn. Het 
inzetten van geschikte software op de 
scholen is daardoor zeker aan te raden. 
Doordat bijgehouden wordt wat de kin
deren doen, verliest de leerkracht of 
logopedist niet het overzicht. De kinde
ren zelf ervaren het werken met de com
puter als plezierig. Het is voor hen 
waarschijnlijk prettig dat de computer 
feedback geeft, terwijl geen volwassene 
meekijkt die kan zien of het kind een 
fout maakt. Dit maakt het trainen tot een 
veilige gebeurtenis. 

Er worden geen effecten van spraak
manipulatie gevonden in de computer
training. Dit zou zowel aan het feit 
kunnen liggen dat hier natuurlijke 
spraak gebruikt is, als aan het feit dat de 
training kort was ten opzichte van de 
100 uur training die bij Fast ForWord 
werd gedaan. 

Het inzetten yan 
geschikte software is 

zeker aan te raden 

Bovenstaande drie studies zijn niet in 
tegenspraak met het onderzoek uit 
Amerika. Bij synthetische spraak vinden 
ook wij (bij een van de twee contrasten) 
positieve effecten van spraakmanipula
tie. Dit geldt zowel voor volledig ver
traagde spraak als voor spraak waarbij 
alleen de snelle formanttransities ver
traagd zijn. Bij natuurlijke spraak wordt 
dit effect niet gevonden. Dit is echter 
niet eerder onderzocht in een weten
schappelijke studie. Een verklaring hier
voor zou kunnen zijn dat bij natuurlijke 
spraak er te veel afleiding is van de snel
le formanttransitie die de noodzakelijke 
informatie bevat om te kunnen discrimi
neren. Met andere woorden: bij natuur
lijke spraak is er wellicht meer 'ruis' 
aanwezig die de aandacht afhaalt van de 
snelle formanttransitie, terwijl deze bij 
de 'kale' synthetische spraak duidelijker 
aanwezig is. 

Wij denken dat spraakmanipulat ie 
alleen dan zinvol zou kunnen zijn, wan
neer een zeer intensieve training wordt 
gegeven. Echter, het onderzoek uit 
Amerika toont niet eenduidig aan dat 
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een training- en controlegroep alleen 
wat betreft spraakmanipulat ie van 
elkaar verschillen. De oefeningen van de 
controlegroep zijn niet volledig gelijk 
aan die van de trainingsgroep. De 
gevonden verschillen zijn wellicht ook 
hierdoor te verklaren. Het feit dat we na 
een korte training positieve resultaten 
vinden die ook vier maanden na de trai
ning nog merkbaar zijn lijkt ons interes
santer voor de praktijk. 
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Indicatiestelling bij 
kinderen met ernstige 
spraakstoornissen 
Gerti Rijpma 

Samenvatting 

Bij de nieuwe wijze van indicatiestelling voor het SH/ESM-onderwijs dreigt een 

groep kinderen buiten de boot te vallen: kinderen met ernstige spraakproblemen. 

Deze groep kinderen zal problemen ondervinden bij toelating tot SH/ESM-

onderwijs omdat een aangemeld kind bij die nieuwe indicatiestelling op 

minimaal twee aspecten moet uitvallen om te worden toegelaten. Kinderen met 

een spraakstoornis vallen echter slechts uit op één aspect. Het gaat hierbij om 

kinderen die nu wél tot de populatie leerlingen op SH/ESM-scholen behoren: 

kinderen met spraakproblemen ten gevolge van schizis, kinderen met een verbale 

ontwikkelingsdyspraxie en kinderen met een ernstige fonologische stoornis. In dit 

artikel wordt het probleem van indicatiestelling bij kinderen met ernstige spraak

stoornissen geschetst en worden oplossingen voorgesteld. 

. 

f 

1. Inleiding 

Wegens de in 1997 voorgestelde wet op 
de leerlinggebonden financiering (LGF) 
is de toelatingsprocedure voor SH/ESM 
(cluster 2) scholen aan het veranderen. 
Er gaat gewerkt worden volgens de 
zogenaamde slagboomdiagnostiek. Op 
basis van de toelaatbaarheidsbepaling 
gaat de slagboom voor een kind open of 
blijft deze gesloten. Achter de slagboom 
bevindt zich de SH/ESM-school. 
De toelaatbaarheid van een kind is 
afhankelijk van de stoornis, en van de 
gevolgen (of de te verwachten gevolgen) 
van de stoornis voor het volgen van 
onderwijs: de belemmering in de onder-
wijsparticipatie. 

Zowel stoornis als onderwijsbelemme-
ring moeten aanwezig zijn om een toe
laatbaarheidsbepaling voor plaatsing of 
ambulante begeleiding vanuit het 
SH/ESM- onderwijs te kunnen afgeven. 

2. Bepalen van de stoornis 

Met het oog op de indicatiestelling is 
een model ontwikkeld om de spraak-
/ taals toornis van het aangemelde kind 
in kaart te kunnen brengen: het 
VeBOSS-model. Dit model bestaat uit 
de volgende zes componenten (aan een 
heldere omschrijving van alle compo
nenten wordt in VeBOSS-verband nog 
gewerkt): 

1. spraakproductie 
2. spraakperceptie 
3. morfosyntactische kennis 
4. lexicale semantische kennis op woord 

en zinsniveau 
5. verbaal leervermogen waaronder 

taalinhoud en taaldenkrelaties 
6. pragmatiek 

Wanneer mag van uitval op een aspect 
gesproken worden bij een kind? 
De afwijking ten opzichte van het 
gemiddelde moet tenminste -1.4 stan
daarddeviat ie bedragen, daar waar 
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genormeerde onderzoeksinstrumenten 
voorhanden zijn. 

Genormeerde instrumenten 
ontbreken nog 

Slechts voor twee aspecten zijn op dit 
moment gestandaardiseerde onder
zoeksinstrumenten beschikbaar: bij 
aspect 3 (morfosyntactische kennis) en 
aspect 4 (lexicale semantische kennis) 
kunnen voor een grote groep van de aan 
te melden kinderen testen gedaan wor
den waarvan het resultaat in standaard
deviatie wordt uitgedrukt. 
Voor delen van component 2 (spraakper-
ceptie) zijn onderzoeksinstrumenten in 
ontwikkeling. Bij de overige drie aspec
ten 1 (spraakproductie), 5 (verbaal leer
vermogen) en 6 (pragmatiek) wordt de 
uitval bepaald door een expliciete ver
klaring van een deskundige waarom er 
sprake is van een ernstige uitval op een 
aspect (VeBOSS ESMagazine 7). Het 
vaststellen van de stoornis wordt bij 
genoemde drie aspecten gedaan door 
observatie, omdat genormeerde instru
menten vooralsnog ontbreken. 

3. Gewijzigde criteria voor werking van 
de slagboom en de gevolgen hiervan 

Aanvankelijk was het plan om de slag
boom open te laten gaan bij uitval op 
één aspect, zoals de VeBOSS meldt in de 
notitie 'classificatie van ernstige spraak-
/taalmoeilijkheden: naar een model van 
slagboomdiagnostiek' (1998, zie ook 
Verhoeven 1998 in VHZ): 
"Een uitval op één van deze componen
ten (zie paragraaf 2) is in beginsel vol
doende om de slagboom in beweging te 
zetten, uiteraard gegeven een eveneens 
gesignaleerde onderwijsbeperking." 

Sinds juli 2000 is het criterium van uitval 
op één van de componenten echter 
gewijzigd.Bij de huidige indicatiecriteria 
dient een kind namelijk op minimaal 
twee aspecten uitval te laten zien om 
door de slagboom te komen. Eerder is 
het criterium -2 standaarddeviatie ver
vangen door -1.4 standaarddeviatie. 
Wat zijn de gevolgen van deze verschui
ving van één naar twee aspecten? 
Kinderen met primaire taalontwikke
lingsstoornissen hebben vaak proble
men op meerdere gebieden van de taal. 
Dit geldt echter niet op dezelfde manier 
voor kinderen met ernstige spraakpro-
blemen. Er zijn bij deze groep kinderen 

niet altijd problemen met de spraakper-
ceptie aanwezig (aspect 2). Verder heb
ben deze kinderen niet per definitie 
naast hun spraakstoornis (uitval op 
aspect 1 spraakproductie) ook morfo
syntactische, semantische of pragmati
sche problemen (aspect 3, 4 en 6). Van 
den Dungen en Verboog (1993) melden 
hierover dat typisch motorische en neu
rologische articulatiestoornissen geheel 
onafhankelijk van taalontwikkelings
stoornissen kunnen optreden. Ook van 
fonologische problemen is bekend dat 
deze op zichzelf staand kunnen voorko
men (Howell en Dean, 1998). Fonologie 
valt in het VeBOSS-model onder aspect 1 
spraakproductie. 

Fonologische problemen 
kunnen op zichzelf 
staand voorkomen 

Een voorbeeld van zo'n kind is Maarten. 
Maarten, 3,8 jaar, is een kind met een 
spraakstoornis. Hij heeft, zoals uit afna
me van de Reynell Test voor Taaibegrip 
en de Schlichting Test voor 
Taaiproductie blijkt, een leeftijdsade-
quaat taaibegrip, een zinsproductie
niveau rond leeftijdsniveau en een goed 
ontwikkelde actieve woordenschat . 
Wat articulatie betreft valt op te merken 
dat er sprake is van hypernasaliteit. 
Er is een duidelijke syllabestructuur 
aanwezig. Het intonatiepatroon is goed 
(hierdoor is hij voor onderzoeker bin
nen de context te verstaan). Uit een 
FAN-analyse blijkt onder meer dat 
Maarten drie klanken verworven heeft: 
/]/, / h / en / d / . De / m / en de / n / zijn 
in ontwikkeling. 

Maarten uit zich als volgt: 
- hie ghigge hahoojeg in 
- hauwe hoeme hiehe hoehe, hij ig ee hee 

hauw 
- i hoo je we maa i hie je hie 
- o, oewehahhe! 

Wat Maarten zegt is: 
- hier zitten cadeautjes in 
- blauwe groene witte groen, er is heel 

veel blauw 
- ik hoor je wel maar ik zie je niet 
- oh, oelewapper! 

Hoe kun je op school 
functioneren als niemand 

je kan verstaan? 

Twee zaken zijn van belang bij de toela
tingsprocedure van kinderen tot het 
SH/ESM-onderwijs: enerzijds het vast
stellen van de stoornis, anderzijds het 
bepalen van de onderwijsbelemmering. 
De onderwijsbelemmering is voor kin
deren zoals Maarten wel degelijk aan
wezig: hoe kun je op school functioneren 
als niemand je kan verstaan? De moeite 
die kinderen met ernstige spraakstoor-
nissen hebben om zich verstaanbaar uit 
te drukken zet het deelnemen aan inter
actie met de leerkracht en met klasgeno
ten onder grote druk. Deze kinderen 
komen in een sociaal isolement en trek
ken zich terug tijdens interactieve leer
momenten. Dit heeft verstrekkende 
gevolgen: voor hun verdere taalontwik
keling (zij kunnen problemen op andere 
taalaspecten gaan ontwikkelen), voor 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling en 
voor hun algehele cognitieve ontwikke
ling. Kinderen met ernstige spraakstoor-
nissen zijn, om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen, aangewezen op SH/ESM-
onderwijs om twee redenen: aanpassing 
en remediering. Enerzijds vanwege het 
communicatief veilig klimaat zoals het 
SH/ESM-onderwijs dat biedt (aanpas
sing). Anderzijds is in het SH/ESM-
onderwijs veel expertise bij de logope
disten aanwezig om kinderen zoals 
Maarten te kunnen behandelen (reme
diering). 
Het indicatieprobleem bij kinderen met 
een spraakstoornis is eerder reeds 
onderkend, namelijk aan het begin van 
het ontwikkeltraject indicatiestelling. In 
het stuk 'standpunt inzake indicatiestel
ling' (VeBOSS, 1997) wordt een deel van 
deze groep genoemd onder 'probleem
gebieden': 
"In de voorgestelde systematiek van 
indiceren lijkt nog weinig plaats te zijn 
voor dyspractische kinderen...". 

Met de huidige, gewijzigde criteria zijn 
de destijds reeds gesignaleerde proble
men voor de kinderen met spraaktaal-
stoornissen, des te groter geworden. Dit 
geldt ook voor anderen die uitvallen op 
één aspect: in het hierboven genoemde 
stuk worden ook kinderen met stoornis
sen uit het autistisch spectrum genoemd 
als probleemgebied. Deze groep valt 
echter buiten het bestek van dit artikel. 

4. Mogelijke oplossingen 

Wanneer het aanvankelijke criterium 
van uitval op één component gehan
teerd zou worden, zou er geen toe-
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latingsprobleem zijn voor kinderen met 
ernstige spraakstoornissen. 
Bij het hanteren van uitval op minimaal 
twee componenten is er een aantal moge
lijkheden om kinderen met ernstige 
spraakstoornissen tóch de slagboom te 
laten passeren. Echter, aan deze moge
lijkheden zijn ook nadelen verbonden. 
Eén mogelijkheid om kinderen met ern
stige spraakstoornissen toch te indiceren 
voor SH/ESM-onderwijs is volgens 
sommigen de mogelijkheid die de wet op 
de leerlinggebonden financiering (LGF) 
biedt om uitzonderingen te maken. De 
uitwerkingsnotitie LGF meldt: 
"De indicatiecriteria kunnen ruimte bie
den tot afwijking voor de Cvl (Centrale 
Commissie van Indicatiestelling). Indien 
de Cvl vaststelt dat een leerling niet aan 
de indicatiecriteria voldoet, maar dat de 
problematiek van de leerling in ernst 
vergelijkbaar is met die van leerlingen 
die wel aan de criteria voldoen, kan de 
Cvl beslissen tot toelaatbaarheid. De Cvl 
motiveert de beslissing ten behoeve van 
de LCTI (Landelijke Commissie Toetsing 
Indicatiestelling)". 

Of, anders verwoord in de Gele katern 
van Uitleg (november 2000): 
"Een leerling is toelaatbaar tot het (V)SO 
of komt in aanmerking voor leerlingge
bonden financiering indien er sprake is 
van een structurele belemmering in de 
onderwijsparticipatie ten gevolge van 
de beschreven stoornissen en/of beper
kingen dan wel ten gevolge van stoor
nissen en /of beperkingen waarvan 
expliciet onderbouwd wordt dat zij een 
even zware belemmering in de onder
wijsparticipatie veroorzaken als bij leer
lingen die wel aan de criteria voldoen". 

Indicatie is nodig op 
één of twee aspecten 

Deze mogelijkheid van ruimer indiceren 
heeft verscheidene nadelen.Ten eerste 
zijn groepen kinderen afhankelijk van 
een uitzonderingspositie. Dat betekent 
dat een individuele onderzoeker het kind 
als uitzondering moet aanmerken en dit 
moet motiveren, in de hoop dat deze 
onderbouwing door anderen wordt over
genomen. Een uitzondering moet 
gemaakt worden, terwijl het hier in feite 
een groep kinderen betreft die tamelijk 
helder omschreven kan worden. Het kan 
niet de bedoeling van de nieuwe indica
tieprocedure zijn dat vooraf een groep 
uitzonderingen wordt toegevoegd. De 
nieuwe indicatieprocedure is er immers 

op gericht een heldere procedure te ver
krijgen, gestuurd door een uitgewerkt 
protocol, met duidelijke toelatingscrite
ria. Een laatste kanttekening is dat op dit 
moment lang niet alle onderzoekers op 
de hoogte blijken te zijn van deze ruime
re indicatiemogelijkheid die de wet biedt. 
Een tweede optie zou zijn om kinderen 
met spraakstoornissen ook een uitval toe 
te kennen op aspect 3 (morfosyntacti-
sche kennis), aspect 4 (lexicale en 
semantische kennis) en pragmatisch 
gebied (aspect 6). Kinderen met spraak
stoornissen zijn immers slecht verstaan
baar bij de taaiproductie en woorden-
schattesten, de onderzoeker kent daar
om een lage score toe en het kind vol
doet dus aan een afwijking van minstens 
-1.4 s.d. op deze aspecten. 
Ook deze tweede mogelijkheid is naar 
mijn mening allerminst een gelukkige 
oplossing en ethisch gezien discutabel. 
Het risico bestaat dat het spraakgestoor-
de kind andere stoornissen in de schoe
nen worden geschoven. Een kind met 
een spraakstoornis kan wel degelijk het 
vermogen bezitten regels af te leiden om 
woorden te vervoegen en te verbuigen 
en zinnen te vormen (morfosyntactische 
kennis), kan een leeftijdsadequaat aantal 
en soort woorden begrijpen en gebrui
ken (lexicale en semantische kennis) en 
kan ook zijn uitingen aanpassen aan 
gesprekspartner, context en situatie 
(pragmatiek). 

