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U ziet het, het eerste nummer van de 43ste jaargang van Van Horen Zeggen steekt in een nieuw jasje. De vorm
geving is op een groot aantal punten gewijzigd: nog professioneler, nog aantrekkelijker. Kortom, als redactie zijn 
we over de nieuwe stijl zeer te spreken, u als lezer hopelijk ookl Zoals de kwaliteit van muziek mede bepaald 
wordt door de toon, zo wint de inhoud van Van Horen Zeggen aan kwaliteit door een uitgekiende vormgeving. 
Wat betreft die inhoud, Van Horen Zeggen opent met ouderparticipatie. In het recent verschenen en zeer aan te 
bevelen boek 'Educating de af students: From research to practice' van de Amerikanen Marschark, Lang en 
Albertini (uitgegeven bij Oxford University Press) wordt ouderparticipatie gezien als een drijvende kracht in 
veranderingsprocessen binnen het (speciaal) onderwijs en als een van de belangrijkste voorspellers van school
succes bij kinderen. In het openingsartikel beschrijft Renée Heineman-Gosschalk een boeiend ouderparticIpatie
project op de Dr. Bosschool in Arnhem. In dat project worden ouders nadrukkelijk betrokken bij het stimuleren 
van de geletterdheid van hun dove kinderen. Het artikel beschrijft de argumenten voor ouderparticipatie bij de 
lees ontwikkeling, de opzet van het project, de interactiestrategieën van dove volwassenen als ze kmderen bege
leiden bij het leren lezen en de gegeven adviezen aan ouders. 
Het tweede artikel in dit nummer heeft als onderwerp het Congres Tweetaligheid, in november georganiseerd 
door het Harense doveninstituut Guyot. Met dit congres werd een aansprekend en succesvol verlopen imple
mentatieproject, gericht op de invoering van tweetalig dovenonderwijs, afgesloten. Marjolein Buré en Herma 
Korfage laten hun licht schijnen over het congres en bespreken aspecten van tweetalig dovenonderwijs, 
zoals het gebruik van gebarentaal, het leren lezen en de rol van logopedie. 
Judith Steenge, Ludo Verhoeven en Hans van Balkom tekenen voor het derde artikel, een beschriJvmg van een 
onderzoeksproject naar het voorkomen van ernstige spraak- en taalproblemen bij meertalige kinderen . Een 
onderzoek met een hoge urgentie, zowel gezien alle discussie rondom de indicatiestelling van ESM·kinderen, Is 
gezien de behoefte in de dagelijkse praktijk om deze groep kinderen nog beter onderwijs te kunnen geven. Van 
Horen Zeggen sluit af met een artikel over het tweejaarlijkse Europese FEAPDA congres en met de gebruikelijke 
rubrieken. Veelleesplezierll 

Harry Knoors 

Ha"y Knoors 
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HET BELANG VAN OUDERPARTICIPATIE 

OM GELETTERDHEID BIJ DOVE KINDEREN 

TE STIMULEREN 
Renée Heineman-Gosschalk 

Samenvatting 
Dit artikel beschrijft het belang van ouderparticipatie tijdens het 
ontwikkelen van geletterdheid bij dove kinderen op school. Het bespreekt 
hoe ouders en docenten elkaar kunnen helpen bij deze zeer uitdagende 
taak en hoe beide partijen kunnen leren van de interactie strategieën 
van dove volwassenen wanneer ze lezen met dove kinderen. Het artikel 
wordt afgesloten met de ervaringen van de Dr. PCM Bosschool in Arnhem 
met het Ouderparticipatie Project rond geletterdheid in groep " groep 
3,4,5 en groep 5,6,7· 

Betrokkenheid van ouders 
De betrokkenheid van ouders in het onderwijs van 
hun kinderen zowel van dove als van horende 
kinderen is relatief nieuw. Dat komt omdat aan het 
einde van de 18e eeuwen het begin van de 1ge eeuw 
er steeds meer goed opgeleide docenten kwamen. 
Deze groep ontwikkelde een wat gereserveerde 
houding naar ouders toe als zij zich bemoeiden met 
het onderwijs van hun kinderen. Zij waren en zijn 
immers de professionals. 

Maar tegenwoordig zijn daar de meningen heel 
anders over. Er is veel onderzoek gedaan naar de 
betrokkenheid van ouders in het onderwijs van hun 
kinderen en het effect op leerprestaties. Er zijn 
bijvoorbeeld onderzoeken gedaan in Engeland waar 
een verband gelegd kon worden tussen het lees succes 
van kinderen op school en de mate waarin ze thuis in 
aanraking kwamen met lezen, door te lezen met hun 
ouders. In een recente studie van Levin en Korat 
(1997) over lezen in Israëlische families, werden 
families vergeleken van verschillende sociale achter
gronden. De kinderen hadden allemaal toegang tot 
video's, computers, boeken, kranten en educatieve 
spelletjes en er waren weinig verschillen in de 
frequentie van voorlezen. De studie concludeerde dat 
de prestatie van kinderen rond lezen uit de lagere 
sociaal economische groepen niet samenhing met de 
aanwezige materialen, maar met de kwalite it van de 
interactie tussen ouders en kinderen. Kinderen die 
een betere interactieve kwaliteit kregen aangeboden 
tijdens het lezen of tijdens activiteiten die gerela
teerd zijn aan lezen, lieten een grotere zelfstandig
heid zien en toonden meer initiatief om te leren lezen 
en gingen ook beter lezen dan de groep die deze kwa
liteit niet kreeg aangeboden. Als we dus meer willen 

weten over de mogelijkheden die ouders kunnen bie
den om kinderen te ondersteunen om te leren lezen, 
dan moeten we ons verdiepen in de kwaliteit die 
geboden kan worden en hoe ouders daar in begeleid 
kunnen worden om die kwaliteit te kunnen geven 

aan hun kinderen t ijdens lees activiteiten. 
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Leesprojecten wereldwijd 
Er zijn projecten geweest in Engeland met horende 
kinderen van Tizard (1982), waar leraren ouders 
hebben gevraagd om met hun kind thuis te lezen, 
door het kind hardop te laten lezen terwijl de ouder 
luistert. Die ouders ontvingen additionele hulp, door 
thuis instructies te krijgen over interactiestrategieën 
rond lezen. Het leesniveau van deze kinderen steeg 
substantieel in vergelijking met de kinderen die deze 
aanpak niet kregen. Die kregen alleen op school in 
kleine groepjes extra hulp van een Remedial Teacher. 
In 1980 waren er in Engeland veel initiatieven om 
ouders te betrekken bij de lees ontwikkeling van hun 
kinderen. Een voorbeeld is het PACT project. 
PACT staat voor Parents and Children and Teachers. 
Kinderen namen in dit project boeken mee naar huis 
om thuis met hun ouders te lezen en ouders en 
docenten hielden contact over de lees ontwikkeling 
van hun kinderen via een communicatie kaart waar
op ze over en weer aantekeningen maakten (Hancock 
and Gale, 1996). Een ander project is het CARPER 
project. Dit staat voor Children and Parents Enjoy 
Reading. Het principe van deze methode was dat de 
kinderen echte boeken mee naar huis kregen, 
zoals kinderfictie boeken, dus geen schoolleesboeken, 
terwijl de school doorging met de leesmethode. 
Ouders werd verteld dat het belangrijkste doel tijdens 
het lezen was om plezier te hebben met hun kind 
(Branston, 1996). In New Zeeland werd in 1977 het 
Pause-Promt-Praise leesproject gestart, dat gebaseerd 
is op de theorieën van Clay (1990) . Het uitgangspunt 
van deze theorie is dat lezen goed opgang komt 
wanneer je alle vormen van informatie binnen en 
buiten de tekst kunt gebruiken om tot betekenis te 
komen. De verschillen tussen goede lezers en slechte 
lezers worden niet verklaard door te kijken naar hun 
capaciteit om letters en letter-klank combinaties te 
identificeren, maar door de flexibiliteit en het gemak 
om deze informatie te gebruiken en in een context te 
plaatsen. Pause-Promt-Praise heeft als doel prioriteit 
te geven aan het begrijpen van de tekst door informa
tie te verschaffen over de tekst waar wenselijk, 
zodat het kind het verhaal begrijpt in context. 
Als een kind een woord niet weet wordt het onmid
dellijk aangeboden, zodat het leestempo wordt 
vastgehouden en daarmee de context van het verhaal 

niet verloren gaat. Ouders werden getraind om dit 
thuis tijdens het lezen met hun kind toe te passen. 
Deze ideeën zijn ook verder uitgevoerd en beschreven 
in het PTP project dat staat voor Parents as Tutors 
Programme, ontwikkeld in Australië. Ouders in dit 
project worden getraind in het selecteren van het 
juiste boek en interactietechnieken tijdens het lezen 

met hun kind. 
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Al deze projecten geven aan dat er vanaf 1980 

wereldwijd veel aan gedaan is om ouders te betrek
ken bij het leesonderwijs van hun kinderen en dat er 
ook belangrijke verschillen te zien zijn in de vooruit
gang van de leesontwikkelingen bij de leerlingen. 
Er is echter weinig geschreven over deze activiteiten 
bij het onderwijs aan dove kinderen. 
Een uitgebreid literatuur onderzoek naar ouder
participatie rond lezen met dove kinderen bracht 
enkel een paar publicaties op. Freke Bonder (2001) 

heeft recentelijk een boekje geschreven over het nut 
van voorlezen en de rol die ouders daar in kunnen 
spelen om ontluikende geletterdheid in gang te 
zetten. Constance Katasse (1997). verbonden aan de 
Universiteit van Alsaka, schreef een artikel waarin ze 
pleit voor de betrokkenheid van ouders bij het leren 
van geschreven engels. Zij geeft aan dat dove 
kinderen het meeste leren tijdens interactie met 
volwassenen en andere kinderen waarmee ze kunnen 
communiceren. De volwassen persoon kan dienen als 
een voorbeeld (rol-model) en vooral laten zien dat het 
gebruik van geschreven taal een belangrijk doel 
dient, namelijk informatie verschaffen en geven. 
Een engelstalige publicatie van Bishop and Gregory 
(1984) toonde aan dat ouders andere lees strategieën 
gebruiken dan docenten. Docenten zijn geneigd meer 
vragen te stellen, ze laten het kind vaker stoppen met 
vragen over betekenis en ze corrigeren de kinderen 
vaker op uitspraak en techniek. Ouders gaven de 
kinderen een meer actieve rol in de conversatie rond 
de tekst. 

Weinig informatie 
Onderzoek van Heineman-Gosschalk (1999) laat zien 
dat in Engeland het merendeel van de ouders van 
dove kinderen weinig tot geen informatie krijgen 
over hoe ze kunnen lezen met hun dove kind. 
Niet via de school, maar ook niet via andere instanties. 
In Nederland is hier nog weinig over bekend. 
Ditzelfde onderzoek toont ook aan dat een groot 
percentage docenten in Engeland weinig tot geen 
training krijgt in het vormgeven van goed leesonder
wijs aan dove kinderen. 
Van de 80 docenten die een enquête kregen, hebben 
63 docenten de enquête ingevuld. 35 Docenten (55%) 
gaven aan dat ze misschien 10% van hun opleiding
stijd hebben besteed aan leesontwikkelingen van 
dove kinderen, 22 docenten (35%) zeiden dat ze het 
onderwerp nooit besproken hebben en 6 docenten 
hebben er ongeveer 20 tot 50% van hun opleiding
stijd aan besteed. Hieruit blijkt dat 90% van de 
docenten die de enquête hebben ingevuld geen 
adequate training hebben genoten om leesonderwijs 
aan dove kinderen vorm te geven. Dezelfde docenten 
die geen of zeer beperkte training hebben gehad op 
het gebied van lezen met dove kinderen, voelen dat 
het moeilijk is ouders te adviseren over iets waar ze 
zelf onzeker over zijn. Ze geven aan dat ze meer 
adequate training nodig hebben om ouders van een 
goed advies te voorzien. In Nederland is hier nog 
weinig over bekend. 

Voordelen van ouderparticipatie 
De betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van hun kinderen heeft een 
aantal voordelen: 
1. Het is kostenbesparend, omdat het tijd bespaart van de docent in de klas, 

het leren gaat sneller. 
2. De kinderen krijgen thuis extra oefening waardoor hun leesniveau 

omhoog gaat. 
3. Het geeft de mogelijkheid om een één op één leermoment te creëren 

waardoor het kind directfeedback kan krijgen. 
4. Het is bewezen dat de goedkeuring van ouders ('goed zo; 'knap ben jij' etc.) 

een heel belangrijk effect heeft op het plezier waarmee kinderen lezen. 
5. Ouders kunnen als voorbeeld (rol model) dienen door te laten zien dat lezen 

leuk en nuttig kan zijn. 

Leesstrategieën 
Webster en Heineman-Gosschalk (2000) hebben 
onderzoek gedaan naar interactie patronen van dove 
volwassenen tijdens het lezen met dove kinderen op 
school. Het onderzoek laat zien dat deze leesstrate
gieën van dove volwassenen afwijken van wat horen
de docenten doen als ze lezen met dove kinderen. 
Het voornaamste verschil is dat horende docenten 
significant meer vragen stellen en grote controle 
houden over de conversatie, terwijl dove volwassenen 
die werken in het onderwijs, meer kind volgend 
werken, met lage controle strategieën. Het onderzoek 
laat ook zien dat kinderen meer initiatieven nemen 
in het opstarten van conversatie of het stellen van 
vragen als de volwassen persoon lage controle 
strategieën hanteert. 

Typische lage controle strategieën die bijdragen tot 
een optimale interactie tijdens het lezen met dove 
kinderen zijn: 

1. Weinig sturen aan fysieke ruimte (het kind houdt 
het boek vast en slaat de bladzijde om). 

2. Laat het initiatief bij het kind, laat het kind zelf 
beginnen en ophouden, laat het zelf het leestempo 
bepalen. 

3· Wacht met het geven van informatie totdat er 
oogcontact is. Geef daarna tijd voor reflectie. 

4· Interpreteer de non-verbale signalen van het kind, 
zijn/haar oogopslag en handgebaren. 

5· De volwassene volgt kritisch de uitdrukkingen en 
de betrokkenheid van het kind. 

6. Correctie vindt alleen plaats als het kind fouten 
maakt waardoor de context van het verhaal verloren 
gaat. Geef de informatie, maar stel geen vragen. 

7· De volwassene staat open voor vragen, geeft ant
woord en staat het kind toe door te gaan met lezen. 

8. De volwassene geeft het kind tijd om na te denken 
9. De volwassene voert woorden aan om het geheel 

vloeiend te houden en om de woordenschat uit te 
breiden. 

10. De volwassene bevestigt het kind in zijn/haar 
ontdekkingen (gebaren, knikken, herhaal de door 
het kind gebruikte gebaren) . 

11 

De belangrijkste factoren die 
invloed hebben op school 
succes van kinderen gestuurd 
door de thuis situatie zijn: 
1. Interesse van de ouders om 

te lezen. 
2. Veel communiceren met 

het kind. 
3. De begeleiding van 

huiswerk. 
4. Ouders die hun kinderen 

meenemen naar de 
bibliotheek. 

5. Ouders die regelmatig met 
hun kinderen thuis lezen. 
(Rowe, 1991) 
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Typische hoge controle strategieën die bijdragen tot 
een minder effectieve interactie tijdens het lezen met 
dove kinderen zijn: 

1. Hoge controle over de fysieke ruimte (de volwasse
ne houdt het boek vast enlof slaat de bladzijde om). 

2. De volwassene bepaalt het tempo (geeft aan 
wanneer er begonnen moet worden, wanneer er 
gestopt moet worden en wanneer er weer door 
gelezen moet worden) . 

3. De volwassene negeert de non-verbale signalen 
van het kind. 

4. Het kind volgt de instructies en de reacties van de 
volwassene. 

5. De volwassene onderbreekt het lezen van het kind 
door vragen te stellen, te corrigeren, of de aan
dacht te sturen. 

6. De volwassene gebruikt de leestijd om taalvormen 
te versterken of uitspraakcorrecties te oefenen. 

7. De volwassene geeft weinig tijd voor reflectie en 
zet het kind aan tot snel reageren. 

8. De volwassene stelt vragen om woorden uit het 
kind te krijgen. 

9. De volwassene werkt er meer aan de tekst 
opnieuw te construeren dan aan het opbouwen 
van betekenis. 

Het is belangrijk dat zowel docenten als ouders zich 
bewust zijn van de effecten van interactie patronen 
rond lezen met dove kinderen en er samen aan wer
ken om deze te optimaliseren. 

Een Ouderparticipatie Project op de 
Dr. PCM Bosschoo/ in Arnhem 
Ongeveer twee jaar geleden is er een coaching traject 
gestart op de Dr. PCM Bosschool in Arnhem. 
Docenten hebben zich opengesteld om hun eigen 
manier van lesgeven tijdens leesactiviteiten onder de 
loep te nemen. Door middel van video-mteractle 
begeleiding hebben docenten inzicht gekregen in de 
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productieve en minder productieve vormen van 
doceren tijdens lees en taal activiteiten. Aan de hand 
van een aantal criteria die ook hierboven zijn 
beschreven hebben ze geprobeerd bepaalde interactie 
structuren aan te passen en uit te proberen. Toen dit 
met succes ontvangen was en ook beter bleek te 
werken bij de kinderen, ontstond het idee om ouders 
te betrekken bij het leesonderwijs van hun dove en 
slechthorende kinderen. De docenten voelden na de 
training dat ze duidelijke handvaten hadden om de 
ouders te adviseren en om samen te werken. 

Er werd gestart in drie groepen. Groep 1 startte met 
een ouderparticipatie project om ontluikende 
geletterdheid te ondersteunen bij dove en slecht
horende kinderen. Groep 3, 4 en 5 startte met een 
ouderparticipatie project waarbij de ouders thuis de 
dove kinderen ondersteunden in het begrijpend 
lezen op het niveau van ieder kind. Groep 5,6,7 startte 
met ouderparticipatie waarbij de ouders hun slecht
horende kinderen ondersteunden in het voor
bereiden van een boekbespreking op school over 
een zelf gekozen onderwerp. 

Alle groepen hanteerde de volgende aanpak: 
- De docenten maakten per kind een video opname 

waarop ze lieten zien hoe een gewenste interactie 
rond lezen of voorlezen eruit zou kunnen zien. 

- Ouders werden uitgenodigd voor een informatie
avond waarbij ze algemene richtlijnen kregen 
aangeboden om thuis zelf aan de slag te gaan met 
hun kind. 

