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Gehoor krijgen!?! 
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VAN HOREN 

Ten geleide 
U heeft de laatste Van Horen Zeggen van deze jaargang in 
handen. Het zal u opvallen dat dit nummer wat dunner is 
dan u gewend bent. Dit maal geen lijvige artikelen, maar 
informatie over wat zich binnen ons werkveld afspeelt. In 
augustus zal naar verwachting de leerlinggebonden finan
ciering zijn intrede doen in het onderwijs. Daarbij zal de vor
ming van de Regionale Expertisecentra, de onafhankelijke 
indicatiestelling en de coördinatie van de Ambulante 
Begeleiding geregeld dienen te zijn. In de rubriek "Gehoord 
en Gezien" leest u over de nieuwste inzichten met betrekking 
tot de Indicatiestelling ESM. Ludo Verhoeven geeft aan dat 
er bij de classificatie van ESM vier typen spraaktaalmoeilijk-
heden te onderscheiden zijn. Vervolgens beschrijft Marjan 
Bruins de ontwikkelingen die gaan leiden tot het Cluster 2 
protocol, waarmee de toekomstige Commissies van 
Indicatiestelling zullen gaan werken. 
Ook informatief én vanuit ons onderwijsveld zelf is de 
invulling van de rubriek "Van de Werkgroepen." De VeBOSS 
Werkgroep Computergebruik heeft een bezoek gebracht aan 
de Spreekhoorn in Breda. Deze school is als voorhoedeschool 
uitgekozen en heeft daarmee grote stappen kunnen zetten op 
het terrein van de invoering van Informatie- en Communi
catietechnologie (ICT). In het interview leest u met welke 
problemen men te maken heeft gekregen en welke resultaten 
er zijn bereikt. 
De landelijke studiedag ambulante begeleiding werd mas
saal bezocht. De Stuurgroep Ambulante Begeleiding levert u 
een impressie. 
Uiteraard zijn ook de rubrieken met zowel de binnenlandse 
als de buitenlandse tijdschriften weer present en is er voor u 
een overzicht van alle artikelen die in de afgelopen 2 jaar
gangen in Van Horen Zeggen zijn verschenen. 
In januari 2002 zal de fusie tussen VeBOSS en VEDON een 
feit zijn. Daarmee maken de beide verenigingen een door
start in dit belangrijke jaar. Daarbij hoort ook een vernieuw
de Van Horen Zeggen. In ieder geval een nieuwe jas, een 
vernieuwde opmaak, maar wel met de vertrouwde inhoude
lijke kwaliteiten die wij als redactie proberen te leveren. 
Een voorproefje vindt u alvast op deze pagina. 
Namens de redactieleden wens ik u een nieuw jaar vol 
inspiratie en voldoening. 

Frans Mollee 

Een voorproefje van de nieuwe Van Horen Zeggen 
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Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer gestemd over de voorstellen van het ministerie van OC&W voor de 
Leerlinggebonden financiering (LGF). Met het aannemen van de LGF wet zullen onder andere rechten van ouders, 
eerlijk verdelen van middelen voor onderwijs en ondersteuning en objectieve indicatiestelling gerealiseerd worden. 
Met betrekking tot die indicatiestelling is de VeBOSS vanaf 1997 actief om goede criteria voor ESM te ontwikke
len. Het Plan van Aanpak voor de classificatie van ESM bestaat sinds 1998. Het bestaat uit verschillende onderde
len. Twee daarvan worden in korte schetsen hieronder beschreven: de typering van ESM naar aanleiding van 
wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van protocollen voor de indicatie. 
Ook na het aannemen van de nieuwe wet zal er ontwikkeling in de criteria en in de protocollen mogelijk zijn. 
De huidige stand van zaken is echter wel het uitgangspunt voor de start van de LGF. Het is daarom goed om met 
het oog op deze ontwikkelingen op de hoogte te zijn van de huidige stand van zaken. 

Het bestuur en de coördinatoren van het Plan van Aanpak van de VeBOSS 

Indicatiestelling ESM 
Ludo Verhoeven, Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling, KUN 

Recente ontwikkelingen hebben een 
nieuw perspectief gegeven op de classifi
catie van ernstige spraaktaalmoeilijkhe-
den (ESM). Eerder was op basis van een 
kernpublicatie van Dorothy Bishop uit
gegaan van zes mogelijke hypothesen 
voor de oorzaken van ESM die zich rich
ten op stoornissen betreffende de output 
van taal, de verwerking van taal, de kwa
liteit van linguïstische basismechanis
men, de conceptuele basis en de kwaliteit 
van het taalleervermogen en van de 
informatieverwerkingscapaciteit. In een 
recente publicatie komt Bishop1 op basis 
van een integratie van onderzoeks- en 
praktijkbevindingen tot een classificatie 
van vier typen spraaktaalmoeilijkheden: 
(1) auditieve verwerkingsproblemen, (2) 
spraakproblemen, (3) grammaticale pro
blemen en (4) lexicaal-semantische pro
blemen. In de samenwerkingsstudie van 
KUN: Orthopedagogiek en de VeBOSS is 
geprobeerd empirische evidentie te vin
den voor deze classificatie. De eerste 
resultaten van dit onderzoek geven een 
valide onderbouwing van de hiervoor 
genoemde classificatie. Daarmee kan een 
belangrijke stap worden gezet inzake de 
indicatiestelling ESM. Hieronder worden 
eerst de onderzoeksresultaten kort weer
gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op 
de implicaties van het onderzoek voor de 
klinische praktijk. 

Classificatie van ESM 
In het KUN/VeBOSS-onderzoek : is bij 
cohorten van ongeveer 150 kinderen van 
4, 6 en 8 jaar een omvangrijke batterij van 

meetinstrumenten afgenomen. Deze bat
terij omvatte gestandaardiseerde tests die 
recent ontwikkeld en genormeerd zijn, 
zodat zaken als betrouwbaarheid en 
validiteit zoveel mogelijk gegarandeerd 
zijn. De zes eerder genoemde hypothesen 
van Bishop inzake de mogelijke oorzaken 
van ESM vormden een belangrijke lei
draad bij de selectie van die instrumen
ten. Met behulp van factoranalyse is ver
volgens nagegaan in hoeverre de scores 
van de drie groepen kinderen op deze 
omvangrijke reeks van meetinstrumen
ten samenhangende clusters vormen die 
verwijzen naar de vierdeling van ESM, 
zoals voorgesteld door Bishop. Dit bleek 
inderdaad het geval. Voor de 4-, de 6- en 
de 8-jarige kinderen kon met behulp van 
factoranalyse worden vastgesteld dat er 
sprake is van een clustering van proble
men in vier subtypen. 

Het onderzoek laat met andere woorden 
overduidelijk zien dat ESM niet als een 
eendimensionaal construct kan worden 
gedefinieerd, maar dat sprake is van sub
typen van taalleerproblemen in de zin 
zoals eerder door Bishop aangegeven. 
Hieronder geven we de precieze aard van 
deze afzonderlijke subtypen beknopt 
weer: 

1. Auditieve verwerkingsproblemen. 
Kinderen met auditieve verwerkingspro
blemen hebben problemen met het 
onderscheiden, herkennen, analyseren en 
synthetiseren van spraakklanken. Als 
mogelijke verklaring wordt erop gewe

zen dat kinderen met ESM problemen 
hebben met het verwerken van korte, 
elkaar snel opeenvolgende auditieve sig
nalen. Ook bij een goed functionerend 
perifeer gehoor blijkt het procesverloop 
van het auditieve signaal soms minder 
efficiënt waardoor met name snel opeen
volgende spraaksignalen niet goed ver
staan of herkend worden. Deze vermin
derde auditieve competentie komt onder 
meer tot uiting in problemen met auditie
ve discriminatie, auditieve analyse en 
synthese, fonologisch bewustzijn, traag 
reageren op verbale vragen en vermin
derd waarnemen in complexe luistersitu
aties. Bij jonge kinderen blijken auditieve 
verwerkingsproblemen vooral uit een 
gebrekkige beheersing van basisvaardig
heden. Bij oudere kinderen worden de 
basisvaardigheden vaak wel redelijk 
beheerst maar zien we vooral problemen 
optreden in complexe luistersituaties. 

2. Spraakproblemen. 
Bij kinderen met spraakproblemen zijn er 
problemen met de programmering en/of 
uitvoering van spraak. We spreken ook 
wel van een outputprobleem: kinderen 
blijken problemen te hebben met het 
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omzetten van een communicatieve bood
schap in een spraaksignaal. Daarbij zijn 
twee belangrijke deelprocessen in het 
geding: het omzetten van een betekenis
representatie in een fonologische repre
sentatie en het omzetten van die fonolo
gische code in spraak. In het eerste geval 
is er sprake van een planningsprobleem, 
ook wel aangeduid met verbale dysp-
raxie. Zo'n planningsprobleem wordt 
zichtbaar als kinderen zich vrij moeten 
uitdrukken, bijvoorbeeld wanneer zij een 
stripverhaal moeten verwoorden. In het 
tweede geval zijn kinderen wel tot een 
correcte planning van spraak in staat, 
maar vormt de articulatie het probleem. 
Kinderen met articulatieproblemen vin
den het bijvoorbeeld moeilijk om woor
den met een complexe klankstructuur na 
te zeggen. Met name het nazeggen van 
pseudowoorden vormt voor deze kinde
ren een probleem, omdat ze de desbe
treffende klankcode nog niet eerder heb
ben kunnen oefenen. Kinderen met 
spraakproblemen ervaren op school vaak 
grote problemen met het leren lezen en 
spellen. 

3. Grammaticale problemen. 
Dit subtype is het meest voorkomend 
taalleerprobleem. Hierbij is de veronder
stelling dat de specifieke linguïstische 
mechanismen die nodig zijn om taalver
werking aan te sturen verstoord zijn. 
Daarbij valt te denken aan regels met 
betrekking tot woordvorming en zins
bouw. Op jonge leeftijd hebben deze kin
deren reeds problemen met de beheer
sing van fonologische vaardigheden. 
Tegelijkertijd blijft de morfologische en 
syntactische ontwikkeling achter bij die 
van leeftijdgenoten. Met name de expres
sieve syntax vormt een probleem. Dit 
blijkt onder meer uit problemen met de 
argumentstructuur, woordvolgorde en 
woordeindmarkering in spontaan taalge
bruik. In mindere mate zijn er ook pro
blemen met taaibegrip. 
Functiewoorden en verbuigingen en ver
voegingen van inhoudswoorden worden 
vaak over het hoofd gezien waardoor 
zinnen en of teksten niet goed verwerkt 
en begrepen worden. Grammaticale pro
blemen worden bijvoorbeeld onderkend, 
wanneer we kinderen woorden laten ver
buigen of vervoegen, of hen zinnen laten 
naspreken. Ook al treedt er in de loop 
van de ontwikkeling vaak een verbete
ring op in grammaticale vaardigheden, in 
de meeste gevallen ervaren deze kinde
ren aanzienlijke problemen in onderwijs
teersituaties. 

