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Maakt u zich als lezer van Van Horen Zeggen voor even los van 'de grote ons omringende wereld'. Focus uw blik 
eens op het gebied waaraan dit blad haar bestaansrecht ontleent. U bemerkt ongetwijfeld een vrijwel onophou
delijke golf aan bewegingen. Bewegingen die al geruime tijd de aandacht opeisen, wellicht ook u als betrokkene 
beroeren, steeds tot nieuwe actie aanzetten. Denk aan de WEC of de REC of aan het Rugzakje. Geen van alle zijn 
ze van de baan natuurlijk, maar als gevolg van de kabinetsperikelen is intussen sprake van enige stagnatie. 
Terwijl juist de beoogde aanstaande invoering verschillende werkvelden binnen 'onze' sector nadrukkelijker bij
een bracht dan ooit. Wat Van Horen Zeggen daarmee van doen heeft vraagt u zich af? De redactie hecht eraan de 
actualiteit op de voet te volgen. Zij wil ontwikkelingen en relevante literatuur blijven opmerken, deze onder uw 
aandacht en binnen handbereik brengen. U kunt zich inhoudelijk mogelijk verrijken en dit blad kan er gaande
weg verder door rijpen. Contacten met auteurs, mensen die iets te melden hebben, zijn dan de basis. Bij het jaar
lijkse congres van vakgenoten uit diverse disciplines, ditmaal in Lunteren, kwamen ook deze -potentiële- auteurs 
bijeen. Een enorme variëteit en bundeling aan kennis en expertise, een haast onmetelijke bron waaruit 
Van Horen Zeggen kan of hoopt te kunnen putten. Met de bijdrage van een der sprekers, Harry Knoors, opent 
deze tweede editie van jaargang 43. In dit eerste artikel zet Knoors de contouren neer van een pedagogisch kader 
voor kinderen met gehoor-, spraak- en taalproblemen. Hij gaat op zoek naar de betekenis van het begrip 'goede 
praktijken' in onze sector en de wijze waarop die voor de doelgroep zijn te definiëren. Met enkele voorbeelden 
zet de auteur zijn uiteenzetting kracht bij. En dan, hoe evalueer je 'goede praktijken', welk instrumentarium 
past daarbij? Bijna naadloos sluit het artikel van Rob Boerman, 'Het opstellen van het handelingsplan' bij het 
openingsartikel aan. Boerman stelt het kind centraal. Het kind, maar evenzo de ouders met hun zo specifieke 
vragen ten aanzien van de gewenste aanpak, verdienen en krijgen de aandacht. Stel bij het maken van afspraken 
vooral de prestaties van de experts centraal, betoogt Boerman. Bij het derde artikel, '1000 digitale woorden' van 
Leo Bonekamp, zoomt Van Horen Zeggen nog verder in. Het speciaal onderwijs telt veel allochtone leerlingen, zo 
ook met auditieve of met spraak taalproblemen. Met name voor deze groep is het softwareprogramma 
'1000 digitale woorden'ontwikkeld. Bonekamp geeft een helder doorkijkje in het programma. U als lezer hebt de 
keuze. Vanuit het brede perspectief van het hoofdartikel uw blik scherp en vervolgens nog scherper stellen. 
Met deze Van Horen Zeggen denkt de redactie een breed publiek te kunnen bereiken. De overige - vaste - rubrie
ken dragen bij aan het beeld dat deze 'kleine wereld' een zeer boeiende kan zijn. 

Willem Geurts 
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V E B O S S / V E D O N CONFERENTIE IN 

TEKEN VAN 'GOOD PRACTICE' 

'IK WIL IN DE ROL VAN EXPERT GROEIEN' 
Peter van Veen, l id van de redact ie 

Op n en 12 mei vond in Lunteren de jaarlijkse VeBOSS/VEDON conferentie 
plaats. Ruim 700 mensen dachten met elkaar na over hun rol als expert 
en de expertise die ze leveren. Naast veel praktijkvoorbeelden in work
shops stonden drie lezingen op het programma. Onderstaand artikel 
geeft verslag van de lezingen. 

'Ik wil in de rol van expert groeien.' Met dit antwoord 
van één van de conferentiebezoekers werd duidelijk 
hoe de VeBOSS en VEDON-leden zichzelf beoordelen 
in de Regionale Expertise Centra. Deze reactie volgde 
op een vraag van spreker Peter Peene aan zijn luiste
raars in de zaal. De directeur van IMAGO 
Onderwijsontwikkeling vuurde een groot aantal 
vragen in sneltreinvaart op de zaal af. Welke beelden 
roept een expertisecentrum op? Wat verwachten 
cliënten van een expert? Zijn wij in staat op de 
vragen van cliënten te antwoorden? Durven wij te 
kijken naar onszelf? En: Moet je gek zijn om tegen
woordig een baan in het onderwijs te kiezen? 
'Jullie worden expert genoemd', riep Peene. 'Zegt u dit 

iets?' De reacties relativeerden dit beeld enigszins. 
Een cliënt in de zaal merkte op: 'Ik verwacht van 
medewerkers dat ze ouders ook als expert gaan zien. 
Maar dan moet er nog wel heel gebeuren. Ik wil dat 
het liefst in samenspraak doen.' 
Peene schetste vervolgens een beeld van de ingrijpen
de veranderingen die plaatsvinden binnen de doven-
instituten en de scholen voor slechthorenden en kin
deren met ernstige spraaktaalmoeilijkheden. Zijn 
betoog met kreten als marktgericht, toegevoegde 
waarde, strategisch denken en competentieontwikke
lingen werd enigszins gelaten aangehoord. Voor veel 
bezoekers blijven dit zaken die ze op de werkvloer 
moeilijk kunnen vertalen. 