- Vervolgens kregen ze allemaal een stukje video te 
zien van hun kind met de docent tijdens een 
gezamenlijk lees moment. 

- Ouders werden uitgenodigd om vragen te stellen 
en ervaringen te delen. 

- Ouders kregen uitleg over een uitleensysteem dat 
vanuit school geregeld is, waarbij hun kind iedere 
twee weken een nieuw boekje mee naar huis 
krijgt. Dit zijn geen boekjes van de gebruikte lees
methode op school, maar additionele boeken op 
het niveau van het kind . De voorleesboeken van 
groep 1 zijn voorzien van een lijst met gebaren die 
belangrijk zijn om het verhaal te kunnen vertellen. 

- De ouders van groep 4/5 kregen instructie hoe ze 
het kind konden helpen het verhaal na te vertel
len, zodat ieder kind op school een eenvoudige 
boekbespreking kon geven. 
Er werd afgesproken om deze nieuwe vorm van 
samenwerken te evalueren en er werd verteld dat 
ouders via het contact schrift je vragen kunnen 
stellen of mededelingen kunnen doen. 

Dit project loopt nu een klein jaar en is zeer enthou
siast door de ouders ontvangen. Hetzelfde traject 
wordt nu in gang gezet met alle andere groepen. 
Het is de bedoeling dat er steeds een stukje bijgezet 
wordt op de videoband van ieder kind en dat ouders 
en docenten informatie blijven delen over het samen 
lezen met dove en slechthorende kinderen. 



Adviezen aan ouders 
De volgende adviezen werden gegeven aan ouders 
van groep 1 waar dove en slechthorende kinderen bij 
elkaar zitten en groep 3,4,5 waar alleen dove kinderen 
in zitten. 

1. De woordenschat van dove en slechthorende 
kinderen groeit door veel te communiceren met ze 
in een voor hun begrijpelijke taal en in een taal 
waarin zij zich kunnen uitdrukken. Samen een 
boek bekijken of lezen geeft de mogelijkheid om te 
communiceren over dingen die het kind interesse
ren aan de hand van plaatjes. Nieuwe woordjes 
kunnen via illustraties aan gereikt worden. 

2. Alle kinderen leren het beste lezen door samen 
naar boekjes te kijken. Het kind heeft het boek op 
schoot of voor zich. Zorg dat uw kind uw gezicht 
goed kan zien. Geef het kind tijd om naar de plaat
jes te kijken en wacht totdat het kind opkijkt voor 
informatie. Vertel het kind dat het vragen mag 
stellen, dat u daarvoor bent. Het kind wijst naar 
een plaatje en kijkt op naar u en houdt zijn vinger 
op het plaatje. Nu kunt u beginnen met vertellen 
of betekenis geven van een object. Geen vragen 
stellen, gewoon informatie geven. Het kind kijkt 
weer terug in het boek. Geef tijd voor reflectie. 

3. Als het kind heeft leren spellen, zal ze woorden 
gaan herkennen of letters van woorden. 
Ze zal hierover vragen kunnen stellen. U bent daar 
als een informatie bron. Geef zoveel mogelijk 
woordenschat maar in hun tempo op hun verzoek. 
Als het kind het hele verhaal uit heeft en alle 
vragen heeft gesteld, kunt u nog even het verhaal 
vertellen of wat vragen stellen om samen tot 
betekenis te komen. 

4. Boekkeuze: Voor kleine kinderen die net beginnen 
moeten de boeken duidelijke plaatjes hebben met 
herhaling van bepaalde karakters (voor het geheu
gen) met niet te veel informatie erin. Zoals de boek
jes van Dribbel of Dikkie Dik. Te veel informatie is 
niet goed voor kleinere kinderen met een auditieve 
beperking, omdat ze alles via de visuele weg moe
ten verwerken. Later kan dit opgebouwd worden. 

5. Als kinderen echt zelf gaan lezen moeten boeken 
90% van hun woordenschat bevatten anders zijn 
er teveel vraagtekens bij teveel woorden en raken 
ze de context van het verhaal kwijt. Bij beginnen
de lezers is het aan te raden om boeken te kiezen 
waar het plaatje de tekst illustreert 

6. Het is belangrijk het kind niet te stoppen voor het 
corrigeren van uitspraak of het checken van 
begrip. Het kind moet alleen gestopt worden als 
het hulp nodig heeft bij het begrijpen van de con
text van het verhaal. 

7. Het kind moet aangemoedigd worden om vragen 
te stellen als het iets niet begrijpt. Het is ook aan 
lichaamstaal van de kinderen en hun ritme van 
gebaren of uitspraak te zien en te horen of ze 
begrijpen wat ze lezen. Als u ziet dat ze vastlopen, 
probeer dan te helpen. Niet door te vragen, maar 
door te ondersteunen. 

Reacties van ouders 
Onze ervaring is alleen maar positief. Wat ik begreep is dat elk kind zelf een boek 

uit mag kiezen. Zo kiezen ze altijd een boek dat ze aanspreekt. Wat ik zelf leuk vind 
is dat het in het begin boeken betrof die bepaalde thema's behandelden. De the
ma's waren ook al aan de orde geweest in de lessen op school. 
Zo kregen wij ook het gevoel bij school betrokken te zijn, wat we positief hebben 
ervaren. 5. was en is dol op lezen en vooral op samen lezen, dus boeken waren voor 
ons niet nieuw. Maar dit project is toch weer een stimulans om samen ervoor te 
gaan zitten en te "ontdekken". Wat we ook erg goed vinden is dat er voor in het 
boek een A4 met gebarenplaatjes zit waar de meest belangrijke gebaren betreffen 
de dat boek opstaan. Zo kan er altijd een verhaal verteld worden. 

8. De klank voor echt dove kinderen is minder 
belangrijk, maar de lipvormen zijn wel belangrijk. 
Die ondersteunen het geheugen. Echter de combi
natie van het gebaar en het mondbeeld vormen 
het belangrijkste geheugensteuntje bij dove 
kinderen om nieuwe woorden te onthouden. 

9· Stel niet te lage eisen aan uw kind omtrent lezen. 
U moet ervan uit gaan dat lezen niet moeilijk is 
voor dove kinderen, maar dat wij het moeilijk 
vinden om hen uit te leggen hoe je het moet doen. 
Hoe meer taal een kind heeft hoe makkelijker 
lezen zal verlopen. Dus bied zoveel mogelijk taal 
aan door boven genoemde aspecten. 

De ouders van de slechthorende kinderen in groep 
5,6,7 kregen de volgende adviezen mee naar huis : 

1. Praat eerst even met uw kind over het boekje dat 
gekozen is. 'Waar zal het over gaan?' 'Zullen we de 
achterkant eens even lezen, dan krijgen we een 
idee?' 

2 . Laat zien dat u ook zin heeft om het boekje te 
lezen en te ontdekken waar het over gaat. 

3· Geef in het begin aan dat uw kind vragen mag 
stellen en dat u er bent om te helpen . Het hoofd
doel van het lezen is het begrijpen van de tekst, 
niet de techniek of uitspraak. 

4. Uw lichaamshouding is heel belangIIjk tijdens het 
lezen. Uw gezicht moet naar het kind toegedraaid 
zijn. Door het knikken met het hoofd kan betrok
kenheid getoond worden. 

5· Het is belangrijk om uw kind tijd te geven om de 
bladzijde te lezen. Stop uw kind niet tussendoor. 
Pas als de bladzijde gelezen is, is er tijd om m t 
elkaar te praten over wat er eigenlijk stond . Als het 
kind zelf stopt om hulp te krijgen dan IS dat goed. 

6. Als er moeilijke woorden in de tekst staan kunt u 
uitleggen wat het betekent en hoe het in de con
text van de te kst past. 

7. Vraag u kind na een bladzijde gelezen te hebb n 
om het kort samen te vatten. 

8. Leer ze overzicht krijgen over een stuk tekst. 
Voor sommige kinderen IS het prettig om een visueel 
plaatje te maken van de situatie Dit kan een telcenmg 
zijn of een aantal kernwoorden op een stuk papier. 

VH 

•• 

- R. wordt bijna elke avond 
voorgelezen De boekjes van 
school vindt ze ook heel leuk, 
vooral omdat het boekje van 
de juf is en daarna mag het 
boekje naar E. of F. of een 
ander kind, dat maakt het 
lezen nog leuker. R. weet heel 
goed dat zij boeken heeft met 
gebaren en heel veel andere 
hebben dat niet, dat is wel 
stoer. 'Het boek van mij' 
wordt er dan gezegd. Wat ons 
betreft mag dit project nog 
wel even doorgaan, wij alle
maal vinden dit wel heel leuk. 

- Ik heb zelf net een leescur· 
sus voor dove kinderen achter 
de rug. Het is wel heelleer· 
zaam. En fijn om te weten 
hoe je je kind het boekje voor 
moet gebaren. 
Het kind houdt beter de aan · 
dacht erbij. En voor jezelf is 
het ook leuker, 
Dus het heeft gewoon z'n 
voordelen. 
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Informatie over de 
auteur 

Dr. Renée Heineman

Gosschalk werkt als 

orthopedagoog op de 

Dr. PCM Bosschool in 

Arnhem. Zij begeleidt 

docenten in het vormgeven 

van taal en leesonderwijs 

aan dove en slechthorende 

kinderen in een tweetalige 

setting. 

9. Vul kennis aan die ontbreekt om het verhaal te 
snappen en/of te vertellen 

10. Samen op zoek gaan naar betekenis is het doel 
van deze oefening 

11. Koppel het verhaal van het boekje aan de eigen 
leefomgeving van het kind. Zo leren ze het 
verhaal in een context te plaatsen. 

12. Het kan fijn zijn voor uw kind om om de beurt te 
lezen, zodat uw kind ook kan luisteren en meelezen. 

13. Als het boekje uit is mag het kind het in het kort 
aan u vertellen. Leer uw kind een juiste houding 
aan te nemen om iets aan een groep te vertellen. 
Het is belangrijk dat het kind de groep aankijkt, 
en dat het kind een overzicht heeft van het 
verhaaltje als geheugensteun. 

14. Het hoeft niet in een keer te lukken, kinderen 
mogen het een aantal keer oefenen en het hoeft 
niet perfect te zijn. Het is een oefening en ze 
moeten er vooral veel plezier in hebben. 

Conclusie 
De bovenstaande ervaringen laten zien dat een 
samenwerking tussen ouders en docenten belangrijk 
kan zijn om dove en slechthorende kinderen te leren 
lezen. Het gaat vooral om de frequentie van het aan
bod en de kwaliteit die er geboden wordt, wat maakt 

dat dove en slechthorende kinderen plezier krijgen in 
lezen en geschreven taallrunnen gebruiken om 
informatie te onvangen en uit te wisselen. 

Ouderparticipatie op school kan daar aan bijdragen. 
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Binnen het Project Invoering Tweetaligheid (PIT) 
binnen Guyot is tussen 1996 en 2000 een impuls 
gegeven aan de implementatie van een tweetalig 
onderwijs- en zorgaanbod voor dove kinderen. 
Aan de start van dit project ging een uitgebreid 
discussietraject vooraf over de betekenis van Neder
landse Gebarentaal voor de ontwikkeling van dove 
kinderen. Tijdens het vorige congres van het instituut 
in 1990, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan 
van Guyot, werd het startsein gegeven voor deze 
discussie. De resultaten die tijdens de congresdagen 
gepresenteerd zijn laten dus een ontwikkeling zien 
van ruim 10 jaar denken over, en uitvoering geven 
aan tweetaligheid. 

Het inhoudelijk programma van de eerste congresdag 
startte met een presentatie van het PIT onder het 
motto "Van visie naar resultaat", met informatie over 
de basis, het verloop en de resultaten van het project. 
Daarna volgde een onderbouwing van de keuze voor 
tweetalig dovenonderwijs vanuit wetenschappelijk 
onderzoek door Nini Hoiting, Dan Slobin en MarIon 
Kuntze. Nini Hoiting deed onderzoek naar de 
verschillen tussen de taalontwikkeling van dove en 
ernstig slechthorende peuters, die een taalaanbod 
kregen in NGT of in NmG. Zij concludeerde dat de 
taalontwikkeling van kinderen die NGT krijgen aan
geboden, sneller verloopt: zij zijn op jongere leeftijd 
in staat tot het produceren van langere zinnen en het 
vervoegen van werkwoorden dan kinderen met een 
aanbod in NmG. Dan Slobin liet zien dat het 
Nederlands en de NGT tot verschi1lende groepen 
talen behoren, niet door het verschil in modaliteit 
(een auditieve tegenover een visuele taal), maar door 
het verschil in de structuur van beide talen. 
Dit verschil heeft belangrijke consequenties voor het 
onderwijs. MarIon Kuntze gaf inzicht in het verband 
tussen de vaardigheid in ASL (Amerikaanse 
Gebarentaal) en geschreven Engels: kinderen die een 
hoge vaardigheid hebben in ASL, blijken over het 
algemeen ook beter te zijn in het Engels. 
Aan deze onderzoeken zal in een volgend nummer 
van Van Horen Zeggen aandacht worden besteed. 
In dit nummer de presentatie "Van visie naar resul
taat", over het Project Invoering Tweetaligheid. 

CONGRES TWEETALIGHEID GUYOT 
Marjolein Buré en Herma Korfage 

Samenvatting 
Op 15 en 16 november 2001 vond het congres "Gebarentaal voor 
Nederlands" plaats. Met dit congres sloot het Koninklijk Instituut voor 
Doven H.D.Guyot (inmiddels door de fusie met Weerklank en Effatha deel 
geworden van de Effatha Guyot Groep) haar Project Invoering 
Tweetaligheid af De eerste dag van dit congres vond plaats in de 
Oosterpoort in Groningenen bestond uit een aantal lezingen en een 
forumdiscussie over Cl en tweetaligheid. Op de tweede dag werden de 
deelnemers ontvangen op het terrein van Guyot in Haren, en lieten 
medewerkers in een groot aantal presentaties en workshops zien op 
welke wijze een tweetalig onderwijs- en zorgaanbod gerealiseerd wordt. 
In dit artikel kunt u met name lezen hoe het Project Invoering 
Tweetaligheid is verlopen, en met welke resultaten . In de kadertjes wordt 
een impressie gegeven van de praktijk op Guyot, zoals die ook in de 
workshops op de tweede dag van het congres gepresenteerd werd. 

Welke visie lag ten grondslag aan dit project? 
In de jaren voorafgaand aan het project is een 
steeds meer expliciete visie op het belang van een 
tweetalige opvoeding en vorming van dove kinde
ren en jongeren ontstaan. De belangrijkste aspecten 
daarin zijn: 
• Doven zijn een culturele minderheid (dit lijkt 

steeds meer vanzelfsprekend, maar maakt, daad
werkelijk in praktijk gebracht, een groot verschil 
met de pathologische visie waarbij doven als 
gehandicapten worden beschouwd). 

In de p.ut.'.p •• blllll wordt met de peuters gecommuniceerd in NGT. Door NGT 

als voertaal kunnen de kinderen op een vanzelfsprekende manier een eerste taal 

verwerven en daarmee de basis leggen voor een gezonde totale ontwikkeling. 

Ook bij kInderen met Cl in de peuterspeelzaal IS de voertaal NGT. Bij hen wordt 

echter ook speciale aandacht besteed aan het herkennen en plaatsen van 

geluiden. 

Wanneer derden de peuterspeelzaal binnen komen maken ze gebruik van NGT, 

zodat alles zowel voor de leidsters als voor de kinderen te volgen IS . Dit betekent 

ook dat alleen die manieren van aandacht trekken troepen gebruikt worden die 

adequaat zIjn In een NGT-situatle: wapperen, even aantikken, knipperen met het 
licht, enzovoort 

Wanneer nieuwe ouders komen kijken, wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk 

gebruik te maken van NGT, Als dit niet mogelijk IS, dan wordt er gebruik gemaalct 

van NmG. Uitgangspunt blijft dat alles zoveel mogelijk voor iedereen, zowel 

volwassene als kind, te volgen IS . Het betekent dat medewerkers van het instituut 

in deze situaties bijvoorbeeld zoveel mogelijk ook het gesprokene van de niet 

NGT.vaardige horenden herhalen in gebaren oJ In het antwoord op de vraag 
opnemen 

Tijdens de logopedie behandeling wordt zowel NGT als NmG gebruIkt. Di t hangt 

samen met de activiteIt op dat moment Als het erom gaat een kind iets duidelijk 

te maken oJ om het een opdracht te laten vervul/en, dan IS het van belang dat de 

boodschap overkomt en wordt NGT gebrUIkt Wordt het kind gestImuleerd om 

klanken te produceren, dan wordt dit vaak aan een woord gekoppeld. 
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Leren lezen 

In het schooljaar '95. '96 zijn we in groep 7 gestart met een tweetalige aanpak. 
Deze groep is in '97.'98 begonnen in groep 3 met het aanvankelijk leesonderwijs met een tweetalige aanpak. De reguliere methode "Leeslijn", 
waarvoor op Guyot in de jaren negentig is gekozen vanwege de differentiatie mogelijkheden en omdat de tekst snel op begrip gericht is, 
blijkt juist in een tweetalige onderwijssituatie veel mogelijkheden te bieden. Een aantal opmerkingen over de methode: 

• De leesteksten in Leesweg bevatten veel figuurlijk en abstract taalgebruik, lastig, maar ook goed om zo vroeg mogelijk mee in aanraking te 
komen en uit te leggen. Met NGT als voertaal in dit mogelijk. 

• In de verhalen spelen telkens dezelfde personen en figuren een rol. Dat vergroot de herkenbaarheid en de motivatie. 
De tekeningen in de boekjes sluiten erg goed aan bij de tekst en geven aanvullende informatie. 
Heel veel woorden,figuurlijk en abstract taalgebruik en zinsconstructies komen regelmatig terug in de boeken. 
De vele boekjes die per jaar gelezen worden met instructie, vergroot de leeservaring en dus meestal ook de motivatie, zodat kinderen sneller 
uit zichzelf boeken gaan lezen op beheersniveau. 

• Door het opdoen van deze leeservaring is het niet nodig dat alles in één keer onthouden wordt, veel herhalingen door de verschillende lees

boekjes heen. 

De keuze om de methode zo volledig mogelijk te gebruiken is van groot belang geweest, maar er zijn uiteraard ook aanpassingen gemaakt. 
Het totale lesmateriaal wordt bijvoorbeeld niet in de door de methode voorgeschreven vier leerjaren aangeboden, maar in zes jaar. 