4. Lexicaal-semantische problemen. 
Deze laatste categorie van ESM verwijst 
naar kinderen die problemen hebben met 
het vinden van woorden, met het leggen 
van relaties tussen woorden en met prag
matisch taalgebruik. Het taalgebruik van 
deze kinderen is redelijk vloeiend en ook 
het taaibegrip is redelijk in alledaagse 
situaties. Problematisch is het voeren van 
gesprekken in meer complexe situaties, 
zoals onderwijsleergesprekken. Ook het 
begrijpen van meer impliciet taalgebruik 
en het houden van een monoloog vormen 
vaak een probleem. Dit komt bijvoor
beeld op school sterk tot uitdrukking bij 
begrijpend luisteren en begrijpend lezen, 
bij spreekbeurten en bij het schrijven. Op 
jonge leeftijd zien we bij deze kinderen 
vaak een beperkte aandacht voor auditie
ve stimuli en een late taaiproductie met 
veel echolalie en stereotype taalgebruik. 
De communicatie van deze kinderen ver
toont vaak kenmerken van een lichte 
vorm van autistisch gedrag. Het taaibe
grip blijft doorgaans achter bij de taaipro
ductie. Problemen worden bij deze kin
deren met name geconstateerd bij actieve 
en passieve woordenschat, zinsbegrip en 
tekstbegrip en bij het (na)vertellen van 
een verhaal. 

Implicaties voor de praktijk 
Na de hypothesestelling ESM wordt dia
gnostisch onderzoek verricht. Daarbij 
kan door middel van tests en analyse van 
spontane taaldata worden nagegaan of er 
sprake is van een uitval op de te onder
scheiden spraaktaalcomponenten. De 
multifactoriële organisatie van spraak- en 
taalproblemen maakt het echter onmoge
lijk om bij het afgrenzen van ESM oen 
eenvoudige slagboomdiagnostiek te han
teren. Om taalproblemen op het spoor te 

komen is een breed spectrum van dia
gnostische instrumenten nodig. Daarbij 
de volgende taalmodules te worden afge
dekt: auditieve waarneming, spraakpro-
ductie, morfo-syntactische vaardigheden 
en lexicale en semantische vaardigheden. 
Op basis van dit onderzoek wordt al dan 
niet een spraaktaalachterstand geïndi
ceerd. Tegelijkertijd wordt met behulp 
van observatie-instrumenten en tests be
paald in hoeverre sprake is van een 
onderwijsbeperking als gevolg hiervan. 
Daarbij wordt nagegaan welke vorm van 
opvang in het onderwijs noodzakelijk is. 
Ernstige spraaktaalmoeilijkheden kun
nen mono- dan wel multifactorieel van 
aard zijn. Daarbij valt onderscheid te 
maken tussen meer centrale stoornissen 
waarbij een uitval op meerdere aspecten 
wordt vastgesteld en perifere, eendimen
sionale stoornissen, zoals een gestoorde 
articulatie. Een uitval op één aspect kan 
voldoende zijn om ernstige problemen in 
de onderwijsparticipatie te veroorzaken. 
In de praktijk zal veelal verdichting 
optreden van taalproblemen. Dat houdt 
in dat vaak een uitval op meerdere aspec
ten zal worden vastgesteld. Dit maakt dat 
bij de afgrenzing van ESM niet eenvou
digweg in termen van standaarddeviaties 
ten opzichte van het gemiddelde kan 
worden gerekend. Bovendien kunnen in 
de praktijk specifieke taalontwikkelings
syndromen worden vastgesteld, zoals het 
Landau-Kleffner-syndroom, een taal
stoornis waarbij na een aanvankelijk nor
male ontwikkeling taalverlies optreedt, 
gepaard gaande met latente of manifeste 
epileptische verschijnselen. 
Tenslotte is er de problematische afgren
zing van taalleerproblemen bij allochtone 
kinderen. Voor deze kinderen ligt het 
voor de hand uit te gaan van een diagno
se van taalvaardigheden en communica
tieve beperkingen in zowel de moeder
taal als het Nederlands. In een aanvullen
de KUN/VeBOSS-studie' wordt deze 
problematiek momenteel nader verkend. 

1. Bishop, D. V. (in press). Diagnostic dilemmas in 
specific language impairment. 
In L. Verhoeven & J. van So/torn (Eds.I, 
Classification of developmental language disorders. 
Mahwah, NJ: Lawrence Ertbaum. 
2. Het onderzoek, waarnaar verwezen wordt, is uit
gevoerd door drs. M. van Weerdenburg en 
drs. J. van Daal onder begeleiding van prof dr. L. 
Verhoeven en dr. J. van Balkom en wordt financieel 
ondersteund door het Instituut voor Doven, het 
Instituut Sint Marie en de Sectie Orthopedagogiek: 
Leren en Ontwikkeling, KUN. 
3. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 
drs. J. Steenge onder begeleiding van 
prof. dr. L. Verhoeven en dr. J. van Balkom met finan
ciële steun van het Ministerie van OCenW en de 
Sectie Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling, KUN 
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Informatie over de cluster 2 protocollen ten 
behoeve van de indicatiestelling 
Marjan Bruins 

1. Plan van Aanpak classificatie ESM 
Op 1 oktober 1997 heeft het veld van 
cluster 2 met de toenmalige staatssecre
taris T. Netelenbos afgesproken, dat de 
indicatiestelling voor ESM-leerlingen 
een ontwikkeltraject zal worden. Het 
veld, de SH / ESM-scholen, zou het ini
tiatief nemen om dit traject te plannen 
en uit te voeren. Het ministerie van 
OC&W heeft toegezegd dat dit traject 
ruimte krijgt in de beleidsontwikkelin
gen in het kader van de leerlinggebon-
den financiering. 

In het overleg tussen de SH/ESM-scho
len bleek vervolgens dat er landelijk 
geen overeenstemming te vinden was 
over de criteria ESM. Redenen daarvoor 
waren: 
- er was nog te weinig (Nederlands) 

wetenschappelijk onderzoek naar de 
prototypes van kinderen met ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden (of SLI: speci
fic language impairment) 

- de toelating van ESM leerlingen werd 
mede bepaald door regionale omstan
digheden: de aanwezigheid van ander 
2 /3 onderwijs maakte bijvoorbeeld een 
voorselectie mogelijk; de afwezigheid 
van ander 2 /3 onderwijs zorgde vaak 
voor een brede aanmelding 

- er was nauwelijks sprake van landelijk 
professioneel disciplinair overleg over 
criteria mogelijk, omdat er onduide
lijkheid bestond over de gebruikte ter
minologieën 

- er was nauwelijks interdisciplinair 
overleg tussen scholen mogelijk over 
criteria omdat iedere school een eigen 
procedure voor toelating gebruikte in 
de eigen CvO 

Er is toen besloten om prof. dr. L. Ver
hoeven te vragen met een multidiscipli
naire werkgroep een startnotitie te 
schrijven. In deze notitie werden uit
gangspunten verwoord, waarmee het 
wetenschappelijk onderzoek en het wer
ken in de schoolpraktijk gestuurd kon
den worden. Evaluaties naar aanleiding 
van de resultaten van het onderzoek en 
naar aanleiding van het werken in de 
schoolpraktijk konden leiden tot bijstel
len van de criteria zoals ze in de startno
titie stonden vermeld. 

In het voorjaar van 1998 is er als vervolg 
op de notitie Verhoeven een Plan van 
Aanpak geschreven. Onderdelen van 
het Plan van Aanpak zijn: 
- het vormen van een theoretisch raam

werk voor ESM classificatie 
- het inventariseren van de ervarings

kennis uit het veld 
- het oprichten van een stuurgroep 

Research en Development spraak/taal, 
waarin afstemming plaatsvindt rond
om wetenschappelijk onderzoek naar 
(facetten van) ESM 

- het implementatietraject voor de slag
boomdiagnostiek met betrekking tot 
ESM, waar de handelingsgerichte dia
gnostiek een onderdeel van is. 

Op basis van dit Plan van Aanpak is aan 
de VeBOSS door het ministerie van 
OC&W een projectsubsidie verleend. 

2. Protocol indicatiestelling cluster 2 
Om het overleg in het veld over de crite
ria te faciliteren en de ervaringskennis 
in het veld goed te kunnen bundelen 
heeft de VeBOSS in het kader van dit 
Plan van Aanpak besloten om de werk
wijze van de Commissies van 
Onderzoek (CvO) te uniformeren. Dit 
besluit is in eerste instantie door het 
convent van schooldirecteuren genomen 
en vervolgens overgenomen door het 
VeBOSS bestuur en de ledenvergade
ring. 
Om de uniforme procedure te bereiken 
is het instrument 'protocol' ingezet. 

Een protocol is een document waarin 
regels zijn vastgelegd die betrekking 
hebben op activiteiten en/of handelin
gen en die door de belanghebbenden in 
gemeenschappelijk overleg zijn opge
steld en aanvaard. Protocollen in deze 
zin worden veel in de praktijk van de 
gezondheidszorg gebruikt. 

Protocollen zijn instrumenten die bij 
kunnen dragen aan onder andere het: 
1. Bevorderen en bewaken van continuï

teit en (multidisciplinaire) afstem
ming / samenwerking 

2. Bevorderen en bewaken van de doel
matigheid en efficiëntie van het werk 

3. Bevorderen en bewaken van attitude
aspecten van het werk (deskundig

heidsbevordering / professionalisering) 
4. Bevorderen en bewaken van de plan

matige aspecten van het werk 
5. Bevorderen en bewaken van uniforme 

werkwijzen (het verminderen van 
bestaande verschillen in werkwijzen) 

6. Bevorderen en bewaken van de klant
tevredenheid 

Iedere organisatie in cluster 2 bouwt aan 
een eigen kwaliteitssysteem. Protocollen 
zijn in zo'n kwaliteitssysteem normeren
de instrumenten die bij kunnen dragen 
aan het verbeteren, toetsen en borgen 
van het handelen van de medewerkers 
in die organisaties. 

Wie heeft er belang bij een protocol? En 
dus: wie heeft er uiteindelijk baat bij het 
uniformeren van de werkwijze bij de 
toelating van een leerling? 
• Het management: het protocol maakt 

werkprocessen inzichtelijk en beheers
baar. Verder vergemakkelijkt een goed 
protocol het inwerken van nieuwe 
medewerkers. 

• De medewerkers /deskundigen in de 
CvO's kunnen de gegevens uit de 
geprotocolliseerde werkwijze benut
ten ten behoeve van de deskundig
heidsbevordering, intercollegiale toet
sing en verbetering van de werkwij
zen. 

• De klant: de leerling met zijn/haar 
ouder kan erop rekenen dat het proces 
van indicatiestell ing/toelating effi
ciënt en doelmatig gebeurt. Omdat de 
procedures transparant zijn, is de 
klant in een gesprek met de onderzoe
ker beter op de hoogte en een vol
waardiger gesprekspartner. 