Onderzoek leert volgens Peene dat cliënten vooral 
waarde hechten aan veiligheid, deskundigheid en 
goed overleg. Dit vraagt volgens hem voor professio
nals meer scholing, verhoging van budgetten voor 
personeelsbeleid, salarisverbetering en begeleidings
trajecten voor medewerkers. 

Niet rooskleurig 

Een onderzoek met handopsteking liet zien dat het 
hieraan volgens de zaal ontbreekt. Zo antwoordde 
ongeveer 20 procent van de bezoekers positief op de 
stelling of hun school of instituut de ontwikkeling 
van haar medewerkers actief ondersteunt. Iets posi
tiever werd gereageerd op stellingen als: In ons insti
tuut worden mensen aangemoedigd prestaties te 
verbeteren. En: Er is erkenning voor mijn inzet. 
De volgende stellingen werden door minder dan 
10 procent van de zaal positief beantwoord: 
Wij hebben een vastgesteld beleidsplan met doel
stellingen die door iedereen begrepen worden. 
Alle medewerkers weten hoe ze zelf een bijdrage 
leveren aan de doelen van de organisatie. Scholing 
in ons instituut is effectief. 

Al met al leverden de rondjes handopsteken een wei
nig rooskleurig beeld op. Opvallend was vervolgens de 
reactie van de zaal op de stelling dat de ontwikkeling 
van mensen de kwaliteit van het werk verbetert. 
'Slechts' 60 procent reageerde hierop positief. Een ver
klaring kan misschien gevonden worden in het aantal 
handen dat omhoog ging op de stelling: Mensen zijn 
zich bewust van de invloed van jezelf ontwikkelen op 
prestaties. Ongeveer 40 procent stak een hand op. 

Meten resultaten 
'Zijn wij in staat de onderwijsresultaten te meten van 
ons cluster-2 onderwijs', vroegen Marjan Bruins en 
Marjan Elzer zich af. Ja, antwoordden ze stellig. 
'Wij denken dat we niet alleen uit kunnen gaan van 
de individuele doelen passend bij ieder gehandicapt 
kind. Er zijn externe maten waaraan we het effect en 
dus ook de kwaliteit van ons onderwijs kunnen afme
ten. Daarbij moeten we de individuele aandacht niet 
loslaten, maar combineren met de verworvenheden 
van onderwijsplanning die ook in het regulier onder
wijs worden gebruikt.' Marjan Bruins liet aan de hand 
van een voorbeeld uit het regulier onderwijs zien hoe 
dit kan. 'In het speciaal onderwijs kun je in tempo en 
niveau differentiëren ten opzichte van het regulier 
onderwijs. Je kunt spreken over minimumdoelen voor 
cluster 2 doelgroepen en streefdoelen.' Volgens haar is 
het van groot belang doelen en middelen uit elkaar te 
halen. 'In het schoolplan en de daaruit afgeleide 
groepsplannen staat omschreven wat er nodig is om 
de doelen te kunnen bereiken: de middelen en de 
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tussenstappen die je neemt om de einddoelen te 
bereiken: de subdoelen. Zo kun je een schoolplan en 
een groepsplan maken op basis van de kerndoelen of 
de doelen basisvorming. Bij ieder doel vermeld je het 
tussendoel en de middelen. Leerlingen in de groep 
volgend deze ontwikkelingslijn. Pas als een leerling 
niet met het groepsplan mee kan, wordt een indivi
dueel handelingsplan gemaakt. Daarin staat alleen 
wat afwijkend is van het groepsplan.' 