Mogelijkheid drie is het aanpassen van 
het VeBOSS-model: door het aspect 
spraakproductie los te koppelen van de 
andere vijf aspecten, kan een kind met 
een ernstige spraakstoornis toch worden 
toegelaten. Nadeel hiervan is dat de 
slagboom gesloten blijft voor andere 
groepen met uitval op één aspect. 

5. Aanbeveling 

Wat is dan wel een goede oplossing voor 
het indicatieprobleem bij kinderen met 
ernstige spraakstoornissen? 
De beste optie is heroverweging van het 
besluit om de indicatiestelling te baseren 
op uitval op minimaal twee aspecten. 
Uitval op één aspect van het VeBOSS-
model is dan voldoende om van een 
stoornis bij een kind te spreken. 
Wanneer dit oorspronkelijke uitgangs
punt (uitval op één aspect) wordt gehan
teerd, vallen kinderen met ernstige 
spraakstoornissen niet buiten de boot. 
Zij worden toch geplaatst in het 
SH/ESM-onderwijs en krijgen zo de 
hulp die zij hard nodig hebben. 
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DOVE JONGEREN SPREKEN VOOR ZICHZELF OVER ZICHZELF 

Dove jongeren spreken voor 
zichzelf over zichzelf 
Onderzoek naar psychisch welbevinden 

Theo van Eldik 

Samenvatting 

Recent is er informatie verzameld met de dovenvertaling van de Youth Self Report 

(YSR). Deze dovenvertaling YSR, bedoeld om de sociale competentie en de 

emotionele/gedragsproblemen van dove jongeren van 11-18 jaar in kaart te 

brengen, bleek geschikt om door dove jongeren zelfstandig te worden ingevuld. 

De uitkomsten wijzen erop dat ca. 29% van de dove jongeren behoorlijke 

problemen in het eigen functioneren ervaart. Aanbevolen wordt om de doven

vertaling YSR meer te gaan gebruiken binnen onderwijs en opvoeding aan 

doven. Met deze vragenlijstmethode kan uit eerste hand, van dove jongeren zelf, 

informatie verkregen worden over hun psychisch functioneren. Met de uitkomsten 

zou in de praktijk meer aandacht gegeven kunnen worden aan het bevorderen 

van het psychisch welbevinden van dove jongeren. 

1. Inleiding 

Informatie omtrent het psychisch welbe
vinden van dove kinderen en jongeren 
wordt merendeels verzameld bij derden 
en niet bij de doven zelf. De reden hier
voor ligt voor de hand: de communica
tie tussen horenden en doven blijkt toch 
steeds weer moeizaam te verlopen, 
zowel via het woord als via schrifttaai. 
Om dit communicatieprobleem via het 
woord op te lossen wordt dikwijls een 
tolk (NGT of NmG) ingeschakeld. Met 
een tolk is het zeker mogelijk een brug 
te slaan tussen de horende en de dove, 
maar iedereen die ervaring heeft met 
doven weet dat het het meest plezierig 
en efficiënt is als er sprake is van een 
directe communicatie, zonder tussen
komst van een tolk (een erkende tolk, 
dan wel een collega die erg bedreven is 
in gebaren(taal)). Indien met een dove 
persoon persoonlijke informatie wordt 
gewisseld, is de noodzaak van een 
goede communicatie nog groter (Elliot, 
Glass & Evans, 1987). Een mogelijkheid 

om het probleem van de leesbaarheid 
van schrifttaai aan te pakken wordt wel 
opgelost door teksten te vereenvoudi
gen. Daarbij dient de 'vertaler' in alle 
gevallen rekening te houden met het 
begripsniveau van de dove, maar zeker 
ook met de inhoud van de (oorspronke
lijke) tekst. Nog een derde mogelijkheid 
is om 'visuele vertalingen' van teksten 
te maken op cd-rom of video. De ver
schillende methoden om doven tege
moet te komen in de communicatie 
(tolk, tekstaanpassing, e.d.) worden in 
principe als complementair gezien, 
maar afhankelijk van de doelstelling of 
doelgroep kan beter voor de ene of 
andere werkwijze gekozen worden. Zo 
spreekt het voor zich dat in een hulp-
verleningsgesprek eerder een tolk inge
zet wordt, dat een docent voor zijn leer
lingen een 'vertaling' van teksten repro
duceerbaar maakt en dat een onderzoe
ker die op grote schaal doven wil inter
viewen eerder voor een visuele produc
tie (van bijvoorbeeld een vragenlijst) zal 
kiezen. In dit artikel wordt ingegaan op 

een schriftelijke vertaling van een 
bestaande vragenlijst naar het psychisch 
welbevinden van jongeren, waarbij de 
oorspronkelijke tekst voor horende jon
geren zo nauwkeurig mogelijk is 
gevolgd. Daarover later meer. 
Derden, ook wel informanten genaamd, 
bij wie informatie over dove kinderen 
ingewonnen wordt, zijn vaak de ouders 
en natuurlijk is ook te denken aan leer
krachten en groepsbegeleiders. 

De informatie die gegeven 
wordt over kinderen wordt 

'gekleurd' door de informant 

Uit internationaal onderzoek komt naar 
voren dat de informatie die gegeven 
wordt over kinderen 'gekleurd' wordt 
door de informant (Achenbach, 
McConaughy & Howell, 1987). 
Met gekleurd wordt gedoeld op de 
eigen manier van kijken naar een 
kind/jongere door de informant; ieder 
heeft een eigen waarneming - ook wel: 
perceptie - op gebeurtenissen, gedrag, 
ideeën, gevoelens etc. In onderzoeken 
naar het psychisch welbevinden van 
dove kinderen heeft Van Eldik (1998a; 
1998b) tot dusverre gebruik gemaakt 
van de informanten ouders, leerkrach
ten en groepsbegeleiders. Ook uit die 
onderzoeken komt naar voren dat de 
betreffende informanten het gedrag van 
dove kinderen verschillend beoordelen. 
Zo lijken moeders vooral gevoelig te zijn 
voor de emotionele problemen van hun 
kind, problemen die over het algemeen 
minder direct waarneembaar zijn. 
Vaders rapporteren daarentegen eerder 
gedrag waarvan de omgeving last heeft 
(vechten, druk doen, liegen, stelen, e tc) . 
Ook leerkrachten melden over het alge
meen vooral problemen die zichtbaar 
zijn; reden hiervoor is dat zulk gedrag 
het klassengebeuren nadelig beïnvloedt 
(druk doen, ruzie met klasgenootjes, 
aandacht er niet bij hebben, etc). 
Groepsbegeleiders, die over het alge
meen minder problemen dan ouders 
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rapporteren, melden hoofdzakelijk 
sociale problemen (omgang met ande
ren), teruggetrokken en agressieve 
gedragsuitingen. Hoewel de rapportage 
van de informanten dus verschillend is, 
lijkt dit voornamelijk iets te zegen over 
de informant zelf en de situatie waarin 
de beoordeelde gezien en meemaakt 
wordt. Het blijkt evenwel ook dat, hoe
wel de percepties verschillen, er een 
zekere overlap bestaat tussen de beoor
delingen van verschillende informanten 
over het gedrag van hetzelfde kind. 
Deze overlap bedraagt, afhankelijk van 
de informanten die vergeleken worden, 
en afhankelijk van de aard van de emo
tionele/gedragsproblemen ca. 10-40% 
(Van Eldik, 1998a). Nog opgeworpen 
zou kunnen worden dat de vragenlijsten 
of observatieschalen waarmee proble
men in het gedrag 'gemeten' worden 
ondeugdelijk zijn. Die ondeugdelijkheid 
zou dan een verklaring geven waarom 
de informatie op verwante vragenlijsten, 
ingevuld door verschillende informan
ten, van elkaar afwijkt. Deze verklaring 
lijkt evenwel niet houdbaar omdat de 
afzonderlijke vragenlijsten of observa
tieschalen in zichzelf goede eigenschap
pen hebben en meten waarvoor ze 
bedoeld zijn (Veerman, 1996). 

2. Het onderzoek 

Voor het onderzoek waren drie doelen 
geformuleerd: 1) de dovenvertaling van 
een bestaande gedragsvragenlijst bezien 
op zijn gebruiksmogelijkheden voor 
dove jongeren, en 2) vaststellen met de 
dovenvertaling welke emotionele en 
gedragsproblemen dove jongeren rap
porteren. Ten aanzien van de tweede 
doelstelling moet opgemerkt worden 
dat de dovenvertaling YSR nog niet 
gevalideerd is: afname van de doven
vertaling YSR moet nog bij horende jon
geren uitgevoerd worden. Bij de beoor
deling van de uitkomsten op de doven
vertaling YSR, die gebaseerd zijn op de 

normen van horende jongeren, moet 
hiermee dus rekening gehouden wor
den. Dit heeft als consequentie dat uit
komsten van doven op de dovenvert
aling YSR wel onderling vergeleken 
kunnen worden, maar dat nog niet pre
cies bekend is hoe de scores van dove 
jongeren hierop ten opzichte van die van 
de horende jongeren liggen. De uitkom
sten van de derde doelstelling, namelijk 
het bezien van de overeenkomsten en de 
verschillen in rapportages van de ver
schillende informanten, dove jongeren 
zelf, ouders en leerkrachten, worden op 
een ander moment besproken (zie ook 
Dumon Tak, 2000). 

Voor het onderzoek zijn 38 dove leerlin
gen geselecteerd afkomstig van het SO 
(n=6) en VSO (n=30) en twee leerlingen 
van wat voorheen heette de SO-MG 
afdeling. De gemiddelde leeftijd was 14 
jaar (range 11-17 jaar). De groep leerlin
gen omvatte 17 jongens en 21 meisjes 
met een gemiddelde leeftijd van respec
tievelijk 13 jaar en 15 jaar; de dove meis
jes waren significant ouder dan de dove 
jongens. Alle leerlingen waren doof 
(gemiddeld gehoorverlies: >90 dB bij 
250 - 8000 Hz), hadden de Nederlandse 
nationaliteit en geen van de leerlingen 
volgde een intensief hulpverleningstra
ject, noch binnen Effatha noch daarbui
ten. Het intelligentieniveau, gemeten 
met intelligentietests (WAIS, WISC-R, 
SON-R 51/2-17) volgens normen van 
horenden, was: verbaal IQ 8 5 / perfor-
maal IQ 113 (normen voor horenden). 

De vragenlijst die in het onderzoek 
gebruikt is, is de door Van Eldik 
gemaakte 'dovenvertal ing ' van een 
bestaande gedragsvragenlijst voor 
horende jongeren, genaamd Youth Self 
Report (YSR; Verhulst, e.a., 1997). Voor 
het maken van deze vertaling is toe
stemming verkregen van prof dr. F.C. 
Verhulst, werkzaam in Sophia 
Kinderziekenhuis te Rotterdam. De 
standaard YSR, die nauw verwant is aan 

de CBCL (Child Behavior Checklist -
vragenlijst voor ouders; Verhulst, Van 
den Ende & Koot, 1996) en de TRF 
(Teacher Report Form - vragenlijst voor 
leerkrachten; Verhulst, Van den Ende & 
Koot, 1997) heeft een competentiege
deelte met 20 items en een gedragsge
deelte met 118 items. Met de YSR zijn 
voor het competentiegedeelte drie sco
res te berekenen: Activiteiten (tijd 
besteed aan sport en hobby's aantal 
baantjes/karweitjes) Sociaal (aantal 
c lubs/verenigingen, aantal vrienden, 
aantal contacten met vrienden, omgang 
met anderen) en Sociaal Competentie
score (totaalscore) en voor het gedrags
gedeelte de scores voor diverse 
zogenaamde gedragsschalen: Totale 
Probleemscore, Internaliseren (gedrag 
waar iemand zelf last van heeft), 
Externaliseren (gedrag waar anderen last 
van hebben), Teruggetrokken, Lichamelijke 
Klachten, Angstig/Depressief, Sociale 
Problemen, Denkproblemen, Aandachts
problemen, Delinquent Gedrag, Agressief 
Gedrag, Zelfdestructie/ Identiteits
problemen (alleen voor jongens). 
De YSR heeft goede eigenschappen als 
vragenlijst en wordt in de reguliere hulp
verlening voor horende kinderen veel
vuldig gebruikt (Verhulst, e.a., 1997). 
Belangrijk uitgangspunt bij de doven
vertaling YSR (Van Eldik, niet gepubli
ceerd) was dat dove jongeren van 11-18 
jaar, met een gemiddelde intelligentie, 
zelfstandig de vragenlijst zouden moe
ten kunnen invullen. 

De dovenvertaling 
bevordert de leesbaarheid 

In de dovenvertaling YSR zijn adviezen 
verwerkt van geraadpleegde tolken, 
leerkrachten, maatschappelijk werkers, 
psychologen en dove volwassenen, allen 
werkzaam met dove jongeren. De 
instructie van de YSR is eenvoudiger 
gemaakt c.q. ingekort en voor de items 
zijn tekstuele aanpassingen gedaan, 
synoniemen opgenomen en zinscon
structies veranderd. Bij alle aanpassin
gen is ernaar gestreefd de leesbaarheid 
en tekstbegrip te bevorderen, maar wel 
zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 
tekstinhoud en tekstintentie van de 
standaard YSR te blijven. 
Het onderzoek viel in twee fases uiteen: 
1) testfase: om de dovenvertaling uit te 

testen op leesbaarheid en tekstbegrip. 
Hiervoor is een aantal leerlingen 
geselecteerd van verschillende leeftij
den en schooltypen; 

Een aantal itemvoorbeelden van de standaard YSR en de dovenvertaling YSR. 

Standaard YSR Dovenvertaling YSR 
Ik gedraag me als iemand van het > Ik ben een meisje en ik doe als een jongen, 
andere geslacht > Ik ben een jongen en ik doe als een meisje. 

Ik schep op, of doe stoer > Ik doe stoer, ik ben een opschepper. 

Ik verniel mijn eigen spullen > Ik maak mijn eigen spullen kapot. 

Ik heb niet veel energie > Ik ben gauw moe, ik heb niet veel energie. 
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2) het hoofdonderzoek, met de overige 
leerlingen. Omdat er vanuit de testfa
se geen aanleidingen waren om de 
dovenvertaling aan te passen, zijn de 
uitkomsten van de testfase gewoon 
meegenomen in het hoofdonderzoek. 

Het invullen van de dovenvertaling YSR 
gebeurde op de betreffende schoolloca-
tie, in een gereserveerde ruimte, zodat 
er rustig gewerkt kon worden. Er werd 
voor elke leerling een uur gepland, 
waarop de leerling uit de klas kon. Een 
vooraf getrainde student deed alle afna
men en de onderzoeker was steekproefs
gewijs aanwezig. De leerling kreeg eerst 
een korte instructie door de student en, 
indien de instructie begrepen was, het 
verzoek de dovenvertaling YSR zelf
standig te gaan invullen. Er is steeds bij
gehouden hoe vaak en bij welke items 
de leerlingen vragen/opmerkingen had
den. Bij vragen/opmerkingen van de 
leerling is slechts een korte toelichting 
gegeven in gebaren, zonder een ant
woord te suggereren. Er is bijgehouden 
hoe lang het invullen van de vragenlijst 
heeft geduurd. Na het invullen van de 
vragenlijst is een korte evaluatie aan de 
leerling voorgelegd met vragen over de 
vragenlijstafname. 

3. Resultaten 

Wat de leesbaarheid en tekstbegrip 
betreft bleek onder meer het volgende. 
Om te beginnen bleek dat bij slechts 4 
van de 118 gedragsitems een behoorlijk 
deel (>18%) van de leerlingen proble
men had. Dat waren de items: Ik voel 
mij minderwaardig of waardeloos; 
Ik val anderen (lichamelijk) aan; Ik kom 
voor mijzelf op (dit is een zgn. sociaal 
wenselijke vraag, die buiten de scores 
valt); Ik ben koppig. Van de 38 leerlin
gen hadden 12 leerlingen geen enkele 
vraag of opmerking, 18 kinderen 1-5 
vragen/ opmerkingen en 8 leerlingen 
7-12 vragen of opmerkingen. Nagegaan 
is of er een verband was tussen het intel
ligentieniveau van een leerling en het 
aantal vragen of opmerkingen dat 
gemaakt is. Dit bleek niet het geval. 
Evenmin was er een relatie van het intel
ligentieniveau met de tijdsduur van 
invullen. Ook tussen het leesniveau van 
de leerlingen en de tijdsduur van invul
len en het stellen van vragen/maken 
van opmerkingen was geen verband. 
Wat de invultijd betreft - voor horende 
jongeren gemiddeld zo'n 20 minuten -
bleek dat dove jongeren voor de gehele 
lijst gemiddeld 33 minuten nodig had

den: dove jongeren doen er dus duide
lijk langer over dan horende jongeren. 8 
dove jongeren bleken de lijst ook binnen 
het tijdsbestek van 20 minuten in te kun
nen vullen. 19 leerlingen deden er 21-40 
minuten over, tien leerlingen 41-60 
minuten en één leerling had 69 minuten 
nodig om de vragenlijst in te vullen. 
Wat betreft de subjectieve beleefde 
invultijd bleek er geen relatie met de 
objectieve invultijd, noch met de subjec
tief ervaren moeilijkheid van de tekst of 
met het aantal gestelde vragen of 
opmerkingen. 