• De overheid zal een beter beeld heb
ben van de gebruikte procedures en 
argumentatie die de indicatiestelling 
moet onderbouwen. 

Het leerlingprotocol 
Het VeBOSS protocol toelaatbaarheids-
bepaling (nu: cluster 2 protocol indica
tiestelling) is voortgekomen uit het eer
ste proeftraject met de indicatiestelling 
in 1998 (Smets+Hover+). Hier werd 
gekozen voor een protocol in formulier-
vorm. Iedereen kon zich houden aan de 
uniforme werkwijze tijdens het invullen 
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van het formulier. Dit invullen schreef 
dan het afgesproken uniforme proces 
voor. Ervaringen met dit eerste leerling-
protocol waren wisselend: men ervoer 
aan de ene kant een kwaliteitsimpuls 
omdat men verplicht was na te denken 
over de te nemen stappen. Aan de ande
re kant was dit Smets+Hover+protocol 
te algemeen en te weinig toegesneden 
op de cluster 2 praktijk. Het eerste 
VEBOSS protocol is in verschillende 
proefperiodes uitgeprobeerd, geëvalu
eerd en bijgesteld. Hiertoe zijn er tot nu 
toe drie landelijke (10/1998, 1/2000 en 
2/2001) en enkele regionale bijeenkom
sten gehouden. Hierbij participeerden 
tussen de 200 en 300 deskundigen uit 
het onderwijsveld van cluster 2. 
Daarnaast hebben verschillende disci
plines van audiologische centra de bij
eenkomsten bezocht. Bij het ontwikke
len van het protocol is onder andere de 
methode van groepsconsensus gebruikt. 
Er wordt hierbij uitgegaan van wat de 
dagelijkse praktijk aan expertise 
inbrengt. Daartoe waren de centraal 
georganiseerde landelijke bijeenkom
sten essentieel. Het effect van het ont
wikkelen en het werken met de proto
collen was tevens, dat het in het land 
steeds duidelijker werd, wat het verschil 
is tussen slagboomdiagnostiek en han
delingsgerichte diagnostiek. De hande
lingsgerichte diagnostiek vindt namelijk 
plaats na toelating op een school of in de 
ambulante begeleiding. 

Inhoud van het cluster 2 protocol 
Na de bijstellingen op grond van de 
diverse evaluaties zijn er aan het proto
col ook delen toegevoegd. Deze hebben 
tot doel om de aanmelding bij een Cvl te 
verrichten en om verantwoording af te 
leggen over de indicatiestelling bij de 
overheid. 
De kern van het cluster 2 protocol 
bestaat echter uit de volgende stappen: 
- Inventarisatie van de vraag van ouders 

en (reguliere) school, inventarisatie 
reeds gepleegde interventies en hun 
resultaat, 

- Opstellen en beoordelen compleetheid 
en relevantie van het dossier (stan
daard soorten onderzoeksgegevens 
vastgesteld door VeBOSS), 

- Overleg over kansrijkheid van de aan
melding, 

- Planning onderzoek en verwerken 
eventuele noodzakelijke aanvullingen 
op het dossier, 

- Koppelen dossiergegevens aan de indi
catiecriteria, 

- Inventarisatie onderwijsparticipatie-
problemen, 

- Preadvies door vijf belangrijkste disci
plines, 

- Multidisciplinaire bespreking, 
- Oordeel over indicatiestelling, 
- Argumentatie bij de indicatiestelling, 

Er is gekozen voor een formulier, dat 
stap voor stap dit proces volgt als het 
wordt ingevuld. Het formulier is digi
taal als Word-document beschikbaar. 
Het gebruik hiervan is echter nog niet 
klantvriendelijk genoeg. De digitalise
ring dient nog verder ontwikkeld te 
worden. 

Deelprotocollen 
Tegelijkertijd is er begonnen met het 
ontwerpen van deelprotocollen per dis
cipline. Er is voor die disciplines geko
zen die een discriminerende bijdrage 
kunnen leveren aan de indicatiestelling 
ESM. Dit zijn: psychologen/pedagogen, 
logopedisten, audiologen, schoolmaat-
schappelijk werkenden en school/jeugd-
artsen. Er werd binnen disciplines maar 
ook interdisciplinair gesproken over 
indicatiecriteria, diagnostische procedu
res en diagnostische instrumenten. 
Een discussie, die in belangrijke mate 
heeft bijgedragen aan de professionali
sering van de deskundigen is die over 
de ernstgraad. Hierbij heeft steeds een 
rol gespeeld, welke gehandicapte leer
lingen in ieder geval in aanmerking 
moeten komen voor Leerling gebonden 
financiering (LGF), welke leerlingen niet 
binnen de criteria moeten worden opge

vangen en welke leerlingen bij het 
gebruik van criteria wellicht buiten de 
boot zouden vallen. Deze discussie heeft 
de indicatiecriteria verhelderd, maar 
ook meer inzicht gegeven in de opvang 
van ESM leerlingen in cluster 2. 
Inmiddels bestaat er ook een protocol 
voor het pedagogisch didactisch onder
zoek in concept. Het is de bedoeling de 
uitkomsten van dit protocol te verwer
ken bij het bepalen van de problemen in 
de onderwijsparticipatie. 

Inhoud deelprotocollen 
In de deelprotocollen wordt op basis 
van de koppeling van de dossiergege
vens aan de indicatiecriteria een pread
vies gegeven ten aanzien van de indica
tiestelling. Hiertoe worden onder ande
re gebruikte testen en andere onder
zoeksmethodes geïnventariseerd en 
beoordeeld. Met name omdat in het 
ESM veld nog weinig sprake is van 
betrouwbare en genormeerde testinstru-
menten is de klinische kijk op het 
gebruik hiervan van belang. 
Verder wordt de klinische evidentie 
omschreven die kan blijken uit (gestan
daardiseerde) observaties.Een en ander 
komt tot uiting in een samenvatting die 
tevens een preadvies met betrekking tot 
de indicatiestelling inhoudt. Deze 
samenvatting met preadvies wordt inte
graal in het leerlingprotocol opgeno
men. Samen vormen de samenvattingen 
van de vijf disciplines de basis voor de 
multidisciplinaire bespreking over de 
indicatiestelling. 

VHZ . jaargang 42 nummer 4 . december 2001 « 



GEHOORD EN GEZIEN 

3. Implementatietraject werken met 
protocollen 

Bij het ontwikkelen van de (deel)proto-
collen is gewerkt met deskundigen uit 
het veld die representatief zijn voor 
diegenen die de protocollen gingen 
gebruiken. Verder was er overleg met 
deskundigen op het terrein van ESM 
(inhoudelijk). Hierbij hebben de uni
versiteiten van Groningen en Nijmegen 
een grote rol gespeeld. 
De protocollen die in de praktijk wer
den uitgeprobeerd, waren door het 
overleg van directeuren (directeuren 
convent) van de VeBOSS en later door 
de stuurgroep cluster 2 goedgekeurd. 
Het werken met de protocollen werd 
daardoor door het management op de 
scholen en van de REC's gesteund. 
Hieruit bleek ook de waarde die de 
school- en REC leiding hecht aan het 
gebruik van protocollen bij de toelaat-
baarheidsbepaling. 
In ESMagazine (een VeBOSS periodiek 
dat rapporteert over het Plan van 
Aanpak) is het veld op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen van 
de protocollen. Bijeenkomsten met ver
tegenwoordigers van werkgroepen van 
de vijf disciplines zorgden voor onder
linge afstemming en de mogelijkheid 
landelijk invloed uit te oefenen op het 
ontwikkelen van de protocollen, waar 
later iedereen mee zou gaan werken. 
Het blijkt over het algemeen dat de 
mate en snelheid van invoering van de 
protocollen afhankelijk is van: 

- voorafgaande informatie over het pro
tocol en het gebruik ervan 

- aanwezigheid van helpdesk functie 
- de mate van overeenstemming met al 

bestaande normen en waarden met 
betrekking tot een goede indicatiepro
cedure: sluit het protocol aan bij lande
lijke ontwikkelingen of staat het los 
van enig idee over goed indiceren 

- de mate van begrijpbaarheid van het 
hoe en waarom van het protocol 

- ondersteuning van het management 
voor de invoering 

Het bestuur van de VeBOSS heeft het 
proces van protocolontwikkeling posi
tief geëvalueerd. Het effect van het 
gebruik van de protocollen moet zich in 
de praktijk nog steeds bewijzen. Deze 
evaluatie levert iedere keer weer gege
vens op, op basis waarvan de protocol
len bijgesteld kunnen worden. Het is 
van belang om voor de komende jaren af 
te spreken op welke momenten bijstel
ling kan plaatsvinden zonder dat dit de 
dan gevoerde werkwijze frustreert. 

4. Tot slot 
Het model protocol dat nu ontwikkeld 
wordt, zal dienen in de eerste fase van 
de nieuwe wetgeving op de Leerling-
gebonden financiering per augustus 
2002. De toekomstige CvI's zullen in het 
voorjaar van 2002 geschoold worden in 
het gebruik van het protocol. Het is de 
bedoeling dat er vanuit alle clusters op 
een standaard manier aan de LCTI 

(Landelijke Commissie Toetsing Indi-
catiecriteria) wordt gerapporteerd. Het 
cluster 2 protocol zal wat dat betreft 
wellicht nog enkele wijzigingen onder
gaan, omdat er aan die rapportage 
inhoudelijke eisen gesteld worden. 
In het proeftraject met de protocollen 
van voorjaar 2001 is er voor het eerst 
door de dovensector met het cluster 2 
protocol gewerkt. Commentaar en sug
gesties vanuit deze sector kunnen ook 
veranderingen te weeg brengen. 
In de werkgroep implementatie indica
tiestelling die in opdracht van de TCAI 
(de voorloper van de LCTI) en de 
Wegbereiders de invoering van de Cvl 
faciliteert, is nog een proef besproken 
die begin 2002 met de nieuwe protocol
len zou moeten plaatsvinden. Daarna 
pas zal de automatisering van de proto
collen worden afgerond. 

De ervaring vanuit cluster 2 leert, dat 
het proces daarmee nog niet afgesloten 
is. Er is voortdurende evaluatie en bij
stelling nodig om kwaliteit te blijven 
leveren. Het grootste belang moet daar
bij niet uit het oog verloren worden: het 
doel waarom we de uniforme werkwijze 
hebben ingevoerd. Dat was om met 
elkaar van gedachte te kunnen wisselen 
over de leerlingen die toegang hebben 
tot ons onderwijs. 