Taalvaardigheden 
Marjan Elzer haakte hierop in met de opmerking dat 
in de kerndoelen voor het primair onderwijs en de 
basisvorming mondelinge taalvaardigheid van het 
Nederlands wordt verondersteld. In cluster 2 wordt 
echter niet aan deze voorwaarde voldaan. 'Expliciet 
aandacht besteden aan alle ontwikkelingsaspecten in 
voorwaardelijke zin is een must. Het is aan ons er 
voor te zorgen dat de stoornis die weliswaar tot een 
onderwijsbeperking leidt, niet ook nog een sociaal, 
emotioneel en maatschappelijke handicap wordt', 
hield ze de zaal voor. Het taalaanbod op allerlei 
manieren aanpassen is volgens haar dan ook noodza
kelijk. Vervolgens zette Elzer aan de hand van 
verschillende voorbeelden uiteen hoe kinderen leren, 
tegen welke problemen ze kunnen aanlopen en hoe 
leerkrachten hiermee kunnen omgaan. 
Aan het eind van haar betoog gaf ze een aantal aan
bevelingen. Ze pleitte onder andere voor meer des
kundigheid op scholen in z'n algemeenheid wat 
betreft de specifieke gevolgen van een stoornis in de 
moedertaalverwerving. 'Die deskundigheid is ook 
voor leerkrachten zelf van groot belang opdat zij zich 
gesteund en gewaardeerd voelen bij het zoeken naar 
en toepassen van andere dan talige middelen om de 
kinderen te onderwijzen, te vormen.' Daarnaast hield 
ze een pleidooi voor het benutten van de sterke kan
ten van leerkrachten, een juiste groepsindeling, meer 
uitwisseling door en met andere schooltypes en meer 
aandacht voor de specifieke problematiek van slecht
horende leerlingen. Tenslotte concludeerde ze: 
'Communicatie is geen vak, maar iets wat je doet. 
Hetzelfde geldt voor taal en de sociale en emotionele 
vorming. Daar ben je de hele dag mee bezig en dat 
moet dus verantwoord en professioneel gebeuren. 
Mensen die dat kunnen, verdienen veel respect want 
we zien en lezen in ons dagelijks leven maar al te 
vaak dat dit niet verantwoord gebeurt.' 

Onze pedagogiek 
'Goede praktijken' in 'onze' pedagogiek. Deze naam 
droeg de lezing van Harry Knoors. Hij werkt op het 
Instituut voor Doven/Mgr. Terwindtstichting en is 
verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Knoors ging in zijn lezing op zoek naar de betekenis 
van 'Goede praktijken' in scholen en zorginstellingen 
voor kinderen en jongeren met gehoor-, spraak-, 
en/of taalproblemen.'Onderscheidt ons pedagogisch 
handelen zich van dat van anderen, die werken met 
kinderen zonder beperkingen in de communicatie', 
vroeg Knoors zich af. Ja, meent hij. 

Al staat die nog niet helder en 
overzichtelijk op papier. 
Volgens hem rust de peda
gogiek van cluster 2 op drie 
theorieën, namelijk het sociaal 
constructivisme, de dynami
sche systeemtheorie en de 
ecologische benadering van 
menselijke ontwikkeling 
'Wat betekent dit theoretisch 
kader nu voor onze pedago
giek', vervolgde hij. Allereerst 
wijst het op de centrale rol van 
communicatie voor de ontwik
keling van een kind. Het kind 
ontwikkelt en leert door actief 
betekenis te verlenen aan de 
wereld om hem heen. Voor deze 
betekenisverlening zijn com
municatie en interactie van 
doorslaggevend belang. Vanuit 
het geschetste kader kunnen 
we ook conclusies trekken dat 
opvoeden en onderwijzen geen 
eenrichtingsverkeer zijn. Het kind ontwikkelt zich
zelf, het kind leert actief en in hoge mate autonoom, 
en wij, opvoeders, scheppen hiervoor gelegenheden. 
Wij richten de omgeving zodanig in dat het kind 
eraan kan leren. Of dat kind nu ernstige communica
tieproblemen heeft of niet.' Volgens Knoors draait het 
in de pedagogiek van cluster 2 om de vraag hoe wij 
communicatieve barrières slechten. 'Welaan, onze 
pedagogiek reikt ons hiertoe strategieën aan die 
zowel van toepassing kunnen zijn op de selectie van 
het meest passende communicatiemiddel als op de 
interactiepatronen die kind en opvoeder moeten 
doorlopen om ontwikkeling mogelijk te maken.' 

Goede praktijken 

De term 'Goede praktijken' kent volgens Knoors een 
aantal elementen. Hij noemde: de praktijk leidt tot 
beoogde resultaten, de praktijk is superieur aan ver
gelijkbare praktijken, de kwaliteit is vastgesteld op 
basis van ervaring en wetenschappelijke onderzoek, 
de kwaliteit is op betrouwbare wijze vastgesteld en 
de vaststelling van de kwaliteit is up-to-date. 
Knoors zette vraagtekens bij een landelijk systeem 
van verplichte tests om kwaliteit af te dwingen. 
'Volgens de Britse hoogleraar Onderwijskunde 
MacBeath worden kinderen hierdoor uiteindelijk in 
hun functioneren test-driven. Dit gaat ten koste van 
hun creativiteit, hun vermogen om zelfstandig te 
denken en problemen op te lossen, zaken die uitein
delijk voor maatschappelijk functioneren van veel 
groter belang zijn, dan of je tests met goed gevolg 
kunt afleggen.' Hij pleitte dan ook voor een zelfevalu
atie. 'We moeten niet alleen anderen onze maat laten 
nemen, het getuigt van professionaliteit en lef als je 
dat als veld ook zelf doet.' In zijn lezing reikte Knoors 
hiervoor een aantal instrumenten aan 
(zie ook pagina 6 in dit tijdschrift). 