Dove jongens en meisjes 
rapporteerden duidelijk 

meer problemen dan horende 
leefti jdsgenoten 

Bij vergelijking van de behaalde scores 
van de dove jongeren met de scores van 
de normgroepen jongens en meisjes 11-
18 jaar (Verhulst, e.a., 1997) kwam dui
delijk naar voren dat dove jongens en 
dove meisjes op een aantal YSR-schalen 
duidelijk meer problemen rapporteer
den dan horende leeftijdsgenoten. Dove 
jongens bleken zich vaker angstig of 
depressief te voelen, gaven meer blijk 
van agressief gedrag en bleken ook 
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vaker problemen te hebben met de 
sociale omgang en agressief gedrag. 
Dove meisjes rapporteerden met name 
meer denkproblemen en delinquent 
gedrag en waren minder competent in 
activiteiten (minder ondernemen van 
activiteiten, doen van klussen, e.d.) dan 
de horende normgroep. Zowel de dove 
jongens als dove meisjes rapporteerden 
niet meer dan horende kinderen proble
men die te maken hebben met terugge
trokken gedrag, aandachtsproblemen en 
zij waren niet minder competent dan 
horende kinderen op sociaal gebied 
(aantal c lubs/verenigingen, aantal 
vrienden, aantal contacten met vrien
den, omgang met anderen). 
Overigens bleken er geen geslachtsver-
schillen in de YSR-scores: dove jongens 
en dove meisjes hadden ongeveer 
dezelfde scores. Uit correlatieonderzoek 
bleek wel dat jongere dove jongeren 
meer problemen hadden dan oudere 
dove jongeren. Dit gold met name voor 
problemen die te maken hebben met 
teruggetrokken gedrag, angstig/depres
sief voelen en sociale problemen. 
Vervolgens is nagegaan welk percentage 
van de dove jongeren, op basis van hun 
eigen rapportage, zodanig hoge scores 
hadden dat gesproken kan worden van 
aanwezigheid van aanmerkelijke emo
tionele en/of gedragsproblemen. [In dit 

kader wordt uitgegaan van afkappunten 
(cutoff-scores), d.i. scores die op basis 
van onderzoek als grensscores worden 
gehanteerd. In dit geval wordt ook wel 
gesproken van scores in het zgn. klini
sche gebied]. 
Het bleek dat duidelijk meer dove jon
gens minder sociaal competent zijn voor 
wat betreft activiteiten. Ook bleek dat 
twee tot drie keer zoveel dove jongens 
als horende jongens aanzienlijke emotio
nele /gedragsproblemen had. In het 
bijzonder gold dat voor externaliserend 
gedrag (29%), angstig/depressief voelen 
(6%) en denkproblemen (6%). Op overall 
niveau (gebaseerd op de totaalscore van 
de vragenlijst) bleek 29% van de dove 
jongens problemen te ervaren, dat is drie 
maal zoveel dan horende jongens. Dove 
meisjes hadden eveneens twee tot drie 
keer vaker dan horende kinderen 
emotionele en /of gedragsproblemen. 
Dit gold in het bijzonder voor externali
serend gedrag (19%), internaliserend 
gedrag (19%), angstig/depressief voelen 
(5%), denkproblemen (5%), aandachts
problemen (5%), delinquent gedrag 
(10%) en agressief gedrag (5%). Op over
all niveau (gebaseerd op de totaalscore) 
had 29% van de dove meisjes proble
men, dat is drie maal zoveel dan horen
de meisjes. 

4. Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek met de dovenvertaling 
YSR maakt het voor het eerst mogelijk 
om dove jongeren zelf te laten rapporte
ren over hun psychisch functioneren. 
Uit de bevindingen omtrent de afname 
blijkt dat er geen problemen zijn met de 
tekst vanwege intellectuele of leesvaar
digheden. Toch waren er diverse jonge
ren die vragen en/of opmerkingen had
den. Daarom is het nodig de mogelijkhe
den voor zelfstandige afname van de 
dovenvertal ing YSR na te gaan. 
Allereerst bleek dat een groot deel van 
de vragen of opmerkingen van de dove 
jongeren handelden over een zeer 
beperkt aantal items (die overigens 
ondertussen aangepast zijn). Verder 
bleek dat de dove jongeren dikwijls 
bevestiging zochten voor hun 'tekstbe
grip': zo werd vaak gevraagd 'bedoelt u 
....', 'wordt bedoeld dat ...', waarop de 
herhaling van het item volgde. Uit der
gelijke opmerkingen kon worden opge
maakt dat de tekst eigenlijk al begrepen 
was. Het zou dus wel eens zo kunnen 
zijn, dat uit het feit dat de interviewer 
aanwezig was, gecombineerd met de 

nadrukkelijke uitnodiging om bij enige 
problemen dat te melden, de frequentie 
van vragen stellen of opmerkingen 
maken een wat vertekend beeld geeft. 
De vraag of de dove jongeren de vragen
lijstitems substantieel anders zouden 
hebben ingevuld, lijkt daarmee negatief 
beantwoord te kunnen worden. Hoewel 
het belangrijk is om vast te stellen of 
dove jongeren zelfstandig de dovenvert
aling YSR kunnen invullen, mag de 
andere kant niet onderbelicht blijven. 
Namelijk, het feit dat er een interviewer 
aanwezig was, bood - behalve de nood
zakelijke inzichten in de afname moge
lijkheden van de dovenvertaling YSR -
de jongeren nadrukkelijk de mogelijk
heid om juist verhelderende vragen of 
opmerkingen te maken en gaf hen het 
gevoel serieus genomen te worden. 
Zeker ook in een individueel diagnos
tisch proces met een dove jongere is aan 
te bevelen om een begeleider aanwezig 
te laten zijn bij de afname van de doven
vertaling YSR. 

Hoewel nu duidelijk is dat de doven
vertaling YSR goede mogelijkheden 
biedt om de vragenlijst schriftelijk af te 
nemen bij dove jongeren, is het evenwel 
ook aan te bevelen om een visuele pro
ductie, bijvoorbeeld in NGT of NmG, op 
video of cd-rom te maken, waardoor op 
een gestandaardiseerde wijze dove jon
geren met de dovenvertaling YSR onder
zocht kunnen worden. Ook wordt het 
dan mogelijk om dove jongeren met een 
lager dan gemiddeld intelligentieniveau 
te bereiken, voor wie tekstuele aanpass
ingen waarschijnlijk nooit afdoende zul
len zijn. 

üe problemen var\ 
dove jongeren betreffen 
externaliserend gedrag, 

angstig-depressief 
zi jn, denkproblemen 
en delinquent gedrag 

Wat betreft de uitkomsten op de doven
vertaling YSR is duidelijk dat dove jon
geren meer en vaker problemen ervaren 
dan horende leeftijdgenoten. De proble
men die gerapporteerd werden door de 
dove jongeren zelf betroffen problemen 
op het gebied van externaliserend 
gedrag, angstig-depressief zijn, denk
problemen en delinquent gedrag. Dat 
jongere dove jongeren duidelijk meer 
problemen rapporteerden dan oudere 
dove jongeren was opvallend. Enerzijds, 
gelet op leeftijdsfase en veelal moeizame 
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contacten met de horende wereld, lag 
het meer voor de hand dat oudere dove 
jongeren meer problemen zouden mel
den. Anderzijds, oudere dove jongeren 
hebben - meer dan jongere dove jonge
ren - een peergroep waarin zij optrek
ken, waardoor zij wellicht geleerd heb
ben problemen te tackelen en/of meer 
zelfvertrouwen ontwikkeld hebben. 
Niet uitgesloten mag evenwel worden 
dat dit fenomeen te maken heeft met het 
abstractievermogen van dove leerlin
gen: jongere dove jongeren kunnen 
waarschijnlijk minder goed abstrahe
ren/veralgemeniseren, waardoor een 
item wellicht eerder gescoord wordt (bij
voorbeeld: de leerling herinnert zich een 
voorval dat zich eenmalig heeft voorge
daan en scoort die dan). Ook zou het de 
moeite waard zijn om relaties met de 
Theory of Mind te onderzoeken. Daarin 
wordt onder meer gesteld dat dove kin
deren minder sociaal-emotionele infor
matie krijgen dan horende kinderen, 
waardoor het voorkomen van bepaalde 
emotionele/gedragsproblemen wellicht 
ook zou zijn te verklaren (Rieffe, 
Meerum Terwogt, Dirks & Smit, 2001). 
De uitkomsten pleiten er in ieder geval 
voor om dove jongeren vaker te bevra
gen op hun psychisch functioneren. Dat 
zou bijvoorbeeld kunnen door dove jon
geren, vrijblijvend of binnen kaders van 
onderwijs en zorg (leerlingvolgsys
teem), periodiek de dovenvertaling YSR 
voor te leggen. Hiermee zou een start 
gemaakt zijn met het systematisch regis
treren van de ontwikkeling van dove 
jongeren volgens hun eigen beoordeling 
(Van Eldik, 1998b). 

Het spreekt vanzelf dat nader onder
zoek met de dovenvertaling YSR wense
lijk is. Te denken is aan afname bij grote
re groepen dove jongeren om de uitkom
sten meer te kunnen generaliseren. Ook 
kan gedacht worden aan afname bij 
slechthorende leerlingen, die zeker baat 
kunnen hebben met de dovenvertaling 
YSR vanwege het eenvoudiger taalge
bruik. Verder zou het wenselijk zijn de 
dovenvertaling YSR ook bij horende jon
geren af te nemen om uitkomsten te 
kunnen vergelijken met die van de stan
daard YSR. Tenslotte is het aan te beve
len om bij onderzoek met de dovenvert
aling YSR ook altijd nog andere infor
manten, ouders en leerkrachten, te 
betrekken. Voor hen zijn er goed verge
lijkbare gedragsvragenlijsten zijn 
(CBCL, TRF), waarmee onderzoek 
gedaan is en ook al dovennormen opge
steld zijn (Van Eldik, 1998a). 
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Onderzoek-op-maat 
Wetenschappelijke evaluatie van 
tweetaligheid op het Instituut voor Doven 
Jetske Klatter-Folmer, Esther Kolen, Harry Knoors en Annet de Klerk 

Samenvatting 

In het aprilnummer van Van Horen Zeggen verscheen het artikel Maatwerk: 

Tweetalig onderwijs binnen het Instituut voor Doven. De auteurs beschreven het 

tweetalige onderwijs op een van de basisscholen van het Instituut voor Doven (IvD). 

De implementatie van het tweetalige onderwijs en de introductie van de 

Nederlandse Gebarentaal (NGT) op het IvD zijn van het begin af aan gekoppeld 

aan een wetenschappelijk onderzoeksprogramma: Wetenschappelijke Evaluatie 

Tweetaligheid (WE2T). Op dit moment bestaat het clusterproject WE2T uit drie 

researchprojecten. In deze publicatie volgt een nadere toelichting op de projecten. 

1 . Tweetaligheid op 
het Instituut voor Doven 

Zorg- en onderwijs-op-maat zijn centra
le begrippen in het huidige beleid van 
IvD/MTW. Dit ui tgangspunt wordt 
zichtbaar in de tweetalige opvoedings-
en onderwijsprogramma's die inmid
dels binnen het IvD vaste voet aan de 
grond hebben gekregen. De implemen
tatie van tweetalig onderwijs is in fases 
uitgevoerd maar is desondanks niet een
voudig gebleken. Tweetalig dovenon-
derwijs is ingewikkeld qua inhoud en 
organisatie. Bovendien is dit type 
onderwijs voor het IvD nieuw, zeker 
ook omdat het IvD in het verleden niet 
is overgestapt op Totale Communicatie 
en daardoor in één keer een grote stap 
heeft gezet van eentalig onderwijs in het 
Nederlands naar tweetalig onderwijs 
in Nederlandse Gebarentaal en Neder
lands. 
Het tweetalig onderwijs is geconcen
treerd op basisschool Eikenheuvel. 
Daarnaast blijft een eentalig onderwijs
programma mogelijk, tegenwoordig 
ook wel auditief-verbaal onderwijs 
genoemd. 
Het tweetalig onderwijsprogramma op 
school Eikenheuvel is gestart in 1998. In 
de peuter- en kleutergroepen is tweeta

lig onderwijs als een onderwijsvernieu
wingsproject ingevoerd. Het weten
schappelijke onderzoek richt zich vooral 
op de onderwijsvernieuwing in deze 
jongste groepen. In de hogere leerjaren 
volgen de leerlingen als deel van hun 
leerplan NGT-lessen en lessen in 
Dovencultuur die gegeven worden door 
een dove vakleerkracht. 

Iedere groep kr i jg t les 
van zowel een horende 

als een dove medewerker 

Het onderwijsprogramma voor de peu
ters (3 jaar oud) en de kleuters (4 tot 6 
jaar oud) wordt gekenmerkt door een 
aanbod vanaf het begin van zowel de 
Nederlandse Gebarentaal als het 
gesproken Nederlands. Beide talen zijn 
aan personen gekoppeld. Iedere groep 
krijgt zowel les van een dove als een 
horende medewerker, die respectie
velijk NGT en Nederlands voor hun 
rekening nemen. De verhouding in het 
aanbod van de talen kan veranderen 
naarmate de kinderen ouder worden, 
afhankelijk van de mogelijkheden en 
ontwikkeling van de kinderen. In het 
onderwijs zelf staan uitbreiding van de 
woorden- en gebarenschat door middel 

van communicatie, voorlezen en vertel
len centraal. Het principe van multi-
modaliteit wordt gehanteerd. Neder
landse woorden worden geënt op reeds 
aangeleerde gebaren. Voor alle ontwikke
lingsgebieden behalve taal en lezen is het 
leerplan geijkt op de doelen van regulie
re peuter- en kleuterprogramma's. 
In het schooljaar 1998-1999 zijn twee 
tweetalige groepen gestart, één groep 
met peuters en één groep met kleuters. 
In beide groepen werden dove en horen
de medewerkers aangesteld. Uit een 
interne evaluatie aan het einde van het 
schooljaar bleek dat het programma een 
aantal verbeteringen behoefde. Een 
belangrijk aandachtspunt was het gege
ven dat de meeste jonge kinderen in het 
tweetalig programma een cochleair 
implantaat (Cl) hebben. Zonder enige 
twijfel dient dit consequenties te hebben 
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voor de inhoud van het onderwijspro
gramma. Kinderen met een Cl moeten 
immers leren hoe zij nieuwe auditieve 
informatie kunnen begrijpen en gebrui
ken en hebben daarvoor intensieve audi
tieve input nodig. 
In het schooljaar 1999-2000 is vooral 

• gewerkt aan verbetering van de samen
werking tussen de medewerkers in de 
tweetalige groepen, een heroverweging 
van het aanbod in gesproken 
Nederlands en een effectief gebruik van 
beide talen om informatie over te dra
gen. 

2. Wetenschappelijk onderzoek 
naar tweetalig onderwijs 

Toen in 1998 in het kader van de tweede 
fase van de invoering van tweetalig 
onderwijs gestart werd met de systema
tische introductie van de NGT in het 
dovenonderwijs binnen het IvD, is 
besloten om het implementatieprogram
ma te koppelen aan een onderzoekspro
gramma, gericht op wetenschappelijke 
evaluatie. De centrale vraag van 
Wetenschappelijke Evaluatie Tweetaligheid 
(WE2T) is of de kwaliteitsverbetering 
die met het invoeren van tweetalig 
dovenonderwijs beoogd wordt, ook 
daadwerkelijk wordt waargemaakt. 
Het onderzoek heeft vorm gekregen in 
een clusterproject, geleid door dr. Jetske 
Klatter-Folmer. WE2T bestaat momen
teel uit drie deels met elkaar samenhan
gende onderzoeksprojecten: A, B en C. 
Aangezien project A het langst loopt, zal 
hieronder uitgebreid op opzet, uitvoe
ring en voorlopige resultaten van dit 
onderzoek worden ingegaan. De projec
ten B en C worden kort besproken2. 

3. Communicatie en taal bij jonge 
dove kinderen (project A) 

Doel en opzet 
Project A wordt uitgevoerd door drs. 

f Esther Kolen en is een longitudinaal 
onderzoek naar de communicatie- en 
taalontwikkeling van een- en tweetalig 
onderwezen dove kinderen. 
Dit project is in het schooljaar 1998-1999 
gestart. Het doel is om gedurende een 
aantal jaren de ontwikkeling van com
municatie en taalvaardigheid bij jonge 
dove kinderen te beschrijven. De meeste 
deelnemende kinderen volgen tweetalig 
onderwijs op school Eikenheuvel, een 
kleinere groep volgt eentalig onderwijs 
op de Dr. Van Udenschool. Het project 
loopt tot mei 2002. Het onderzoek is 

beschrijvend van aard en is gericht op 
het vormen (en dus niet op het testen) 
van hypotheses. 
In het eers te projectjaar zijn acht 
kinderen geselecteerd op basis van 
vier criteria: 
- een gehoorverlies voor het beste oor 

van gemiddeld 80 dB of groter 
(Fletcher Index); 

- prelinguale doofheid, dus doof gewor
den voor de leeftijd van twee jaar; 

- normale handelingsintelligentie; 
- geen ernstige bijkomende ontwikke

lingsproblemen zoals een verstandelij
ke beperking of autisme. 