Marjan Bruins 
Coördinator Plan van Aanpak 
Classificatie ESM 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
tel: 06 - 29022726 
info@veboss.nl 
ace. eo. o@acc-expertise. com 
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Richtl i jnen voor het ind ienen van een artikel 
Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren onderwijs en zorg aan audi
tief/communicatief beperkte kinderen en (jong) volwassenen. De artikelen in Van Horen 
Zeggen worden vooral gelezen door professionals zoals leerkrachten, groepsleiders, 
logopedisten en pedagogen. Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen in de doelen 
en methodieken van de genoemde sector. Dit kan naar aanleiding van een (wetenschap
pelijk) onderzoek of op basis van ervaringen in de praktijk. De reaactie streeft ernaar de 
inhoud en de stijl van het artikel zodanig te laten zijn, dat de lezers gemakkelijk de toe
pasbaarheid van de gegeven informatie t i n n e n hun werksituatie kunnen ervaren. 

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

Auteurs- en publicatierecht 
U kan een artikel ter publicatie in Van Horen Zeggen aanbieden, als u het niet tegelij
kertijd 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 ande
re 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, vervolgens de 
naam van de auteur (Voor- en achternaam of voorletters met achternaam of met ver
melding van titels). Het artikel wordt voorafgegaan door een samenvatting met de leng 
te van 150 tot 200 woorden.Het artikel moet onderverdeeld worden in niet te lange 
stukken tekst (maximaal 500 woorden), elk met een genummerde kop en eventuele sub
kopjes. De tekst wordt niet uitgevuld. Er worden geen tabs gebruikt. Tabellen worden 

aangeleverd in Word for Windows met een uitdraai erbij of alleen als uitdraai.De tota
le lengte van het artikel mag niet meer bedragen dan 5000 woorden. Bij langere arti
kelen 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 eenliteratuurlijst worden opgeno
men, met een maximum van 1 5 titels. De literatuur wordt als volgt vermeld: 

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

Uit een tijdschrift: 
Schlichting, J.E.P.T., G. de Koning, J.H.J. Lindeboom en LG.Vogelaar (1994). De 
Taaigroepjes: Raamwerk voor een gedifferentieerd taaiprogramma voor kleuters. 
Logopedie en Foniatrie, I, p. 20-26. 
Indien een uitgebreidere literatuurlijst beschikbaar is, wordt vermeld, dat deze 
opvraagbaar is bij de redactie. De auteur levert deze uitgebreidere lijst bij het artikel. 

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

Wijze van aanleveren en contacten met de redactie 
De redactie ontvangt het artikel op diskette in Word for Windows vergezeld van twee 
uitdraaien, leder artikel wordt door één of meer redactieleden beoordeeld. In ieder 
geval één lid van de redactie neemt contact op met de auteur over het te publiceren 
artikel. De auteur verneemt in dit contact in ieder geval of het artikel voor publicatie 
in aanmerking komt en in welk nummer het waarschijnlijk zal verschijnen. Indien het 
artikel voor plaatsing in aanmerking komt levert de auteur een pasfoto van zichzelf, 
met op de achterzijde naam en adres vermeld en foto's en/o f illustraties bij het art i
kel. De auteur kan ook aan de redactie het verzoek doen foto's te (laten) maken, die 
bij het artikel passen. De auteur vermeldt op een uitdraai waar bij voorkeur de foto's, 
illustraties of tabellen in het artikel geplaatst moeten worden. Foto's en illustraties wor
den bij voorkeur digitaal aangeleverd. Bij het opmaken van het artikel kan de redac
tie besluiten foto's en illustraties te verkleinen of te vergroten. Enige ti jd na het ver
schijnen van het artikel wordt het aangeleverde materiaal door de redactie aan de 
auteur geretourneerd. De redactie doet suggesties met betrekking tot de stijl en struc
tuur van het artikel. Geringe wijzigingen brengt de redactie zelf aan. In andere geval
len wordt de auteur gevraagd z i jn /haar artikel aan te passen. 

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. 

Real Analysis biedt dynamische interactieve 
afbeeldingen (direct zichtbare en auditieve 
terugmelding van akoestische prestaties van 
sprekers of zangers) gedurende de productie 
van geluid. 
Model Matching: De akoestische kenmerken 
van een dynamisch spraaksample worden in 
een kleur afgebeeld (toonhoogte patroon 
docent), de poging van de dient in een andere 
kleur. 
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Vocal Assessment stelt de gebruiker in staat om de 
akoestische en electroglottografische kenmerken van 
aangehouden klinkers op te nemen, te analyseren en weer 
te geven. Zodra de akoestische en EGG golfvormen zijn 
opgenomen en bewerkt, berekent de software automatisch 
de statistische informatie van hun kenmerken. Deze worden 
vervolgens gebruikt om een stemprofiel te plotten. 
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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. 

• . 11 IBM SpeechViewerJU is een prima hulpmiddel bij de behandeling van spraak- en stemproblemen. Het 

. ' programma is een goede afwisseling op andere middelen en kan door logopedisten, docenten, K.N.O. 

^ 

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

een microfoon en draait onder Windows 95/98. 

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

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

SPIN 
Software BV 

Hogeweg 227a 
3816 BS Amersfoort 
Tel.: D33 479 00 20 

Fax: 033 470 05 97 
E-mail: infoIilspiosoftAare.nl 
http://www.spinsoftware.nl 
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Een ICT bezoek aan De Spreekhoorn te Breda 
VeBOSS Werkgroep Computergebruik 

Inleiding 
In 1997 is in het kader van de nota 
'Investeren in Voorsprong' door minister 
Ritzen een aantal scholen uitgekozen als 
voorhoedeschool. Voorwaarde was dat 
deze scholen een duidelijk beleidsplan 
inleverden en mee wilden werken aan 
verslaggeving naar hun collega-scholen 
om op deze manier de kennis en erva
ring te delen. 
Ook De Spreekhoorn in Breda heeft een 
aanvraag ingediend. Het ICT-beleids-
plan moest toentertijd in ijltempo 
geschreven worden om nog in aanmer
king te komen voor de behoorlijke finan
ciële injectie die hiermee gepaard zou 
gaan. De toenmalige ICT-coördinator de 
heer Kerkhofs en de adjunct-directeur 
de heer Van Gils zijn toen flink aan de 
slag gegaan om een plan op tafel te krij
gen. Na een eerste beoordeling door het 
ministerie van OC&W in maart 1998, 
kreeg men tot juni 1998 de tijd om een 
definitief plan te schrijven. Dit definitie
ve plan werd wederom door het minis
terie van OC&W beoordeeld. In maart 
1999 kwam de uiteindelijke bekendma
king dat de Spreekhoorn voorhoede
school zou worden met de daarbij beho
rende financiële middelen. 

Omdat de VeBOSS werkgroep compu
tergebruik beseft dat scholen op dit 
moment allemaal keuzes moeten maken 

op het gebied van ICT, een beleidsplan 
moeten schrijven en ICT moeten imple
menteren in het onderwijs, hebben we 
De Spreekhoorn bezocht en de betrokke
nen relevante vragen voorgelegd. 

Op 18 mei zijn we ontvangen door de 
adjunct directeur Bas van Gils en een 
van de huidige ICT-coördinatoren: 
Edwin Oomen. In ons gesprek heeft de 
heer van Gils uiteengezet hoe men in 6 
weken kwam tot een beleidsplan waarin 
drie belangrijke zaken het vertrekpunt 
vormden: 
• de technische voorwaarden 
• de investering in human knowledge 
• het doel van ICT binnen de school. 

Na goedkeuring van het beleidsplan is 
snel gestart met het in orde maken van 
de technische voorzieningen: de pc's, 
het netwerk, enzovoort. 
Uiteindelijk heeft bij de keuze voor de 
hardware en software het beheersmatige 
aspect de grootste rol gespeeld. 
De eerste keuze die gemaakt moest wor
den was het besturingssysteem voor het 
netwerk. 

Novell, Cytrix of Windows NT? De 
keuze was gauw gemaakt. Het werd 
Windows NT, omdat Novell te moeilijk 
was (daar werd de DOS-omgeving nog 
gebruikt en enige kennis van die com
mando's was dus gewenst) en Cytrix 

zou grafisch veel te langzaam zijn. Dat 
Windows visueel goed is, het bekend is 
en een grafisch karakter heeft gaf de 
doorslag. Het enige nadeel was, dat de 
computers toch een soort stand-alones 
zouden blijven. 
Inmiddels is men ruim 1 [/i jaar verder en 
draait de ICT-molen op volle toeren. 

Technische apparatuur 
Bij de Spreekhoorn is gekozen voor een 
gecombineerde aanpak van een ver
nieuwde telefooncentrale met een com
pleet computernetwerksysteem. 
Hierdoor kon het geheel ondergebracht 
worden in een zeer overzichtelijke grote 
stalen kast van 80cm x 80cm x 200 cm, 
die van binnen de moeite van het bekij
ken waard is! In deze patchkast staan de 
twee servers. Eén server voor de admi
nistratie en één voor de leerlingen en 
leerkrachten. De administratie kan van 
beide netwerken gebruik maken door
dat er twee netwerkkaarten zijn ge
plaatst. 

Ook Internet is aangesloten via 
Kennisnet, maar zo, dat het niet via de 
server gaat, maar rechtstreeks naar de 
PC's. Iedereen kan dus internetten zon
der ingelogd te zijn op het netwerk. Zo 
zijn de servers goed beveiligd en kan er 
nooit van buitenaf in de servers geko
men worden. De kennisnetverbinding 
van maar liefst 512 kbits heeft het inter
netverkeer op een groot aantal machines 
tegelijkertijd mogelijk gemaakt. 

Na de bekabeling, die zeer netjes door 
KPN is aangelegd, werden er 40 identie
ke PC's aangeschaft. In elk lokaal één en 
dan nog zes in het computerlokaal. 
Identieke PC's vergemakkelijken het 
installeren. Door diefstal en vernieu
wing zijn er daarna al weer machines bij 
gekomen en die zijn nu natuurlijk niet 
meer hetzelfde. Die gelijkheid is niet vol 
te houden. 

ICT-managment 
Om ICT beleid te maken en te imple
menteren in het onderwijs heeft men 
voor het komende jaar een ICT-werk-
groep samengesteld die bestaat uit twee 
ICT-coördinatoren, een systeembeheer
der en van elke Unit binnen de school 
een ICT-medewerker. 
Voor het systeembeheer heeft men 
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bewust gekozen voor een leerkracht met 
extra kwaliteiten op het gebied van sys
teembeheer, in plaats van een systeem
beheerder met een informatica-oplei-
ding, omdat men de voeling met het 
onderwijs als zeer belangrijk ervaart. 
De ICT-werkgroep komt om de 6 weken 
bijeen. 

Scholing 
Het computergebruik is - ook - op de 
Spreekhoorn nog sterk leerkrachtafhan-
kelijk. Vandaar ook de visie van de ICT 
werkgroep om de nascholing van colle
ga's grote prioriteit te geven. 
Er wordt op 2 niveaus geschoold. De 
ICT-coördinatoren, de systeembeheer
der en de ICT-medewerkers krijgen naar 
alle waarschijnlijkheid een MBO oplei
ding op het gebied van technische ken
nis, het ECDL (Europees Digitaal 
Rijbewijs) en toepassing van de ECDL-
vaardigheden in het onderwijs. 