Peter Peene liet met 

gekleurde petten de zaal 

zichzelf beoordelen. 
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ARTIKELEN 

'GOEDE PRAKTIJKEN' IN 'ONZE' 

PEDAGOGIEK. VAN THEORETISCH 

CONCEPT TOT PRAKTISCH HANTEER

BAAR KWALITEITSINSTRUMENT 
Harry Knoors 

Samenvatting 

In dit artikel worden de contouren geschetst van een pedagogisch kader 
ten behoeve van kinderen en jongeren met gehoor-, spraak- en taal
problemen. Vervolgens wordt ingegaan op het concept 'goede praktij
ken', de relatie met kwaliteitsbeleid en de wijze waarop goede praktijken 
geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij wordt gepleit voor zelfevaluatie 
door zorg- en onderwijsinstellingen. Tot slot wordt kort aandacht 
geschonken aan mogelijke uitkomsten van zelfevaluatie in onze sector. 

Inleiding 

De context waarin medewerkers van onderwijs- en 
zorginstellingen voor kinderen en jongeren met 
gehoor-, spraak- en taalproblemen werken, wordt 
sinds enige tijd gedomineerd door de invoering van 
indicatiestelling in zorg en onderwijs, door de REC-
vorming in het onderwijs, door de totstandkoming 
van Landelijke Centra voor de Indicatiestelling in de 
Gehandicaptenzorg en door het verleggen van finan
cieringsstromen naar afnemers van zorg en onder
wijs: het persoongebonden budget en de leerlingge-
bonden financiering. Voor de betreffende scholen en 
zorginstellingen wordt het daardoor nog urgenter 
dan voorheen dat zij aan hun klanten duidelijk 
moeten zien te maken dat deze bij hen dienst
verlening moeten inkopen. Men moet hen duidelijk 
maken dat scholen en zorginstellingen voor mensen 
met ernstige communicatieve beperkingen de best 
mogelijke dienstverlening kunnen bieden en dat de 
in deze instellingen gehanteerde pedagogiek 
optimaal is als het gaat om het bevorderen van 
communicatie en taalontwikkeling. Duidelijk maken 
betekent in dit verband expertise expliciteren, de 
pedagogiek verhelderen en goede praktijken tonen. 

Een specifieke pedago
giek moet hecht veran
kerd zijn in theorieën 
over de ontwikkeling 
van kinderen. 

'Onze' pedagogiek 

Als het gaat om de verheldering van de pedagogiek, 
dan doet zich daarbij de vraag voor of er binnen zorg
en onderwijsinstellingen voor kinderen en jongeren 
met spraak-, taal- en gehoorproblemen wel van 'onze' 
pedagogiek gesproken kan worden. Onderscheidt zich 
het pedagogisch handelen binnen de betreffende 
zorg- en onderwijsinstellingen van dat binnen instel
lingen, waar gewerkt wordt met kinderen zonder 
beperkingen in de communicatie? In elk geval kan 
geconstateerd worden dat een specifieke pedagogiek 
ten behoeve van mensen met communicatieproble
men nog niet helder en overzichtelijk beschreven 
staat in een artikel of boek, hetgeen niet wil zeggen 
dat er geen aanzetten te vinden zijn. In het navolgen

de wordt een eerste houtskoolschets gegeven van wat 
een specifieke pedagogiek voor genoemde kinderen 
en jongeren zou kunnen behelzen. 
Alle kinderen aan wie scholen en zorginstellingen 
voor auditief en communicatief beperkten hun dien
sten aanbieden ervaren ernstige problemen in de 
communicatie. De toegang tot communicatie, in het 
bijzonder als het gaat om communicatie in gesproken 
taal, is bij hen belemmerd. Er is sprake van een ont
wikkelingsprobleem. Vandaar dat het voor de hand 
ligt om de een specifieke pedagogiek hecht te veran
keren in theorievorming op het gebied van de ont
wikkeling van kinderen. 

Dat maakt deze pedagogiek op zichzelf overigens nog 
niet onderscheidend van ander pedagogisch hande
len; echter, een theoretisch fundament is wel een 
eerste vereiste voor een stevige, transparante en kwa
litatief goede pedagogische visie. De voor auditief en 
communicatief beperkten te hanteren pedagogiek 
berust op tenminste drie peilers, op drie theorieën, 
namelijk 

- het sociaal constructivisme (Marschark, Lang & 
Albertini, 2002; zie ook Van Oers, 1995); 

- de dynamische systeemtheorie (Van Geert, 1994); 
- de ecologische benadering van menselijke 

ontwikkeling (Bronfenbrenner, 1979,1989). 