Deze eerste groep van acht kinderen is 
verder onder te verdelen in twee drieja
rige en vier vierjarige kinderen, die alle 
tweetalig onderwijs volgen en twee drie
jarige kinderen die eentalig onderwijs in 
het Nederlands krijgen. 
In het tweede projectjaar, 1999-2000, 
zijn vier driejarige kinderen toege
voegd aan het project. Twee van hen 
zitten in een tweetalig onderwijspro
gramma en de andere twee krijgen les 
in een auditief-verbaal onderwijs
programma. In het schooljaar 2000-2001 
zijn nogmaals twee kinderen van drie 
jaar toegevoegd. Deze twee kinderen 
komen uit het tweetalig onderwijs. 
Daarmee bestaat de totale onderzoeks
groep uit veertien dove kinderen in 
leeftijd variërend van drie tot zeven 
jaar. Van drie kinderen zijn het laatste 
jaar geen gegevens meer verzameld, 
omdat zij niet meer in het onderzoeks
programma participeerden. 

Dataverzameling 
De dataverzameling bestaat uit drie 
delen. Ten eerste wordt de communicatie-
ontwikkeling onderzocht door middel 
van op video opgenomen gesprekken in 
de NGT en/of het Nederlands tussen 
individuele kinderen en een dove of 
horende volwassene. Ieder gesprek 
duur t ongeveer twintig minuten. De 
kinderen worden gestimuleerd tot een 
gesprekje door het gebruik van boeken 
en speelgoed. De dove volwassene 
gebruikt in de gesprekken zoveel moge
lijk de NGT, de horende volwassene het 
gesproken Nederlands en de kinderen 
worden vrijgelaten in hun taalkeuze. 
Wanneer een kind de horende volwasse
ne niet goed begrijpt, kan zij haar taal 
ondersteunen. 

Van deze gesprekken worden vijf minu
ten getranscribeerd, wat wil zeggen dat 
het gespreksfragment volledig wordt 
uitgeschreven, zowel wat betreft taal, 

non-verbaal gedrag als bijvoorbeeld 
beschrijving van situatie en context. 
Vervolgens wordt een analyse uitge
voerd van communicatieve gedragingen 
en taalkeuze van de kinderen. 
Communicatieve gedragingen waarnaar 
wordt gekeken zijn: opening van het 
gesprek door het kind, introductie van 
een onderwerp, initiatieven, onderbre
kingen (ter opheldering of bevestiging), 
reacties, feedback en het tonen van aan
dacht voor de uit ingen van de 
gesprekspartner (vergelijk Stenström 
1994). Tevens wordt geobserveerd of de 
uitingen van kind en volwassene 
succesvol zijn, dat wil zeggen, waar
genomen door de gesprekspartner . 
Met betrekking tot taalkeuze wordt voor 
elke uiting van het kind bepaald of 
deze niet-talig is of talig (gebarentaal 
en-/of gesproken taal). Als het gaat om 
een talige uiting, wordt bekeken waar 
deze uiting geplaatst kan worden op 
een schaal die loopt van 'vooral geba
ren' tot 'vooral gesproken Nederlands ' 
(zie ook tabel 1). 

De communicatieve mogelijkheden van 
het kind worden tevens beoordeeld door 
een panel van deskundigen dat alle 
videobanden bekijkt. 

Ten tweede wordt de taalvaardigheid van 
de kinderen in de NGT en het gesproken 
Nederlands gemeten met behulp van 
taaltaken. In het eerste jaar is één taal-
vaardigheidstaak afgenomen in zowel 
de NGT als het Nederlands, namelijk de 
verteltaak uit de Nijmeegse Obser-
vatielijst voor Kleuters (NOK) (Rost e.a. 
1997). In het tweede projectjaar zijn in 
samenwerking met NGT-deskundigen 
werkversies geconstrueerd van een 
drietal taaltoetsen, die vervolgens ook 
zijn afgenomen, te weten: 
• Reynell Test voor Taaibegrip (Eldik 

e.a. 1995), gebruikt voor het 
Nederlands en vertaald in de NGT; 

• Assessing British Sign Language 
Development: Receptive Skills Test 
(BSL-test) (Herman et al. 1999), ver
taald in de NGT; 

• Verteltaak The Spider Story (Herman 
1999), bewerkt en gebruikt voor de 
NGT en het Nederlands. 

Deze taken zijn ook in het derde project
jaar gebruikt. 
Voor de video-opnamen geldt dat met 
kinderen uit eentalige onderwijspro
gramma's alleen gesprekken in het 
Nederlands worden gevoerd. De taalta
ken zijn in het eerste jaar bij eentalige 
kinderen uitsluitend in het Nederlands 
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afgenomen. In het tweede en derde pro
jectjaar zijn ze ook in de NGT afgeno
men, uiteraard met de nodige reserves 
ten aanzien van interpretatie van de 
resultaten. Deze kinderen volgen 
immers geen tweetalig onderwijs. 
Ten derde wordt informatie over het 
kind, de ouders en de school verkregen 
via interviews, observaties en bestude
ring van dossiers. 

Resultaten 
De resultaten van project A die op dit 
moment beschikbaar zijn, gaan over de 
schooljaren 1998-1999 en 1999-2000. De 
dataverzameling van het schooljaar 
2000-2001 is bij het schrijven van dit arti
kel bijna afgerond. In dit artikel bespre
ken we de resultaten met betrekking tot 
de communicatieve vaardigheden van 
de kinderen en hun taalvaardigheid. 

In het eerste projectjaar zijn acht kinderen 
onderzocht. Er zijn vier gesprekken op 
video opgenomen in de periodes janu-
ari-februari 1999 en april-mei 1999. Uit 
de analyses blijkt dat bij de meeste 
tweetalige kleuters het totale aantal 
beurten van de kinderen zowel in 
gesprekken met de horende als met de 
dove volwassenen in de loop van de tijd 
toeneemt. De meeste uitingen zijn initia
tieven, zoals 'beweringen', 'vragen' en 
'verzoeken'. Wat meer ingewikkelde ini
tiatieven worden door de kinderen nog 
niet zo vaak gebruikt. De reacties van de 
kinderen betreffen voornamelijk 'correc
te, duidelijke antwoorden'. Interrupties 
(onderbrekingen) en feedback worden zo 
nu en dan gebruikt. De resultaten van de 
tweetalige peuters zijn vergelijkbaar met 
die van de kleuters. 

Ook de auditief-verbaal onderwezen 
peuters laten een groei in het totaal aan
tal beurten zien. Het beeld met betrek
king tot initiatieven en reacties is verge
lijkbaar met dat van de kinderen uit het 
tweetalige programma. 
In de analyses van de video-opnamen is 
ook gekeken naar miscommunicatie. 
Vooral bij de peuters gebeurt het zo nu 
en dan dat kind en volwassene elkaar 
verkeerd begrijpen. 

Een van de belangrijkste 
redenen voor 

miscommunicatie lijkt 
de afwezigheid van 
oogcontact te zijn 

Een van de belangrijkste redenen voor 
miscommunicatie lijkt de afwezigheid 
van oogcontact te zijn. In de meeste 
onderzochte gevallen waarin kinderen 
en volwassenen elkaar niet goed begrij
pen, slagen de kinderen er niet in om 
oogcontact te maken of te onderhouden. 
Het is duidelijk dat dit soms veroorzaakt 
wordt doordat de kinderen helemaal 
opgaan in boeken, speelgoed of spelsitu
atie. Gebrek aan oogcontact leidt overi
gens niet altijd tot verdere miscommuni
catie, omdat het ook voorkomt dat de 
volwassene haar uiting herhaalt. Een 
andere reden voor miscommunicatie is 
dat het kind de uiting van de volwasse
ne niet waarneemt of niet lijkt te begrij
pen of dat omgekeerd de volwassene het 
kind niet begrijpt. Ook blijkt dat kind en 
volwassene niet vaak en zorgvuldig 
genoeg naar elkaar toe bevestigen of zij 
een boodschap begrepen hebben. Een 
complicerende factor hierbij is dat de 
kinderen vaak met of zonder stem de 

Foto: Wiesje Peels 

uitingen van de horende volwassene 
imiteren, zonder dat duidelijk is of ze 
daarmee de volwassene ook daadwerke
lijk begrepen hebben. Verder komt het 
geregeld voor dat het kind of de volwas
sene te snel reageert, waardoor de ande
re gesprekspartner de draad van het 
gesprek kwijtraakt. Het gebeurt niet 
vaak dat er in een gesprek minutenlange 
perioden van miscommunicatie zijn-
Volwassene en kind weten de bovenge
noemde beginnende miscommunicatie 
namelijk steeds vrij snel op te lossen, 
vooral door gedurende het gesprek vaak 
te herhalen wat ze gezegd hebben. 
De taalkeuze van de kinderen levert het 
volgende beeld op. De tweetalige peu
ters en kleuters gebruiken aanvankelijk 
met de horende volwassene veel geba
ren, later komt er ook gesproken taal bij. 
Met de dove volwassene gebruiken ze 
vooral gebaren, maar ook hier is in late
re gesprekken meer gesproken taal te 
bespeuren. De eentalige peuters gebrui
ken spraak in hun gesprekjes met de 
horende volwassene en daarnaast ook 
gebaren. 

De taalvaardigheid van de kinderen in de 
NGT en/of het Nederlands is gemeten 
met behulp van een verteltaak (zie 
boven). Deze taak is afgenomen in juni 
1999. De taak is oorspronkelijk ontwor
pen voor Nederlands en niet voor geba
rentaal, wat betekent dat de scores voor 
de NGT met grote voorzichtigheid geïn
terpreteerd dienen te worden. Wat in elk 
geval ten aanzien van de vaardigheid in 
de NGT vermeld kan worden, is dat de 
scores van de kinderen op NGT-toetsen 
meestal vergelijkbaar zijn met of hoger 
dan voor Nederlands. 

In het tweede projectjaar zijn twaalf kin
deren onderzocht. Er zijn wederom vier 
gesprekken opgenomen op video, dit
maal in de maanden december 1999 en 
april 2000. Uit de analyses blijkt dat het 
aandeel (=het totaal aantal beurten) van 
de tweetalige kleuters, dat wil zeggen de 
oudste en jongste kleuters, in zowel de 
gesprekken met de horende als met de 
dove volwassene ten opzichte van het 
vorig projectjaar is gestegen en geduren
de dit onderzoeksjaar constant is geble
ven. De 'oudste kleuters' in het tweede 
projectjaar zijn de 'kleuters' uit het eer
ste jaar en de 'jongste kleuters' zijn de 
peuters uit het eerste projectjaar. Voor de 
peuters die dit jaar zijn ingestroomd, 
geldt min of meer hetzelfde als voor de 
kinderen die in het eerste projectjaar zijn 
begonnen: het totaal aantal beurten in 
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gesprekken met zowel de horende als de 
dove volwassene neemt in de loop van 
het jaar toe. 
De meeste uitingen van de kinderen zijn 
initiatieven en reacties. Ten opzichte van 
het schooljaar daarvoor is te zien dat de 
oudste en jongste tweetalige kleuters 
meer gevarieerde initiatieven nemen. 
Veel uitingen zijn weliswaar nog 'bewe
ringen', 'vragen' en 'verzoeken', maar 
de kinderen geven ook al meer hun 
'eigen mening', of ze geven 'uitleg' over 
Wat ze bedoelen. Af en toe geven de kin
deren zelfs 'instructie' aan de volwasse
nen. Ook de reacties van deze kinderen 
zijn gevarieerder en, over het algemeen, 
groter in aantal dan het jaar daarvoor. 
De kinderen geven nog voornamelijk 
'correcte, duidelijke antwoorden', maar 
in de loop van het tweede jaar geven ze 
steeds duidelijker aan of ze de bood
schap van de volwassenen begrepen 
hebben, en ook of ze het daarmee eens 
zijn of niet. Een ander verschil met het 
eerste jaar is dat bepaalde kinderen nu af 
en toe gespreksopeningen maken. 
Sommige kinderen onderbreken ook de 
volwassenen om om duidelijkheid te 
vragen. Over het algemeen worden 
interrupties (ter bevestiging) en feedback 
nog steeds minder frequent gebruikt dan 
initiatieven en reacties. De resultaten 
van de tweetalige peuters die dit jaar 
zijn ingestroomd, zijn vergelijkbaar met 
de resultaten van de peuters van het jaar 
daarvoor. Voor de auditief-verbaal 
onderwezen peuters en kleuters gelden 
dezelfde ontwikkelingen. 
Ook dit keer hebben we in de analyses 
van de video-opnamen gekeken naar 
miscommunicatie. Net als vorig jaar zijn 
er in de gesprekjes tussen volwassenen 
en peuters af en toe momenten waarop 
ze elkaar niet of verkeerd begrijpen. Bij 
de jongste en oudste kleuters zien we 
relatief minder miscommunicatie dan 
toen deze kinderen een jaar jonger 
waren. Dit kan komen door het feit dat 
de kinderen een jaar verder zijn in hun 
ontwikkeling en zodoende ook in hun 
communicatie-ontwikkeling. Dat blijkt 
ook uit het gegeven dat sommige kinde
ren duidelijker aangeven of ze de vol
wassenen hebben begrepen of niet. Ook 
lijken de kinderen zich er meer van 
bewust dat oogcontact een voorwaarde 
is om het gesprek gaande te houden. 
Wat betreft taalkeuze zien we het volgen
de beeld. De tweetalige jongste en oud
ste kleuters gebruiken, ten opzichte van 
vorig jaar, met de horende volwassene 
meer gebaren in combinatie met spraak. 

Met de dove volwassenen communice
ren deze kinderen met name in gebaren. 
Opvallend is dat de meeste kinderen 
veel minder niet-talige communicatie 
gebruiken naarmate ze ouder worden. 
Dit houdt in dat de kinderen minder 
gebruik maken van bijvoorbeeld 
(aan)wijzen, natuurlijke gebaren en 
lichaamstaal. De eentalige kleuters 
gebruiken in de gesprekken voorname
lijk spraak, maar daarnaast komen ook 
gebaren voor. Net als de tweetalige kleu
ters, gebruiken ook deze kinderen min
der niet-talige communicatie. De taal
keuze van de nieuw ingestroomde peu
ters (zowel een- als tweetalig) is verge
lijkbaar met de peuters van het eerste 
projectjaar. 

De taalvaardigheid van de kinderen in de 
NGT en het Nederlands is gemeten met 
de eerder genoemde taaltaken. Deze 
taken zijn afgenomen in maart 2000. Bij 
alle testuitslagen moet vermeld worden 
dat een test een momentopname is en 
dat de uitslagen ervan ook zo gelezen 
moeten worden. De toetsuitslagen 
ondersteunen de andere gegevens die 
we van de kinderen verzamelen. 
Wat betreft de Reynell Test voor Taaibegrip 
kan voorzichtig geconstateerd worden 
dat zowel de kinderen uit het tweetalig 
onderwijs als uit het auditief-verbaal 
onderwijs een achterstand hebben in het 
taaibegrip van het Nederlands. De voor
zichtigheid bij de interpretatie heeft te 
maken met het feit dat de normering 
ontbreekt; de toets is ontwikkeld voor 
horende kinderen en de normering is 
dus ook op horende kinderen gebaseerd. 
De toetsconstructeurs doen in de hand
leiding geen uitspraken over eventuele 
achterstanden in taaibegrip bij kinderen 
uit het dovenonderwijs. De voorzichtig
heid slaat verder op het feit dat de test 
vertaald is; de validiteit en betrouwbaar
heid van de werkvertaling staan dus niet 
zonder meer vast. 