Verder zijn naamgebaren vastgelegd voor de hoofdpersonen, er zijn aangepaste vragen gemaakt bij de leesboekjes en de methodegebonden 
toetsen zijn aangepast. 

• Een doof kind is vooral een KIND (en heeft als 
ieder kind recht op maximale ontwikkelings
kansen als mens). 

• Nederlandse Gebarentaal is de natuurlij ke taal 
voor doven, is ook de enig volledig toegankelijke 
taal, en derhalve cruciaal voor ontwikkeling, 
opvoeding en vorming. 

• De ouders zij n eers t- en eindverantwoordelijk voor 
hun kind. 

Deze visie leidde tot een aantal besluiten ten aan
zien van uitgangspunten, doelen en middelen bij de 
implementat ie van tweetaligheid . 

Als uitgangspunt is genomen dat alle communicatie 
in de klas te volgen moet zijn voor alle kinderen. 

Alle inform atie is toegankelijk, en omdat auditieve 
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toegankelijkheid beperkt is volgt hieruit dat een 
visuele taal noodzakelijk is . 

Als uiteindelijk doel voor het invoeren van twee· 
taligheid is geformuleerd dat leerlingen moeten 
uitstromen op hun eigen niveau, dat wil zeggen op 
het n iveau waartoe zij in aanleg in staat zijn. 

Ten aanzien van de middelen om dit einddoel te 
bereiken is gekozen voor het zoveel mogelijk 
hanteren van de kerndoelen en methoden van het 
regulier onderwijs . 
Het onderwijsaanbod dient zo "gewoon" mogelijk te 
zij n. Info rmatieoverdracht vindt plaats in de eigen 
t aal, de Nederlandse Gebarentaal (NGT) . 
Het project begon in 1995 te groeien, al voor het 
formee l van start was, met de eerste tweetalige 
opname groep binnen de school voor SO. Een dove en 
een horende leerkracht waren samen verantwoorde· 
lij k voor het onderwijsaanbod. In eerste instantie 
probeerde men een 1 persoon-1 taal - model te 
hanteren, maar dit werd met name door de horende 
leerkracht al heel snel als onnatuurlijk ervaren in 
het contact met de kinderen en met elkaar. 
Al snel hanteerden be ide leerkrachten NGT als 
voert aal. Daarnaast werd gepionierd met team
teaching en het gebruik van reguliere methoden. 

De opdracht aan de projectgroep was in augustus 
1996: "Bouw het instituut om tot een tweetalig 
instituut". In september 1996 kwam in de project· 
groe p de cruciale vraag aan de orde: wat IS eigenlijk 
een tweetalig instituut? 
Hoe definiëren we dat? Daarom werd in een discussie
traject van alle onderwijs- en zorg managers en de 
projectgroep samen een "Blauwdruk tweetaligheid" 

geformuleerd. --



De logop~d/~ op het S.O. is door de jaren heen duidelijk veranderd. Waar er een aantal jaren geleden nog voorna
melijk spreekleerkrachten werkten, werken nu vooral logopedisten. In het verleden lag de nadruk 
binnen het spreekonderwijs hoofdzakelijk op de articulatie, de hoortraining en het spraakafzien. 
Bij de articulatie werd er veel ook met losse woorden geoefend die voor de leerlingen op dat moment nog niet 
altijd functioneel waren. 

Tegenwoordig werken de logopedisten veel breder met de leerlingen; niet alleen het technisch spreken komt 
aan bod, maar ook onderwerpen als ademing en ontspannen stemgeving, verder ligt de nadruk er ook op dat 
het spreken functioneel moet zijn. Natuurlijk wordt er ook wel met losse klanken en woorden geoefend, 
maar er wordt ook geprobeerd het geleerde toe te passen in concrete/ praktische situaties. Dit is de transfer 
naar functionele situaties binnen de logopedische setting. Dit kan 
betekenen dat er rollenspelen worden gedaan, zoals bijvoorbeeld naar 
de markt gaan, waarbij de één dan de klant is en de ander de markt
koopman. Ook wordt er veel gewerkt met routines, zoals bijvoorbeeld 
vaste zinnetjes bij kwartetten en memories. 

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om uitingen te gebruiken die ze in de 
klassensituatie en thuis ook kunnen gebruiken. Dit is de transfer van de 
oefensituatie naar de dagelijkse situatie. Want een taal leer je natuurlijk 
niet door het alleen tijdens de logopedie toe te passen! schooljaar is er 
aan de kinderen van groep 8 ook groepslogopedie gegeven, waarbij de 
nadruk lag op de functionaliteit van het gesproken Nederlands. 
Verder wordt er momenteel ook gewerkt aan het gebruik van gesproken 
Nederlands in de klas, dit is echter nog in ontwikkeling. 

Het instituut Guyot heeft in tegenstelling tot vroeger een erkenning voor auditief en communicatief beperk
ten. Het internaat van het "oude" doveninstituut was van oudsher een schoolinternaat. In het verleden bete
kende dat, dat er dove kinderen en jongeren woonden die tevens ook de school van het instituut bezochten. 
In de loop van m.n. de laatste jaren is hier een kentering in gekomen. 
In de eerste plaats is het internaat niet meer gebonden aan de dovenscholen . Steeds meer komt het voor, dat 
een dove jongere wel binnen de intramurale zorg woont (bijv. in Begeleid Wonen), maar niet meer de Guyot
VSO school bezoekt. Vaak gaat het om jongeren die na de VSO -school een vervolgopleiding in het horende 
onderwijs volgen. In de tweede plaats is er door de verruiming van de erkenning een andere doelgroep In het 
zicht gekomen, namelijk de slechthorende kinderen en jongeren. 
Sinds een aantal jaren woont er een aantal slechthorende jongeren in internaatsgroepen of In Begeleid 
Wonen of maakt gebruik van onze naschoolse opvang. Deze jongeren volgen, op een enkele Uitzondering na, 
onderwijs op een SH school of een horende lMLK-school. 

Tegelijkertijd is er echter nadrukkelijk het besluit van het instituut om tweetalig te worden. De voertaal bin
nen de groepen van het internaat is Nederlandse Gebarentaal geworden, althans dat is zoveel mogelijk het 
streven. Alle medewerkers hebben de afgelopen jaren cursussen Nederlandse Gebarentaal gevolgd. Ook IS er 
een voorrangsbeleid voor dove mensen die solliciteren op vacatures en is het aantal dove medewerkers toe
genomen. 

Hoe moet dat dus nu? Meer en meer Nederlandse gebarentaal binnen het internaat, meer dove medewer ers 
en tegelijkertijd een gestadige groei van het aantal slechthorende jongeren dat aangeeft graag In het inter 
naat of in Begeleid Wonen te willen wonen. In de workshop is hierover van gedachten gewisseld. maar én 
antwoord is er uiteraard niet op dit probleem. 

VHZ 

NGT en Nede"lInd, 

Ook bij de lessen Nederlands 
wordt gebruik gemaakt van 
NGT als voertaal. Alleen als er 
Nederlands woorden en 
zinnen gelezen worden, 
wordt vingenpeIling en stem 
gebrUikt. Wanneer de leer
kracht vervolgens uitleg gaat 
geven gaat hij/zij over in 
NGT, in het kader van de 
wenseltjkheid van toeganke 
lijke informatie. 
Met deze werkwijze wordt 
voor de leerltngen vanaf 
groep 3 kenniS van beide 
talen EN van het ondencheld 
NGT/Nederlands opgebouwd 

v,.fvolg pagJno IJ 
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De NGT-scholing is altijd de 
ruggengraat geweest van het 
project! Zonder NGT-scholing 
geen vaardige ouders en 
medewerkers, dus geen goed 
taalaanbod voor de kinderen. 
Het cursusaanbod is in de 
afgelopen jaren enorm geïn
tensiveerd en gevarieerd. Er 
zijn verschillende cursusvor
men (waaronder meerdaagse 
cursussen) ontwikkeld, en er 
zijn ook cursussen waar 
ouders en medewerkers 
samen aan dee lnemen. De 
cursussen zijn geprofessiona
liseerd door steeds meer 
modulen samen met het NGc 
te ontwikkelen. Op dit 
moment hebben de meeste 
medewerkers module 2/3 
gevolgd, en er is nog steeds 
grote behoefte aan MEER 
scholing. 

Een notitie waarin in de vorm van eindtermen 
stond beschreven waar een tweetalig instituut aan 
moet voldoen. Deze (70!) eindtermen werden vervol
gens als doelstelling gehanteerd voor deelprojecten. 
In de loop van de vier jaren is er aan meer dan 20 

deelprojecten gewerkt. 
Een aantal voorbeelden 
daarvan: NGT-scholing, tweetalige groepen, weten
schappelijk onderzoek, plaats van het gesproken 
Nederlands in de klas, lesplan Dovencultuur, 
taalaanbod speelzaal, Peer Education (een project 
binnen het internaat waarbij dove jongeren video
banden hebben gemaakt over een voor hen interessant 
thema. De informatie werd overgedragen in NGT). 

Onderwijsresultaten 

• Lezen 

Wat waren de belangrijkste werkwijzen binnen 
het project? 
Het mag duidelijk zijn dat de doelstelling van het 
project nogal ambitieus was, en dat er een omvang
rijk aantal veranderingen moest worden doorge 
voerd in de dagelijkse werkpraktijk. 

Belangrijke manieren van werken om hiermee 
voortgang te boeken waren: 
• Structureren: de projectgroepleden schreven jaar

lijks werkplannen en evaluaties, over deelthema's 
zoals het werven van meer dove medewerkers 
werden beleidsnotities geformuleerd, en er werden 
binnen de deelprojecten heldere werkafspraken 
gemaakt ten aanzien van doelen, termijnen, 
gewenste resultaten en benodigde randvoor
waarden. 

• Experimenteren: er werd geëxperimenteerd met 
verschillende methoden, met NGT-lesmomenten 
in groepen die nog niet tweetalig waren, met 
NGT-aanbod van klassenleerkrachten of juist van 
de speciale NGT-docent etc. 

• Onderbouwen: juist omdat er zoveel te vernieuwen 
en te experimenteren was moest goed onderbouwd 
worden welke keuzen wel of niet gemaakt werden. 
Er is door projectgroep- en stafleden veel gelezen, 
onderzoek gedaan, resultaat opgeschreven. 

Een elementaire basis onder alle werkzaamheden 
binnen het project bleek vertrouwen: 
• in de competentie van de kinderen; 
• in de keuzes van ouders; 
• in de innovatiekracht van medewerkers . 

Het project ontwikkelde zich steeds verder, maar 
uiteraard niet op een eiland: de ontwikkelingen 

Kinderen zijn op jongere leeftijd in staat tot het maken van toetsen: in groep 3 lijken ze ongeveer gelijk op 
te gaan met hun horende leeftijdgenoten. Gaandeweg ontstaat een achterstand door het feit dat dove 
kinderen niet alleen moeten leren lezen, maar zich tegelijkertijd het Nederlands moeten eigen maken. Nu 
de oudste tweetalige groep in groep 6 zit, is een voorzichtige conclusie dat deze dove kinderen gemiddeld 
ongeveer een jaar achterstand hebben op het leesniveau van horende kinderen. 
Het meest belangrijke verschil met het verleden is dat dove kinderen lezen leuk vinden. Ze zijn gemoti
veerd en nieuwsgierig en zijn gericht op de betekenis, ze willen de boodschap in de tekst begrijpen. 
• Andere vakken 
Kinderen hebben door de -informatieoverdracht in NGT én een hoger leesniveau én een meer leeftijdsade
quaat kennisniveau dan vroeger. Niet alleen t.a.v. de zaakvakken: we hebben de sterke indruk dat ook bij
voorbeeld het rekenniveau stijgt. Binnenkort starten we met andere dan methodegebonden toetsing om 

hier meer zicht op te krijgen; MAAR toetsing is lastig: 
• Problemen: eigenlijk is toetsing door middel van Cito-toetsen oneigenlijk: deze zijn immers niet voor 
dove kinderen genormeerd. Bij gebrek aan beter worden ze wel afgenomen, maar we meten Nederlands 
via Nederlands en weten dus zeker dat we niet goed meten wat we willen weten. Wij zien bij de kinderen 
meer en positievere ontwikkeling dan we nu kunnen meten, en dat is ook bevestigd in het zeer positieve 
inspectierapport in dit voorjaar. 
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buiten, en in relatie tot het instituut hebben hun 
invloed doen gelden. 
Er waren een aantal externe ontwikkelingen die 
noodzaakten tot het maken van een verbinding met 
de tweetalige visie . 

Leerlinggebonden financiering/thuisnabij onder
wijs: door samen met de Enkschool (voor SH/ESM) 
in Zwolle een tweetalige dovengroep te starten is 
gepoogd om ouders in m.n. Oost-Nederland tege
moet te komen in hun wens om kinderen dichter 
bij huis naar school te laten gaan. 
De vorming van een Regionaal Expertisecentrum 
door de fusie tussen Guyotscholen en een aantal 
SH/ESM-scholen waarbinnen momenteel een 
discussie gevoerd wordt over een tweetalig aan
bod aan een cluster van dove en slechthorende 
kinderen. 
Cochleaire Implantatie: sinds twee jaar wordt 
samen gewerkt met het AZG om de begeleiding 
van geïmplanteerde kinderen en volwassenen 
binnen Guyot uit te voeren: voor Cl- kinderen 
wordt gezocht naar een adequate vorm van 
tweetalig onderwijs. 
Convenant OCW: een samenwerking met NGc, 
instituten en belangenorganisaties m.b.t. de 
invoering van tweetaligheid en de standaardisatie 
van NGT. Een voorbeeld daarvan is de landelijke 
ontwikkeling van leerplannen voor NGT, 
Nederlands als 2e taal voor doven, en doven
cultuur. 
Erkenning NGT: een politiek heet hangijzer, maar 
voor de voortgang van tweetalig onderwijs en het 
maatschappelijk functioneren van doven erg 
belangrijk. 

Het Comeniusproject: de samenwerking tussen 
een aantal Europese scholen t .b.v. een uitwisse
ling van leerlingen en leerkrachten m.b.t. ervarin
gen met tweetalig onderwijs. 
Fusie Weerklank/Effatha/Guyot: in de missie van 
de nieuwe organisatie is tweetaligheid als uit
gangspunt verankerd. 

Concluderend kunnen we zeggen dat binnen alle 
samenwerkingsverbanden die Guyot in de laatste 
jaren is aangegaan de tweetalige visie leidraad is 
gebleven. 

We hopen enig inzicht gegeven te hebben in onze 
visie, onze manier van werken, en de resultaten tot 
nu toe. Het implementeren van een tweetalig aan
bod in onderwijs en zorg is Boeiend, Uitdagend, 
Tijdrovend en bij tijd en wijle buitengewoon 
Lastig .... 
MAAR het is van groot belang voor een gewone toe
komst voor gewone kinderen, die gewoon doof zijn . 
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ONDERKENNING VAN ERNSTIGE 

SPRAAKTAALMOE I LIJ KH EDE N 

BIJ MEERTALIGE KINDEREN 
Judit Steenge, Ludo Verhoeven en Hans van 8alkom 

Samenvatting 
Ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) zijn de afgelopen jaren in toene
mende mate object van wetenschappelijk onderzoek. Ook in Nederland is dit 
het geval. Zo is er enkele jaren geleden gestart met een landelijk onderzoek 
naar de classificatie van ESM binnen Nederland. Echter binnen dit en andere 
onderzoeken op het terrein van ESM worden meertalige kinderen meestal 
buiten beschouwing gelaten en wordt uitgegaan van een onderzoeksgroep 
die volledig uit eentalige kinderen bestaat. In de praktijk vormt de onder
kenning van ESM bij meertalige kinderen echter een groot probleem. Om die 
reden is juist op dit terrein een onderzoeksinspanning dringend gewenst. Dit 
artikel geeft een beschrijving van een recent gestart onderzoek naar ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden bij meertalige kinderen op ESM-scholen in 
Nederland. Daarbij wordt met name ingegaan op de achterliggende pro
bleemstelling en op de manier waarop het onderzoek is opgezet. 

Over de taalachterstand 
van kinderen met spraak
taaImoeilijkheden zijn geen 
onderzoeksgegevens 
bekend. 

Onduidelijk is in hoeverre 
de classificatie van taal
leerproblemen in een twee
de taal correspondeert met 
die in de eers te taal. 

Inleiding 
De onderkenning van spraaktaalmoeilijkheden bij 
allochtone kinderen vormt een groot probleem. 
Recente onderzoeken (zoals die van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (1999)) laten zien dat het on
derwijs nog altijd in grote mate de ongelijke uit
gangspositie van kinde-ren in sociaal en cultureel te 
onder-scheiden groepen consoli-deert. In de reguliere 
basisschool blijkt onder allochtone leerlingen reeds 
sprake van een forse taalachterstand van gemiddeld 
meer dan een jaar op autochtone leeftijdgenoten. 
Over de taalachterstand van kinderen met spraak
taalmoeilijkheden zijn geen onderzoeksgegevens 
bekend. Het onderhavige project probeert in deze 
leemte te voorzien door taalgegevens van Turkse, 
Marokkaanse en Surinaamse kinderen met ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden (ESM) in het Nederlands als 
tweede taal te vergelijken met die van autochtone 
leeftijdgenoten met ESM. Om een completer beeld te 
verkrijgen van de linguïstische competentie van 
allochtone kinderen in het Nederlands als tweede 
taal worden bij Turkse en Marokkaanse kinderen 
naast testdata worden ook spontane taaldata verza
meld en geanalyseerd. Bovendien wordt voor de 
Turkse groep met ESM nagegaan wat de relatie is tus
sen taalproblemen in de moedertaal en in het 
Nederlands als tweede taal. 