Relevante theorieën 

Vertegenwoordigers van het sociaal constructivisme 
gaan ervan uit dat de wereld zoals kinderen die leren 
kennen, grotendeels vorm krijgt onder invloed van de 
cultuur en de ervaringen die zij meenemen bij het 
leren. Kinderen ontwikkelen en leren niet als blanco 
personen, als tabula rasa. Het begrip van objecten, 
van handelingen of van gebeurtenissen wordt beïn
vloed door de kennis en de ervaringen die kinderen 
inbrengen en door het delen daarvan met anderen. 
De opvoeder is in dit proces als het ware een coach 
voor het kind. Hij of zij stimuleert ontwikkeling en 
leren als een sociale en culturele activiteit. Kennis is 
hierbij niet een product dat de opvoeder overdraagt 
aan het kind. Integendeel, de rol van de opvoeder is 
er veeleer een van bedenker van situaties waarin het 
kind zich kan ontwikkelen, waarin het kan leren, 
waarin het kennis construeert. In deze constructie 
van kennis speelt communicatie en sociale interactie 
een centrale rol. Ontwikkeling en leren zijn actieve 
processen, die in dialoog gestalte krijgen. 
De dynamische systeemtheorie sluit hier nauw bij 
aan. Het gaat hierbij om een theorie die het gedachte
goed van ontwikkelingspsychologen als Piaget, 
Vygotsky en Bruner in een context plaatst die de 
nadruk legt op het dynamische karakter van het ont
wikkelingsproces. De ontwikkeling van kinderen 
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wordt gezien als een sociaal proces. Dit proces kent, 

mede onder invloed van de vele kind- en omgevings

kenmerken, tal van onverwachte en onvoorspelbare 

kanten. Ontwikkeling is geen logisch geordend, 

lineair verlopend proces, maar eerder een proces vol 

van chaos en onvoorspelbaarheid. Deze chaos, deze 

onvoorspelbaarheid, deze variatie wordt geringer 

naarmate de ontwikkeling van een vaardigheid ver

der voortschrijdt. Deze ontwikkeling verloopt groten

deels via autonome patronen van zelforganisatie; 

een belangrijke st imulans voor het op gang brengen 

en houden van ontwikkeling zijn processen van 

co-constructie en co-regulatie. In dit opzicht sluit de 

dynamische systeemtheorie goed aan bij het gedach

tegoed van het sociaal constructivisme. Een kind dat 

zich ontwikkelt construeert concepten en betekenis

sen; het doet dat op basis van begeleiding door en 

informatie vanuit de omgeving: de primaire opvoe

ders zoals ouders, maar ook leerkrachten en groeps

leiding. Het proces dat hieraan ten grondslag ligt is 

dat van co-regulatie. De activiteiten van individuen, 

bijvoorbeeld van een opvoeder en een kind, smelten 

samen en leiden als gevolg daarvan tot een unieke, 

gezamenlijk gecreëerde set sociale acties. 

Ontwikkeling is dus niet het aanbieden van kennis 

en vaardigheden door de opvoeder, die vervolgens op 

basis van imitatie geleerd worden door het kind. 

De werkelijkheid van ontwikkeling kan niet drasti

scher verschillen van dit beeld. Dat wil overigens niet 

zeggen dat de rol van de opvoeder, de ouder met 

name, onbelangrijk is. 

Het is Bronfenbrenner geweest die met zijn ecologi

sche benadering van de menselijke ontwikkeling de 

aandacht heeft gevestigd op de rol van de omgeving 

bij de vroegkinderlijke ontwikkeling. Positieve rela

ties en communicat iepatronen tussen ouders en kind 

en tussen ouders en de leden van het grotere sociale 

netwerk, zijn bevorderlijk daar waar het gaat om de 

ontwikkeling van een stimulerende, aan het indivi

duele kind aangepaste, adaptieve opvoedingsstijl. 

Met andere woorden, om kinderen in situaties te 

brengen waar ontwikkeling mogelijk is, is niet alleen 

de interactie tussen ouders en kind van belang, maar 

zeker ook de bredere context waar in de ouders zelf 

als opvoeders functioneren. Deze bredere omgeving, 

het sociale netwerk dat ouders en andere opvoeders 

omvat, beïnvloedt de ouders, maar wordt ook door 

hen beïnvloed. De wijze waarop iemand een kind 

opvoedt, de wijze waarop iemand omgevingen 

creëert waar in het kind zich kan ontwikkelen en 

waarin het kan leren, is grotendeels het resultaat van 

patronen die aanwijsbaar zijn in bestaande maat

schappelijke systemen waarvan opvoeders deel uit

maken. Bij het bestuderen van de invloed van de 

ouders en van andere opvoeders op de ontwikkeling 

van het kind moet niet alleen gekeken worden naar 

kenmerken van de opvoeders zoals probleemoplos

send vermogen, sociaal-economische positie en oplei

dingsniveau. Juist de interactie van omgevingsken

merken met kenmerken van ouder en kind is van 

belang. Uit deze interactie van kenmerken kunnen 

aspecten naar voren komen die adaptief opvoeden 

waarborgen en daarmee bevorderlijk zijn voor de ont

wikkeling van kinderen, zoals wederkerigheid in het 

opvoedingsproces, de rol van de vader en de kracht 

van het sociale netwerk 

De implicatie van het bovengeschetste theoretische 

kader voor een pedagogiek voor auditief en commu

nicatief beperkten is allereerst dat aangegeven wordt 

dat communicatie een centrale rol speelt in de ont

wikkeling van een kind. Het kind ontwikkelt en leert 

door actief betekenis te verlenen aan de wereld om 

hem heen. Voor deze betekenisverlening zijn commu

nicatie en interactie van doorslaggevend belang. 