Uit taaibegripstest in 
NGT blijkt dat de meeste 

kinderen hogere scores 
halen dan in het Nederlands 

Uit de afname van deze taaibegripstoets 
in de NGT blijkt dat vrijwel alle kinderen 
uit de tweetalige setting, maar ook uit de 
eentalige setting, hogere scores halen 
dan voor Nederlands. Deze scores kun
nen niet gekoppeld worden aan de nor
mering van de Reynell Test voor 
Taaibegrip, omdat het een andere taal 
betreft (namelijk de NGT), afgenomen bij 

een andere populatie kinderen (namelijk 
dove kinderen). De scores geven ons ech
ter wel inzicht in het NGT-begrip van de 
kinderen, zeker omdat we deze toets in 
het derde projectjaar nogmaals bij de kin
deren hebben afgenomen. 
Wat betreft de receptieve toets voor geba
rentaal (BSL-test), vertaald van British 
Sign Language naar de Nederlandse 
Gebarentaal, kan geconcludeerd worden 
dat de meeste tweetalige kinderen een 
score halen die past bij hun leeftijd. 
Enkele kinderen behalen een score die 
past bij kinderen die ouder zijn dan zij
zelf. Sommige kinderen scoren lager dan 
bij hun leeftijd zou passen. De eentalige 
kinderen, die niet standaard gebaren 
aangeboden krijgen, behalen een score 
die past bij hun leeftijd of iets jongere 
kinderen. Ook deze toets is in het derde 
projectjaar herhaald. 
De verteltaak The Spider Story blijkt een 
moeilijke taak. Vertellen over iets wat je 
hebt gezien, in dit geval een gefilmd ver
haal, blijkt een lastige opgave in zowel 
de NGT als het Nederlands. De tweeta
lige kleuters kunnen in de NGT kleine 
gedeelten van het verhaal op de video
band navertellen. Voor de tweetalige en 
eentalige peuters lijkt de opdracht inge
wikkeld. Al deze kinderen hebben pro
blemen met het navertellen van het ver
haal in het Nederlands en de NGT. De 
kinderen beleven duidelijk plezier aan 
het bekijken van de videoband. Erover 
vertellen is echter een heel andere vaar
digheid. Ook deze test is in het derde 
projectjaar weer gebruikt. 

Portret van Mark 
Om het project wat concreter te maken, 
willen we de resultaten van een van de 
kinderen meer in detail beschrijven. We 
richten ons dan op de gesprekjes die op 
video zijn opgenomen. Het gaat om 
Mark. 
Mark is eind 1993 geboren. Zijn gehoor-
verlies bedraagt 107 dB links en 110 dB 
rechts. Mark heeft geen ernstige neven-
stoornissen. Hij draagt geen Cl. Zijn 
beide ouders hebben een opleiding op 
HBO-niveau gevolgd. De professionele 
begeleiding van Mark is gestart toen hij 
vier jaar was. 

In tabel 1 is de taalkeuze van Mark in 
schema gezet. Zowel in het schooljaar 
1998-1999 als in 1999-2000 is tweemaal 
met de dove volwassene (D) gesproken 
en tweemaal met de horende (H). De 
resultaten van de gesprekken met de 
dove volwassene zijn vetgedrukt. 
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Opname 

Jaar 98-99 
Jan 99 (H) 
Feb 99 (D) 
Apr 99 (H) 
Mei 99 (D) 

laar 99-00 
Dec 99 (H) 
Dec 99 (D) 
Apr 00 (H) 
Apr 00 (D) 

Totaal 
Uitingen 

45 
46 
79 
64 

84 
66 
40 
90 

18 
28 
30 
30 

0 
0 
2 
1 

1% 

69 
52 
18 
23 

63 
91 
75 
90 

4 
11 
10 
19 

14 
6 
6 
6 

3 0 

7 
9 

27 
22 

22 
3 
15 
3 

4% 

0 
0 
4 
0 

1 
0 
2 
0 

2 
0 
11 
6 

0 
0 
0 
0 

Tabel 1: Taalkeuze van Mark in de schooljaren 1998-1999 en 1999-2000 

In de tabel wordt eerst vermeld hoeveel 
uitingen het kind in totaal heeft gepro
duceerd. In de volgende kolommen 
wordt beschreven hoeveel procent van 
deze zinnen in de volgende 'categorieën' 
thuishoort (schaal): 
0 = niet-talig 
talig: 
1 = vooral gebaren 
2 = meer gebaren dan gesproken 

Nederlands 
3 = ongeveer evenveel gebaren als 

gesproken Nederlands 
4 = meer gesproken Nederlands dan 

gebaren 
5 = vooral gesproken Nederlands 
De 0 heeft betrekking op bijvoorbeeld 
(aan)wijzen, natuurlijke gebaren en het 
gebruik van lichaamstaal; 1 tot en met 5 
verwijzen naar het gebruik van gebaren
taal en/of gesproken taal. 

Bij Mark lijkt er sprake te zijn van een 
begin in taalkeuze. Met de dove volwas
sene gebruikt Mark meer gebarentaal 
dan gesproken taal. In gesprekken met 
de horende volwassene zijn ook gespro
ken elementen aanwezig. Dit patroon is 

vooral in het tweede projectjaar duide
lijk te zien. Verder valt op dat Mark in 
het tweede jaar minder niet-talige uitin
gen laat zien dan in het eerste jaar. 
Het mag duidelijk zijn dat de videofrag
menten momentopnamen zijn. 
Incidentele gebeurtenissen, gemoed
stoestand en dergelijke kunnen dus een 
rol spelen. 

In tabel 2 zijn voor beide schooljaren 
twee onderwerpen in beeld gebracht. 
Ten eerste wordt het aandeel van het 
kind in het gesprek vermeld. Zo heeft 
Mark in het eerste gesprek met de 
horende volwassene bijna 49% aandeel 
in de conversatie en de volwassene dus 
ongeveer 51%. De momenten 1 tot en 
met 4 zijn dezelfde als in tabel 1. De 
resultaten in de gesprekken met de dove 
volwassene zijn weer vetgedrukt. 
Ten tweede wordt voor elk van de acht 
soorten communicatieve gedragingen 
aangegeven hoeveel uitingen per 
gesprek tot dat type behoren. 

Als we kijken naar het aandeel van Mark 
in de gesprekken, zien we dat hij in 

beide jaren tussen de 30 en 50% zit. 
Mark gebruikt vooral initiatiefvormen 
en reacties. Een gesprek openen, een 
nieuw onderwerp introduceren of de 
volwassene onderbreken zijn acties die 
Mark nog niet vaak onderneemt. Ook 
scoort hij laag op het expliciet tonen van 
aandacht voor wat de volwassene zegt of 
gebaart. Dit betekent niet meteen dat hij 
die aandacht niet heeft, maar hij laat het 
in elk geval niet duidelijk zien. Feedback 
is iets dat Mark wel uitprobeert. Tot 
zover de ontwikkeling van Mark. 

Zoals gezegd loopt project A tot mei 
2002. Voor de zomervakantie van 2001 
wordt de totale dataverzameling afge
sloten. Er zijn dan drie jaren gegevens 
verzameld, wat een enorme schat aan 
informatie heeft opgeleverd. Van de 
zomer 2001 tot begin 2002 worden alle 
data geanalyseerd en met elkaar in ver
band gebracht. Dit alles wordt uitge
breid beschreven in een eindrapport. 

4. Beginnende geletterdheid (project B) 

Leesvaardigheid hangt samen met deco-
deervaardigheid, taalvaardigheid en 
communicatie. Over de exacte vorm van 
deze samenhang bij dove kinderen is 
weinig bekend. In project B wordt door 
drs. Ingrid Huijbregts, Assistente-in-
Opleiding aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, onderzocht op 
welke wijze de communicatie thuis en 
op de kleuterafdeling de totstandko
ming van een fonologisch bewustzijn in 
gebarentaal en gesproken taal bij dove 
kleuters beïnvloedt. Projectleider is dr. 
Harry Knoors. 

Ook wordt onderzocht hoe het fonolo
gisch bewustzijn in gesproken taal en 
gebarentaal de totstandkoming van 
woordherkenning beïnvloedt (bij dove 
kinderen tussen zes en acht jaar) en hoe 
deze woordherkenning geautomatiseerd 

Tabel 2: Communicatieve gedragi 

Aandeel in gesprek 

Gespreksopening 
Introductie onderwerp 
Initiatief 
Interruptie (opheldering) 
Reactie 
Interruptie (bevestiging) 
Feedback 
Aandacht tonen 

igen van Mark in de schooljaren 1998 1999 en 1999-2000 (in percentages) 

Jaar 1998-1999 

1 2 
48.9 40 

8.9 0 
0 0 
55.6 45.7 
0 0 
22.2 41.3 
0 0 
13.3 13 
0 0 

3 

31.8 

0 
0 
48.1 
0 
46.8 
0 
3.8 
1.3 

4 
47.1 

0 
0 
53.1 
0 
42.2 
0 
3.1 
1.6 

Jaar 1999-2000 

1 2 
43.1 43.1 

0 0 
0 0 
66.6 56.1 
1.2 1.5 
26.2 37.9 
0 0 
6 4.5 
0 0 

30.3 

0 
0 
52.5 
0 
42.5 
0 
5 
0 

4 
42.9 

1.1 
1.1 
45.6 
0 
45.6 
0 
6.6 
0 
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wordt (bij dove kinderen tussen acht en 
tien jaar). Het project is gestart in sep
tember 2000. De onderzoeksgroep zal 
gaan bestaan uit ongeveer tachtig kleu
ters die onderwijs volgen in verschillen
de settings. De dataverzameling van 
project B is nog niet gestart, wel wordt 
een literatuurverkenning uitgevoerd. 

5. Keuzes van ouders (project C) 

In project C, uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met de Medische 
Faculteit (afdeling Metamedica; Sectie 
Filosofie en Ethiek) van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, staat het 
keuze- en beslissingsproces van ouders 
van dove kinderen centraal. Het project 
wordt uitgevoerd door drs. Max Goosen 
(Assistente-in-Opleiding). Projectleider 
is dr. Arko Oderwald. 
Ouders maken veel keuzes voor hun 
kinderen. Ouders van een doof kind 
moeten belangrijke beslissingen nemen 
in een complexe, voor hen vaak onbe
kende, situatie. 

Ouders moeten beslissen 
in welke taal zij hun kind 

willen opvoeden 

Zo moeten ouders beslissen in welke 
taal zij hun kind willen opvoeden: geba

rentaal, gesproken taal of een combina
tie van beide. Bovendien moeten ze, 
gegeven het aantal (verschillende) 
onderwijsprogramma's in Nederland, 
kiezen welk onderwijsprogramma voor 
hun dove kind het beste zou kunnen 
zijn. 
In project C worden belangrijke factoren 
in dit keuzeproces van ouders beschre
ven. De verkregen informatie wordt 
geanalyseerd in een ethisch-filosofische 
context. Bovendien worden de invloed 
en de kwaliteit van de informatiever
schaffing en het begeleidingsprogram
ma van het Instituut voor Doven kritisch 
geëvalueerd. Het project bestaat uit 
interviews met ouders en medewerkers 
en observaties van informatie- en bege
leidingssessies. Een aantal ouders wordt 
gedurende één jaar gevolgd vanaf het 
moment van aanmelding bij het 
Instituut voor Doven. Daarnaast wordt 
een aantal ouders eenmalig geïnter
viewd. Dit betreft ouders die reeds keu
zes met betrekking tot taal en onderwijs 
gemaakt hebben. 
Project C is in mei 2000 van start gegaan. 
Op dit moment nemen de ouders van 
zes kinderen deel aan het onderzoek als
ook de medewerkers die bij deze ouders 
betrokken zijn. 
Het komt geregeld voor dat dove kinde
ren pas enige tijd na de diagnose van de 
doofheid voor onderwijs op het Instituut 

Foto: Wiesje Peels én Mischa Keiiser 

voor Doven worden aangemeld. Tussen 
het moment van de diagnose en de aan
melding voor onderwijs kunnen enkele 
maanden of zelfs jaren zitten. 
Gedurende deze periode worden ouders 
en kinderen begeleid vanuit audiologi-
sche centra of andere centra voor gezins
begeleiding. Er is overwogen dit aspect 
mee te nemen door middel van een uit
breiding van project C. Gaandeweg 
bleek dit praktisch niet haalbaar, daar
om wordt nu een voorstel uitgewerkt 
voor een apart project dat dieper op 
deze materie ingaat. 

6. WE2T in een bredere 
onderzoekscontext 

In het project WE2T is ook ruimte voor 
scriptie-onderzoek door studenten HBO 
en WO. In 1999 deed Monique Soeters 
onderzoek naar de ontwikkeling van 
toetsmateriaal in de NGT. Chris Baudoin 
heeft in 2000 onderzocht hoe jonge dove 
kinderen in gesprekken het beste gesti
muleerd kunnen worden tot communi
catie. In 2001 studeren Kathrin 
Bergmeier, Nadine Hautvast en Ursula 
Röttges af op een beoordelingslijst met 
betrekking tot voorwaarden voor het 
leren van gebarentaal en gesproken taal 
en rondt Judith Meuleman haar scriptie 
over interactieniveaus van jonge dove 
kinderen af. 

VHZ . jaargang 42 nummer 3 . oktober 2001 



JETSKE KLATTER-FOLMER, ESTHER KOLEN, HARRY KNOORS EN ANNET DE KLERK 

Via het EAC is er samenwerking met een 
aantal promotieonderzoeken die voor 
WE2T relevant zijn, zoals Begrijpend 
lezen door dove kinderen (Loes 
Wauters), Cochleaire Implantatie en 
begrijpend lezen (Anneke Vermeulen) 
en Classificatie ernstige spraak-taal-
moeilijkheden (Marjolein van de 
Weerdenburg). 
Verder is subsidie aangevraagd om in 
samenwerking met het Nederlands 
Gebarencentrum en de Katholieke 
Universiteit Nijmegen te komen tot de 
ontwikkeling van een volwaardige Test 
voor Nederlandse Gebarentaal. 

7. Besluit 

De beslissing om de invoering van 
tweetalig onderwijs te laten begeleiden 
door wetenschappelijk onderzoek is 
genomen in 1998, toen daadwerkelijk 
gestart is met de onderwijsvernieuwing. 
Dit besluit is vervolgens omgezet in een 
protocol voor drie projecten. Het eerste 
project (A) is in het schooljaar 1998-1999 
begonnen en inmiddels zijn bij een 
groep jonge dove kinderen gedurende 
drie jaar gegevens verzameld. Er wordt 
vooral gekeken naar de ontwikkeling 
van communicatieve vaardigheden en 
taalvaardigheid in de NGT en het 
Nederlands. Over een kleine onder
zoeksgroep kunnen natuurlijk geen uit
spraken worden gedaan die gelden voor 
alle dove kinderen in Nederland. Wat 
we wel willen en kunnen is een gedetail
leerd beeld schetsen van de ontwikke
ling van deze veertien kinderen, omdat 
dit soort onderzoeksgegevens in 
Nederland eenvoudigweg nog niet of 
nauwelijks bestaat. Op basis van deze 
gegevens kunnen mogelijk suggesties 
worden gedaan voor opvoeding en 
onderwijs. 
Het tweede onderzoek (B) verkeert nog 
in een pril stadium. Interessant is dat dit 
project zich richt op een vaardigheid 
waar dove kinderen veel moeite mee 
hebben, namelijk leesvaardigheid. 
Bovendien zal dit project worden uitge
voerd bij een grotere groep kinderen, 
waardoor samenwerking met project A 
voor kruisbestuiving kan zorgen. 
Het derde onderzoek (C) is gestart in 
mei 2000. Terwijl de projecten A en B 
zich richten op kinderen in de school-
leeftijd, speelt project C zich af in de fase 
die voor ouders en kinderen voorafgaat 
aan en voorbereidt op het volgen van 
onderwijs. De dataverzameling van pro
ject C is in volle gang. 

Het totale WE2T-onderzoeksprogramma 
loopt van 1998 tot 2004. In de tweede 
helft van 2002 zullen de resultaten van 
project A beschikbaar komen en in de 
daaropvolgende jaren zullen ook de 
andere twee projecten van zich laten 
horen. Zo ontstaat geleidelijk aan een 
genuanceerd beeld van de kwaliteit van 
de onderwijsvernieuwing op het 
Instituut voor Doven: onderzoek-op-maat. 
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Instituut voor Doven (IvD) in 
Sint-Michielsgestel en de 
Mgr. Terwinatstichting (MTW) in 
Nijmegen bestuurlijk gefuseerd. 

2 WE2T brengt twee tot drie keer per 
jaar een Nieuwsbrief uit, waarin 
de voortgang van de projecten 
uitgebreid wordt beschreven. 
Geïnteresseerden kunnen deze 
Nieuwsbrief aanvragen via 
e-mail-adres: e.kolen@ivd.nl 
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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 een a r t i k e l 

Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren onderwijs en zorg aan 

auditief/communicatief beperkte kinderen en (jong) volwassenen. De artikelen 

in Van Horen Zeggen worden vooral gelezen door professionals zoals leer

krachten, 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 (wetenschappelijk) onderzoek of op 

basis van ervaringen in de praktijk. De redactie streeft ernaar de inhoud en de 

stijl van het artikel zodanig te laten zijn, dat de lezers gemakkelijk de toepas

baarheid van de gegeven informatie binnen hun werksituatie kunnen ervaren. 

De stijl van het artikel 

Als u als auteur een artikel voor publicatie in Van Horen Zeggen wilt aanbie

den, dient u rekening te houden met de doelgroep van het tijdschrift. Dit houdt 

onder andere in dat u vakjargon zoveel mogelijk vermijdt en dat u vaktaal 

zodanig omschrijft dat ook onervaren professionals zich het artikel eigen 

kunnen maken. In de tekst verwijst u zo weinig mogelijk (bijvoorbeeld naar de 

literatuurlijst) en maakt u zo min mogelijk gebruik van citaten en voetnoten. 