Maatschappelijk bezien is binnen het kader van het 
ministeriële stappenplan voor de beleidsontwikke
ling van leerlinggebonden financiering de vraag van 
de indicatiestelling van ernstige spraaktaalmoeilijk
heden (ESM) uiterst actueel. Bij de uitwerking van de 
indicatiestelling leerlinggebonden financiering 
wordt uitgegaan van een model van 'slagboomdia
gnostiek' ten behoeve van de verwijzmg van kinde

ren naar vormen van het speciaal onderwijs. 
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Het gaat daarbij nog niet om indicatiecriteria voor 
het differentiëren van de hulpvraag binnen een 
onderwijssoort, maar primair om de beslissing tussen 
wel of geen speciaal onderwijs en tussen de soorten 
speciaal onderwijs. De slagboomfunctie heeft betrek
king op het oordeel 'speciaal onderwijs' , dan wel 'een 
rugzak' die extra faciliteiten in een geïntegreerde 
onderwijssituatie mogelijk maakt. 
Wetenschappelijk bezien dient de vraag zich aan 
welke subtypen van ESM kunnen worden onderschei
den. Met betrekking tot de classificatie van autochto
ne kinderen met ESM wordt momenteel een onder
zoek uitgevoerd dat uitgaat van samenwerking tus
sen de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en de 
VeBOSS. In dat onderzoek wordt bij cohorten van 
ongeveer 150 met name autochtone kinderen van 4, 6 
en 8 jaar op drie achtereenvolgende meetrnomenten 
met tussenpozen van telkens een jaar een omvangrij
ke batterij van meetinstrumenten afgenomen. Met 
behulp van factoranalyse wordt vervolgens nagegaan 
in hoeverre clustering van taalproblemen optreedt. 
Een belangrijke doelgroep blijft in dit onderzoek ech
ter onderbelicht, namelijk allochtone kinderen met 
ESM. Het gaat om een problematiek die vooral binnen 
de grote steden ernstige vormen aanneemt en die ook 
voor de scholen in de praktijk uitermate ondoorzich
tig is. Onder meer door het Nederlands Centrum voor 
Buitenlanders (NCB) is aangedrongen op praktijkon
dersteunend onderzoek. 

Probleemstelling 
Ten aanzien van de verklaring van het optreden van 
ernstige spraaktaalmoeilijkheden is sprake van con
currerende hypothesen. 

Op basis van een uitputtende review van onderzoek 
komt Bishop (in press) tot de conclusie dat ten aan 



• 

zien van ESM tenminste vier onderscheiden subtypen 
kunnen worden onderscheiden: 
1. Outputstoornis: Deze stoornis veronderstelt dat de 

onderliggende linguïstische competentie intact is, 
maar dat er sprake is van een stoornis bij het 
omzetten van de onderliggende kennis in een 
spraaksignaal. Daarbij zijn er twee belangrijke 
deelprocessen in het geding: het omzetten van een 
abstracte grammaticale representatie in een fono
logische representatie en het omzetten van die 
fonologische code in spraak. 

2 . Auditieve-verwerkingsstoornis: Een verstoorde 
auditieve waarneming blijkt het verloop van het 
taalverwervingsproces te beïnvloeden. Ook bij een 
goed functionerend perifeer gehoor blijkt het pro
cesverloop van het auditieve signaal soms minder 
efficiënt, waardoor aangeboden (spraak)signalen 
niet verstaan of herkend worden. We spreken dan 
van een centraal auditief verwerkingsprobleem. 
Daarbij gaat het om problemen met het herkennen 
en synthetiseren van spraakklanken. 

3. Stoornis in linguïstische basismechanismen: Hierbij 
is de veronderstelling dat de specifieke linguïsti
sche mechanismen die nodig zijn om taalverwer
king aan te sturen vestoord zijn. 

4. Lexicaal-semantisch deficiet: Deze laatste categorie 
van ESM verwijst naar kinderen die problemen 
hebben met het vinden van woorden, met het leg
gen van relaties tussen woorden en met pragma
tisch taalgebruik. Het taalgebruik van deze kinde
ren is redelijk vloeiend en ook het taalbegrip is 
redelijk in alledaagse situaties. Problematisch is 
het voeren van gesprekken in meer complexe situ
aties, zoals onderwijsleergesprekken. Ook het 
begrijpen van meer impliciet taalgebruik en het 
houden van een monoloog vormen vaak een pro 

bleem. 

De problematiek van meertalige kinderen geldt als 
extra complex omdat deze kinderen te maken hebben 
met een aanzienlijke achterstand in de ontwikkeling 
van Nederlands als tweede taal (NT2). Er moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen taalontwIkke
lingsstoornissen (zoals ESM), die zich zowel in de 
moedertaal (MT) als in NT2 manifesteren en taalach
terstand in de ontwikkeling van NT2. Uit Engels 
onderzoek is gebleken dat de taalontwikkelingspro
blemen van meertalige kinderen op speciale scholen 
complexer en hardnekkiger zijn dan die van monolin
guale kinderen. Bij allochtone kinderen met spraak 
taalmoeilijkheden legt de ernst van de stoornis 
beperkingen op aan de ontwikkeling van zowel de 
moedertaal als de tweede taal die meestal via vriend
jes, televisie en onderwijs wordt geleerd. Hoe ernsti
ger de stoornis, hoe meer het proces van eerste en 
tweede-taalverwerving zal stagneren. Voor de meeste 
allochtone kinderen verloopt het taalverwervingspro 
ces successief: hun eerste taal is al in zekere mate 
ontwikkeld op het moment dat zij met de tweede taal 
in aanraking komen. Het is duidelijk dat een stoornis 
afhankelijk v n h t tijdstip waarop deze zich open 

baart uiteenlopende beperkingen kan opleggen aan 
het eerste- en tweede-taalverwervingsproces. Deze 
studie moet meer duidelijkheid geven met betrek
king tot meertalige ESM-kinderen in Nederland. Er is 
gekozen voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 
kinderen, omdat dit de grootste groepen allochtone 
kinderen zijn, binnen de ESM-scholen in Nederland. 
Over de precieze aard van taalleerproblemen bij 
allochtone kinderen zijn geen onderzoeksgegevens 
voor handen. Onduidelijk is in hoeverre de classifica
tie van taalleerproblemen in een tweede taal corre
spondeert met die in de eerste taal. Ook zijn geen 
gegevens bekend over de mogelijke transfer van vaar
digheden van de eerste naar de tweede taal. Op basis 
van de literatuur met betrekking tot normale taalver
werving kan een dergelijke transfer wel worden ver
wacht. Om in deze leemte te voorzien worden in het 
onderhavige project de taalleerproblemen van 
allochtone kinderen met ESM nader onderzocht. 
Daarbij wordt uitgegaan van een tweetal deelstudies. 

Deelstudies 
1: Classificatie van taalleerproblemen bij meertalige 
kinderen 

In de eerste deelstudie wordt geprobeerd om beter 
zicht te krijgen op de classificatie van ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden bij allochtone kinderen. 
Daarbij gaan we te werk op een manier die vergelijk
baar is met het reeds lopende cohortonderzoek naar 
de classificatie van ESM bij van huis uit Nederlandse 
kinderen van 4, 6 en 8 jaar 

Alle kinderen zullen drie maal worden getest, met 
minimaal 8 maanden tussen de verschillende meet
momenten. Het eerste meetmoment Vindt plaats tus 
sen zomervakantie en kerstvakantie van schooljaar I , 

het tw ede me tmom nt vindt plaats tussen zomer-

VH C4 u 
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vakantie en Kerstvakantie van schooljaar 2 . Het derde 
en laatste meetmoment zal plaatsvinden tussen juni 
van schooljaar 2 en herfstvakantie van schooljaar 3 
(zie schema 1) . 

De data verkregen door middel van de taaltests zul
len geanalyseerd worden met als doel een vergelij
king te maken met autochtone ESM-kinderen. 
Daarbij wordt onder meer nagegaan in hoeverre een 
vergelijkbare structuur van subtypen van ESM kan 

worden teruggevonden in de dat a. Bij Turkse kinde
ren wordt bovendien nagegaan in welke mate de 
vaardigheid in het Nederlands als tweede taal kan 

worden voorspeld vanuit vergelijkbare vaardigheden 
in de moedertaal. 

Deelstudie 2 : Linguïstische an alyse van verhalen 
van Turkse en Marokkaanse kinderen 

De tweede deelstudie heeft tot doel om de spontane 
taaldata van Turkse en Marokkaanse kinderen van 5, 

7 en 9 jaar aan een linguïst ische an alyse te onder
werpen. Daarbij gaat het om een nauwgezette analy
se van de lexicale en morfo-syntactische structuur 

van de taaldata, zoals die worden verkregen vanuit 
het spontaan vertellen van een stripverhaal dat fre

quent in t aalgedragsonderzoek wordt gebruikt, 

namelijk de zogehet en Frog-story. Dit beeldverhaal 
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vertelt de belevenissen van een jongen met zijn hond 
in hun zoektocht van een weggelopen kikker. Van dit 
verhaal zijn reeds in eerder onderzoek vertellingen 
verzameld van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse 
kinderen van dezelfde leeftijd. Dit maakt het moge
lijk om de taaldata die in het huidige onderzoek wor
den verzameld, te kunnen int erpreteren. 

Perspectief 
Bij de verdere uitwerking van het onderzoek wordt, 
net als in het eerder genoemde onderzoek, uitgegaan 
van een intensieve samenwerking tussen de KUN en 
de VeBOSS. We gaan ervan uit dat de combinatie van 
de cohort studie waarin de nadruk ligt op statistische 
en analyse en de kwalitatieve studie waarin een fijn
mazige analyse van linguïstische kenmerken cen
traal staat niet alleen in theoretisch opzicht , maar 
ook in praktisch opzicht van belang is. In de komen
de jaren hopen we regelmatig over de resultaten van 
het onderzoek en over de praktische implicaties 
ervan te kunnen rapporteren. 

Meer informatie 
Op alle scholen die meedoen aan het onderzoek is de 
volledige onderzoeksopzet beschikbaar. Andere geïn
teresseerden kunnen het bij de Katholieke 
Universiteit Nijmegen opvragen. In de onderzoeksop
zet wordt onder andere meer aandacht besteed aan 
het gebruikte instrumentarium en de manier waarop 
de gegevens geanalyseerd worden. 
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RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN ARTIKEL 
Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren 
onderwijs en zorg aan auditief/communicatief beperkte 
kinderen en (jong) volwassenen. De artikelen in Van 
Horen Zeggen worden vooral gelezen door professionals 
zoals leerkrachten, groepsleiders, logopedisten en 
pedagogen. Er wordt aandacht besteed aan ontwikke
lingen in de doelen en methodieken van de genoemde 
sector. Dit kan naar aanleiding van een (wetenschappe
lijk) onderzoek of op basis van ervaringen in de praktijk. 
De redactie streeft ernaar de inhoud en de stijl van het 
artikel zodanig te laten zijn, dat de lezers gemakkelijk 
de toepasbaarheid van de gegeven informatie binnen 
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 ande
re in dat u vakjargon zoveel mogelijk vermijdt en dat u 
vaktaal zodanig omschrijft dat ook onervaren professio
nals zich het artikel eigen kunnen maken. In de tekst 
verwijst u zo weinig mogelijk (bijvoorbeeld naar de lite
ratuurlijst) en maakt u zo min mogelijk gebruik van 
citaten en voetnoten. Teksten van toespraken of lezin
gen kunt u alleen bewerkt aanbieden, waarbij spreek
taal 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 publica
tiedatum in Van Horen Zeggen. Als uw artikel in Van 
Horen Zeggen gepubliceerd wordt, geeft u de auteurs
rechten 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 kopië
ren 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 vermelding van titels). Het artikel wordt voorafge
gaan door een samenvatting met de lengte 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 subkoPJes, 
De tekst wordt niet uitgevuld. Er worden geen tabs 
gebruikt. Tabellen worden aangeleverd In Word for 

Windows met een uitdraai erbij of alleen als 
uitdraai. De totale lengte van het artikel mag niet meer 
bedragen dan 5000 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 ach
tergrond van de auteur en wordt vermeld waar de 
auteur bereikbaar is. Eventueel kan een literatuurlijst 
worden opgenomen, met een maximum van 15 titels. 
De literatuur wordt als volgt vermeld: 

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

Uit een tijdschrift: 
5chlichting, J.E.P.T., G. de Koning, J.H.J. Lmdeboom en 
L.G. Vogelaar (1994). De Taalgroepjes : Raamwerk voor 
een gedifferentieerd taalprogramma 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 officie Ie Nederlandse spelling. 
Daarnaast worden er geen of zo min mogelijk afkortin
gen gebruikt . 

Wijze van aanleveren en contacten met de redactie 
De redactie ontvangt het artikel op diskette in Word for 
Windows vergezeld van twee uitdraaien. Ieder artikel 
wordt door een of meer redactieleden beoordeeld. In 
ieder geval een lid van de redactie neemt contact op 
met de auteur over het te publiceren artikel. De auteur 
verneemt In dit contact m ieder geval of het artikel 
voor publtcatie 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 enlof illustraties bij het artikel. 
De auteur kan ook aan de redactie het verzoek doen 
foto 's te (laten) maken, die bij het artikel passen. De 
auteur vermeldt op een uitdraai waar bij voorkeur de 
foto 's, illustraties of tabellen in het artikel geplaatst 
moeten worden. Foto 's en illustraties worden bij voor
keur digitaal aangeleverd. Bij het opmaken van het 
artikel kan de redactie beslUiten foto 's en illustraties te 
verkleinen of te vergroten. Enige tijd na het verschijnen 
van het artikel wordt het aangeleverde materiaal door 
de redactie aan de auteur geretourneerd. De redactie 
doet suggesties met betrekking tot de stijl en structuur 
van het artikel. Geringe wijzigingen brengt de redactie 
zelf aan. In andere gevallen wordt de auteur gevraagd 
zijn/haar artikel aan te passen. 
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UITDAGINGEN VOOR HET ONDERWIJS AAN 

DOVEN IN EUROPA 
Gerrie van Hamersvelt en Peter Luitzen van Dijk 
(VEDON-vertegenwoordigers in de FEAPDA) 

Het tweejaarlijks congres van de FEAPDA ') heeft enige tijd geleden 
plaatsgevonden in Straatsburg. Vertegenwoordigers uit 17 landen waren 
bijeen om zich twee dagen bezig te houden met het thema: 
"Veranderingen in het onderwijs aan doven als uitdaging ". 
Aan de hand van een drietal sub -thema's (Tweetaligheid, Integratie en 
Cl') werden de toekomstige mogelijkheden bediscussieerd. 
Dit artikel geeft een samenvatting van de drie hoofdlezingen en een 
aantallandenpresentaties. 

Niveauverhogend experiment 
Tove RAVN van het Centrum voor Gebarentaal in 
Denemarken geeft aan dat men in de jaren '82-'92 
een experiment is gestart met twee bilinguale 
groepen, na overleg met ouders, organisaties van 
doven, leerkrachten en directies van scholen. 
Het ministerie stelde geld beschikbaar. De resulta
ten van dit experiment waren dusdanig positief dat 
de meeste studenten thans studeren op academisch 
niveau, een hogere beroepsopleiding hebben 
afgerond of werken op gelijk niveau als hun 
horende collega's . 

Legalisering 
Op grond van dit experiment besloot de regering tot 
permanente financiering van tweetaligheidspro
gramma's met onderstaande voorzieningen: 

ouders en kinderen krijgen 500 lessen DSL'). 
horende leerkrachten krijgen gedurende de eerste 
jaren van hun werk op een dovenschool 600 les
sen DSL. 
de opleiding tot tolk wordt gefinancierd als 
3 1/2 jarige fulltime studie . 

Bundeling van krachten 
De kracht van het Deense onderwijs aan doven ligt 
in de grote samenwerking tussen alle organisaties 
(ouders, scholen, overheid), waardoor er een onder
ling groot vertrouwen wordt opgebracht . 
Oplossingen voor Cl-kinderen zijn er nog niet en de 
vrees bestaat dat er (weer) een schisma zal ont
staan. 

Integratie? 
In Duitsland daarentegen, waar heel veel dove kin
deren worden voorzien van een Cl, heeft de veran
derde populatie er toe geleid dat de gesproken taal 
meer aandacht krijgt. Zoals in veel Europese landen, 
neemt ook daar het aantal dove kinderen af en het 
aantal kinderen met een extra beperking groeit, 
evenals het aantal Cl-kinderen. 
Christiane HARTMAN-BöRNER, voorzitter van de 
BDH') geeft aan dat de bezinning geleid heeft tot 
een eenduidige uitspraak van de ministeries van 
alle deelstaten: 
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"Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben 
kunnen geïntegreerd worden in reguliere scholen als 
de opvoedkundige, onderwijskundige en technische 
ondersteuning gerealiseerd wordt. " 

Het zware accent op technische ondersteuning 
verontrustte een aantal congresgangers. Over de 
sociaal-emotionele aspecten en de rol van gebaren 
werd geen informatie verkregen. 

Isolement 
Het lijkt erop dat een groot aantal Duitse dove 
kinderen (met of zonder Cl) als eenlingen op een 
reguliere school geplaatst worden. Dat zij in een 
groot isolement hun schoolloopbaan doorbrengen 
zou 'volgens de inleider' voorkomen kunnen worden 
door goede voorlichting aan de omgeving. 

Genuanceerde aanpak 
Sue ARCHBOLD, voorzitter van de BATOD .) en 
coördinator van het Cl-programma in Nottingham 
(GB) spreekt met betrekking tot de snelle Cl-ontwik
keling van "een samengaan van de medische en 
onderwijskundige werelden" en vraagt zich af in 
hoeverre deze medische vinding opvoed-kundige 
beslissingen beïnvloedt. 
Een onderzoek onder verschillende Europese centra 
voor cr (Archbold en Robinson 1997) naar voorko
mende problemen, wees uit dat een intensieve 
opvoedingsondersteuning in het hele proces een 
voorwaarde is voor optimale resultaten. 

Het doel van Cl 

In Nottingham wordt als grens voor het in aanmer
king komen voor een cr een verlies van meer dan 
55 dB bij 2000 tot 4000 HZ in een optimale situatie 
gehanteerd. Evenals in andere landen is het doel van 
een cr om dove kinderen die met conventionele 
gehoorapparaten gesproken taal niet kunnen 
verstaan, toegang tot gesproken taal te bieden. 
Met een Cl kunnen verliezen gereduceerd worden tot 
35 dB verlies bij 2000 en 4000 Hz. 
Deze kinderen hebben door hun veranderende verlie
zen andere behoeften en een andere aanpak nodig 
dan de kinderen met conventionele apparatuur. 



Spanningen 
Door de toenemende aandacht voor Cl treden er in 
scholen spanningen op. 

1. Ongelijkheid in professionele ondersteuning 
Er kan ongelijkheid ontstaan in professionele onder
steuning tussen kinderen met conventionele hoorap
paraten en kinderen met Cl. 
Sommige leerkrachten zijn van mening dat de tijd die 
nu besteed wordt aan kinderen met een implant, veel 
beter aan andere dove kinderen en de diensten die 
met hun werken, gebruikt kan worden. De gespeciali
seerde leerkrachten in het dovenonderwijs zijn voor 
een groot deel verantwoordelijk voor de resultaten 
die leerlingen met een Cl boeken, maar hebben geen 
invloed op de besluitvorming. Dit geeft spanningen 
bij de medewerkers die in het algemeen zeer betrok
ken zijn bij het onderwijsproces. 