Het overig onderwijsgevend personeel 
zal geschoold worden middels het DRO 
(Digitaal Rijbewijs Onderwijs) Dit is de 
onderwijsversie van het ECDL. De 
Spreekhoorn heeft gekozen voor het 
"klein rijbewijs", waarin alleen de meest 
relevante onderdelen van ICT naar 
voren komen. 
De opzet is om eerst de beginsituatie 
van elke docent te bepalen en daarna 
door middel van een knipkaarten-sys-
teem bij het plaatselijk ROC (Regionaal 
Onderwijs Centrum) iedereen op eigen 
niveau en tempo na te scholen. 
Omdat men gekozen heeft het ICT-bud-
get zo volledig mogelijk ten gunste van 
de leerlingen te besteden worden de 

ICT-nascholingsgelden gehaald uit het 
reguliere nascholingsbudget. 

Didactiek en software 
Wanneer we over het computergebruik 
binnen de didactiek praten met elkaar, 
valt op dat de collega's van de 
Spreekhoorn hier al grote stappen gezet 
hebben, maar dat ze ook nog veel plan
nen hebben om verder te komen. 
Veel tijd en energie is gestoken in de 
techniek en het op orde krijgen van het 
netwerk en de computers. Nu dit traject 
is afgerond kan er meer tijd en energie 
besteed worden aan de toepassingen in 
de klas en de nascholing van de collega's. 

Natuurlijk is er al veel software aanwe
zig in de school: de programma's van 
OWG (Onderwijs WerkGroep), Edurom, 
Ambrasoft, Veilig leren lezen, Zeker 
Weten, de Zuid Vallei worden veel 
gebruikt. Ook de Spreekhoorn loopt 
tegen het feit aan dat voor onze doel
groep vrijwel geen specifieke program
ma's ontwikkeld worden. Op de school 
worden criteria ontwikkeld om pro
gramma's te beoordelen op bruikbaar
heid. Hoe maken we de goede keuzes uit 
het grote aanbod? 

Er zijn op de school afspraken gemaakt 
om geen programma's van thuis te 
installeren op de schoolcomputers. Ook 
zijn er afspraken rond het gebruik van 
de computers voor spelletjes. 
Naast de computers in de klassen is er 
een computerlokaaltje ingericht waar 
diverse klassen ingeroosterd zijn. In dit 
ICT-lokaaltje mochten we 2 lessen bijwo
nen: een middenbouwgroep was bezig 
met het programma 'Zeker Weten' en 
een bovenbouwgroep mocht vervolgens 
zijn vaardigheid op het Internet laten 
zien. Vragen als "In welke straat ligt de 
Keukenhof te Lisse" of "Wat is er op zon
dag 20 mei in het Museon te doen voor 
kinderen?" zetten de leerlingen aan tot 
allerlei gezoek. Het voordeel van een 
snel netwerk is dan wel duidelijk! 

De ICT-werkgroep van De Spreekhoorn 
ziet het maken van een leerlijn op het 
gebied van ICT als een zeer belangrijk 
streven. Hierin zal beschreven worden 
wat leerlingen in welke groep moeten 
weten van ICT en op welke manier zij 
ICT moeten kunnen toepassen. 

Leerlingvolgsysteem 
De school wil zo snel mogelijk al zijn 
administratieve gegevens en het leer
lingvolgsysteem automatiseren. Omdat 

de "gewone" programma's hiervoor te 
weinig mogelijkheden bieden is de 
school begonnen met het maken van een 
eigen database in het programma 
Access. 

Meerwaarde van ICT 
De heer van Gils typeert de meerwaarde 
van ICT binnen ons type onderwijs als 
volgt: 
• visualiseringmogelijkheden voor 

taalproblemen 
• meer mogelijkheden voor informatie

verwerking 
• er gaat een stimulans vanuit 
• het officieuze karakter van communi

catie via e-mail heeft voordelen 
Verder is de heer van Gils niet bang voor 
verarming van het onderwijs door 
gebruik van de computer: je moet altijd 
gericht bezig zijn. Natuurlijk wordt ook 
de rol van de leerkracht niet vervangen. 
Daar ligt immers de garantie voor alle 
communicatie op school. 

Natuurlijk zijn er veel valkuilen bij het 
invoeren van ICT in het onderwijs: 
• Software aanschaffen zonder eerst cri

teria op te stellen waaraan dit moet 
voldoen en vervolgens de software te 
toetsen aan deze criteria. 

• Teveel verschillende soorten appara
tuur waardoor het beheer veel extra 
tijd dus geld vergt. 

• De software sluit onvoldoende aan bij 
de andere leermiddelen. 
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VAN DE WERKGROEPEN 

Landelijke studiedag ambulante begeleiding 
Op 9 november vond de 15e studiedag 
plaats voor ambulante begeleiders. Deze 
dag werd georganiseerd in het conferen
tiecentrum Jonkerenbosch in Nijmegen 
en was getiteld: Oude wijn in een nieu
we rugzak. Organisator was de stuur
groep Ambulante Begeleiding van de 
VeBOSS. 

176 deelnemers hadden op deze dag de 
weg naar Nijmegen gevonden voor een 
afwisselend programma van plenaire 
bijeenkomsten afgewisseld met een 
groot aantal workshops. 
Peter Strating, voorzitter van de stuur
groep Ambulante Begeleiding van de 
VeBOSS, opende deze studiedag met 
het stilstaan bij het 3e lustrum van de 

studiedag. De openingslezing werd ver
zorgd door wegbereider Kees Kuis. Met 
een enthousiast en boeiend verhaal over 
de zeer nabije veranderingen als gevolg 
van de invoering van de Leerling-
gebonden Financiering maakte hij dui
delijk dat er de komende tijd veel werk 
verzet moet worden. 

Na zijn lezing was het tijd voor de 
workshops. Er waren er in totaal 12 
georganiseerd waarvan er enkele van
wege het succes een reprise waren van 
de vorige studiedag. 
Enkele titels: (On)mogelijkheden bij het 
begeleiden in het speciaal basisonder
wijs, gesprekjes voeren met kinderen, 
AB en het Leerwegondersteunend 
onderwijs, t aa I s t imule r ingsprogram
m a ' s Kinderklanken en Peuterpraat, 
sensorische integratie, AB en de relatie 
met WSNS. 

Tussen de workshops door was er een 
uitstekende lunch waaronder heel wat 
oude contacten weer opgefrist werden. 

De slotbijeenkomst stond in het teken van 
het model en protocol ambulante begelei
ding. Jan Wit en ondergetekende presen
teerden de voorlopige stand van zaken. 

Peter Strating overhandigt Kees Kuis een klein 
aandenken aan de studiedag. Op de achter
grond wegbereider Frans Meyer, 

Het document, ontwikkeld door het 
KPC in samenwerking met vertegen
woordigers uit cluster 2, 3 en 4, is in de 
laatste fase van afwerking en is binnen
kort in te lezen op de site van de wegbe
reiders. 
Peter Strating sloot deze 15e studiedag 
af en met een toepasselijke verrassing 
gingen de deelnemers huiswaarts. 

Dick Kuyt 

"Geen A voor B kinderere 
De ambulante begeleid ing dreigt het slachtoffer te worden 
van haar eigen succes. Dick Kuyt schetst terecht in z i jn 
column (VHZ nummer 3 - oktober) de discutabele rol die de 
overheid speelt met betrekking tot de ambulante dienstver
lening. Jammer genoeg gaat hij in z i jn visie voorb i j aan een 
andere belangr i jke reden die medebepalend is voor de 
moei l i jke positie die de AB inneemt. 
Het is de ambulante dienstverlening zelf, met al haar goede 
bedoel ingen ten spijt, die zichzélf geen dienst meer bewijst. 
Onvr i jw i l l i g heeft zi j zich laten manoeuvreren in de rol van 
slachtoffer. Jarenlang hebben wi j onszelf in de verkoop 
gegooid met als gevolg dat we nu een koopje voor diezelf
de overheid z i jn geworden. Wat is het geval : Als AB-ers 
z i jn w i j de leer l ing, leerkracht en de ontvangende school 
onvoorwaarde l i j k en energievol ten dienste met ons bege
le id ingsreperto i re, met handel ingsgerichte adviezen, en de 
vraag achter de vraag helder te kr i jgen. Deze en vele ande
re activiteiten van de AB-ers z i jn al lemaal gericht op de 
ander. Maar het reflecteren op de eigen organisat ie, het op 
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peil houden van je zorgverd ieping en een bezinning op de 
b i jzondere status aparte is door de veelheid en ger ichtheid 
op die ander danig in het slop geraakt. 
En laten we wel wezen, teveel aan jezelf denken is in onder
wi js land niet bepaald kies. Zeker, we zi jn druk bezig om 
onze AB-def in i t ie weer eens te herformuleren en we stellen 
onze doelen b i j . En onder l ing z i jn we het erover eens dat 
we geweld ig werk verrichten en wanen wi j onszelf b i jna 
onmisbaar in de reguliere school. Ook moeten we de door 
onszelf toegedichte kernkwali tei ten niet vergeten. Maar z i jn 
hef juist niet die kerncompetenties zoals d ienstbaarheid, 
respectvol z i jn en bet rouwbaarhe id , die in de onderhande
l ingen met de overheid zich juist kunnen gaan openbaren 
als grote tekortkomingen? Eigenli jk z i jn w i j als AB-dienst 
dat éne jongetje in de klas dat, ondanks onze verwoede 
pogingen toch zichzelf didactisch bl i j f t verwaar lozen! 

Ook wi j laten het ons overkomen en zi jn nauweli jks bi j 
machte om te reageren, laat staan om iets nieuws te creë-



BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 73, 
november 2 0 0 1 , nummer 11 
A.J.T. de Vries-van de Lustgraaf, NLP: het 
is niet wat je denkt....De toepassing van 
een communicatievorm in de logopedie. 
In de logopedische therapie is de thera
peut altijd bezig met het in gang zetten 
van veranderingsprocessen, of het nu 
gaat om een leerkracht met stemklachten 
of om een leerling die taalbegripsproble-
men heeft. 
Vaak is het een moeizaam proces om die 
veranderingsprocessen ook blijvend door 
te voeren. "In de therapie lukt het wel, 
maar als hij weer gewoon aan het werk is, 
is hij het weer vergeten." De auteur geeft 
in dit artikel aan hoe je Neuro Linguistic 
Programming (NLP) in kunt zetten bij 
het begeleiden van veranderingsproces
sen. NLP gaat er van uit dat veranderin
gen voortkomen uit activiteiten van de 
cliënt zelf en dat je als therapeut kunt 
benutten wat de ander al beschikbaar 
heeft. Hierdoor sluit je beter aan op de 
mogelijkheden van de cliënt. NLP is als 
het ware een extra doos met gereedschap 
die zeer bruikbaar is in de logopedische 
therapie. 