Teksten van toespraken of lezingen kunt u alleen bewerkt aanbieden, waarbij 

spreektaal zoveel mogelijk vermeden wordt. 

Auteurs- en publicatierecht 

U kan een artikel ter publicatie in Van Horen Zeggen aanbieden, als u het niet 

tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aanbiedt. Een aangeboden artikel is ook 

niet eerder elders gepubliceerd. In overleg met de redactie kan het artikel in 

later stadium in andere tijdschriften worden gepubliceerd onder vermelding 

van de publicatiedatum in Van Horen Zeggen. Als uw artikel in Van Horen 

Zeggen gepubliceerd wordt, geeft u de auteursrechten over aan de redactie 

van Van Horen Zeggen. Na publicatie ontvangt u twee exemplaren van de 

betreffende uitgave. Als de redactie besluit uw artikel niet in Van Horen Zeggen 

te publiceren, ontvangt u het artikel met bijbehoren zo spoedig mogelijk retour. 

Kopiëerrecht 

In overleg met de redactie kan door middel van kopiëren gebruik worden 

gemaakt van de artikelen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. 

Structuur artikel 

Elk artikel moet een titel hebben met daaronder een eventuele subtitel, vervol

gens de naam van de auteur (Voor- en achternaam of voorletters met achter

naam of met vermelding van titels). Het artikel wordt voorafgegaan door een 

samenvatting met de lengte van 150 tot 200 woorden.Het artikel moet onder

verdeeld worden in niet te lange stukken tekst (maximaal 500 woorden), elk 

met een genummerde kop en eventuele subkopjes. De tekst wordt niet uitge-

vuld. Er worden geen tabs gebruikt. Tabellen worden aangeleverd in Word for 

Windows met een uitdraai erbij of alleen als uitdraai.De totale lengte van het 

artikel mag niet meer bedragen dan 5000 woorden. Bij langere artikelen zal 

de auteur moeten aangeven, dat het artikel in twee delen gepubliceerd kan 

worden of zal de redactie het artikel in overleg met de auteur inkorten. Aan 

het eind van een artikel wordt informatie gegeven over de achtergrond van 

de auteur en wordt vermeld waar de auteur bereikbaar is.Eventueel kan een 

literatuurlijst worden opgenomen, met een maximum van 15 titels. De litera

tuur wordt als volgt vermeld: 

Uit een boek: 

Levelt, W.J .M. (1989) . Speaking: From Intention to Articulation. 

Cambridge, Ma. MIT Press. 

Uit een tijdschrift: 

Schlichting, J.E.P.T., G. de Koning, J.H.J. Lindeboom en L.G.Vogelaar 

(1994). De Taaigroepjes: Raamwerk voor een gedifferentieerd taaipro

gramma voor kleuters. Logopedie en Foniatrie, I, p. 20-26. 

Indien een uitgebreidere literatuurlijst beschikbaar is, wordt vermeld, dat 

deze opvraagbaar is bij de redactie. De auteur levert deze uitgebreidere 

lijst bij het artikel. 

Gehanteerde spellingsregels 

De redactie hanteert de officiële Nederlandse spelling. Daarnaast worden 

er geen of zo min mogelijk afkortingen gebruikt. 

Wijze van aanleveren en contacten met de redactie 

De redactie ontvangt het artikel op diskette in Word for Windows vergezeld 

van twee uitdraaien, leder artikel wordt door één of meer redactieleden 

beoordeeld. In ieder geval één lid van de redactie neemt contact op met de 

auteur over het te publiceren artikel. De auteur verneemt in dit contact in 

ieder geval of het artikel voor publicatie in aanmerking komt en in welk 

nummer het waarschijnlijk zal verschijnen. Indien het artikel voor plaatsing 

in aanmerking komt levert de auteur een pasfoto van zichzelf, met op de 

achterzijde naam en adres vermeld en foto's en/of illustraties bij 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 voor

keur de foto's, illustraties of tabellen in het artikel geplaatst moeten worden. 

Foto's en illustraties worden bij voorkeur digitaal aangeleverd. Bij het opma

ken van het artikel kan de redactie besluiten foto's en illustraties te verklei

nen of te vergroten. Enige tijd na het verschijnen van het artikel wordt het 

aangeleverde materiaal door de redactie aan de auteur geretourneerd. De 

redactie doet suggesties met betrekking tot de stijl en structuur van het arti

kel. Geringe wijzigingen brengt de redactie zelf aan. In andere gevallen 

wordt de auteur gevraagd z i jn /haar artikel aan te passen. 
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COLUMN GEHOORD EN GEZIEN 

ABc'tje 
De ambulante begeleiding dreigt het 
slachtoffer te worden van het eigen 
succes. Vanaf het jaar 1985 werd het 
mogelijk om leerlingen in het basison
derwijs te begeleiden vanuit de scho
len voor speciaal onderwijs. Het ging 
hierbij niet alleen om leerlingen die 
teruggeplaatst werden maar vooral 
ook om leerlingen in het basisonder
wijs die met deze voorziening in dat
zelfde basisonderwijs konden blijven. 
De eerste jaren zie je een voorzichtige 
groei. In veel gevallen wordt de ambu
lante begeleiding er "even bij gedaan". 
Leerkrachten komen af en toe vanach
ter hun bureau en bezoeken een school 
waar een leerling begeleid wordt. Het 
voordeel voor de overheid is dat het 
een slimme en vooral goedkope oplos
sing is om wellicht het aantal verwij
zingen aar het speciaal onderwijs 
omlaag te brengen. Goedkoop is het 
zeker. Niet alleen kost deze vorm van 
begeleiden veel minder dan een leer
ling plaatsen in het SO, maar ook de 
manier waarop het werk uitgevoerd 
wordt is een koopje: in wezen is er 
alleen een reiskostenvergoeding nodig 
om de begeleiders op de plaats van 
bestemming te krijgen. Ze hebben 
immers hun eigen werkruimte nog en 
het schoolbudget is groot genoeg om 
een paar extra multomappen in te 
slaan. In de jaren daarna zet de groei 
in een steeds hoger tempo door. 
Langzamerhand zie je de fulltime 
begeleiders verschijnen. Het zijn vaak 
collega's die al jaren voor de klas heb
ben gestaan en het leuk vinden om 
toch nog iets anders te gaan doen. Er 
komt steeds meer behoefte om het 
werk te structureren en een plekje in 
de organisatie te geven. En daarmee 
beginnen de problemen. De overheid 
verzuimt om de nodige faciliteiten 
beschikbaar te stellen om de randvoor
waarden te verbeteren. De AB'ers ver
dwijnen langzamerhand uit de klassen 
en...tja, wat moet je er mee. De lokalen 
zitten vol, behandelkamers al net zo en 
in de docentenkamer kun je wel wer
ken, maar om er nu een werkkamer 
van te maken?! De ambulante begelei
ding verdwijnt in hokken en kasten: ze 
zijn immers toch vaak onderweg... 
Gelukkig zie je ook andere ontwikke
lingen. Er ontstaan afdelingen en dien

sten waar met visie gewerkt wordt. 
Directies zien het belang in van een 
sterke organisatie en een goede dienst
verlening. De beschikbare formatie 
komt in z'n geheel in de AB en de toe
gekende reiskostenvergoedingen wor
den eindelijk gebruikt voor de AB-
organisatie. Met dit laatste kun je door 
verstandig beheer naast de reisvergoe
dingen voor het AB-personeel vol
doende faciliteiten creëren voor een 
normale werkplekken en een beetje 
orthotheek. In enkele gevallen wordt 
er door visionaire bestuurders zelfs 
met meer dan het beschikbare 
gewerkt. Zij zien AB als een professie 
waar je dan ook professioneel mee om 
moet gaan. 

En nog steeds heeft de overheid niet 
door dat ambulante begeleiding de 
kinderschoenen allang ontgroeid is. 
Tenminste dat denken we soms. Ik 
neem echter aan dat men in Den Haag 
ook niet gek is. Waar kun je een zorg
voorziening vinden die zo succesrijk is 
en tegelijkertijd bijna geen middelen 
opslokt. Ambulante begeleiding is tot 
speerpunt verheven binnen de 
Leerlinggebonden Financiering. Men 
heeft het over het dienstencentrum en 
in de discussies hebben we het haast 
niet meer over ambulante begeleiding 
maar wordt er achteloos gestrooid met 
termen als ambulante dienstverlening, 
vraaggestuurd werken en verplichte 
(nog wel) winkelnering. 
En waar is dan die winkel? Waarmee 
kan ik hem inrichten? Nog steeds doet 
de overheid of we als ambulant bege
leider onderweg zijn en zelfs het 
woord reiskostenvergoeding komt in 
de plannen niet meer voor. De rugzak, 
dat is het antwoord op alle vragen. De 
belangrijkste vraag blijft echter nog 
steeds onbeantwoord: blijft er in dat 
rugzakje nog wel iets over om daad
werkelijk te begeleiden? 

Dick Kuyt 

In memoriam 
Jan Verschoor 
Op 8 juli 2001 is de heer J.H.C. Verschoor 
overleden, hij werd 86 jaar. Voor het 
onderwijs aan kinderen met hoor-, 
spraak en taal moeilijkheden heeft Jan 
Verschoor veel betekend, hij was dan 
ook met recht erelid van de Veboss. 

Hij begon zijn carrière bij deze vorm van 
onderwijs als onderwijzer op de 
L.W.Hildernisseschool, later werd hij 
directeur van de nieuwe dependance op 
Rotterdam-zuid, hieruit ontstond de dr. 
F. Hogewindschool. Deze functie bleef 
hij tot zijn pensionering vervullen. Hij 
beperkte zijn werkterrein niet tot de 
Hogewindschool. Hij werd ook directie
lid bij de Koninklijke Ammanstichting, 
waar deze school onder ressorteert, hij 
was gemeenteraadslid in Rotterdam, hij 
was actief bij de opleiding logopedie 
betrokken, als docent en praktijkbegelei
der, hij werkte als logopedist op het 
Sophia kinderziekenhuis met schisis-
patientjes en hij was actief lid van de 
Veboss. 

Heel veel functies, of zoals hij zelf zei: 
"Hij had veel verschillende petten". Deze 
"petten " kon hij vaardig wisselen en hij 
gebruikte de verschillende mogelijkhe
den vooral als een netwerk, dat hij cre
atief benutte ten behoeve van het onder
wijs, de school en de kinderen. 
Hij was een bewogen en bevlogen 
onderwijsman; hij leidde zijn team toen 
al als een manager en hij stimuleerde het 
team tot grote zelfstandigheid en zelf
werkzaamheid Ook had hij veel zorg 
voor de kinderen en kon hij zijn mede
werkers goed stimuleren en enthousias
meren. Tot het einde van zijn loopbaan 
bleef hij openstaan voor nieuwe ontwik
kelingen en inzichten. 

Jan Verschoor heeft veel bijgedragen aan 
de ontwikkeling en verbetering van 
onze tak van speciaal onderwijs. 
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VAN DE BESTUREN 

Plan van Aanpak ESM 

In de maanden voor de zomervakantie 
hebben verschillende Commissies voor 
Indicatiestelling (Cvl) de indicatiecrite-
ria en het protocol uitgeprobeerd. Een 
landelijk bureau (BUPRIN) heeft onder
zocht of protocol en criteria werkbaar 
zijn. Het is voor de landelijke commissie 
maar ook voor onze eigen CvI's nog 
steeds moeilijk om ESM helder en een
duidig vast te stellen. Vanuit de 
Katholieke Universiteit Nijmegen 

komen echter steeds meer gegevens, die 
zullen helpen de criteria te verduidelij
ken. De VeBOSS zal in de komende tijd 
overleg voeren om deze gegevens en de 
ervaringen van de proef CvI's mee te 
laten nemen door het ministerie bij het 
bepalen van de criteria voor volgend 
jaar augustus. Dan zal de nieuwe wetge
ving ingaan. 
Het Protocol Toelaatbaarheidsbepaling 
Cluster 2 is goed bevallen. Het cluster 2 

protocol gaf inzicht in de besluitvor
mingsprocedure. Dit in tegenstelling tot 
het protocol dat door andere clusters 
werd gebruikt. Natuurlijk is het cluster 2 
protocol lang niet volmaakt. Wat betreft 
gebruiksgemak moeten we nog aanpas
singen doen. Volgend jaar augustus zal er 
een nieuw protocol moeten zijn. De erva
ringen van de afgelopen tijd en speciaal 
die van de dovensector moeten het proto
col bruikbaar maken voor het hele cluster. 

Fusie van VEDON en VeBOSS bijna gerealiseerd 

In het voorjaar hebben de algemene 
ledenvergaderingen van de verenigingen 
aangegeven achter het voorstel tot fusie 
te staan. Deze uitspraak was voor beide 
besturen een signaal om met de fusie per 
1 januari 2002 door te gaan. Op 29 juni 
werd het fusievoorstel en de nieuwe sta
tuten bij de Kamer van Koophandel 
ingediend bij het landelijk bureau van de 
VeBOSS en de secretaris van de VEDON 
konden ze worden ingezien. Na de beno
digde ledenvergaderingen wordt eind 
oktober de laatste hindernis genomen en 
kan de notaris gevraagd worden het juri
disch karwei definitief te klaren. 

De beide besturen hebben in juni voor 
de eerste maal gezamenlijk vergaderd. 
De eerste onderlinge kennismaking en 
uitwisseling van bestuursculturen wordt 
in het schooljaar 2001/2002 uiteraard 
voortgezet. Samen moeten we nu plan
nen maken voor de toekomst. Dit zullen 
we onder andere doen op een 'heidag' 
medio november. Wat willen we met 
elkaar en hoe gaan we dat bestuurlijk 
aanpakken. Dat zal het centrale uit
gangspunt zijn. 

De naam voor de nieuwe vereniging is 
op dit moment van groot belang. De 

naam laat zien waar je als vereniging 
voor wilt staan en wat je graag wilt 
uitstralen. Zakelijk of gemoedelijk; 
standvastig of pragmatisch om maar 
twee voorbeelden te geven waar een 
keuze in gemaakt moet worden. De 
komende weken zal de voorbereidings
commissie voor naam, logo en huisstijl 
het gezamenlijk bestuur adviseren. 
Mocht u gevraagd worden om uw 
mening, laat die kans op ledeninspraak 
dan niet ongebruikt. 

Besturen VEDON en VeBOSS 

Phonetogram 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. 

ReaLAnalysjs biedt dynamische interactieve 
afbeeldingen (direct zichtbare en auditieve 
terugmelding van akoestische prestaties van 
sprekers of zangers) gedurende de productie 
van geluid. 
Model Matching: De akoestische kenmerken 
van een dynamisch spraaksample worden in 
een kleur afgebeeld (toonhoogte patroon 
docent), de poging van de dient in een andere 
kleur. 

Vocal Assessment stelt de gebruiker in staat om de 
akoestische en electroglottografische kenmerken van 
aangehouden klinkers op te nemen, te analyseren en weer 
te geven. Zodra de akoestische en EGG golfvormen zijn 
opgenomen en bewerkt, berekent de software automatisch 
de statistische informatie van hun kenmerken. Deze worden 
vervolgens gebruikt om een stemprofiel te plotten. '*"** _•. 

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

I" 
lm 
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IBM SpeechViewer III is een prima hulpmiddel bij de behandeling van spraak- en stemproblemen. Het 
programma is een goede afwisseling op andere middelen en kan door logopedisten, docenten, K.N.O. 
artsen en de cliënt zelf worden gebruikten kan ook dienen als hulpmiddel bij stem-
functieonderzoek en stemdiagnostiek. IBM SpeechViewer bestaat uit een CD-ROM en 
een microfoon en draait onder Windows 95/98. 

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

fonatieduur, intonatie, klinker- en 
1 " I r • T T T medeklinkerproductie zowel 

C C l 1 V 1 C \ V C r 1 1 1 geïsoleerd als in woorden. 