2 . Ongelijkheid in financiële ondersteuning 
Indien er meer geld besteed wordt aan conventionele 
apparatuur en aan de begeleiding van de leerlingen 
in het optimaal gebruik ervan, zullen de resultaten 
van het gebruik van die apparatuur groter worden. 
Het blijkt, dat als kinderen onderzocht worden om 
voor een Cl in aanmerking te komen, dat van velen 
de conventionele apparatuur niet in orde is. Een aan
tal kinderen hoeft daardoor niet aanmerking te 
komen voor een implant, maar krijgt beter passende 
apparaten, waardoor ze beter functioneren . 
Dit is zeker een argument om kinderen met gehoor
apparaten goed te volgen en goed te begeleiden bij 
het gebruik van hun apparatuur. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat het werken met een 
kind met een Cl een grote tijdsinvestering vraagt van 
ouders en opvoeders en dat de verwachtingen vaak 
zeer hoog gespannen zijn. 

Taak van de leerkrachten 
Om kinderen met een Cl goed te kunnen begeleiden 
moeten leerkrachten: 

nauw betrokken worden bij het keuzeproces; 
kennis hebben van de criteria; 
kennis hebben van de technologie ; 
enige kennis hebben van het medische circuit; 
hoge verwachtingen hebben; 
kennis hebben van (SOciale) problemen; 
beschikken over probleemoplossend gedrag. 

In Engeland werken de verschillende disciplines op 
basis van gelijkwaardigheid nauw samen met kind 
en ouders. 
Tot nu zijn er 350 leerlingen met een implant onder
zocht. De resultaten zijn zeer positief. De leeftijd 
waarop de implantatie plaatsvindt is zeer belangrijk; 
onder de vijf jaar wordt als gunstig gezien. 

De kracht van samenwerking 
Ook Archbold stelt het belang van het kind voorop en 
noemt een kind met een Cl een doof kind . Daarom 
zullen kinderen met een Cl, ondanks het feit dat zij 

meestal regulier onderwijs volgen, toch speciale zorg 
nodig blijven hebben, op technisch, medisch en 
opvoedkundig gebied. Aan het sociaal-emotionele 
aspect wordt veel aandacht besteed. In Engeland 
wordt nauw samengewerkt met de organisaties voor 
doven. De tijd dat doven fel tegen Cl waren, is voorbij. 

Eenduidig naar de politiek 
Archbold benadrukt hoe belangrijk het is om de disci
plines rond een doof kind eenduidig naar de politiek 
op te laten treden om faciliteiten, nodig voor alle 
auditief en/of communicatief beperkten, te blijven 
bepleiten. Hoe korter en duidelijker de informatielijn 
is, des te groter resultaat er wordt geboekt. 

Vroegtijdige screening en implanteren van 
baby's 
In de bijdrage van België (Vlaanderen) besteedt ook 
Leo DE RAEVE aandacht aan Cl 
Vanaf 1999 worden alle baby's in de eerste acht 
weken na de geboorte gescreend op een eventueel 
hoorverhes. In Belgie houden vijf Vlaamse en twee 
Waalse centra zich bezig met het implanteren en het 
begeleiden van dove kinderen met een CL 
De vroege screening heeft vele implicaties. Ouders 
krijgen vroegtijdig, niets vermoedend, een shock. Ze 
moeten op korte termIjn beslissen of zij hun kind 
laten opereren of niet. Dit vergt goede informatie en 
een intensieve gezmsbegeleiding. 
In 1999 zijn er twee kinderen en in 2000 VIjftig kin 
deren gelmplanteerd. 

Begeleiding 

Een intensieve begeleidmg voor alle auditief entof 
communicatief beperkte kinderen wordt ook in deze 
bijdrage bepleit en gegeven door speClaai opgeleide 
mensen. 

Ook in Belgle komen op de scholen voor dove en 

slechthorend kinderen en kinderen m t taalspraak-
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problemen steeds meer leerlingen met stoornissen in 
het autistisch spectrum. 
De problematiek op de speciale scholen neemt toe, 
het aantal dove leerlingen neemt af. Het gevaar voor 
verlies van doofspecifieke expertise is aanwezig. 

Tweetalig onderwijs en Cl 
In de Nederlandse bijdrage van Connie FORTGENS 
wordt aangeven dat de NGT nog steeds niet officieel 
als taal erkend is. Desondanks heeft de overheid geld 
beschikbaar gesteld om tweetalig onderwijs in te 
voeren. De NGT wordt daarbij als eerste taal gezien 
en het Nederlands als de tweede. Sinds een aantal 
jaren werken alle instituten samen om een leerplan 
(en uiteindelijk methoden) voor zowel de NGT als het 
Nederlands en het vak Dovencultuur te ontwikkelen 
in samenwerking met het Centrum Educatieve Dienst 
(CED) . Het Nederlands Gebarencentrum (NGc) speelt 
hierbij de rol van projectleider. 

Uitdaging 
Hoewel methoden belangrijk zijn voor het geven van 
goed onderwijs zijn het de leerkrachten die van door
slaggevend belang zijn. Zij moeten in staat zijn leer
lingen die talen aan te bieden en te leren die zij nodig 
hebben en/of waarin zij vaardig kunnen worden. 
Dat vereist van leerkrachten een tweetalig bewust
zijn: weten wanneer je welke taal gebruikt. 
Alleen met een gedegen scholing is deze bewust
wording te bereiken. 
De uitdaging van het onderwijs aan dove kinderen 
ligt in het realiseren van een optimale tweetalige 
omgeving, in welke vorm dan ook. 
Het zijn de scholen die de mogelijkheden moeten 
scheppen. 

Anneke VERMEULEN geeft in haar bijdrage aan dat 
er in Nederland aanvankelijk een aarzeling bestond 
tot implanteren, maar dat er momenteel een inhaal
slag plaatsvindt. De gestage invoering van neo-natale 
screening geeft 'ook in Nederland' steeds meer moge
lijkheden om al op zeer jonge leeftijd een kind van 
een Cl te voorzien. De uitdaging in het onderwijs aan 
dove kinderen is de invoering van tweetalig onder
wijs dat zich tevens richt op de geïmplanteerde kin
deren met auditieve en verbale mogelijkheden. 

Integratie en zorg om MG-Ieerlingen 
Sinds juli 2000 heeft Zweden een nieuwe nationale 
organisatie die de scholen voor doven en slechtho
renden aanstuurt. Algemeen uitgangspunt van het 
Zweedse onderwijs aan doven is, dat de doelstellin
gen en de programma's op de scholen gelijk moeten 
zijn aan die van de reguliere scholen. Met andere 
woorden: dove leerlingen moeten hetzelfde niveau 
kunnen behalen als horenden. Integratie vindt op 
grote schaal plaats. 

In de Zweedse bijdrage van Greger B TH wordt als 
uitdaging voor het onderwijs genoemd het behouden 
van een gebarenmakende omgeving enerzijds en het 

20 I VHZ JAARGANG 43 NUMMER 1 PRIL 2002 

tegemoet komen aan de behoeften van de groep leer
lingen 'die naast SSL' )' die capaciteiten hebben om 
te leren spreken onder gunstige omstandigheden 
anderzijds. 
Ook in Zweden baart het toenemend aantal MG
leerlingen grote zorgen. 

Discussie en conclusie 
Zoals gebruikelijk liepen de discussies ook op dit 
congres hoog op. 
Concluderend kan gesteld worden dat er in de 
opvoeding aan dove kinderen vele opties zijn die in 
de verschillende Europese landen op eigen wijze 
worden uitgewerkt. Om die verschillende opties te 
kunnen blijven bieden, moet een aantal basisvoor
waarden vastgelegd worden en eensgezind bij de 
politici worden bepleit. 
Opvallend is, dat de resultaten in die landen waar 
nauwe samenwerking met alle mogelijke instanties 
wordt gerealiseerd (op basis van vertrouwen en 
gelijkwaardigheid) de onderwijsresultaten zeer 
positief zijn. 
Er zijn kansen en uitdagingen voor het onderwijs 
aan doven: het zoeken naar een pedagogisch en 
didactisch verantwoorde oplossing voor het gebruik 
van gebaren en/of gebarentaal enerzijds en de ver
beterde aurale mogelijkheden van kinderen met een 
Cl anderzijds is er één van. 

Mede door de invloed van de omgeving waarin het 
congres plaatsvond, namelijk het Europese 
Parlement, voelden de aanwezigen aan het eind van 
het congres een sterke behoefte om met elkaar tot 
een eensluidende verklaring/aanbeveling te komen. 



Resolutie 
De volgende verklaring werd aangenomen: 

"Kinderen met een auditieve en /of communicatieve 

beperking, in welke omgeving zij ook worden opgevoed, 
hebben recht op het hoogste niveau van techn ische 

ondersteuning die voorhanden is en specialist ische 

ondersteuning van gekwalificeerde leerkrachten ." 

De resolutie is inmiddels verzonden naar de directies 
van scholen en instellingen voor doven in de verschil
lende landen, naar de dovenorganisaties en de ministe
ries. 

Tenslotte 
Iedere twee jaar vindt er een FEAPDA-congres plaats in 
één van de lidstaten. Collega's uit de deelnemende lan
den wisselen gedachten uit en dit leidt soms tot heft ige 
discussies. De eigen (Nederlandse) filosofie en positie 
valt goed te toetsen aan de ideeën die in andere landen 
leven. Met elkaar wordt professioneel richting gegeven 
aan het onderwijs aan doven. Het volgende congres is 
in het najaar van 2003 en zal gehouden worden in 
Engeland, omdat dit land eindelijk officieel lid is gewor
den van de FEAPDA. Het thema zal over enige tijd 
bekend worden gemaakt. 

Wie belangstellend is naar de integrale lezingen: een 
CD-rom is beschikbaar bij de vertegenwoordigers . 

1) De FEAPDA is de overkoepelende organisatie van lan
delijke verenigingen van medewerkers in en rondom 
het dovenonderwijs. Voor Nederland: 
de VEDON/VeBOSS 

2) Cl = Cochleair Implantaat. In de tekst zal steeds de 
afkorting Cl gebruikt worden 

3) DSL '" Danish Sign Language 
4) BDH '" Bund Deutscher Hörgeschädigten, 

de Duit se VEDON/VeBOSS 
5) BATOD = British Association of Teachers of the Deaf, 

de Engelse VEDON/VeBOSS 
6) SSL ", Swedish Sign Language 

D~ voll~dlg~ t~lut VGn d~ '~Iolut/~ luidt: RESOLUTION 

Accepted at the 17th Congress of FEAPDA 
'The Chal/enges of Change in the Education of Deaf Children' 

Strasbourg, November 2-4, 2001 

With the growing emphasis on the inc/usion of al/ children with disabilities into 
mainstream education and the increasingly generic training of Teachers of the 

Deaf throughout Europe, FEAPDA feels it necessary to make the fol/owing 
statement: 

Deaf children, in whatever settmg they are being educated, are entitled to the 

highest level of technical support available and the specialist support of a 
qualified Teacher of the Deaf. 

This requires high quality training for Teachers of the Deaf which wil/ inc/ude 

knowledge and understanding in the fo1/0 wing areas: 

• early child development 

· language development mc/udmg slgn language 

• all communication approaches 

• language assessments and their mterpretation 
· educational management 

• audiology 

• deaf Issues 

• working with families 

• co -operation with other profeSSIonals 

This is in addition to the development of hIgh quality practical teaching skil/s. 

Feapda, Strasbourg, November 4th 2001 

In/o,mGt/~ ov~, d~ Gut~u" 

Gerrie van Hamersvelt is 

Ambulant Begeleider bij het 
AudItIef Communicatief 

Centrum te 

Utrech tlAmersfoort. 

Peter Luitzen van Dijk is 

coördinator van het 

Centrum voor Voorlichting 

en ScholIng van de 

Kon inklijke Ammanstichting 

te Rotterdam. 

Tel. OIO 4132280, 

info@amman.nl 
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VOORLICHTING OVER SLECHTHORENDHEID, 

DOOFHEID EN SPRAAK- EN TAALPROBLEMEN BIJ KINDEREN 
Claartje Slofstra-Bremer, 
Samenwerkende audiologische Centra Amsterdam, Voorlichtingscommissie Fenac 

Inleiding 
De Fenac, de landelijke organisatie van Audiologische Centra, houdt zich 
bezig met patiëntenzorg en de organisatie daaromheen. Daar hoort ook 
voorlichting aan patiënten en verwijzers bij, over de problematiek rond 
horen, spreken en verstaan, en over problemen in de spraak- en taalont
wikkeling van kinderen. De Fenac heeft een permanente commissie die de 
voorlichting verzorgt. In onderstaand overzicht willen wij een indruk 
geven van het beschikbare voorlichtingsmateriaal. 

o 

FINt 

Doel van voorlichting vanuit Fenac 
Voorlichting is een belangrijk onderdeel van de patiën
tenzorg. Goede voorlichting kan een ondersteuning 
vormen van het diagnostische proces: door patiënten 
(en ouders van jonge patiënt jes) inzicht te geven in de 
problemen en de gevolgen daarvan voor het dagelijkse 
functioneren, wordt het mogelijk dat patiënten zelf 
hun keuzes maken. Als de patiënt weet wat hij mag 
verwachten, kan hij zich voorbereiden en gerichter vra
gen stellen. Goed voorgelichte ouders / leerkrachten 
kunnen beter omgaan met de problemen van de kinde
ren. Als verwijzers en patiënten weten voor welke pro
blemen zij terecht kunnen in een Audiologisch 
Centrum (AC) en voor welke problemen niet, kunnen zij 
sneller de juiste keuze maken in het verwijstraject. 
Het is natuurlijk niet zo dat alle voorlichting vanuit de 
landelijke organisatie wordt gegeven. In ieder patiën
tencontact zit een element van voorlichting en in ieder 
adviesgesprek ook. Iedere onderzoeker geeft uitleg over 
wat er gebeurt en bespreekt de resultaten van het 
onderzoek; daar is altijd een gedeelte bij dat als voor
lichting kan worden beschouwd over de problematiek. 
Het materiaal dat vanuit de Fenac is ontwikkeld, kan 
daar alleen bij ondersteunen. 
De Fenac houdt zich van oudsher bezig met gehoorpro
bie men. De laatste jaren is te zien dat er een grote ver
schuiving plaatsvindt. Problemen met de spraak- en 
taalontwikkeling van kinderen vormen nu een min
stens even belangrijk aandachtsgebied. In de 
Audiologische Centra vindt multidisciplinaire diagnos
tiek van spraak- en taalproblemen plaats Daarnaast is 
het zo dat er steeds meer patiënten worden gezien van 
allochtone afkomst, waarbij rekening moet worden 
gehouden met meertaligheid en cultuurverschillen. 
Het voorlichtingsmateriaal moet daarop zijn aange
past. De Fenac vervaardigt voorlichtingsmateriaal 
over auditieve en communicatieve beperkingen. Het 
materiaal is meestal gemaakt voor patiënten en voor 
ouders van kinderen die problemen hebben in dit 
domein. Het kan ook bruikbaar zijn voor andere direct 
en indirect betrokkenen bij de patiënten (patientjes), 
zoals groepsleiding van kinderen, leerkrachten, en part
ners en huisgenoten van volwassen patienten. 
Sommige materialen zijn vooral geschreven voor ver
wijzers en andere instanties. Het doel van de voorlich-
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ting door de Fenac is dan ook: patiënten mondiger 
maken en verwijzers en patiënten de weg wijzen. 

Gebruikte media 
Momenteel bestaat het voorlichtingsmateriaal voorna
melijk uit schriftelijke brochures. Het beleid is om in de 
toekomst ook meer met andere media dan schriftelijke 
brochures te gaan werken. Mensen informeren zich 
meer en meer via internet. Er is al een internetsite; deze 
is op dit moment in revisie. Binnenkort verschijnt de 
nieuwe versie. De site is te vinden onder wwwJenac.nl. 
Er zijn ook enkele audio- en videobanden beschikbaar 
voor voorlichting aan patiënten. Hieronder staat een 
overzicht van welke materialen er zijn in welk medium. 
Alle materialen worden regelmatig aangevuld en geac
tualiseerd. Op de Fenac website is steeds de actuele 
informatie te vinden. Zowel op de site als in iedere 
schriftelijke brochure is een lijst opgenomen met de 
adressen van alle AC's. 