Vanuit het geschetste kader kan ook de conclusie 

getrokken worden dat opvoeden en onderwijzen geen 

eenrichtingsverkeer zijn. Het kind ontwikkelt zich

zelf, het kind leert actief en in hoge mate autonoom, 

en de opvoeders (ouders, groepsleiding, leerkrachten) 

scheppen hiervoor gelegenheden. Zij richten de 

omgeving zodanig in dat het kind eraan kan leren, of 

dat kind nu ernstige communicatieproblemen heeft 

of niet. Zij hebben daarbij wel oog voor situaties die 

voor een kind met communicatieproblemen meer of 

juist minder geschikt zijn voor ontwikkeling. Ze kun

nen als opvoeders met deze kinderen op een dusdani

ge wijze communiceren dat het kind zich begrepen 

weet en ook zelf deel kan nemen aan de interactie. 

Zij bieden het kind gelegenheid en middelen om zelf 

actief te leren communiceren met de wereld om zich 

heen. Omdat de ontwikkeling van een kind op alle 

gebieden, dus ook op het gebied van communicatie 

en taalverwerving in hoge mate onvoorspelbaar is, 

richten zij hun pedagogisch coachwerk in door mid

del van het voortdurend en nauwgezet volgen van de 

ontwikkeling. Dynamische ontwikkeling vraagt om 

dynamisch assessment! 

De kern van het pedagogisch handelen 

De belangrijkste vraag waarvoor opvoeders van kin

deren met ernstige communicatieproblemen zich 

gesteld zien, is 'hoe slechten wij communicatieve 

Kinderen leren door 
actief betekenis te 
verlenen aan de wereld 
om hen heen. 
Communicatie is hierbij 
van doorslaggevend 
belang. 
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barrières?'. Hier gaat het om de kern van het pedago
gisch handelen met kinderen en jongeren met ernsti
ge communicatieve beperkingen. Op welke wijze kan 
het kind in staat worden gesteld communicatie
middelen te leren hanteren? Hoe zorgt men ervoor 
dat communicatie van het kind met zijn omgeving 
kwalitatief rijker en tevens effectiever verloopt? 
Hoe kan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwik
keling ondanks communicatieve beperkingen zo goed 
mogelijk zijn beslag krijgen? Hiertoe kan men strate
gieën toepassen die zowel van toepassing kunnen 
zijn op de selectie van het meest passende communi
catiemiddel als op de interactiepatronen die kind en 
opvoeders moeten doorlopen om ontwikkeling moge
lijk te maken. Dit arsenaal aan strategieën valt uiteen 
in een drietal aan elkaar gelieerde gebieden, te weten 
revalidatie, compensatie en adaptatie van communi
catie. Revalidatie en compensatie zijn processen die 
vooral op het kind inwerken, adaptatie heeft met het 
inrichten van de omgeving te maken. Twee voorbeel
den van mogelijke arrangementen van strategieën 
om dit te verduidelijken. 

Voorbeeld i: een doof kind 
Om de communicatie met hun dove kind zo snel 
mogelijk op gang te helpen en om van hieruit het 
kind in staat te stellen taal te ontwikkelen, wordt 
ouders geadviseerd om in de communicatie met hun 
kind de Nederlandse Gebarentaal te gaan gebruiken. 
Voor hun dove kind is deze taal geheel toegankelijk, 
het kind ervaart in deze taal geen communicatieve 
barrières. Deze adviezen beogen het kind in de gele
genheid te brengen te kunnen compenseren voor 
tekorten in de gesproken taalontwikkeling: wie niet 
horen kan, moet zien! Daarnaast wordt ouders gead
viseerd om ook waar mogelijk met hun kind gespro
ken Nederlands te gebruiken. Het kind krijgt hoortoe-
stellen aangemeten. Bovendien wordt de ouders 
informatie verschaft over de mogelijkheid van coch-
leaire implantatie. Ouders worden begeleid in het 
inrichten van communicatieve situaties om hun kind 
het aanwezige restgehoor zo goed mogelijk te laten 
benutten: hooropvoeding. Adviezen en begeleidings

traject mikken op revalidatie van de resterende 
gehoorfunctie. 
Om het effect van de hooropvoeding te versterken 
wordt ouders geadviseerd de akoestische omstandig
heden in hun huis te verbeteren. Om geluidssignalen 
voor hun kind zichtbaar te maken, gaat men over tot 
aanschaf van flitsbel en trilwekker. Ouders en andere 
leden van het gezin en de familie volgen cursussen 
Nederlandse Gebarentaal. Gezinsbegeleiders coachen 
ouders in het aanpassen van hun interactiestijl aan 
primair visueel waarnemende kinderen: voorafgaand 
aan communicatie oogcontact maken, taalaanbod zo 
faseren dat als ouders aan het woord zijn oogcontact 
aanwezig is, uitingen in grammaticale korte reeksen 
verwoorden met daarbij de nodige momenten van 
herhaling en herformulering, voldoende rust inlassen 
om het kind zelf het initiatief te laten. Al deze advie
zen zijn gericht op adaptatie van de omgeving van 
het kind: soms gaat het om de fysieke omgeving, 
soms om het gedrag van belangrijke mensen in de 
omgeving: de opvoeders. 