Joost Colenbrander, Annelies van Dijk, 
Wil Leijdekker, Christina Stam, Joalieke 
Sybesma, Verbale ontwikkelingsdysp-
raxie of fonologische regelstoornis. Over 
het stellen en bijstellen van de diagnose 
tijdens de behandeling van een kind met 
ernstige spraakproblemen. 
Bram is een jongetje met ernstige articu
latieproblemen, waardoor hij sterk 
belemmerd wordt in zijn communicatie. 
Rond zijn derde levensjaar start logope
dische therapie aan huis. 
De diagnose Verbale Ontwikkelings 
Dyspraxie wordt gesteld. Bram wordt 
intensief behandeld, met het Dyspraxie 
Programma. Ook de ouders hebben een 
aandeel in het oefenprogramma, zij tre
den op als co-therapeut en oefenen dage
lijks met hem. 

Na ongeveer een half jaar wordt de the
rapie geëvalueerd. De spraak van Bram 
blijkt nog steeds opvallend beperkt en 
afwijkend. Na analyse van de uitingen 
lijken de spraakproblemen niet alleen 
het gevolg van dyspraxie maar ook van 
fonologische stoornissen. Besloten 
wordt om naast het Dyspraxie Program
ma ook gebruik te gaan maken van 
Metaphon. Dit is een cognitieve therapie 
waarmee fonologische processen wor
den aangepakt. Het eerste proces dat 
wordt behandeld (de substitutie van de 

k door een t) wordt succesvol aangepakt. 
Wanneer Bram naar school gaat wordt 
tevens de leerkracht begeleid. 

Horen, 29e jaargang, november/ 
december 2 0 0 1 , nummer 6 
Nic van Son, Moe, moe, moe 
In dit artikel wordt ingegaan op ervarin
gen die mensen met vermoeidheid als 
gevolg van hun slechthorendheid heb
ben. Een aantal van de reacties zoals die 
te lezen zijn: 
"Het is niets niks om openlijk toe te 
geven dat je een probleem hebt." 
"Het ingespannen luisteren in de koffie
kamer maakte de (rustl)pauze tot een 
zware klus." 
"Het is voor horenden zo abstract, dat 
slecht horen van mij, dat ik hen er steeds 
weer aan moet herinneren." 
Wat in al die brieven veel naar voren 
komt is het onbegrip bij mensen in de 
directe omgeving van de slechthorende. 
Het artikel eindigt met een vijftal tips 
voor slechthorenden om beter om te 
kunnen gaan met vermoeidheid. 

c o l u m n 

ren. Twaalf jaar terug a l , werden wi j gewaarschuwd 
door Drs. H.H. Boonstra die de overheid kenmerkte als 
een spookri jder in relatie tot het fenomeen AB . ( l ) Niet 
alleen omdat zi j de uitstroom naar het speciaal onder
wijs geforceerd wi lde indammen, maar ook omdat z i j 
tegen de stroom in is gaan r i jden. 
De auteur van het boek vond dit toen een tegen-alle-
gezond-verstand- ingaande- beleidsl i jn. In die zin houdt 
de overheid voet bi j stuk en is ze consistent (of juist 
resistent) gebleken in haar gedachtegoed. Met open 
ogen lopen wi j aan de hand van de wegbereiders als 
kwart iermakers mee langs al le vastgestelde t i jdpaden 
tot aan het moment dat de herbestedingsverpl icht ing 
(verplichte winkelner ing) komt te verval len. "Je moet 
mee als AB-er" en "later wordt het leuk" heb ik al als 
kreten horen val len. Ik geloof er niets van. Indien wi j 
als ambulante dienstverlening serieus wi l len worden 
aangemerkt en als we het ondernemen boven het mul-
tomappen-niveau wi l len laten uitst i jgen, dan zullen we 

duidel i jk stelling moeten nemen. We moeten onszelf 
prof i leren en clusteroversti jgend (even los van de eigen 
bron) de handen inéén slaan. Een actieve rol van direc
ties, besturen en opleidingscentra is daarb i j onontbeer
l i jk. De onlangs in Ni jmegen gehouden conferentie: 
"De ambulante begeleider als ondernemer" heeft daar
toe al vele aanzetten gegeven. 
Laten we hopen dat ook de AB-er leert te leren van het 
verleden voor z i jn of haar eigen toekomst. 

Karl Gerri tse 
ambulant begeleider de Spreekhoorn 

1. Boonstra, H.H. 
Ambulante begele id ing: De overheid als spookri jder. 
De Lier : Academische Boeken Centrum (1989) 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

H. Knoors, lid van de redactie 

Journal of Speech, Language and 
Hearing Research, 44, oktober 2001 
In dit tijdschrift verzorgt een groep 
onderzoekers van de State University of 
Newark in New Yersey (VS) onder aan
voering van Paula Tallal een artikel geti
teld 'Familial aggregation in specific lan
guage impairment'. 
In dit artikel beschrijven de onderzoe
kers een familie waarin specifieke 
spraak- en taalstoornissen meer dan 
gemiddeld voorkomen. Het onderzoek 
moet geplaatst worden tegen de achter
grond van het gegeven dat meer en meer 
duidelijk wordt dat specifieke spraak-
en taalstoornissen een familiaire basis 
kunnen hebben. Genetische factoren 
kunnen hieraan ten grondslag liggen. 
Tot op heden werden spraak- en taal
stoornissen in grotere families vooral 
gerapporteerd aan de hand van beschrij
vingen van de individuele aandoenin
gen op basis van vragenlijsten. Tallal en 
collega's hebben in hun onderzoek alle 
leden van 22 families met gerapporteerd 
voorkomen van spraak- en taalstoornis
sen bij 1 kind (moeders, vaders, zonen, 
dochters) daadwerkelijk getest op taal
vaardigheid. De resultaten zijn vergele
ken met die van een controlegroep, 
bestaande uit de families van 26 kinde
ren zonder specifieke spraak-en taal
stoornissen. Uit het onderzoek blijkt dat 
in de families met een kind met spraak-
en taalstoornissen veel frequenter ook 
bij andere leden deze problemen voor
kwamen dan in de controlegroep. Als de 
ouders in de families met spraak- en 
taalstoornissen zelf deze aandoening 
niet hadden, dan bleek 13% van de kin
deren (exclusief het reeds gediagnosti-
seerde kind) in meer of mindere mate 
spraak- en taalproblemen te hebben. Bij 
1 aangedane ouder steeg dit percentage 
naar 40% en als beide ouders spraak- en 
taaigestoord waren dan was dit ook het 
geval bij 70% van hun kinderen. De 
groepsdata gaven geen verschil te zien 
in incidentje, zoals vastgesteld door 
familiegeschiedenissen op basis van vra
genlijsten of door middel van tests, maar 
in alle individuele gevallen bleek er wei
nig verband te zijn tussen de gevalsbe
schrijving en de testscores. De onderzoe
kers pleiten ervoor dat in onderzoeken 
naar bijvoorbeeld de genetische achter
grond van kinderen of volwassenen met 
spraak- en taalproblemen ook tests voor 
het meten van taalvaardigheid gebruikt 
worden en niet uitsluitend vragenlijsten. 

Het onderzoek maakt deel uit van een 
groot project naar de mogelijke geneti
sche determinanten van spraak- en taal
stoornissen. 

Deafness and Education International, 
3, 3, 2001 
'Deaf children's social relationsships in 
mainstream schools' heet een artikel dat 
in dit tijdschrift staat. Het is van de hand 
van Terezinha Nunes en Ursula Pretzlik 
(Oxford Brookes University) en Jenny 
Olson (University of Oxford). De 
auteurs stellen dat argumenten om dove 
kinderen te integreren in het reguliere 
onderwijs vaak gebaseerd zijn op de 
verwachting dat ze er in cognitief 
opzicht van zullen profiteren. Er moet 
echter ook bekeken worden welke 
gevolgen integratie in sociaal opzicht 
heeft. De auteurs hebben de sociale 
adaptatie van negen dove, oraal vaardi
ge kinderen in twee basisscholen onder
zocht. Ze hebben daarbij drie onder
zoeksmethodes gebruikt: oordelen van 
horende medeleerlingen, sociometrische 
status en interviews. Uit het onderzoek 
blijkt dat de dove kinderen als mede
leerlingen geaccepteerd werden door de 
horende kinderen. Echter, de dove kin
deren werden veel vaker dan horende 
kinderen door de klasgenootjes gene
geerd. De kans dat deze dove kinderen 
vrienden onder klasgenoten hadden 
bleek klein. Horende kinderen die zich
zelf als vriend van een dove medeleer
ling omschreven bleken aan deze 
vriendschap vooral prosociale functies 
toe te kennen: ze zagen zichzelf als tolk 
voor het dove kind of ze voelden mede
lijden voor het dove kind. Sociale rela
ties tussen horende en dove kinderen op 
basis van authentieke, potentieel lang
durige vriendschap werden niet gevon
den. De horende kinderen die aangaven 
geen doof kind onder hun vrienden
kring te tellen, lieten blijken de commu
nicatiedrempels daarvoor te hoog te vin
den. De kleine onderzoeksgroep maakt 
het moeilijk om deze resultaten te gene
raliseren. Toch stellen de auteurs vast 
dat, hoewel dove kinderen in reguliere 
klassen op een basisschool niet afgewe
zen worden door hun medeleerlingen, 
zij zich toch geïsoleerd zullen voelen. 
Mogelijk dat scholen hierin actie kunnen 
ondernemen door horende scholieren te 
leren op welke wijze ze drempels in 
communicatie met hun dove klasgeno
ten kunnen slechten en hoe ze een posi
tievere houding tegenover dove kinde
ren kunnen ontwikkelen. 

Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education, 6, 4, herfst 2001 
Harry Lang en John Albertini schrijven 
in dit tijdschrift een bijdrage met de titel 
'Construction of meaning in the authen
tic science writing of deaf students'. Ze 
plaatsen hun werk in de context van het 
sociaal constructivisme. Deze theorie 
bouwt voort op het werk van Vygotsky. 
Men gaat ervan uit dat leren een interac
tief proces is waarin de leerling leert 
door actief betekenissen te construeren. 
De auteurs onderzoeken in hoeverre 
schrijfactiviteiten, in het onderhavige 
geval over natuurwetenschappelijke 
zaken door dove leerlingen van de 
bovenbouw van het basisonderwijs en 
de onderbouw van het middelbaar 
onderwijs, zinvol zijn voor het construc
tie- en leerproces. Het materiaal dat de 
auteurs gebruikt hebben bestaat uit 228 
tekstpassages van dove leerlingen aan
gaande natuurwetenschappelijke onder
werpen. Ook het commentaar op deze 
schrijfexcercities door de leerkrachten is 
in het onderzoek meegenomen. In het 
onderzoek worden verschillende schrijf
strategieën beschreven die in meer of 
mindere mate nuttig kunnen zijn voor 
betekenisconstructie en dus voor het 
leren. De volgende instructie- en leer
krachtfactoren bleken van invloed te zijn 
op de accuratesse en de adequaatheid 
van het schrijven door dove leerlingen: 
het type aanwijzingen van de leerkracht, 
het schrijfdoel, de follow-up die aan de 
schrijfactiviteiten gegeven wordt, de 
kennis van de leerkracht over (in dit 
geval) natuurwetenschappelijke onder
werpen en het vermogen van de leer
krachten om de schriftelijke teksten van 
doven te kunnen interpreteren. 
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Complexiteit van taalproblemen: gevolgen voor het ESM-onderwijs 

Handelingsgerichte diagnostiek in de Regionale Expertisecentra: 
inhoud, ervaringen en perspectieven 

Intercultureel werken in het speciaal onderwijs 

(Digi)taalonderwijs 

ESM-expertise expliciteren 

Mogelijkheden van computergebruik in het ESM-onderwijs 

Niet praten in de klas. Wat nu? 

Taal en cognitie bij kinderen met ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden 

Dove jongeren spreken voor zichzelf over zichzelf 

Interview oud-leerlingen met een cochleair implantaat 

Het belang van wetenschappelijk onderzoek voor het SH-ESM 
onderwijs 

Onderzoek-op-maat 

Beelddenkende kinderen en kinderen met ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden 

Maatwerk 

Cochleaire implantatie en tweetaligheid 

HOREB in de praktijk 

(Weer) op pad met PAD 

Gezinsbegeleiding binnen ACC Midden-Nederland 

VTO taalscreening: over jonge kinderen met een taalstoornis 

Vroegtijdige onderkenning van gehoorstoornissen in Nederland 

Indicatiestelling bij kinderen met ernstige spraakstoornissen 

Stimulering van het fonologisch bewustzijn van kleuters met 
ernstige spraaktaalproblemen door middel van educatieve 
software 

Auditieve vaardigheden bij kinderen 

Neonatale gehoorscreening bij pasgeborenen in neonatale 
intensive care unit 

Een evaluatie-instrument voor ambulante begeleiders 

KANS: een samenwerkingsproject van scholen voor doven in het 
Koninkrijk der Nederlanden 

Computerondersteunende training van woordherkenning bij dove 
Kinderen 
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NIEUWSMARKT 

Citywalk een Educatief software
programma voor jonge kinderen 
Citywalk is een speelleeromgeving die speciaal ontwikkeld is 

voor kinderen die onderwijs volgen binnen een school voor 

ZMLK, mytyl/tylytl, slechthorenden of slechtzienden. 

Samen met leerkrachten uit deze scholen is een computerpro

gramma ontwikkeld waarmee jonge kinderen in de leeftijd van 

4 tot 7 jaar (of vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd) al ontdek

kend allerlei avonturen beleven en (leer) activiteiten kunnen 

ondernemen. 

Citywalk speelt zich af in een stadje. 

Daarin ga je op pad met Niels, Lotte, Nina of Roel. 

Met een van deze figuren maken de kinderen een dag uit hun 

leven mee. Ze helpen het figuur bij opstaan en aankleden. 

Daarna gaan ze samen ontbijten. De kinderen bepalen zelf welke 

kleding het figuur die dag aan heeft en wat ze willen eten. 

Dan gaan ze op pad naar een bepaalde omgeving: het zieken

huis, de dierentuin, een feesthuis of het park. Binnen de omge

vingen kunnen ze verschillende activiteiten uitvoeren. Als de 

kinderen klaar zijn met de activiteiten kunnen ze weer naar 

huis gaan en gaat het figuur weer naar bed. 

TELEFONISCHE INFORMATIELIJN 

OVER LEERLINGGEBONDEN FINAN 

CIERING GEOPEND 
MEDIO OKTOBER IS DOOR STAATSSE

CRETARIS ADELMUND TIJDENS DE 

CONFERENTIE 'STERKER STAAN MET 

EEN RUGZAK' DE RUGZAK 

INFORMATIELIJN OPENGESTELD. BIJ 

HET TELEFONISCH STEUNPUNT KUN

NEN OUDERS VAN KINDEREN MET 

EEN HANDICAP MET VRAGEN OVER DE 

LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING; 

DE REGELING DIE IN AUGUSTUS 2002 

INGAAT. DE WET OP LEERLINGGEBON

DEN FINANCIERING, OOK DE RUGZAK 

GENOEMD, MAAKT HET MOGELIJK DAT 

OUDERS MET KINDEREN MET EEN 

HANDICAP DE KEUZE HEBBEN VOOR 

REGULIER (GEWOON) OF SPECIAAL 

ONDERWIJS. ALS HET KIND TEN 

GEVOLGE VAN EEN FUNCTIEBEPER

KING IN HET REGULIERE ONDERWIJS 

EXTRA VOORZIENINGEN NODIG HEEFT, 

WORDT MOGELIJK HET LEERLINGGE

BONDEN BUDGET TOEGEKEND. 

OUDERS KUNNEN MET DAT BUDGET 

KIEZEN VOOR ONDERWIJS OP EEN 

REGULIERE SCHOOL OF OP EEN SPE

CIALE SCHOOL. OUDERS DIE KIEZEN 

VOOR REGULIER ONTVANGEN DAN 

LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. 

HET KIND NEEMT DEZE MIDDELEN 

VOOR BENODIGDE SPECIALE VOOR

ZIENINGEN IN EEN EIGEN RUGZAK 

MEE. OM OUDERS GOED VOOR TE 

LICHTEN OVER DE NIEUWE WETGE

VING IS HET PROJECT 'OUDERVOOR-

LICHTING LEERLINGGEBONDEN FINAN

CIERING' OPGEZET. DE RUGZAK 

INFORMATIELIJN MAAKT DEEL UIT VAN 

DIT PROJECT. MET AL HUN VRAGEN 

KUNNEN OUDERS TERECHT BIJ DE 

RUGZAK INFORMATIELIJN. 

MEDEWERKERS VAN DE DIENST KUN

NEN DE OUDERS DOORVERWIJZEN 

NAAR OUDERORGANISATIES EN HAN-

DICAPSPECIFIEKE ORGANISATIES. 

HET NUMMER VAN DE RUGZAK 

INFORMATIELIJN IS 030 - 297 06 

89. DE LIJN IS VAN MAANDAG TOT 

EN MET DONDERDAG GEOPEND VAN 

9.30 UUR TOT 13.30 UUR. 

HET PROJECT 'OUDERVOORLICHTING 

LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING' 

WORDT GEORGANISEERD DOOR DE 

CHRONISCH ZIEKEN EN 

GEHANDICAPTEN RAAD (CG-RAAD) EN 

DE FEDERATIE VAN 

OUDERVERENIGINGEN (FVO). 

leerlinggebonden 

Ziekenhuis: lichaamdelen benoemen, route zoeken naar 

röntgenafdeling of een verhaal reconstrueren met plaatjes; 

Dierentuin: herkennen van wilde dieren geluiden, sorteren van 

reptielen en bouwen van hokken voor de dieren met Duplo; 

Feesthuis: een kralenslinger maken met maxikralen, muziek lui

steren, cadeautjes herkennen en een taart in punten verdelen 

of het goede aantal kaarsjes erop zetten; 

Park: Ik zie, ik zie spelen (zoeken van voorwerpen, in combina

tie met kleuren, vormen en ruimtelijke begrippen); speeltoestel

len bouwen met Duplo en vlinders vangen. 

Het programma Citywalk kost f l . 115,- en kan tot 1 februari 

2002 besteld worden via afdeling verkoop van KPC Groep 

073-6247247-

Wat ouders 
niet weten 
Eind oktober zag het 
boek 'Wat ouders niet 
weten' het licht. Het 
boek is van de hand 
van Lietje van 
Blaaderen, psychiater 
in Amsterdam. 

Het boek 
De eerste levensjaren van een kind zijn van cruciaal belang voor 
zijn verdere psychologische ontwikkeling. Goede hechting kan 
gewelddadig gedrag voorkomen. Angst voor verlating of verlies 
van liefde leidt bewust of onbewust tot gewelddadige pogingen 
om dit tekort te herstellen. Deze angstgevoelens kunnen volgens 
de auteur weggenomen worden door een kind al van jongs af 
aan het gevoel te geven dat het begrepen, gewaardeerd en 
bemind wordt. Dit kan alleen als ouders zich verplaatsen in wat 
er in hun kind omgaat. Met 'Wat ouders niet weten' wil Lietje 
van Blaaderen ouders helpen door hen te informeren hoe ze 
hiermee kunnen omgaan. De beste vorm van preventie van 
geweld, volgens de schrijfster. 

Titel: 'Wat ouders niet weten' 
auteur: Lietje van Blaaderen 
omvang: 128 pagina's 
uitgever Van Tricht uitgeverij; Rijksstraatweg 28, 7391 MR Twello; 
tel: 0571 - 274909; fax 0571 - 275348; info@vantricht.nl 
ISBN: 90 73460 47 6 
Prijs: f 25,35 / 11.50 Euro, Te koop in de boekhandel 
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Nieuwe website: www.sociaal-emotioneel.nl 

SLO-specialisten ontwikkelden een website over sociaal-emotionele ontwik
keling van kinderen in het basisonderwijs. De site, vooral bedoeld voor 
leraren, begeleiders en schoolleiders, richt zich op allerhand sociaal-emotio
nele aspecten die zich kunnen voordoen bij het lesgeven aan kinderen. 
De nieuwe website geeft achtergrondinformatie, tips, lessuggesties en bron
nen over een breed scala aan thema's. Stimuleren van zelfvertrouwen en 
weerbaarheid, pesten, conflicthantering, concentratieproblemen, mishande
ling, faalangst, hyperactiviteit, seksueel misbruik, verdriet en rouw. 
Een'toename en sterkere bewustwording van problemen heeft de aandacht 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling doen toenemen. Door te investeren in 
een meer positieve of preventieve aanpak van sociaal-emotionele proble
men kan de opbrengst hoger zijn. De website kan hierbij een hulpmiddel 
zijn. Op de website is onderscheid gemaakt tussen het stimuleren van soci
aal-emotionele ontwikkeling en het omgaan met sociaal-emotionele proble
men. Bezoekers van de website worden uitgenodigd vragen te stellen, posi
tieve en negatieve ervaringen alsook aanvullende ideeën aan te dragen. 
Zowel docenten, studenten van PABO's, onderwijsbegeleiders als ouders 
vinden via de website houvast bij de omgang met kinderen met sociaal-
emotionele problemen. 

Kunnen doofblinde kinderen 
leren spreken? 