Recent verschenen: tweetalig materiaal over spraak/ 
taalproblemen en slechthorendheid bij kinderen 
Met subsidie van het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF) 
is er tweetalig materiaal gemaakt voor ouders van kin
deren die niet goed kunnen horen (Kan uw kind niet 
goed horen?) en voor ouders van kinderen die niet goed 
kunnen praten (Kan uw kind niet goed praten?). 
Deze brochures zijn tweetalig geschreven: Turks
Nederlands, Marokkaans/Arabisch - Nederlands en 
EngelS-Nederlands (van de andere taalgroepen beheer
sen de mensen vaak ook een beetje Engels). 
Nadrukkelijk is al het materiaal tweetalig; ook in het 
Nederlands. Dit is niet alleen van belang voor de 
Nederlandse medewerkers van de Audiologische Centra 
die op deze manier zelf weten wat zij precies meegeven 
aan informatie, maar ook voor de anderstalige ouders, 
die op deze manier ook Nederlands onder ogen krijgen 
c.q. te horen kunnen krijgen. Zowel voor de ouders als 
voor de deskundigen is dit nuttig. 
Dankzij de subsidie was het mogelijk te werken met 
professionele advisering (vanuit het Nationaal Instituut 
Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie, het NIGZ) 
en met beroepsvertalers. Het materiaal is voor hen die 
niet of nauwelijks kunnen lezen ook beschikbaar op CD. 
De tweetalige CD's zijn gemaakt in het Marokkaans-



Arabisch en het Berbers omdat naar verwachting in 
deze groepen ongeletterdheid nog het meest voorkomt. 
Aan de totstandkoming van dit materiaal is veel zorg 
besteed. Er is eerst een behoeftepeiling gehouden onder 
meertalige ouders. Daaruit bleek dat velen van hen 
inderdaad graag beter geïnformeerd had willen zijn. 
Het is voor hen vaak onduidelijk wat een AC eigenlijk 
is. In de landen van hun herkomst is deze zorg heel 
anders georganiseerd. Aandacht voor de spraak- en 
taalontwikkeling van jonge kinderen is in de thuislan
den ook niet vanzelfsprekend. Vervolgens is globaal 
vastgesteld welke onderwerpen in de brochure behan
deld moeten worden. Met deze onderwerpen en een 
selectie van materiaal waaruit is geput, is vervolgens 
een tekstschrijfster gaan schrijven. Tijdens het ont
staansproces is steeds gelet op goede aanpassing aan de 
doelgroepen. Na vertaling en controle van de vertalin
gen zijn de teksten voorgelegd aan proefpersonen uit de 
doelgroep ter beoordeling. Pas daarna zijn de teksten 
definitief vastgesteld en begon het productieproces. 
De CD's zijn gemaakt op basis van de schriftelijke bro
chures, maar daarbij heeft wel een aanpassing plaats
gevonden naar spreektaal en naar een script waarin 
verschillende stemmen een rol hebben gekregen (vaak 
in de vorm van vraag-stem met antwoord-stem). 
In de brochure 'Kan uw kind niet goed praten?' is behal
ve enige korte informatie over het AC informatie opge
nomen over de ontwikkeling van taal en spraak, over 
mogelijke redenen waarom een kind slecht spreekt en 
wat er aan de hand is wanneer een kind slecht (of niet) 
spreekt: de gevolgen, de problemen waarmee het kind 
en de omgeving te maken krijgen. In aansluiting daar
op is beschreven wat eraan te doen is: behandelmoge-

IN MEMORIAM ANTON VAN DER HORST 

Onlangs overleed Anton van der Horst, de vroegere psy
choloog van de Mgr. Hermusschool en medewerker van 
het Orthopedagogisch Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam en erelid van de VeBOSS. Iedereen die 
Anton gekend heeft, weet dat hij , zelf slechthorend, veel 
heeft betekend voor de zorg voor en de uitbreiding van 
de kennis rond slechthorendheid en doofheid. En voor
al: hij was iemand! Anton was niet iemand die je snel 
zou vergeten. 
Hij werd geboren in 1924 te Teteringen en legde in 1949 
het kandidaatsexamen in de psychologie af aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam en in 1954 het 
doctoraalexamen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 
Hij specialiseerde zich reeds tijdens zijn studie op de 
psychologie van doven en slechthorenden. Hij werkte 
mee aan de opbouw van de S.O.N.· test, een niet-verbale 
intelligentietest, die door Prof. Dr. 1. Th. Snijders en 
mevrouw Dr. A. W. M. Snijders Oomen werd ontwik
keld. Van 1955 tot 1963 was hij verbonden aan de 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende 

lijkheden, schoolkeuze. Tenslotte is er aandacht voor de 
ouderverenigingen. Voor ouders kan het erg prettig zijn 
om contact te krijgen met andere ouders en met hen 
over de eigen ervaringen te kunnen praten. 

Binnenkort te verschijnen 
Er is een nieuwe brochure in ontwikkeling over 
spraak/taalproblemen bij kinderen voor 
Nederlandstalige ouders. Ook wordt gewerkt aan een 
brochure over luisteren voor patienten die advies nodig 
hebben op dit gebied. Deze brochure is eveneens 
geschikt voor ouders en leerkrachten van kinderen met 
een gebrekkige luisterattitude en te weinig gerichtheid 
op gesproken taal. 

Reeds langer bestaande materialen 
De meest algemene brochure is 'Het Audiologisch 
Centrum '. Deze is in de eerste plaats bedoeld voor ver
wijzers en instanties, maar is ook voor patienten toe
gankelijk. Er wordt uitgelegd wat een AC is, welke disci
plines men er aantreft, welke vormen van zorg men 
van een AC mag verwachten en hoe het verwijstraject 
verloopt. Tenslotte is er uitleg over de kosten 
Voor ouders van slechthorende kinderen is er 
'Slechthorende peuters; 'Spreken, taal en luisteren bij 

kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor; 'Kinderen 
met een hoortoestel' en 'Een slechthorend kind in het 
reguliere onderwijs: 

Voor volwassenen zijn brochures beschikbaar met de 
volgende titels: 'Slechthorendheid op het werk; 
'Technische hulpmiddelen voor slechthorenden ; 'Plots- en 

laatdooj; 'Horen met een oor; 'Leidraad voor hoortoestel
gebruikers ' en 'Ouderen en Slechthorendheid: 

VAN DE BESTUREN 

Kind te Amsterdam. Veel energie werd gestoken in het 
ontwikkelen van de kinderaudiometrie. Hij bezat het 
vermogen om zowel kmderen als ouders op hun gemak 
te stellen en hun vertrouwen te winnen. In september 
1968 promoveerde hij in Groningen op het proefschrIft 
"Horen en Taal", dat de bevindingen weergeeft van een 
vergelijkend onderzoek van het hoor- en taalgedrag bij 
normaal- en slechthorende kinderen. 
Anton van der Horst was gul in het delen van zijn ken
nis en ervaring met anderen. Vele Jaren was hij voorzit
ter van de WAG (Werkgroep Auditief Gehandicapten), 
waarin expertise werd gebundeld en gestimuleerd en 
nieuwkomers in dit speCIfieke werkveld snel werden 
bijgeschoold. Later werd de werkgroep ondergebracht 
bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). 
De verbetering van de situatie rond slechthorenden en 
doven nam hij zeer ernstig. Regelmatig hield Anton van 
der Horst een pleidooi om bij alle zorg op de 
AudIOlogische Centra en op de scholen naast alle zake· 
liJke en technische gegev ns van de kinderen veel an· 
dacht te hebben voor de belevmg van de handicap en 
de SOCiaal emotionele ontWikkeling. 
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Vanuit zijn eigen beleving van de handicap probeerde 
hij zich steeds in het slechthorende kind te verplaatsen. 
In 1979 werd Anton ziek: hij kreeg een herseninfarct en 
was geruime tijd uitgeschakeld. Anton heeft later zijn 
ervaringen tijdens zijn ziekte, en vooral hoe hij de tijde
lijke uitvalsverschijnselen, zoals o.a. de afasie beleefde, 
opgeschreven. Het boek: "Afasie, van binnen uit beke
ken", werd in samenwerking met o.a. de neuroloog dr. 
Ansink, daarna uitgegeven. 
De grote bewondering voor het werk van Anton van der 
Horst werd tijdens de conferentie van de VeBOSS in 
1992 onderschreven door het aanbieden van het erelid
maatschap van de vereniging door de toenmalige voor-

COLUMN 

ABC'TJ E, 

In de bekende TV-quiz "la voor taal" spelen 
Nederlanders tegen Vlamingen. Met soms plaatsver
vangende schaamte moet ik keer op keer vaststellen 
dat de Vlamingen hun Nederlands vaak veel beter 
beheersen dan wij Nederlanders. Vlamingen zijn 
echte puristen als het om hun woordenschat gaat en 
gaan heel ver in het "vernederlandsen" van allerlei 
buitenlandse woorden die wij Nederlanders kritiek
loos overnemen. Soms heb ik zelfs het idee dat wij 
ons op het gebruik van die buitenlandse woorden 
laten voorstaan omdat we ons vanuit een soort min
derwaardigheidsgevoel willen scharen achter een 
opgaan in de vaart der volkeren. 
Nu moet ik toegeven dat Vlamingen soms ook wel 
erg ver gaan. Zo hoorde ik laatst een Vlaamse sport
commentator een opmerking maken over de tennis
racket van een bekende tennisspeler. Het woord rack
et riep bij mij een andere associatie op dan hier 
bedoeld werd: wat voor woord zou men in 
Vlaanderen gebruiken als ze nu wel juist dat begrip 
-ruimteschip- bedoelen? Wordt "rocket" wellicht ver
taald door "roket"? Letterlijk zou het niet eens mis
staan. 
Het is een loffelijk streven dat onze overheid, en met 
name onze eigen staatssecretaris van onderwijs, ook 
een poging doet om het peil van onze Nederlandse 
taal te verhogen. Toen ik voor het eerst bij mijn colle
ga's aankondigde dat ik naar een bijeenkomst van De 
Wegbereiders ging, vroeg een van hen verbaasd of ik 
me aangesloten had bij een of andere sekte. Wel, dat 
is het nog net niet, al kan ik niet ontkennen dat het 
woord een zweem van religieus fanatisme oproept. 
Laat je dit woord in de autobranche vallen, dan zal 
men al gauw denken dat je het over "wegberijder" 
hebt. Vervolgens hoor je ze denken: "Een Vlaming 
zeker, die niet weet dat zo iemand gewoon automobi
list heet". 
Het begrip "Rugzakje" is ook al zo'n gevleugeld 
woord. Het heeft iets kneuterigs, iets van: "daar stop 
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zitter R. van der Veen. Dit gebeurde na afloop van een 
lezing van Anton, waarin hij op zijn boeiende wijze een 
overzicht gaf van de ontwikkelingen van de laatste 
jaren. Kenmerkend was zijn slot betoog, waarin hij zijn 
zorg uitsprak over de vele slechthorende kinderen die 
in het reguliere onderwijs terechtkwamen. Hij "eiste" 
van dit onderwijs deskundigheid, betrokkenheid en 
zorg. Altijd opkomend voor de groep kinderen die zijn 
hart had gestolen. Dat was Anton van der Horst. 

Met dank aan mevr. G. van der Lem en mevr. W. 
Manschot. 

ik mijn pakje brood en thermosflesje melk in en bij 
het uitpakken vind ik nog een lekker koekje in plastic 
en een lief briefje met XXX'jes". Ziet u uzelf al aanko
men als ambulant begeleider bij ouders met de vraag: 
"Wanneer krijgt u uw rugzakje?" Of: "Hebt u uw rug
zakje al uitgepakt?" 
Nee, dan liever een bijeenkomst van soortgenoten 
waar we in het kader van de ambulante begeleiding 
in REe-verband met elkaar spraken over onze "mis
sie" (ook al zo religieus getint) en over onze "core
business". Dat zijn pas termen waar je mee thuis kan 
komen. Het formuleren van onze "mission-state
ment": onze "korte, lekker in het gehoorliggende, 
samenvatting van een A4'tje doelstellingen", kostte 
ons nog de meeste moeite. Hoe leg je nu simpel uit 
wat een ambulant begeleider is en wat hij doet. 
Alleen daarom al vermijd ik op verjaardagsfeestjes 
om dit onderwerp aan te snijden en op formulieren 
waar ik mijn beroep moet invullen schrijf ik nog vaak 
het respectabelere woord leraar. 
Vooruit, toch een paar pogingen om zo'n statement te 
formuleren, wat vindt u van: "De taalmeeschters van 
huis uit". Vooral die "sch" doet zo lekker degelijk 
Hollands aan, en ook het "van huis uit" is toch wel 
heel toepasselijk. "Met uw rugzak in onze hand, 
komen wij door het hele land", is kort en kernachtig 
en toont onze onvolprezen dienstbaarheid. "Spreken 
is zilver, AB maakt het tot goud": persoonlijk ga ik 
hiervoor: alleen het beste is goed genoeg voor ons. 
Voor de meer poëtisch aangelegden onder ons vond 
ik deze : "Denkend aan Holland zie ik AB'ers gestaag 
door oneindig onderwijsland gaan" (vrij naar H. 
Marsman). 

Mocht ik u op gedachten gebracht hebben, ik houd 
me aanbevolen I 

Dick Kuyt 



waar: Moassen 
bestemd voor: leden van de commissies voor indicatiestelling, 
ook toegankelijk voor coördinatoren en/of voorzitters van de 
schoolgebonden commissies van onderzoek. 

6 juni waar: Eindhoven 

7 juni 

De brochure en het 
inschrijfformulier kunt u 

opvragen bij 

bestemd voor: leden van de commissies voor begeleiding 
van de scholen en diensten van REC ZEON en REC Midden 
Zuid-West, ook toegankelijk voor: medewerkers van 
Audiologische Centra en AWBZ- zorg instellingen. 

waar: Nunspeet 
bestemd voor: leden van de commissies voor begeleiding van 
de scholen en diensten van REC Leihaghe, REC Noord 
Holland-Flevoland, REC Noord-Nederland, ook toegankelijk 
voor: medewerkers van audiologische centra en AWBZ- zorg 
instellingen. 

Organisatie studiedagen Cluster 2 
per adres bureau AudCam 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
fax 030 271 2892 
(tel. 030 276 9902) 

of per e-mail info@veboss.nl 
Cluster 2 : onderwijs en dienstverlening aan kinderen en jongvolwassenen 

met een auditief en/of communtcatleve handicap . 

DI itaal Portfolio • Mi'n Werkstukken Verzamel en show de 
werkstukken van uw leerlingen, gebruikmakend van de voordelen 
van de digitale techniek - plaaljes, gelUid en bewegende beelden -
allemaal op één plaats, allemaal in één programma 
Brand een CD met het werk van de leerling. Installleer de CD thuis 
zodat familie en vrienden de werkstukken kunnen bekijken. 

Het programma is 
ook zeer geschikt 
voor gebruik bij 
individuele thema 
studies. 

Textease 2000 IS een Innovatieve tekstverwerker en desktop 
pubIishing programma met de absolute nadruk op het 
gebruikersgemak, zonder afbreuk te doen aan de resultaten die 
met elgenlljdse software worden bereikt De grote kracht van dit 
programma is de toevoeging van spraak. Textease kan zo 
ingesteld worden dat lelters, woorden, zinnen of een heel 
document worden voorgelezen. Dit geeft opmerkelij eresultaten, 
vooral bijjonge leerlingen die extra steun nodig hebben. 
Textease 2000 is geschikt voor de eerste krabbelljes van een 5-
jarig kind maar ook voor de Uitgebreide taken van een 
volwassene 
Textease Studio is een combinatie van de programmas Textease 
2000, Textease Database en Textease Spreadsheet 

tcxtease 

'l~ ~j,It je aIie4 ~ 

detett eH ~ ~ eH 

~~ H<J9 te@ ~! 

Schri'ven met Symbolen IS het eenvoudig te 
gebruiken symbool schnjfprogramma 

IBM fuleechViewer 111 is een pnma hulpmiddel bij de behandeling van spraak- en stem problemen. Het 
programma is een goede afwisseling met andere middelen en kan door logopedisten, docenten, K.N O. 
artsen en de cliënt zelf worden gebruikt en kan ook dienen als hulpmiddel bij stem
functieonderzoek en stemdlagnosttek IBM SpeechViewer bestaat Uit een CD-ROM en 
een microfoon en draait onder Windows 95/98, ME, 2000 en XP 

IBM S eechVlewer 111 zet hoorbare elementen van stem en spraak om In grafische 
voorstellingen die tevens auditief kunnen worden weergegeven De vlsuele- en 
auditieve terugmelding maakt uw cliënt bewust van o.a toonhoogte, volume, 

fonatleduur, Intonatie, kllnker- en 

C 1 lVI' '\V 'r I I I medeklinkerproducue zowel 
gelsoleerd als In woorden. 

Door dit programma kunnen leerlingen op een 
nieuwe, leuke manter deelnemen aan schnjf- en 
leesactlVltelten. Wanneer de leerlingen woorden 
en Zinnen typen, zien ze passende symbolen en 
horen ge pro en tekst 

KoM[FA 
E&A software BV 

Hogeweg 227a 
3816 8S Amersfoort 
Tel 0334780020 
fal 033470 05 87 

E-mail tnfo ï1komfa ol 
hUpJ / wwwkomfa nl 
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Annelies Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie, 
jaargang 73, december 2001 

Hilde Bosscheers, Zoeken naar informatie op het 
Internet 
In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden 
die het Internet biedt als het gaat om het verzamelen 
van informatie. 
De auteur beschrijft op welke wijze gebruik gemaakt 
kan worden van on line databanken en 
Internetpagina's. 
Het Internet bevat een schat aan informatie die voor 
ons zinvol kan zijn. Met behulp van zoekmachines 
kan snel informatie worden verkregen over bepaalde 
therapieën of stoornissen . 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

Journalof De af Studies and Deaf Education, 
vol. 7, no. 1, Winter 2002 

In dit toonaangevende tijdschrift op het gebied van 
dovenpedagogiek staat een vijftal empirische artike
len waarvan er drie in het kader van deze rubriek 
aandacht verdienen. 

Het eerste artikel is getiteld 'Predictors of parental 
stress in mothers of young children with hearing 
loss '. Het is geschreven door een groep auteurs onder 
leiding van Christine Yoshinaga-Itano. Yoshinaga is 
een van de toonaangevende wetenschappers op het 
gebied van de introductie van neonatale gehoor
screening en de gevolgen daarvan. Alle auteurs zijn 
verbonden aan de University of Colorado, Boulder. 
In het onderzoek hebben ze stressniveaus onderzocht 
bij 184 horende moeders van jonge kinderen die 
ofwel doof ofwel slechthorend zijn. De onderzoekers 
hebben met name gekeken naar stress die inherent is 
aan factoren in het kind zelf, naar stress die veroor
zaakt wordt door factoren die typerend zijn voor de 
ouders en naar stress gerelateerd aan factoren die te 
maken hebben met ouder-kindinteractie. Om stress 
te meten is een verkorte vorm van de 'Parental Stress 
Index' afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de 
onderzochte ouders minder stress vertoonden dan 
een normgroep van ouders van horende kinderen, 
al bleek het verschil klein. Moeders die dagelijkse 
beslommenngen intens beleefden vertoonden hogere 
stress patronen. Andere voorspellers van stress bij 
moeders van dove kinderen blijken de frequentie van 
optreden van dagelIjkse problemen, de mate van 
sociale ondersteuning en het gezinSinkomen te zijn. 
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Logopedie en Foniatrie, 
jaargang 73, januari 2002 

B.e. de Jager, Autisme en filosofie: over waarnemen 
en betekenisverlening. Over de samenhang tussen 
theorieën over autisme en die van Plato, Aristoteles 
en Locke. 
Dit artikel wil aantonen dat er een grote samenhang 
bestaat tussen de theorieën over autisme en de theo
rieën van Plato, Aristoteles en Locke. 