Voorbeeld 2: een kind met ernstige spraak- en 
taalproblemen 
Bij een kind worden ernstige spraak- en taalmoeilijk-
heden vastgesteld. Deze problemen uiten zich onder 
meer in moeite met het begrijpen van gesproken taal 
binnen een in normaal tempo verlopend interactie
patroon. Daarnaast heeft het kind problemen met het 
zich uiten in gesproken taal: herhaaldelijk is er spra
ke van woordvindingsproblemen. Ouders en leer
krachten wordt geadviseerd om in wat langzamer 
tempo tegen het kind te praten. Daarbij dient het 
normale intonatie- en klemtoonpatroon zo veel 
mogelijk in stand te blijven. Daarnaast wordt ouders 
en leerkrachten geadviseerd om het kind zelf meer 
tijd te gunnen om boodschappen te formuleren, daar
bij de passende woorden te zoeken en die vervolgens 
te uiten. Het tempo van beurtwisseling zal dus aan
gepast moeten worden. Twee adviezen die duidelijk 
op het gebied van adaptatie van de communicatie 
betrekking hebben. Binnen logopedische sessies 
wordt getracht de woordvindingsproblemen van het 
kind te verminderen, onder meer door te werken met 
fonologische cues op momenten dat een kind het 
woord niet onmiddellijk kan vinden. Deze insteek 
van de therapie is gericht op remediering of revalida
tie van het vermogen tot het zoeken van adequate 
woorden in het mentale lexicon. Om het kind tot slot 
niet te zeer in communicatieve verlegenheid te bren
gen, krijgt het gebaren aangeboden in de vorm van 
Nederlands met Gebaren. Ondersteuning door geba
ren heeft als doel het kind meer mogelijkheden te 
bieden tot actieve communicatie als het door woord
vindingsproblemen daarin onvoldoende slaagt via 
het gesproken woord. Dit advies heeft duidelijk op 
compensatie betrekking. 

Bij het zoeken naar opvoedingsstrategieën op het 
gebied van revalidatie, compensatie of adaptatie gaat 
het overduidelijk om maatwerk. De maatregelen die 
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geadviseerd worden, kunnen per kind verschillen. 

De richting van het advies is afhankelijk van de 

beperkingen van een kind, maar meer nog van de 

vaardigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden 

van het kind en van de wensen, beperkingen en 

mogelijkheden van de omgeving, met name van de 

ouders. Deze beperkingen, vaardigheden, mogelijkhe

den en omgevingskenmerken dienen systematisch in 

kaart gebracht te worden en wel op een aantal voor 

de ontwikkeling van kinderen voor de communicatie 

relevante gebieden, te weten communicatie zelf, taal

ontwikkeling, cognitie, motoriek, perceptie en 

gedrag. Voor dit systematisch in kaart brengen is dia

gnostiek nodig. Niet alleen diagnostiek door middel 

van tests, maar ook via systematische observaties en 

door middel van taken: men spreekt ook wel van 

assessment. Omdat de beperkingen en de mogelijk

heden van een kind geen statisch gegeven zijn, maar 

een dynamisch aspect vormen, gegeven het feit dat 

het kind zich ontwikkelt mede onder invloed van 

genomen pedagogische maatregelen, dient ook de 

assessment dynamisch te zijn. 

De integratie van assessement, opvoeding, onderwijs 

en, waar nodig, behandeling en begeleiding vormt 

een wezenlijk onderdeel van de pedagogiek binnen 

instellingen voor kinderen en jongeren met gehoor-, 

spraak- en taalproblemen. Het is een element dat kli

nische onderbouwing van het handelen centraal 

stelt: assessment vormt de basis van het pedagogisch 

handelen, maar is daarnaast ook de toetssteen. Via 

een cyclus van assessment, interventie (via opvoe

ding, onderwijs en/of behandeling) en evaluatie via 

assessment (waarna eventueel bijgestelde vervolgin-

terventie gepleegd kan worden), probeert men stap 

voor stap het kind in staat te stellen door middel van 

toegenomen communicatieve vaardigheden zichzelf 

te ontwikkelen en te leren. Integratie van assess

ment, opvoeding, onderwijs en behandeling en bege

leiding wijst tevens op de noodzaak om het kind in 

de gelegenheid te stellen zich binnen verschillende 

opvoedingsmilieus te ontwikkelen. Het pedagogisch 

handelen moet in die milieus dan wel een zekere 

samenhang vertonen. De relaties tussen verschillen

de opvoeders (ouders, leerkrachten, groepsleiders) 

zijn daarbij van groot belang. 