SPIN 
Software BV 

Hogeweg 227a 
3816 BS Amersfoort 
Tel.: 033 479 00 20 
Fax: 033 470 05 97 

E-mail: infoNspinsaftware.nl 
http://www.spmsoftware.nl 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

American Annals of the Deaf, 
146, 3, juli 2001 
Ronald Kelly en Keith Mousley (beiden als 
wetenschappelijk medewerker verbonden 
aan het National Technical Institute for the 
Deaf, NTID, Rochester) schrijven in dit 
nummer een artikel over het maken van 
redactiesommen door dove leerlingen. De 
titel van het artikel is 'Solving word pro
blems: more than reading issues for deaf 
students'. 44 studenten, 33 doof en onder
wijs volgens op het NTID en 11 horende 
studenten van het Rochester Institute of 
Technology, kregen in totaal 30 rekenopga-
ven voorgelegd. 15 opgaven betroffen 
redactiesommen, 15 andere waren nume
riek of grafisch van aard. Beide type opga
ven liepen op in complexiteit. Uit de resul
taten blijkt dat dove college studenten, 
onafhankelijk van hun leesniveau, verge
lijkbaar presteren op numerieke en grafi
sche rekenopgaven als horende studenten. 
Dit geldt ook voor de eenvoudigere types 
redactiesommen. Naarmate echter de com
plexiteit van dit laatste type opgaven toe
neemt, verminderen de prestaties van de 
dove studenten. Het is volgens de auteurs 
te simplistisch om de vermindering in 
prestaties toe te schrijven aan de lagere 
leesniveaus van de dove studenten. Het 
onderzoek toont aan dat andere factoren in 
het geding zijn. De dove studenten hebben 
meer moeite met probleemanalyse, met 
het verbinden van denktaken aan voor
gaande ervaringen of taken, met het toe
passen van evaluatieve strategieën. Ook 
speelt hen soms een gebrek aan persisten
tie parten, terwijl ze tevens relatief weinig 
ervaring hebben met het verwerken van 
steeds complexer wordende informatie. 
De auteurs zijn van mening dat al deze 
vaardigheden door middel van gerichte 
training te verbeteren zijn en dat de toege
nomen vaardigheid in probleemoplossing
vermogen ook een positieve uitwerking op 
de leesvaardigheid zal hebben. 

International Journal of Language and 
Communication Disorders, 36, 3, 2001 
In dit tijdschrift staan twee artikelen die 
van belang zijn gezien het op ons af 
komende indicatiestellingproces van met 
name kinderen met spraak- en taalstoor
nissen. Daarbij is van belang dat uitval op 
taalaspecten zoals beschreven in de 
Veboss-classificatie in voldoende mate 
aanwezig is en onderbouwd wordt. In het 
zo juist beëindigde proeftraject is gebleken 
dat onder meer de onderbouwing van uit
val op het gebied van de pragmatiek te 

wensen overlaat. In het bovengenoemde 
tijdschrift schrijft Catherine Adams (vak
groep Human Communication and 
Deafness, Universiteit van Manchester) 
een artikel, getiteld 'Clinical diagnostic 
and intervention studies of children with 
semantic-pragmatic language disorder'. 
Aan de hand van een tweetal casussen met 
verschillende profielen illustreert Adams 
bestaande modellen voor assessment en 
interventie zoals die bestaan binnen de 
psycholinguïstiek en binnen het veld van 
de taalpragmatiek. Ook gaat ze in op de 
verscheidenheid aan karakteristieken in 
taal- en sociaal gedrag die vallen onder de 
noemer 'Sematisch-pragmatische stoor
nis'. Adams bespreekt tevens of het, in 
navolging van Bishop, zinvol is om te spre
ken over 'pragmatic language impair
ment'; tot slot legt ze uit dat met bestaande 
middelen en technieken (navertellen van 
verhalen, Children's Communication 
Checklist, gespreksanalyse, taken voor 
referentiele communicatie) het goed 
mogelijk is om de communicatie van kin
deren met een semantisch-pragmatische 
taalstoornis te beschrijven en te verklaren, 
maar dat verdere verfijning wel gewenst is 
om therapieën te kunnen verbeteren. 

In hetzelfde nummer is een artikel van de 
hand van Sue Roulstone (Speech and 
Language Therapy Research Unit, 
Frenchay hospital, Bristol) te lezen. De titel 
is 'Consensus and variation between 
speech and language therapists in the 
assessment of preschool children for inter
vention: a body of knowledge or idiosyn
cratic decisions? Een mond vol! Roulstone 
heeft in totaal 17 logopedisten de asses
sment van kleuters met spraak- en taal
stoornissen laten uitvoeren en becommen
tariëren en heeft daarbij zowel naar de 
mate van overeenstemming tussen de 
logopedisten gekeken als naar de ontstane 
verschillen van inzicht. Van belang dus 
gezien de wens tot verdere stroomlijning 
van aanmeldingsonderzoeken (protocol
len, gebruikt instrumentarium, advisering) 
in het kader van de indicatiestelling. 
Roulstone rapporteert consensus tussen de 
logopedisten wat betreft de ernst van de 
gesignaleerde spraak- of taalproblemen, 
de variabelen die onderzocht moeten wor
den en de interpretatie van informatie uit 
de beschikbare dossiers. Variatie tussen de 
logopedisten wordt gesignaleerd als het 
gaat om vertrouwen in en selectie van het 
onderzoeksinstrumentarium, de mate van 
betrokkenheid bij de kinderen en de beïn
vloeding door beleid van de werkplek. 
Roulstone stelt vast dat variatie op zichzelf 

geen probleem hoeft te zijn, maar dat die 
variatie wel geëxpliciteerd moet worden. 
Deze geëxpliciteerde verschillen van 
werkwijze en inzicht moeten vervolgens 
naar haar mening gebruikt worden om 
logopedisten uit te dagen te werken aan 
gemeenschappelijk gedeelde kennis en 
werkwijze. Dit in het kader van de verdere 
professionalisering van de logopedie. 

Journal of Deaf Studies and 
Deaf Education, 6, 3, Summer 2001 
Het laten deelnemen van dove kinderen 
aan het reguliere basis- of voortgezet 
onderwijs (inclusie) is ook in Nederland in 
opkomst. De Commissie Nederlandse 
Gebarentaal adviseerde zelfs inclusie van 
zo veel mogelijk dove kinderen na afron
ding van de middenbouw van het speciaal 
onderwijs, dus zo rond de leeftijd van 10 
jaar. In toenemende mate willen ouders 
echter reeds eerder gehele of gedeeltelijke 
inclusie; de effecten van cochleaire implan
tatie, maar ook van de inzet van de 
Nederlandse Gebarentaal spelen hierbij 
een rol. De verwachting is dat deze ten
dens zich versterkt zal doorzetten als 
ouders meer greep op "hun" Rugzak zul
len krijgen. In het bovengenoemde tijd
schrift staan geregeld artikelen te lezen 
over inclusie en over te nemen maatrege
len, wil inclusie bij dove kinderen leiden 
tot zowel sociale als onderwijskundige 
participatie in het reguliere onderwijs. 
Deze keer is een artikel te lezen, getiteld 
'Teaching strategies in inclusive clas
srooms with deaf students', geschreven 
door Stephanie Cawthon (Universiteit van 
Wisconsin-Madison). Zij rapporteert over 
onderzoek in twee klassen (kleuterklas en 
een combinatieklas groep 3 en 4) waarin 
zowel horende (9 respectievelijk 12 leerlin
gen) als dove (respectievelijk 7 en 2 kinde
ren) les kregen. Uit een analyse van het 
taalaanbod van de leerkrachten blijkt dat 
deze minder uitingen tot de dove leerlin
gen richten. Ook in andere opzichten is 
hun taalaanbod verschillend van dat aan 
horende leerlingen. In de klassen werken 
ook tolken. Uit het onderzoek blijkt dat zij 
zich met name bezig houden met het ver
talen van de taal van de leerkracht, het ver
gemakkelijken van de communicatie tus
sen de dove en horende medeleerlingen en 
met het reguleren van het gedrag in de 
klas. Tot slot gaat Cawthon ook in op de 
opinies van de leerkrachten met betrek
king tot hun het onderwijzen van dove 
leerlingen, dovencultuur, klassengrootte 
en gerichtheid op variatie in de schoolbe
volking. 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Horen, 29e jaargang, september/okto
ber 2001, nummer 5 
Nic van Son, Weer horen met een Cl. 
Nic van Son beschrijft het proces dat 
iemand doormaakte nadat bij haar, na 
tien jaar doof zijn, een cochleaire 
implantatie werd gedaan. 

Herman ten Berge, Week van het oor. 
Van 5 tot en met 10 november vindt de 
eerste Week van het Oor plaats. In deze 
week vinden er allerlei activiteiten 
plaats rondom het gehoor. Diverse 
instanties (waaronder de N W S , FOSS 
en de FENAC) organiseren programma
onderdelen. Zo zullen er open dagen 
zijn. In een speciaal concert dat zal uit
gevoerd worden op 3 november wordt 
een muziekstuk ten gehore gebracht, dat 
duidelijk maakt hoe een slechthorende 
hoort. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 73, 
juli/augustus 2001, nummer 7/8 
P. Filipiak, Kan Woordenschatonderwijs 
effectiever? 
Woordenschatonderwijs moet zich rich
ten op het zelfstandig kunnen gebruiken 
van woorden bij het luisteren, lezen 
spreken en schrijven. In nieuwe taalme
thoden zitten vaak aanvullingen op het 
woordenschatonderwijs. Op welke wijze 
kan een leerkracht nieuwe woorden aan
bieden zodat deze ook werkelijk deel 

gaan uitmaken van de vocabulaire van 
kinderen? De auteur van dit artikel gaat 
in op de didactiek van het woorden
schatonderwijs. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 73, 
september 2001, nummer 9 
Nummer 9 van het tijdschrift voor 
Logopedie en Foniatrie is een thema
nummer dat geheel gewijd is aan 
"Gehoor". In Van Horen Zeggen aan
dacht voor een aantal van de artikelen. 

D. M. Vandenzavel, Gehoorscreening bij 
kinderen en volwassenen met een 
verstandelijke beperking. 
Het Diagnostisch Centrum Centrale 
Zintuigstoornissen (IvD/MTW) biedt 
gehoorscreening aan instellingen voor 
verstandelijk beperkten die meer willen 
weten over de auditieve mogelijkhe
den/beperkingen van hun cliënten en de 
consequenties ervan. In dit artikel wordt 
een beschrijving gegeven van de resulta
ten van deze gehoorscreening en ver-
volgdiagnostiek bij een instelling voor 
verstandelijk beperkte volwassenen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat zo'n 32 % 
van de totale populatie van deze instel
ling een gehoorverlies heeft. Deze resul
taten vormen de aanleiding tot vragen 
naar interventie en consultatie. 

E.M. Dijkstra, Het hoe en wat van een 
hoortoestel 
Dit korte artikel richt zich op de logope

dist in een verpleeg-of bejaardenhuis. 
Maar ook op scholen waar kinderen met 
hoortoestellen zitten kan het zinvol zijn 
een en ander te weten over de basisprin
cipes van de werking van het hoortoe
stel. Esther Dijkstra legt een en ander uit. 

J.A.P.M, de Laat, Nieuwe vormen van 
gehoorscreening in Nederland 
In nummer twee van Van Horen Zeggen 
stond een artikel over neonatale gehoor
screening. Bij deze screening werd 
gebruik gemaakt van de AABR 
(Geautomatiseerde auditieve brainstem 
respons). In dit artikel is een beschrij
ving te lezen van deze methode. Tevens 
wordt aandacht geschonken aan een 
andere screeningsmethode die geschikt 
is voor jonge kinderen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van oto-akoestische 
emissies. 

E.M. Dijkstra, Andere hulpmiddelen 
voor slechthorenden naast een hoortoe
stel 
Soms is er naast het gebruik van hoor
toestellen meer hulp nodig om goed te 
kunnen verstaan. Te denken valt aan 
hulpmiddelen voor telefoneren of bij 
voorbeeld televisie kijken. In dit artikel 
wordt een aantal van dergelijke hulp
middelen beschreven. 
Er is tevens aandacht voor speciale hulp
middelen in de klassensituatie. 

NIEUWSMARKT 

FODOK - Keuzelijst 3 - Boeken voor dove kinderen en andere kinderen met leesproblemen 

Voor dove kinderen is het niet eenvou
dig om de landstaal te leren. Daardoor 
hebben de meeste van hen moeite met 
lezen. Om de kinderen te laten ervaren 
dat lezen leuk kan zijn, is er behoefte aan 
aantrekkelijke boeken. Speciale boeken 
voor dove kinderen, die leesplezier kun
nen geven, zijn er nog weinig. Daarom 
heeft de FODOK laten onderzoeken 
welke van de 'gewone' boeken bruikbaar 
kunnen zijn. Informatie over die boeken 
is verzameld in de FODOK-keuzelijsten. 
Het betreft een zeer groot aantal pren
tenboeken, informatieve boeken, voor
leesboeken en boeken om zelf te lezen. 
Onlangs is de derde Keuzelijst versche
nen met zo'n 700 geselecteerde titels. 
Hierbij is extra aandacht besteed aan 
boeken voor jongeren. Daarnaast kregen 
de thema's gevoelens, seksuele voorlich

ting en seksueel misbruik relatief veel 
aandacht in verband met de informatie
achterstand en de bijbehorende proble
matiek die op die terreinen bij dove kin
deren is geconstateerd. 
De lijst is natuurlijk ook interessant voor 
veel andere kinderen die (nog) niet zo 
vlot kunnen lezen. 

De Keuzelijst is samengesteld door 
mevrouw Marien Hannink (selectie en 
projectleiding) en de heer Henk van 
Geest (vormgeving, cd-rom, website). 
De Keuzelijst is in verschillende vormen 
verkrijgbaar: 
• In druk: bevat alleen de 3e Keuzelijst 

(de eerste twee uitgaven zijn ook nog 
beschikbaar) 

• Op cd-rom met zoeksysteem, voor 
Windows en MacOS: 3e Keuzelijst plus 

een integrale versie van de lijsten 1 
t / m 3. 

Te bestellen bij : 
FODOK, Postbus 754, 3500 AT Utrecht, 
of per e-mail: fodok@wxs.nl onder ver
melding van de gewenste versie. 

Gedrukte uitgave fl.17,50 (€ 8,-) plus 
verzendkosten 
Cd-rom fl. 20,- (€ 9,-) plus verzendkos
ten 
De prijzen konden zo laag blijven door
dat de ontwikkelkosten gefinancierd zijn 
door de Janivo stichting. 

De integrale Keuzelijst (1 t / m 3) is ook te 
raadplegen via de FODOK-website 
www.fodok.nl 
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NIEUWSMARKT 

LESPAKKET 'HOOR JE WEL?' 

In opdracht van de Nationale Hoorstichting is door Zorn Uitgeverij het lespakket 'Hoor je wel?' 
samengesteld en uitgebracht. Het lesmateriaal is bedoeld voor de groepen 1 en 2 van het basis
onderwijs. 'Hoor je wel?' bevat een handleiding voor docenten en een fraaie kleurenposter. Deze 
geeft diverse concrete situaties weer waarin sprake is van oorverdovende en aangename geluiden. 
In de lesbrief staan praktische suggesties om kleuters op een prettige manier te informeren over 
het gehoor. Ook heeft de lesbrief twee kopieerpagina's een 
van een dierenorkest en een met voorbeelden van harde 
en zachte geluiden. Het laatstgenoemde blad is geschikt 
om memory mee te spelen. Het materiaal is te bestellen via 
de uitgever: Zorn Uitgeverij, Postbus 434, 2300 AK Leiden. J STICHTING 

N a t i o n a l e 

HOOR 9 J 

KWARTELHOF: 

NEDERLANDSE GEBARENTAAL OOK VOOR HORENDEN 

TELEA^JOT 
educat ieve 
omroep 

Onder de naam 'Kwartelhof' zendt Teleac/NOT 
vanaf 25 november twaalf weken lang een 
tweetal programma's uit die de Nederlandse 
Gebarentaal uitvoerig aan bod laten komen. Met 
het multimediale project brengt de educatieve 
omroep Nederlanders 'op de hoogte' van het 
feit dat de Nederlandse Gebarentaal tot één van 
de talen behoort die Nederlanders gebruiken. 
Kwartelhof - een comedy met gebaren laat zien 
hoe Gebarentaal wordt gebruikt. Een naïef echt
paar. Joop en Juul, ondernemen vanuit de pro

vincie de tocht naar de grote stad. Hun doofgeboren nichtje Janneke leidt het duo rond en redt hen 
beiden in allerlei absurde en penibele situaties. 

De hoofdrollen vertolken Ilse lobse van het Handtheater en René van 't Hof en Leny Brederveld van 
theatergroep Carver. De serie is geschreven door een team onder leiding van Rogier Proper. De regie 
voert Casper Verbrugge, Buro Interakt is producent. Corline Koolhof, Erika Zeegers, Sara Muller en 
andere deskundigen reikten adviezen aan. 

'Kwartelhof komt eveneens als cursus Nederlandse Gebarentaal op het scherm. Aan de hand van 
fragmenten uit de comedy kunnen geïnteresseerden een begin maken met het leren van de 
Nederlandse Gebarentaal. Voor meer informatie en cursussen zal een verwijzing volgen naar het 
Nederlands Gebarencentrum. 

Start op Nederland 1: 
Kwartelhof - een comedy met gebaren zondag 25 november, 17.25 uur. 
Kwartelhof - een cursus Nederlandse Gebarentaal zaterdag 1 december, 14.50 uur. 