Stress die te maken had met een weinig optimaal 
verlopende ouder-kindinteractie leek met name 
gerelateerd aan kinderen die naast hun gehoorverlies 
additionele ontwikkelingsproblemen hadden. 
Kenmerken die op geen enkele wijze de mate van 
beleefde stress door de moeders bleken te voorspellen 
waren het geslacht van het kind, de etniciteit, de leef
tijd van onderkenning van het gehoorverlies, de wijze 
van communicatie, het opleidingsniveau van de 
moeder en de maanden die er lagen tussen de leeftijd 
van identificatie van het gehoorverlies en het 
moment van afname van de vragenlijst. In het alge
meen kwalificeren de onderzoekers de resultaten als 
bemoedigend, al geven ze tevens aan dat zo'n 16% 

van alle onderzochte moeders stress ervaren die 
klinisch significant was. Met andere woorden, 
zo hoge stressniveaus dat zorg gerechtvaardigd is. 
Immers, hoge niveaus van ouderlijke stress worden 
geassocieerd met onveilige hechting en met gedrags
probiemen van kinderen. Het is, aldus de auteurs, 
daarom van belang dat professionals die werken met 
gezinnen met een doof of slechthorend kind, zich 
ervan bewust zijn hoe zij signalen van hoge stress
niveaus in ouders kunnen onderkennen en hoe zij 
zelf, dan wel via verwijzing, ouders die deze niveaus 
vertonen kunnen ondersteunen. 

Een tweede artikel betreft een bijdrage van Adam 
Schembri, Greg Leigh, Trevor Johnson en collega's 
(University of Bristol, Australische universiteiten), 
die rapporteren over de ontwikkeling van een 
testbatterij voor de Australische gebarentaal. 
Het artikel heeft als titel 'Issues and development of 
the testbattery for Australian Sign Language 
morphology and syntax'. Dit artikel is met name van 



belang nu onlangs binnen het Universitair 
Expertisecentrum Atypische Communicatie
ontwikkeling van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen in samenwerking met het Nederlands 
Gebarencentrum te Bunnik een project van start is 
gegaan waarin de ontwikkeling van een test voor de 
Nederlandse Gebarentaal beoogd wordt. In het artikel 
van Schembri e.a. worden de beginstadia van de ont
wikkeling van een testinstrument voor Australian 
Sign Language beschreven. De auteurs gaan met 
name in op de wijze waarop een bestaande test voor 
Amerikaanse gebarentaal aangepast is aan 
Australische Gebarentaal. Tevens worden data gepre
senteerd die verzameld zijn bij een groep dove native 
signers. De data laten de grote mate van variatie zien 
die optreedt bij essentiële grammaticale kenmerken 
van Australian Sign Language. Deze variatie zorgt 
voor aanzienlijke methodologische problemen in 
testontwikkeling. 

Een derde artikel dat van belang is, is geschreven 
door Jean Lundi van het Metropolitan State College of 
Denver. Het artikel is getiteld 'Age and language 
skills of deaf children in relation to theory of mind 
development' . De auteur heeft de ontwikkeling van 
theory of mind (het kunnen begrijpen van je eigen en 
iemands anders mentale beleving en het inzicht in de 
relatie tussen mentale beleving en de reële werkelijk
heid) met behulp van vier traditionele zogenaamde 
false believe tasks onderzocht. De onderzochte dove 
kinderen hadden allen horende ouders; sommige van 
deze ouders maakten in de communicatie gebruik 
van gebaren, anderen niet. Gegevens over het 
gebarenvocabulaire van de ouders kwamen uit 
rapportages door de ouders zelf. Uit de resultaten 
blijkt dat de leeftijd van het kind sterk gekoppeld is 
aan de ontwikkeling van theory of mind . Dove kinde
ren bleken in staat te zijn de false believe taken 
succesvol te maken als ze tussen de 7 en 8 jaar oud 
waren. Horende kinderen blijken deze taken al op een 
leeftijd tussen de 4 en de 5 jaar te volbrengen. 
Lundi concludeert dat dove kinderen van horende 
ouders gemiddeld drie jaar achterlopen bij het berei
ken van deze cognitieve ontwikkelingsmijlpaal. 
Opvallend is dat de expressieve taalvaardigheid van 
de kinderen en de gebarentaalvaardigheid van de 
ouders die gebaarden niet significant gerelateerd 
waren aan de ontwikkeling van theory of mind bij 
het kind. Dit resultaat is opvallend, omdat in recente 
onderzoeken meerdere keren is vastgesteld dat dove 
kinderen van dove ouders in de ontwikkeling van 
theory of mind veel minder achterstand vertonen ten 
opzichten van horende kinderen. Dit resultaat is 
nogal eens toegeschreven aan het gebruik van geba
rentaal. Lundi stelt dat veel van de onderzochte 
ouders die gebaren gebruikten niet in staat bleken in 
communicatie met hun kind gebaren te hanteren 
voor zogenaamde mentale termen als geloven, 
verg ten, onthouden, begrijpen en verbazen. 
Dove kinderen van gebarende horende ouders bleken 
het overigens op de genoemde taken met slechter te 

doen dan dove kinderen van horende ouders die voor 
een auditief verbale benadering kozen. Echter, Lundi 
vraagt zich wel af of, omdat zo weinig ouders waren 
die in staat bleken een variëteit aan gebaren voor 
mentale beleving uit te kunnen drukken, de meerder
heid van dove kinderen überhaupt gesprekken met 
hun ouders meemaken waarin uitleg gegeven wordt 
over de wensen, de veronderstellingen en de inten
ties van mensen om dove kinderen heen. 

Americon Annols of the Deo/, 
oktober 2001, vol. 146 

Shirin Antia en Kathryn Kreimeyer, verbonden aan 
respectievelijk de universiteit van Arizona en de 
Arizona State Schools for the Deaf and Blind in 
Tucson, schrijven in dit nummer een interessant 
artikel over 'The role of interpreters in inclusive 
classrooms'. Beide onderzoekers hebben gekeken naar 
de rollen die tolken in reguliere klassen, waarin één 
of meer dove kinderen opgenomen zijn, kunnen 
vervullen. Ze hebben daartoe een kwalitatief 3-jarig 
onderzoek gedaan, waarin case studies van 3 tolken 
in inclusieve settings centraal staan. Data zijn verza
meld door interviews te houden met de tolken, 
met de klassenleerkrachten, met de ambulant 
begeleiders en met directieleden van de scholen. 
De interviewdata werden aangevuld door middel van 
observaties en veldnotities. De resultaten geven aan 
dat de tolken niet alleen uitingen in gesproken 
Engels vertaalden in American Sign Language of 
omgekeerd, maar dat het werk van de tolken verder 
ging: ze legden aanwijzingen van leerkrachten uit, 
faciliteerden interactie tussen horende en dove 
kinderen, gaven individueel onderricht aan dove 
kinderen en hielden horende leerkrachten en ambu
lant begeleiders op de hoogte van de ontwikkeling 
van de dove kinderen. Deze zeer brede invulling van 
het werk van de tolken werd erg geapprecieerd door 
zowel de tolken zelf als door de klassenleerkrachten . 
Terwijl de ambulant begeleiders en de directieleden 
liever zagen dat de tolken zich tot het vertalen zou 
den beperken. De klassenleerkrachten voelden zich 
erg op hun gemak bij tolken die exact de routines In 
de klassen kenden, terwijl de ambulant begeleiders 
en de directieleden de vrees hadden dat de tolken 
afhankelijkheid bIJ zowel het dove kind als bij de 
klassenleerkracht zouden stimuleren. De auteurs 
bespreken deze onderwerpen in relatie tot de ethi 
sche code voor tolken in Amerika en In relatie tot 
mogelijkheden om Integratie van jonge kinderen zo 
goed mogelijk te ondersteunen. 
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V~,hulsb~,ltht: 

Per 20 november 2001 zijn 

De Nederlandse Stichting 

voor het Dove en 

Slechthorende Kind en 

De Stichting 

Gezinsbegeleiding 

Amsterdam 

Gevestigd aan de 

Lutmastraat 167 

1073 GX Amsterdam 

telefoon 020 - 574 59 45 
Teksttel. 020 - 574 59 50 

Helpdesk 020 - 5745959 
Fax 020 - 574 59 20 
E-mail nsdsk@nsdsk.nl 

Johlln W~s~mllnn IIdvls~u, 

dov~nlnstltut~n 

Op 1 januari j.l. is Johan 

Wesemann in dienst getre

den als adviseur van de 
Raden van Bestuur van de 

organisaties Effatha Guyot 

Groep en Instituut voor 

Doven / Mgr. 

Terwindtstichting. 

Wesemann was de laatste 

drie jaar directeur van het 

Nederlands 

Gebarencentrum . Ook ver

vult hij verschillende func

ties op nationaal en inter

nationaal niveau. De taak 

van Wesemann zal er uit 

bestaan de Raden van 

Bestuur te adviseren over 

beleidsvraagstukken, waar

bij het onderhouden van 

contacten met dovenorga

nisaties en de politiek. 

Tevens neemt Wesemann 

een deel van de interne en 

externe beleidscommunica

tie met doven voor zijn 

rekening . 

Leerplan 
Dovencultuur 
In nauwe samenwerking met medewerkers van alle 
Nederlandse doveninstituten ontwikkelde het centrum 

eED ROTTERDAM 

Centrum Educatieve Dienstverlening 

het Nederlandse Gebarencentrum het Leerplan 
Dovencultuur ontwikkeld. Het leerplan geeft de kaders 

Educatieve Dienstverlening het Leerplan Dovencultuur. van het vak Dovencultuur aan. De uitgangspunten voor 
Het vak Dovencultuur biedt de dove jongeren een refe- het onderwijs worden beschreven, evenals de indeling 
rentiekader om zichzelf en hun omgeving vanuit het van de leerstof in domeinen, lesopbouw, werkvormen, 
eigen perspectief te beschouwen, en voor zichzelf een 
plek te creëren binnen twee werelden. Een vaste plek 
voor het vak Dovencultuur op het lesrooster betekent 
erkenning van de eigen cultuur van doven en een 
bevestiging van hun identiteit. 
De Nederlandse Gebarentaal neemt een steeds belang
rijker plaats in in het dovenonderwijs. Daarmee wordt 
het ook tijd dat de cultuur die met deze taal verbonden 
is een plaats inneemt in het lesprogramma. 
Cultuuronderwijs beperkt zich niet tot kennisover
dracht alleen, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en de persoonlijkheidsvorming van dove leerlingen 
krijgen volop aandacht. Het onderwijs richt zich zowel 
op participatie in de eigen cultuur, op de dovencultuur, 
als op participatie in de Nederlandse samenleving. 
Vanuit de bovenstaande gedachte is in opdracht van 

de organisatie van het onderwijs en de aansluiting bij 
andere vakken. Het plan dient als basis voor de ontwik
keling van nieuw lesmateriaal. Dit proces zal in de 
komende jaren vorm krijgen. 
In het vak Dovencultuur maken de leerlingen onder 
meer kennis met de geschiedenis van het dovenonder
wijs, met maatschappelijke ontwikkelingen en met 
kunstuitingen voor en door doven. Ook de persoonlijke 
ontwikkeling, in relatie tot doven en horenden, neemt 
een belangrijke plaats in. 

Het Leerplan Dovencultuur is te bestellen bij de afde
ling Verkoop van het CED: telefoon 010 - 4071 593 / 666. 
Bijdrage in de productie- en verzendkosten € 4,54 voor 
dovenorganisaties; € 7,94.voor overige instellingen. 

Cursusinformatie 
OTOAKOESTISCHE EMISSIES 
17 mei 2002 

Het fenomeen van de otoakoestische emissies is In 1978 door Kemp voor het eerst beschreven. Het blijkt 
te bestaan Uit geluid, dat door de cochlea wordt gegenereerd tijdens en kort na de verwerking van een 
geluidstimulus of ook wel spontaan. Klinische toepassing van de emissies is nu mogelijk met name op 
het gebied van gehoor-screening en de cochleair-retrocochleaire differentiaal diagnostiek . Andere klini 
sche toepassingen zijn nog in onderzoek, zoals differentiaal diagnostiek van binnenoorslechthorendheid . 
Met de thans commercieel verkrijgbare registratieapparatuur is het toepassen van emiSSIemeting ook 

routinematig mogelijk 
Tijdens de cursus wordt behandeld 
• de fysiologische basIs van het verschijnsel otoa oestische emissie en de verschillende soorten emissies 
• instrumentatie · klinische relevantie van · Translent Evoked otoacoustlc Emissions (TEOAEs) 

• Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAEs) 

Het doel van de cursus is de deelnemers op de hoogte te brengen van deze nieuwe ontwikkeling op 
audiologisch gebied. Tevens wordt hen de gelegenheid geboden ook daadwerkelijk emiSSies te meten bij 
zichzelf of andere deelnemers . Met de verworven kennis en ervaring zal de deelnemer in staat zijn de 

toepasbaarheid van emissies in zIJn/haar kltnle te beoordelen en om verder zelfstandig kennis op dit 
terrein op te bouwen. 

Datum 17 mei 2002 Plaats Sophla KinderziekenhuIs Rotterdam, Dr. Molewaterplein 60, Rotterdam 
Bestemd voor KNO-artsen en KNO-artsen In opleiding, Audiologen en Audiologen In opleiding 
Aantal deelnemers Maximaal 25 Accreditering Deze cursus wordt geaccrediteerd door de Nederlandse 
Vereniging voor Keel-Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd -Halsgebied . Deelname geeft 
recht op 6 nascholingspunten Informatie EMCO. Erasmus MC T.av. Mw. M. de Haan Postbus 1738 

3000 OR ROTTERDAM Telefoon 010 - 4087584 Fax OIO - 408 9462 

E-maillnfo@emcofggeur.nl lnternetwwweur.nllfqglemco 
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STUDIEOCHTEND 

".000 DIGITALE WOORDEN ' 
Op vrijdag 19 april presenteert projectleider 
Leo Bonekamp het softwareprogramma '1000 digita

le woorden ' tijdens een bijeenkomst in Amersfoort. 
Het softwareprogramma is een oefenprogramma dat 
is ontwikkeld voor een woordenschat van circa 1000 
woorden voor 10- tot 16-jarigen, met name bedoeld 
voor allochtone kinderen met een auditieve handicap 
of spraak- entof taalproblemen. 
Voor leerkrachten uit het 2-3 onderwijs bestaat de 

mogelijkheid bij de presentatie aanwezig te zijn. 

De bijeenkomst heft het karakter van een studie-

ochtend : in een drietal lezingen zullen 
zowel achtergronden als het gebruik 

van het programma worden belicht . 
Elke deelnemer ontvangt aan het eind 
van de ochtend een exemplaar van het 
programma. De ochtend wordt gehouden 
bij het CPS in Amersfoort. 

Voor informatie over het programma: Leo Bonekamp 

(projectleider ICT en Uitdagend Onderwijs) Postbus 

1592, 3800 BN Amersfoort l.bonekamp@cps.nl 

• 
Nieuwe naam en nieuw logo 

Na de fusie tussen de doveninstituten Effatha, 

Guyot en met ingang van 1 januari 2002 de 
Amsterdamse Weerklank is de Effatha Guyot 
Groep ontstaan. Naast een nieuwe naam presen

teerde de organisatie ook een nieuw logo. De fusie 

is tot stand gekomen om onderwijs, zorg en ande

re vormen van dienstverlening zo dicht mogelijk 

bij de cliënt te brengen. Tevens moet het samen
gaan een bundeling aan kennis en toenemende 
professionalisering in de hand werken. Een 
belangrijk element hierin speelt de visuele com
municatie, een specialisme uit de Effatha Guyot 

Groep. 
De Effatha Guyot Groep verleent diagnostiek, 
onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, 

slechthorenden en communicatief beperkten. 

Dit geschiedt vanuit meer dan 25 locaties. 

De organisatie telt 1.500 medewerkers . 

DE FODOK VESTIGT MET EEN OPVALLENDE FOLDER DB 

AANDACHT OP HET LESPAKKET 'WAT JE PBST BEN JE 

ZBLF'. IN DE BROCHURE 'DOVB KINDEREN EN PBSTEN OP 

DE REGULIERE SCHOOL' NOEMT DE FODOK EEN AANTAL 

TIPS DIE KUNNEN LEIDEN TOT HBT SIGNALERBN VAN 

PESTGEDRAG. OOK BIEDT DE BROCHURE ENIGE AANBE 

VELINGEN DIE PESTGEDRAG MOETEN UITSLUITEN. 

DOOFHEID BEMOEILIJKT DE COMMUNICATIE EN DAT 

MAAKT EBN DOOF KIND KWETSBAAR . IN EEN OMGEVING 

VAN VOORAL HORENDEN BRBNGT DAT RISICOFACTOREN 

VOOR DOVEN MET ZICH MEE. KINDEREN DIE GEPEST 

Henk Bakker voonltter Raad van Bestuur 
IHatha Guyot Groep 
Met ingang van 1 april 2002 fungeert de heer 
Henk Bakker als voorzitter van de Raad van 

Bestuur van de Effatha Guyot Groep. In deze func
tie zal Bakker aan de op 1 september 2001 gefu

seerde zorg- en onderwijsorganisaties voor doven, 

slechthorenden en communicatief beperkten ver
der vormgeven. De nieuwe preses is voorzitter 
van de Raad van Bestuur van de Stichting 

Universitaire en Algemene Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland . Ook maakt 
Henk Bakker deel uit van de Provinciale Staten in 
Groningen. 

Effatha § Guyot Groep 

WORDEN ZULLEN DAT DOORGAANS NIET VLUG UITEN, 
TOCH IS HET MOGELIJK DOOR BNKELE SIGNALEN OP 

TE MERKEN. DB FODOK-FOLDBR GEEFT EEN 
OPSOMMING VAN DEZB SIGNALEN. 

OOK BIBDT DE FOLDER DE GEBRUIKER EEN 

AANTAL ALGBMENE TIPS DIE VAN BELANG 
ZIJN BIJ DE COMMUNICATIE MET DOVE 
KINDEREN. 

DB FODOK BEVEELT SCHOLEN HET 
LESPAKKET ' WAT JE PEST BEN JE 

ZELF ' AAN. HET PAKKET BESTAAT UIT 

EEN VIDEO, TWEE PESTSCHRIFTEN' EN 

EEN DOCENTENHANDLEIDING. EEN PROEF 

PAKKET IS TE VERKRIJGEN VIA Duo/JoPLA 

TE UTRECHT, TELEFOONNUMMER 030 - 2155188 . 