£an ftiïlortscn» an Pr»*tl/*uiwlenM 
icrueJ*'* op m««i«*»n •» fcttnhtkan 

RIS van Heoel-van Onn 

*d 

Kunnen doofblinde kinderen leren spreken? 
In een boekwerk geeft de auteur, Ria van Hedel - Van Grinsven, een historisch overzicht van 
achtergronden, methoden en technieken zoals zij die in 35 jaar spreekonderwijs aan doofblin
de kinderen kon ervaren. Ria van Hedel werkte als logopediste op de school Rafaël van het 
Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. Het boek bevat talrijke praktische tips, methoden 
en technieken die ook in het huidige tweesporenbeleid van IvD/MTW nog een plaats kunnen 
vinden. Professor Doctor Jan van Dijk over 'Kunnen doofblinde kinderen leren spreken?': 
"Ik spreek de wens uit dat dit geschrift door velen ter hand zal worden genomen, niet alleen als 
historisch belangrijk document, maar ook als bron waaruit grote inspiratie geput kan worden." 
Kunnen doofblinde kinderen leren spreken? Is te bestellen via RDS, Antwoordnummer 42, 
5270 VG Sint-Michielsgestel. 

DUBBEL FEEST ENKSCHOOL ZWOLLE 

DE ENKSCHOOL IN ZWOLLE HAD OP WOENSDAG 

17 OKTOBER EEN DUBBELE REDEN TOT FEESTEN. 

AAN DE JAN BUSCHSTRAAT 6 OPENDE DE SCHOOL 

DE DEUREN VAN HET NIEUWE PAND. HET HEUGLIJ

KE FEIT VIEL IN HET JUBILEUMJAAR VAN DE 

ENKSCHOOL. DE SCHOOL BESTAAT NU 25 JAAR. 

AAN DE OFFICIËLE OPENING GING EEN MINI-SYM

POSIUM VOORAF, MET ALS GASTSPREKERS 

MARIAN ELZER EN KEES JOUSTRA. BEIDEN LIETEN 

ZICH INSPIREREN DOOR HET THEMA 'ENKSCHOOL, 

SPECIALIST IN COMMUNICATIE'. DE RELATIE LEER-

LING-LEERKRACHT VERSUS DE RELATIE TEAM-

ORGANISATIE-MANAGEMENT WERD BELICHT. 

EEN DAG LATER STONDEN OUDERS EN LEERLIN

GEN CENTRAAL BI) EEN CIRCUSVOORSTELLING. 

LEERLINGEN HADDEN DEZE VOORBEREID EN ZIJ 

VERZORGDEN EEN SCHITTERENDE VOORSTELLING 

VOOR HUN OUDERS. BUITEN WAS GELEGENHEID 

TE GENIETEN VAN KERMISATTRACTIES. 

OP DE LAATSTE VAN DE DRIE FEESTDAGEN, VRIJ

DAG 1 9 OKTOBER, ONTMOETTEN OUD-LEERLINGEN 

EN TEAMLEDEN ELKAAR. 

DE ENKSCHOOL IS EEN VAN DE WEINIGE SCHOLEN 

BINNEN HET CLUSTER 2 ONDERWIJS MET EEN 

VOLLEDIG ONDERWIJSAANBOD AAN ALLE IN HET 

CLUSTER BEHORENDE DOELGROEPEN. 

ZO BIEDT DE tNKSCHOOL ONDERWIJS AAN 

SLECHTHORENDE KINDEREN, KINDEREN MET 

SPRAAK/TAALPOBLEMEN EN SINDS DRIE JAAR OOK 

AAN DOVEN. TEVENS IS ER EEN AFDELING VOOR 

MEERVOUDIG GEHANDICAPTE KINDEREN; VERDER 

IS DE ENKSCHOOL EEN CENTRUMSCHOOL VOOR 

LEERLINGEN MET AUTISME. DE SCHOOL TELT 2 7 0 

LEERLINGEN, MET DAARNAAST NOG 250 LEERLIN

GEN IN DE AMBULANTE BEGELEIDING. 
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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- en / of taalmoeilijkheden en 
FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra. 

Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins 

Eindredactie Dhr. F. C. M. Mollee 

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. 041 2 - 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 
• A.P.C. 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 -2712892 

Kopij aanleveren vóór 1 1 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 

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 AZ 

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 

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 Effatha 
Samenwerkende Audiologische 
Centra Eindhoven 
Sint Marie (P.B. 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 van 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 

020-6171814 020-6691003 

Rubenslaan 2-6 072-5141050 072-5141060 
Zangvogelwegl50 033-4726854 033-4755133 

Meibergdreef 9 020-5664013 020-5669068 
De Boelelaon 1117 020-4440969 020-4440983 
P.B. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstraat 1 

Boethaoveplein 3b 0164-266599 0164-238173 
Adriaon van Bergenstraat 232 076-5204130 076-5156611 
Lange Lombardstr. 35, P.B. 848 070-3848300 070-3805634 
Costiliëlaan 8, P.B. 1322 040-2911888 040-2911889 

Casriliëlaon 8 040-2413515 040-2412285 
Van Dusseldorpstroat 7 0113-250342 0113-251696 
Hanzeplein 1, P.B 30001 050-3612700 050-3611792 
Geerdinksweg 139-35, P.B. 446 074-2917301 074-2503822 
Zandbergsweg 111 045-5282904 045-5282909 
Verlengde Schrans 35 058-2801586 058-2801361 
Albinusdreef 2, P.B. 9600 071-5262440 071-5248201 

P. Debyelaan 25, P.B. 5800 043-3877580 043-3875580 

Ph. Van Leijdenlaan 15, P.B.9101 024-3617208 024-3617715 

Dr. Molewaterplein 40 

AZR-Sophia kinderziekenhuis P.B. 2040 010-4636073 

Ammanplein 8 010-4132280 
Theerestraat 42 073-5588111 
Koivelseweg 61 013-5362042 
Postbus 222 030-2769902 

Heidelbergloon 100 030-2507720 
P.B. 85500, 3508 GA Utrecht 
Lundlaan 6 030-2504902 
Postbus 85090, 3508 AB Utrecht 
Sao Paolodreef 1 030-2617340 
St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 077-3205097 
Oosterlaan 20 038-4218711 

secretariaot@profgroenstichting.nl 

audiologie@vumc.nl 

odmin@saca.nl 

acb@actilburg.nl 

info@oc-eindhoven.nl 

into@sintmarie.nl 

info@actwente.nl 

acfinfo@acfriesland.nl 
audc@lumc.nl 

010-4633290 010-4634240 vandervelden@audi.azr.l 

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

030-2522627 

030-2505314 

aukes@knos.ozr.nl 
info@amman.nl 

info@actilburg.nl 
info@fenac.nl 

077-3206125 HAC.venlo@zonnet.nl 
038-4255321 
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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 
6823 JC 
4812 GE 
3300 AC 
9207 BK 
3972 LB 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5628 WE 
5629 CC 
7500 AR 
7500 AR 
7521 EC 
4461 DS 
4460 MA 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
9721 WD 
2015 KN 
9752 AC 

6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3031 BA 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3007 MA 
3031 BA 
3032 A0 
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 K5 
8022 DZ 

Almere 
Almere 
Amersfoort 
Amersfoort 
Amsterdom 
Amsterdom 
Amsterdom 
Amsterdom 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Bredo 
Dordrecht 
Drachten 
Driebergen 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Goes 
Goes 
's-Gravenh. 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Haren (Gr.) 

Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
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 Ptof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
Zorgcentrum "De Winden" 
Dienst Ambulante Begeleiding SEC 
De Spreekhoorn 
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 Maotman-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 
Effotha Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus von 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 Taaikring 
ACC Alfonso Corti school - V.S.O. 
Het Klankbeeld 
Eikenheuvel - afd. I.V.D. 
Mariëlla - ofd. I.V.D. 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 

Rossinistraat 5 
Postbus 1599 
Kortenaetstraot 10 
Fürglerplein 7-8 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraot 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 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 
Costiliëlaon 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltodoheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstroat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Ammanplein 6 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 91030 
Ammanplein 2-4 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtslaan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Cohenlaan 6 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 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@wolmoil.nl 
amman@guyot.nl 
amman@guyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
MgrHermusschool@compuserve.com 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 
vsostijg@bart.nl 

despreekhoorn@spreekhoorn.nl 
lesplaatsdordrecht@omman.nl 
info@skelp.nl 
dienstverlening@occ-expertise.com 
stmarie@iaehv.nl 
dehorst@iaehv.nl 
beemden@ioe.nl 
leuven@iae.nl 
VSO@iaehv.nl 
e.koppen@stg-maatman.nl 
e.koppen@stg-maatman.nl 
Enschede@ivd.nl 
kring@zeelandnet.nl 
kring@zeelandnet.nl 
cor-emous@planet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

dgs@home.nl 

vangilse@knoware.nl 

so@guyot.nl 
vso@guyot.nl 
mgrhons@cuci.nl 
j.daamen@deweerklonk.nl 
weerklank@tip.nl 
martbeek@telebyte.nl 
vso.de.marwindt@tip.nl 

info@amman.nl 
hildernisseschool@amman.nl 
hogewindschool@ammnn.nl 
evertseschool@amman.nl 

ambulantebegeleiding@amman.nl 

school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@ivd.nl 
rotsoord@wxs.nl 
rotsoord@wxs.nl 
acc.bms@acc-expertise.com 
taalkring@acc-expertise.com 
acs@occ-expertise.com 
klankbeeld.cohenlaan@hetnet.nl 
eikenheuvel@ivd.nl 
mariella@ivd.nl 
info@effotha.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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CONFERENTIE 

VeBOSS/VEDON conferentie 

Het aantal deelnemers aan en de opbrengst van de evaluatie m.b.t. de 

VeBOSS/VEDON conferentie van 5 en 6 april j . l . hebben de conferentiecommissie 

volop nieuwe moed gegeven om de komende conferentie voor te bereiden. 

De VeBOSS/VEDON conferentie is gepland op donderdag 11 en vri jdag 12 april 2002 

in het Congres Hotel 'De Werelt ' te Lunteren. 

Dat de VeBOSS en de VEDON deze conferentie samen voorbereiden is geen nieuws. 

Wel dat dit de eerste conferentie wordt van de nieuwe vereniging VeBOSS en 

VEDON sinds ze gefuseerd zi jn! 

Het thema voor deze conferentie luidt: 

"Klaar voor de aftrap! Good practice!" 

Doen we in het veld wat we zeggen ? 

Iedereen heeft ideeën en opvatt ingen over wat we onder expertise verstaan. 

Op de conferentie wi l len we deze expertise expliciteren door een theoretisch kader 

te geven en daarnaast ogenblikkeli jk mooie prakti jkvoorbeelden te laten zien van 

deze expertise. 

VEDON VeBOSS 

Contactadres: Bureau VeBOSS/VEDON, Postbus 222,3500 AE Utrecht Tel 030/2769970, fax 030/2712892, Email info@veboss.nl 

mailto:info@veboss.nl