-—SUCCESVOLLE ACTIES 

EFFATHA 
Bijdragen tot verdere ontwikkeling van een 
beter begrip tussen de wereld van doven en 
horenden. Dat stond drie bedrijven voor ogen 
bij een in juni gedane schenking. De bedrijven 
schonken in juni een bedrag van f 5.492,50 
aan Effatha, christelijk instituut voor onder
wijs, zorg en dienstverlening aan doven, audi
tief en communicatief gehandicapten. De Zuid 
Drukwerk, PrintCom B.V. en Sandifort id. zijn 
actief op het gebied van communicatie in een 
vrij unieke samenwerkingsformule. Zij brachten 
gezamenlijk de gebarentaal onder de aan
dacht. Gevolg was een mini-campagne in de 
vorm van een kaartenactie. Effatha zal het 
bedrag besteden aan de ontwikkeling van 
projecten die de communicatie voor, door en 
met doven op een hoger niveau moet brengen. 

U spreekt toch 
Wel vaker voor 
dovemansoren? 

Gehoord 
worden is een 
mooi gebaar 

effatha 
MG - FAMILIEDAG IN HEERDE 

Op zaterdag 10 november houdt de FODOK 
(Nederlandse Federatie van Organisaties van 
Ouders van Dove Kinderen) in Dorpshuis 
Heerde een Familiedag voor (pleeg)ouders en 
andere familieleden van dove kinderen en vol
wassenen met een verstandelijke, autistische 
of gedragshandicap. De organisatie koos voor 
de titel 'Als ik het voor het zeggen had', met 
als subtitel 'Levenslange Zorg'. In veel situ
aties zijn dove kinderen met nevenhandicaps 
als autisme aangewezen op levenslange zorg. 
De praktijk leert dat het niet altijd mogelijk 
een passende plaats te vinden voor deze 
meervoudig gehandicapte dove kinderen en 

volwassenen. De MG-familiedag biedt ouders 
en betrokken familieleden gelegenheid te pra
ten en het uiten van hun wensen. 
Bij voldoende belangstelling zal wellicht ook 
worden overgegaan tot de oprichting van een 
MG - Familievereniging. 
Deelname aan de MG -Familiedag kost f 10, 
00, inclusief lunch. Tussen NS-station Zwolle 
en Dorpshuis Heerde zal een speciale bus
dienst rijden, die eveneens voor rolstoelers 
toegankelijk is. In de zaal is ringleiding aan
wezig en ook op verzoek kan ook een tolk 
Gebarentaal voor ondersteuning zorgen. 
Voor meer informatie: www.fodok.nl 

Inlichtingen zijn ook te verkrijgen via: coördi
nator Marien Hannink, 
FODOK 
Postbus 754, 
3500 AT Utrecht, 
tel. 030 2948679; 
e-mail: MG-dag@fodok.nl 
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NIEUWSMARKT 

Gebarentaal voor Nederlands 
C o n g r e s Invoer ing Twee ta l i g Dovenonde rw 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: CPngresiSlguyOt.nl 

Zoals in het vorig VHZ nummer in deze rubriek stond 
vermeld, sluit het Instituut Guyot het Project Invoering 
Tweetaligheid af met een tweedaags congres in de stad 
Groningen op 15 en 16 november. 

De belangstelling voor dit congres is overweldigend 
gebleken, want de inschrijving is al overschreden. 
Natuurlijk zijn wij blij met deze grote belangstelling en 
zien Uw komst naar het Noorden tegemoet. 

Voor wie geen kaartje heeft weten te bemachtigen, is 
er toch nog hoop! In de eerste plaats wordt in het vol
gende nummer van VHZ een uitgebreid interview weer
gegeven met het organiserend team van het Congres in 
Guyot. Daaronder valt een samenvattend verslag van 
de presentaties en de forum discussie. 

Voor wie ook dat mist, is er een laatste kans: het twee
daagse gebeuren zal in een congresbundel na te lezen 
zijn! "Er gaat niets boven Groningen", dus tot ziens in 
het Noorden. 

', • « • f, •»». 4 '•:w» ' t " 1 '« 

Welkom bij. 

Koninklijk fmthmt m*r 0 M * H H H.D. Guyot 
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Gebarentaal 
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Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot 

EFFATHA: KAART VOOR KAMERLEDEN 

Op 20 juni stuurden leerlingen van Effatha, 
instituut voor doven, auditief en communica
tief gehandicapten opvallend gekleurde kaar
ten naar Tweede Kamerleden. Met deze mini
campagne vragen de leerlingen van Effatha 
aandacht voor het erkennen van de 
Nederlandse Gebarentaal. Binnenkort staat de 
erkenning van de Nederlandse Gebarentaal 
weer op de politieke agenda. De leerlingen van 
Effatha hopen met hun initiatief Kamerleden 
tot het inzicht te brengen dat Nederlandse 
Gebarentaal de eerste taal is voor doven. 

De verstuurde kaarten bevatten teksten als: 
- U spreekt toch wel vaker voor 

dovemansoren?; 
- Gehoord worden is een mooi gebaar; 
- Oorverdovende stilte; 
- Zeg het met handen; 
- Praat méér met je handen; 
- Monoloog of dialoog, 

je hebt het zelf in de hand. 

De kaarten zijn een gift van Drukkerij De Zuid, 
PrintCom en Sandifort id. 

Oorver*** 

2 e g het met 
handen 
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COLOFON 

Van Horen Zeggen is een uitgave van de VEDON Vereniging ter Bevordering 
van Onderwijs aan en Opvoeding en Begeleiding van Doven in Nederland, 
VeBOSS Nederlandse vereniging tot bevordering van het onderwijs aan 
slechthorende kinderen en kinderen met spraak- e n / of taalmoeilijkheden en 
FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra. 

Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins 

Eindredactie Dhr. F. C. M. MolTee 

Redactie 
• Mw. N. Hoiting 
• Mw. M.C. Bruins 
• Dhr. H. Knoors 

Dhr. A. Koele 
Dhr. F.C.M. Mollee 
Dhr. W. Geurts 

Mw. A E . Bron 
Dhr. P. van Veen 
Mw. C. Slofstra-Bremer 

Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen 
postbus 222, 3500 AE Utrecht, tel. 030 - 2769970 fax 030 - 2712892 
(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 

Fotografie H. Op den Kamp 

Illustrator Jef Horvers 

Vormgeving/Lithografie AVEQ-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Grafax 

VEDON Vereniging ter Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding en 
Begeleiding van Doven in Nederland 

• F. Saan, voorzitter 
Joshof 25, 4813 EZ Breda tel.: 076 - 5211993 

• H. Brouwer, secretaris 
Barkmolenstraat 36, 9723 DH Groningen 
tel. 050 - 318 00 4 1 , fax. 050 - 3184847 

• F. Jansen, penningmeester 
Vlinderstraat 57, 5345 EA Oss tel. 0412 - 641061 
giro 357425, t.n.v. penningmeester VEDON 

VeBOSS Nederlandse vereniging tot bevordering van het onderwijs aan 
slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden 

• T. van Munnen, voorzitter 
• T. Broerse, penningmeester giro 3554500 

t.n.v. Penningmeester VeBOSS te Utrecht 

FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra 

• J. de Klein, voorzitter 
• J. Brokx, penningmeester 
• H. de Wit-Fleer, secretaris 

Ambtelijk secretariaat en ledenadministratie VEDON, VeBOSS en FENAC 
Dhr. drs. M. H. Strik Postbus 222, 3500 AE Utrecht 
030 - 276 99 70 (VeBOSS/Vedon) en 030 - 276 99 02 (FENAC) 
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht 
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -271 2892 

Kopij aanleveren vóór 11 februari - 7 april - 1 september - 20 oktober 
Kopij, ingeleverd voor deze data zal zo mogelijk in de eerstvolgende uitgave 
van de geldende jaargang gepubliceerd worden. 

Verschijningsfrequentie 4 x per jaar 
Abonnementsprijs fl. 45,- per jaar Losse nummers fl. 15,-
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 
Indien u vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement 
niet hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd. 

AUDIOLOGISCHE CENTRA DIE ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE FENAC 

mum 

Audiologisch Centrum Holland Noord 
Audiologisch Centrum Amersfoort 
Prof. J.J. Groen Stichting 
AMC KNO Audiologisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis VU 
Samenwerkende Audiologische 
Centra Amsterdam 
AC Bergen op Zoom 
Audiologisch Centrum Breda 
Haags Audiologisch Centrum Effotha 
Samenwerkende Audiologische 
Centra Eindhoven 
Sint Marie (RB. 1447,5602 BK) 
Audiologisch Centrum Goes 
Academisch Ziekenhuis Groningen KNO 
Stichting Audiologisch Centrum Twente 
Hoensbroeck Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum friesland 
Audiologisch Centrum van het 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis Maastricht 
Audiologisch Centrum von het 
St. Radboudziekenhuis Nijmegen 
Audiologisch Centrum Erasmus 
universitair Centrum Rotterdam 
Gehoor- en Spraakcentrum (kinderen) 
Stichting Audiologisch Centrum Rotterdam 
Diagnostisch centrum IvD/MTS 
Stichting Audiologisch Centrum Tilburg e.o. 
Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC) 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
KNO audiologisch Centrum 
UMC, Locatie Wilhelmino Kinderziekenhuis 
Stem-, Spraak-, Taal- en Gehoorcentrum 
Audiologisch Centrum Utrecht 
Hoensbroeck Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 
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1816MB 
3815 DP 

1105AZ 
1081 HV 

1062 BE 

4624 VT 
4811 SW 
2501 VP 
5602 BH 

5629 CH 
4461 LT 
9700 RB 
7550 AK 
6432 CC 
8932 NJ 
2300 RC 

6202 A2 

6500 HB 

3015 GD 

3000 CB 
3031 BA 
5271 GD 
5025JB 
3500 AE 

3584 CX 

3584 EA 

3563 CM 
5912 BL 
8011 GC 

Alkmaar 
Amersfoort 

Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 

Bergen op Zoom 
Breda 
Den Haag 
Eindhoven 

Eindhoven 
Goes 
Groningen 
Hengelo 
Hoensbroek 
Leeuwarden 
Leiden 

Maastricht 

Nijmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Tilburg 
Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 
Venlo 
Zwolle 

Rubenslaan 2-6 
Zangvogelweg 150 

Meibergdreef 9 
De Boeïeloan 1117 
PB. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstraat 1 

Boerhaaveplein 3b 
Adriaan van Bergenstraot 232 
Lange Lombardstr. 35, P.B. 848 
Castiliëlaan 8, P.B. 1322 

Castiliëlaan 8 
Van Dusseldorpstraat 7 
Hanzeplein 1, P.B 30001 
Geerdinksweg 139-35, P-B. 446 
Zandbergsweg 111 
Verlengde Schrans 35 
Albinusdreef 2, P.B. 9600 

P. Debyelaan 25, P.B. 5800 

Ph. Van Leijdenloan 15, P.B.910T 

Dr. Molewaterplein 40 

AZR-Sophio kinderziekenhuis P.B. 2040 
Ammonplein 8 
Theerestroat 42 
Korvelseweg 61 
Postbus 222 

Heidelberglaan 100 
PB. 85500, 3508 GA Utrecht 
Lundlaan 6 
Postbus 85090, 3508 AB Utrecht 
Sao Poolodreef 1 
St. Moartensgosthuis Tegelseweg 210 
Oosterlaan 20 

072-5141050 
033-4726854 

020-5664013 
020-4440969 

020-6171814 

0164-266599 
076-5204130 
070-3848300 
040-2911888 

040-2413515 
0113-250342 
050-3612700 
074-2917301 
045-5282904 
058-2801586 
071-5262440 

043-3877580 

024-3617208 

010-4633290 

010-4636073 
010-4132280 
073-5588111 
013-5362042 
030-2769902 

030-2507720 

030-2504902 

030-2617340 
077-3205097 
038-4218711 

072-5141060 
033-4755133 

020-5669068 
020-4440983 

020-6691003 

0164-238173 
076-5156611 
070-3805634 
040-2911889 

040-2412285 
0113-251696 
050-3611792 
074-2503822 
045-5282909 
058-2801361 
071-5248201 

043-3875580 

024-3617715 

010-4634240 

010-4636472 
010-4149483 
073-5512157 
013-5361104 
030-2712892 

030-2522627 

030-2505314 

077-3206125 
038-4255321 

secretarioot@profgroen 

audiologie@vumc.nl 

admin@saca.nl 

ocb@actilburg.nl 

info@ac-eindhoven.nl 

info@sintmarie.nl 

info@actwente.nl 

acfinfo@ocfriesland.nl 
oudc@lumc.nl 

vandervelden@audi.azr 

aukes@knos.azr.nl 
info@omman.nl 

info@actilburg.nl 
info@fenac.nl 

HAC.venlo@zonnet.nl 
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mailto:info@actilburg.nl
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INSTITUTEN EN SCHOLEN VOOR COMMUNICATIEF EN/OF AUDITIEF GEHANDICAPTEN 

1323 BP 
1300 BN 
3814 TL 
3815 KZ 
1062 CJ 
1062 CJ 
1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
4824 DL 
6823JC 
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 
3031 BA 
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 
8022 DZ 

Almere 
Almere 
Amersfoort 
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 
Hoarlem 
Haren (Gr.) 

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

De Klimop 
Stichting Gewoon Anders 
ACC Prof. Groenschool 
ACC Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammonschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendoalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel • V.S.O. 
Zorgcentrum "De Winden" 
Dienst Ambulante Begeleiding SEC 
De Spreekhoorn 
Lesplaats Dordrecht (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 Moatman-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 
Kon. Ammanstichting 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
Rudolf Meesinstituut 
Rudolf Mees Instituut - V.S.O. 
Dienst Ambulante Begeleiding 
Zorgcentrum Rotterdam 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol-V.S.O. 
Instituut voor Doven 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
ACC Bertha Muller school 
ACC De Toolkring 
ACC Alfonso Corti school - V.S.O. 
Het Klankbeeld 
Eikenheuvel - afd. I.V.D. 
Mariëlla - afd. I.V.D. 
Effatha 
Enkschool 

Rossinistraat 5 
Postbus 1599 
Kortenaerstroat 10 
Fürglerplein 7-8 
Jan Sluijterstroot 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliosstraat 76 
Jon Tooropstroat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Spriekmanlaan 16 
Bonte Wetering 89 
DirkHartogstraatlO 
W. Pyrmontweg 20 P.O. 132 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Costiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledoloan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstroot 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraot 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegseboon 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 

Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
RobijnstraatlOO 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraot 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Ammonplein 6 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstroat 2 
Malmó'pad 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 
Slotloon 37 
Sonto Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Cohenloan 6 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraot 1 
Zalkerbos 330 
Jan Buschstraat 6 

036-5364814 
036-5302012 
033-4799313 
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 
010-4132280 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
010-4132280 
010-2436710 
010-2436714 
010-4626092 
070-3943042 
0224-214896 
0224-214071 
073-5588111 
030-2525000 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
030-2734827 
073-5588111 
073-5588111 
079-3294500 
038-4554400 

036-5366386 

033-4700305 
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 
010-4149483 
010-4110113 
010-4821885 
010-4558407 
010-4196627 
010-2135103 
010-2436713 
010-2436717 
010-4156044 
070-3944629 
0224-298945 
0224-296079 
073-5512157 
030-2525000 
030-2888747 
030-2662024 
030-2613419 
030-2618385 
030-2940836 
073-5588516 
073-5588651 
079-3294600 
038-4218088 

klimop@x4all.nl 
stichting@gewoonanders.nl 
accpgs@acc-expertise.com 
accpgs@acc-expertise.com 
prof.h.burgerschool@wolmail.nl 
ammon@guyot.nl 
ammon@guyot.nl 
agbell@x4oll.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
MgrHermusschool@compuserve.com 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 
vsostijg@bart.nl 

despreekhoorn@spreekhoorn.nl 
lesplaatsdordrecht@amman.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-mootman.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.daomen@deweerklank.nl 
weerklonk@tip.nl 
mortbeek@telebyte.nl 
vso.de.marwindt@tip.nl 

info@amman.nl 
hildernisseschool@amman.nl 
hogewindschool@ammon.nl 
evertseschool@omman.nl 

ambulantebegeleiding@amman.nl 

school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@ivd.nl 
rotsoord@wxs.nl 
rotsoord@wxs.nl 
occ.bms@acc-expertise.com 
taalkring@occ-expertise.com 
acs@acc-expertise.com 
klonkbeeld.cohenlaon@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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het qaat om mensen 

Bravo 

Beter spraakverstaan en aangenaam horen 

De constante, hoge kwaliteit van Widex hoortoestellen draagt bij tot een 
optimale invulling van de wensen van slechthorenden. 

Communicatie speelt een vitale rol in een actief leven en in de sociale 
contacten. Horen speelt daarbij een belangrijke rol. 
Dankzij Widex digitale hoortoestellen kunnen steeds meer mensen met een 
gehoorverlies effectief communiceren onder wisselende omstandigheden. 

De nieuwe Widex Bravo-serie brengt het digitale hoortoestel binnen ieders 
bereik - comfortabel en onopvallend. 

#t Veenhuis Medical Audio B.V. 
Ouverturelaan 2 
Postbus 108 • 2800 AC • Gouda 
Tel. 0182-683800 • Fax. 0182-683825 • Email info@veenhuis.nl www.veenhuis.nl 

medical • audio 

mailto:info@veenhuis.nl
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