DE FODOK IS TE BEREIKEN VIA POSTBUS 754, 

3500 AT UTRECHT, TELEFOON 030 - 290 03 60, 

E-MAIL FODOK WXS.NL; WEBSITE : WWW.FODOK.NL 

Woon wensen en zorg
behoeftes van dove ouderen 
De Afdeling ROS (Research, 
Development en Support) 
van Instituut voor Doven / 
Mgr. Terwindtstichting 
verrichtte samen met het 
Kenniscentrum voor 
Revalidatie en Handicap in 
Hoensbroek uitgebreid 
onderzoek naar de woon
wensen en zorgbehoeftes van 
dove ouderen. De uitkomsten 
zijn inmiddels in een eind
rapportage bijeengebracht en 
uitgegeven. 
Een van de uitkomsten luidt 
dat dove ouderen de wens 
hebben zo lang mogelijk zelf 
standig te blijven wonen, 
eventueel met de nodige 
thuiszorg Aan technische 
ondersteuning blijkt dan een 
grote behoefte. Om tegemoet 
te komen aan de wensen van 
de ouderen dienen allereerst 
de behoeften helder gefor 
muleerd te zijn. 
Ouderen hebben steun daar 
bij nodig. Lokaal en regionaal 
moet het woonzorgaanbod 
zijn georganiseerd, met steun 
vanUit gespecialiseerde 
instellingen. In de eindrap 
portage zijn alle elementen 
met betrekking tot de woon 
wensen en zorgbehoeftes 
nader uitgewerkt De eind 
rapportage met eventueel 
bijlagenbundel is te bestellen 
via wwwivd.nl (cidv pagina) 
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Van Horen Zeggen is een uitgave van de VeBOSS/VEDON, 
Nederlandse Vereniging ter bevordering van het onderwijs, de zorg 
en begeleid ing va n a uditief en/af communicatief beperkten en de 
FE NAC, Federa tie Nederlandse Audiologische Centra. 

VeBOSS/VEDON 
• T van Munnen, voorzi tte r 
• F.Saan, vice voorzi tter 
• H. Brouwer, secretaris 

Hoofdredactie Mw. M.e. Bruins 

Eindredactie Dhr. F. e. M. Mollee 

Redactie 

• A.P e. Broerse, penningmeeste r g iro 3554500 
.n.v. Penningmeester VeBOSS te Utrec ht 

FE AC 
• J. de lein, voorzitter 
• J. Brokx, penningmeester 

• Mw. N. Hoiting • Dhr. A. Koele • Mw. A.E. Bron • H. de Wit-Fleer, secretaris 
• Mw. M.e. Bruins • Dhr. F.e.M. Mollee • Dhr. P. van Veen 
• Dhr. H. Knoors • Dhr. W. Geurts • Mw. e. Slofstra-Bremer Ambtel.j secretariaat en ledenadministra tie VE DO N, 

VeBOSS en FENAC 
Dhr. drs. M. H. Strik Postbus 222, 3500 AE Utrec ht Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen 

pos tb us 222, 3500 AE Utrech t, tel. 030 - 2769970 
fax 030 - 27 12892 (wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 

030 - 276 99 70 (VeBOSS/Vedon) en 0 30 - 276 99 0 2 (FENAC) 
Bezoe adres: Christiaa n Kra mmlaa n 2 Utrecht 

Fotografie H. Op den Kamp 

Illustrator Jef Horvers 

Vormgeving/lithografie AVEQ-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Gra fax 

• 

tel.:030 - 2769970 fax. '030 -27 12892 

oplj aanleveren vóór 
1 1 februari - 7 april - 1 september - 20 oktobe r 
opij, ingeleverd voor deze data za l za mogel ijk in de eerstvolgen

de uitgave van de geldende jaargang gepubliceerd worden. 

Verschijningsfrequentie 4 x per laar 
Abonnementsprijs € 23,- per jaa r Losse nummers € 8 ,
(exclUSief verzendkosten voor a bonnees in het bu itenland) 
Indien u vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement 
niet hebt opgezegd , wordt d it a utomatisch met een jaar ve rlengd . 

AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 

1816 M8 Alkmoor Audiologisch Centrum Holland Noord Rubensloon 2·6 072-5141050 072-5141060 
3815 OP Amersfoort Audiologisch Centrum Amersfoort Zangvogelweg 150 033-4726854 033·4755133 secretorioot@profgraenstichting.nl 

Prof. J.J . Groen Stich~ng 
11 05 AZ Amsterdom AMC KNO Audiologisch Centrum Meibergdreef 9 020-5664013 020·5669068 
1081 HV Amsterdom Audiologisch Centrum Acodemisch De Boeleloon 11 17 020-4440969 020·4440983 oudiologie@Vumc.nl 

Ziekenhuis VU P.B. 7057, 1007 MB Amsterdom 
1062 BE Amsterdom Somenwerkende Audiologische Derkinderenstroot 1 020-6171814 020·6691003 odmin@soco.nl 

Centra Amsterdom 
4624 VT Bergen op Zoom AC Bergen op Zoom BoerhooveplelO 3b 0164·266599 0164·238173 
4811 SW Breda Audiologisch Centrum Bredo Adrioon von Bergenstroot 232 076·5204130 076·5156611 ocb@octilburg.nl 
2501 VP Den Hoog Hoogs Audiologisch Centrum Effotho Longe Lombordstr. 35, PB 848 070·3848300 070·3805634 
5602 BH Eindhoven Samenwerkende Audiologische Costiliëloon 8, PB. 1322 040-2911888 040·2911889 info@oc·eindhoven.nl 

Centro Eindhoven 
5629 CH Eindhoven Sint Morie (P.B. 1447, 5602 BK) Castilië loon 8 040-2413515 040·2412285 info@sintmorie.nl 
4461 LT Goes Audiologisch Centrum Goes Von Dusseldorpstroot 7 0113·250342 0113·251696 
9700 RB Groningen Academisch Ziekenhuis Groningen KNO Hanzeplein 1, P.B 30001 050-3612700 050·3611792 
7550 AK Hengelo S~chtlOg Audiologisch Centrum Twente Geerdinlc.sweg 139·35, P8. 446 074·2917301 074·2503822 info@oclwente.nl 
6432 CC Hoensbroek Hoensbraeck Audiologisch Centrum Zandbergsweg 111 045·5282904 045·5282909 
8932 NJ leeuwarden Stichting Audiologisch Centrum Frieslond Verlengde Schrans 35 058·2801586 058·2801361 ocfinfo@ocfrieslond.nl 
2300 RC leiden Audiologisch Centrum von het Albinusdreef 2, PB. 9600 071-5262440 071-5248201 oudc@lumc.nl 

leids Universitorr Medisch Centrum 
6202 AZ Moostricht Audiologisch Centrum Academisch P. Debyeloon 25, P.B. 5800 043-3877580 043·3875580 

Ziekenhuis MaastrICht 
6500 HB Nijmegen Audiologisch Centrum van het Ph. Van Lelldenloon 15. PB.9101 024-3617208 024·3617715 

51. Rodboudmkenhuis Nijmegen 
3015 GD Rotterdam Audiologisch Centrum Erosmus Or. MolewoterplelO 40 010-4633290 010·4634240 vondervelden@oudi.ozr.lnl 

universitoir Centrum Rotterdom 
3000 CB Rotterdom Gehoor· en Sproolc.centrum (kinderen) ARSophlO indewe enhuis P.B. 2040 010-4636073 010-4636472 aukes@knos.azr.nl 
3031 BA Rotterdam Stichting Audiologisch Centrum Rotterdam Ammonplein 8 Ol 0-4132280 010-4149483 info@ommon.nl 
5271 GD Sint·Michielsgestel Diognos~sch centrum IvO/ MTS Theerestroot 42 073-5588111 073·5512157 
5025 JB Tilburg Stichting Audiologisch Centrum Tilburg e.o. Korvelseweg 61 013·5362042 013·53611 04 info@octilburg.nl 
3500 AE Utrecht Federane van Nederlandse Postbus 222 030-2769902 030·2712892 info©fenac.nl 

Audiologische Centra (FENAO 
3584 CX Utrecht Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelbergloon 100 030-2507720 030·2522627 

KNO oudiologisch Centrum PB. 85500, 3508 GA Utreehl 
3584 EA Utrecht UMC, Locone Wilhelmino KindefZle enhuis Lundloon 6 030-2504902 030·2505314 

Slem-, Sprook·, Too~ en Gehoorcentrum Postbus 85090, 3508 AB U ree I 
3563 CM Utrecht Audiologisch Centrum Utrecht Soa Poo1011reel 1 030-2617340 
5912 HL Venlo Haensbraeck Audiologisch Centrum SI. Ap nlensgos UIS Tegelseweg 210 077·3205097 077·3206125 HACvenla@zonnel.nl 
8011 GC Zwolle Stichting Audiologisch Centrum Zwolle Oosterloon 20 038-4218711 038·4255321 

30 I VHZ JAARGANG 43 NUMMER 1 APRil 2002 



1323 BP Almere De Klimop Rossinistroot 5 036-5364814 036-5366386 klimop@x4olLnl 
1300 BN Almere Stichting Gewoon Anders Postbus 1599 036-5302012 stichhng@gewoononders.nl 
3814 TL Amersfoort ACC Prof. Groenschool Kortenoerstraat 10 033-4799313 033-4700305 occpgs@occ-expertise.com 
3815 KZ Amersfoort ACC Prof. Groenschool Fürglerplein 7-8 033-4723574 033-2580024 occpgs@occ-expertise.com 
1062 CJ Amsterdom Prof. H. Burgerschool Jon Sluijterstroot 5 02D-3460230 020-6176021 prof.h.burgerschool@Wolmoil.nl 
1062 (J Amsterdom J.e. Ammonschool J. Sluyterstroot 9 02D-6178617 02D-6178637 ommon@guyot.nl 
1064 BX Amsterdam Dep. J.e. Ammonschool Herman de Monstr. 1 02D-613280 1 02D-4110428 ommon@guyot.nl 
1063 EX Amsterdam Alex. G. Bellschool -V.5.0. Burg. Eliasstraat 76 02D-6131133 020-6149273 ogbell@x401l.nl 
1062 BK Amsterdam Alex. Roozendoolschool Jon Tooropstraat 13 02D-3460 111 02D-617290 1 o.roozendolschool@worldonline.nl 
1062 BK Amsterdam Mgr. Herrnusschool Jon Tooropstroot 11 02D-6179696 020-615llS6 MgrHermusschool@compuserve.com 
6821 LK Arnhem Dr. P.e.M. Bosschool Hommelseweg 403-A 026-4423293 026-3702277 pcmbosschool@wxs.nl 
6821 lK Arnhem De Stijgbeugel- V.5.0. Hommelseweg 403 026-4454497 026-44 50661 vsostljg@bortnl 
4824 Dl Arnhem Zorgcentrum "De Winden" 5priekmonloon 16 026-4464963 026-4463574 vsostijg@bort.nl 
6823 Je Arnhem Dienst Ambulante Begeleiding SEC Bonte Wetering 89 026-3705850 026-3705851 
4812 GE Breda De Spreekhoorn ~irk Hortogstroot 10 076-5212352 076-5142325 despreekhoorn@spreekhoorn.nl 
3300 AC Dordrecht lesploots Dordrecht (Kon Ammonsl1chting) W. Pyrmontweg 20 P.O. 132 078-6137671 078-6137681 lesplootsdordrecht@ommon.nl 
9207 BK Drachten De Skelp Wetterwille 70 0512-514974 0512-515340 info@skelp.nl 
3972 LB Driebergen ACC Dienstverlening Hoofdstraat 78 0343-513320 0343-452366 dienstverlening@occ-expertise.com 
5629 CH Eindhoven Instituut Sint Morie Castiliëloon 8 04D-2413515 04D-2412285 stmorle@ioehv.nl 
5629 CC Eindhoven School de Horst Toledoloon 3 040-2429402 04D-2483479 dehorst@ioehv.nl 
5629 CC Eindhoven School de Beemden (8·20 jr.) Toledoloon 1 04D-2424255 04D-2422365 beemden@loe.nl 
5628 WE Eindhoven School de Beemden (3-8 jr.) Leuvenloon 23 04D-2425728 04D-2416538 leuven@ioe.nl 
5629 CC Eindhoven Ekkersbeek -V.5.0. Toledoloon 5 04D-2423355 04D-2483884 VSO@ioehv.nl 
7500 AR Enschede Het Maatman-S.O. Postbus 667 053-4803050 053-4803052 e.koppen@stg-mootmon.nl 
7500 AR Enschede Het Maatman - V.5.0. Postbus 667 053-4803051 053-4803053 e.koppen@stg-mootmon.nl 
7521 EC Enschede Zorgcentrum de Cirkelboog G.J. van Heekstraat 173 053-4345311 053-4309667 Enschede@ivd.nl 
4461 OS Goes De Kring Postbus 2049 0113-213407 0113-228717 kring@zeelondnet.nl 
4460 MA Goes de Kring -V.5.0. Postbus 2049 0113-213407 0113-216147 kring@zeelondnet.nl 
2531 PW 's-Grovenh. Cor Emousschool Twickelstroot 5 07D-3948994 07D-3962000 cor-emous@plonet.nl 
6561 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool Nijmeegseboon 210 024-6841790 024-6841473 mgr.terwlndtschool@srob.nl 
6561 KE Groesbeek de Wylerberg- zorginstelling Nijmeegseboon 21 024-6848555 024-6842154 
9721 X8 Groningen Or. J. de Groofschool - V.5.0. Ino Boudielplonts. 9 050-5255190 05D-S261265 dgs@homenl 
9737 HK Groningen Tine Marcusschool Joltodoheerd 163 05D-5470888 05D-5470881 
9721 WO Groningen Internaten Groningen Bordewijkloon 1170 05D-5270840 05D-5271808 
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool Doslookweg 2 023-5246150 023-5246797 vongilse@knowore.nl 
9752 AC Horen (Gr.) Effotho Guyot Groep Rijksstraatweg 63 05D-5343941 050-5348487 

Guyotschool -S.O 05D-5343711 05D-5350449 so@guyotnl 
Guyotschool -V.5.0 05D-5343622 05D-5350454 vso@guyot.nl 

6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool Zandbergsweg 11 5 045-5636500 045-5636505 mgrhons@cuCl.nl 
2332 KV leiden De Weerklonk Robijnstraat 100 On5765149 071 -5720330 j.doomen@deweerklonk.nl 
2324 VN leiden De Weerklonk - VS.O. Obrechtstroot 4 On5761990 weerklonk@lIpnl 
6531 Pl Nijmegen Mortrous van Beekschool IJsbeerstraat 31 024-3559584 024-3502214 mortbeek@telebyte.nl 
6531 RR Nijmegen De Morwindt - V.5.0. Nijlpoordstroot 4 024-3567765 024-3540043 vso.de.morwrodt@tip.nl 
6531 MV Nijmegen De Open Cirkel -zorginstelhng Slotem. de BruInew. 248 020591919 024-3552365 
3031 BA Rotterdom Kon. Ammonstichting Ammonplero 6 01D-4132280 01D-4149483 rofo@ommonnl 
3011 CN Rotterdam L. W. Hildernisseschool Pierre Boylestroot 2 010-4135651 010-4110113 hlldernisseschool@ommon.nl 
3078 PE Rotterdam Or. F. Hogewindschool Krooyeveldstroot 2 01D-4821088 01D-4821885 hogewindschool@ommon.nl 
3067 PW Rotterdom PJ Evertseschool - V.5.0. Molmöpod 60 01D-4552318 010·4558407 evertseschool@ommon.nl 
3007 MA Rotterdam SJonkerenschool GUldo Gezelleweg 12 P. B 91030 Ol D-4329377 010-4196627 
3031 BA Rotterdam Rudolf Meesinstituut Ammonplein 2-4 Ol D-4132280 010-2135103 
3032 AD Rotterdam Rudolf Mees Instituut - V.5.0 . Heer Bokelweg 260 010-2436710 Ol D-2436713 
3032 AD Rotterdam Dienst Ambulante Begeleiding Heer Bokelweg 260 010-2436714 Ol D-2436717 ombulontebegeleiding@ommon.nl 
3042 CA Rotteldom Zorgcentrum Rotterdom Burg. Wijnoendtsloon 25 01D-4626092 Ol D-41 56044 
2287 EE Rijswijk Oe Voorde Bazuinloon 20 07D-3943042 07D-3944629 school@Voorde.scoh.nl 
1740 AK Schagen Burg. de Wildeschool Meerkoet 25 - PB .430 0224·214896 0224-298945 burgemeesterdewrlde@quicknet.nl 
1741 MC Schagen O.5.G. Hendrik Mol- V.5.0. Hoep 28 0224-214071 0224-296079 hendrrkmol@multlweb.nl 
5m GD St-Michielsg. Instituut voor Doven Theerestroot 42 073-5588111 073-5512157 info@lvdnl 
3523 CL Utrecht Het Rotsoord Rotsoord 36 030-2525000 03D-2525000 rotsoord@wxsnl 
3523 HB Utrecht Het Rotsoord - V.s.O. Slotloon 37 030-2888747 030-2888747 rotsoord xS.nl 
3563 VJ Utrecht ACC Beltho Muller school Sonto Cr uz dreef 30 030·2612404 03D-2662024 occ. bms@occ-expertise.com 
3563 EN Utrecht ACC De Toolkrrng Agovedreef 92 03D-2660875 030·2613419 toolkrrng@occ-expertlse.com 
3563 EP Utrecht ACC Alfonso Corti school -VSO . Boodreef 2 030-2621227 03D-2618385 ocs@occ-expertlse.com 
3571 XH Utrecht Het Klankbeeld Cohenloon 6 03D-2734827 03D-2940836 klon beeldcohenloan@hetnetnl 
5263 EE Vught Eikenheuvel - afd . LV O. Helvoirtseweg 189 073-5588111 073-5588516 8lkenheuvel@lvdnl 
5261 lB Vught Morrella - afd . I.V.O. Laagstraat 1 073-5588111 073-558865 1 morrello@ivdnl 
2716 KS Zoetermeer Effatha Guyat Groep Zalkerbos 330 079·3294500 079·3294600 Info@effothoguyot nl 
8022 OZ Zwolle Enkschool Jon Buschstroot 6 038·4554400 038·4218088 en @en s(hooLnl 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen . telefoon en faxnummers van scholen en instituten direct door aan de eindredactie 
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@o~ 
your digital partner 

SENSO+. U ziet niet alleen de wereld 
om u heen. U hoort 'm ook. 

Als u erbij wilt horen, neem dan geen halve maatregelen HOOR. Met SENSO+, 
de nieuwste digitale hoortoestellen Want laten we eerhJ zIJn, de wereld 
IS toch te mooI om niet gehoord te worden 7 

Veen huis Medica/ Audio 8. V. • Ouverture/aan 2 • Postbus 108 . 2800 AC Gouda 

E-mail: info@veenhuis.n/ Internet: www.veenhuis.n/ 
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