Een laatste streek in deze houtskoolschets van een 

pedagogiek ten behoeve van kinderen en jongeren 

met ernstige communicatieve beperkingen betreft 

het omgaan met verschillen. Als iets de ontwikkeling 

van kinderen kenschetst, dan is het de grote variatie. 

Communicatieve beperkingen ten gevolge van in 

meer of mindere mate vastgestelde stoornissen dra

gen aan deze variatie extra bij. De ontwikkelingsbe

hoeften van deze kinderen en meer in het bijzonder 

hun communicatieve behoeften zijn in sterke mate 

individueel bepaald. 

Anderzijds is opvoeding, behandeling, maar wellicht 

meer nog onderwijs ook een sociaal geheel, waar in 

meerdere kinderen samen met opvoeders leren. Dat 

kan alleen maar succesvol verlopen als men in de 

pedagogiek ook in communicatief opzicht maatwerk 

weet te leveren. Principes van adaptief onderwijs, 

waaronder het coachen van kinderen in het steeds 

beter zelfstandig kunnen werken, vinden ingang in 

het werkveld van auditief en communicatief beperk

ten, in 'onze' pedagogiek dus, niet alleen omdat deze 

principes de ontwikkeling van kinderen in het alge

meen ten goede komen, maar juist ook omdat ze 

opvoeders in staat stellen de ontwikkeling van kin

deren individueel of in kleine groepjes op het gebied 

van communicatie en taalvaardigheid te stimuleren, 

terwijl ze anderzijds voor hun sociaal-emotionele 

ontwikkeling juist profiteren van een groter sociaal 

verband. 

Goede praktijken 

Of men nu werkzaam is binnen een diagnostisch of 

audiologisch centrum, binnen een orthopedagogi

sche behandelsett ing of binnen het speciaal onder

wijs, de activiteiten die men van hieruit ontplooit, 

ontlenen niet automatisch het predikaat 'goede 

praktijk' aan het feit dat ze gebaseerd zijn op een nog 

verder uit te diepen pedagogisch kader. Anders 

gezegd, er is meer voor nodig om praktijken binnen 

instellingen voor auditief en communicatief beperk

ten het predikaat 'goed' of 'best ' te verlenen, dan aan 

te geven dat er sprake is van een theoretische funda

ment. Activiteiten kunnen niet zonder meer als 

'expertise' bestempeld worden, omdat de uitvoerders 

van die activiteiten dat vinden. Het concept 'goede 

praktijken' wordt vaak zonder enige omschrijving 

gehanteerd, waarna het door het leven gaat als een 

soort kapstokterm, een containerbegrip. 

Iedereen vindt het een belangrijk concept, iedereen 

vult het anders in, iedereen verklaart het op zichzelf 

van toepassing. Kapstoktermen verwaaien met de 

mode. Als men wil dat 'goede praktijken' een prak

tisch bruikbaar concept is dat bij kan dragen aan 

verbetering van de kwaliteit van het pedagogisch 

handelen, dan zal men moeten beginnen met het 

expliciteren van de term zelf. 

De term 'goede praktijken' wordt veelal gebruikt in 

relatie tot kwaliteitsbeleid en kwali tei tsmanage

ment. Daarbij gaat het zowel om management van 

kwaliteit als ook om kwaliteit van het management . 

'Goede praktijken' is een term die in één adem 

genoemd wordt met leiderschap. Binnen de 

Angelsaksische management l i te ra tuur komt men 

vaak de term 'best practice' tegen. De term is van toe

passing op technieken of methodes die, door middel 

van ervaring en wetenschappelijk onderzoek, bewe

zen hebben op betrouwbare wijze te leiden tot het 

beoogde resultaat. 

Odom en McLean (1996) spreken in hun boek over 

vroege interventie bij kinderen met ontwikkelings

problemen liever over ' recommended practices', 'aan

bevolen praktijken' dus. 

Deze auteurs ervaren de term 'beste praktijken' als 

enigszins problematisch, omdat 'beste ' een relatieve 

term is. Het label 'beste ' wordt gehecht aan iets of 

iemand in vergelijking met andere praktijken of 

De ontwikkeling van 
kinderen met gehoor-, 
spraak- en taalproblemen 
wordt gekenschetst door 
grote variatie. 
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personen. Bovendien zijn praktijken vaak gedurende 
een relatief korte periode 'best'. Praktijken die op enig 
moment in de tijd als de beste mogelijke 
geïdentificeerd worden, zullen in een later de 
cennium mogelijk deze status verloren hebben, 
omdat kennis en daarmee praktijken zich nu 
eenmaal altijd ontwikkelen. 
De exacte term die gebruikt wordt is van minder 
groot belang, dan de cruciale elementen die nodig 
zijn ten behoeve van de identificatie van praktijken 
met het label 'goed', 'best' of 'aanbevolen'. 
Deze elementen zijn: 
- de praktijk leidt tot beoogde resultaten; 
- de praktijk is superieur aan vergelijkbare praktijken; 
- de kwaliteit is vastgesteld op basis van ervaring en 

wetenschappelijk onderzoek; 
- de kwaliteit is op betrouwbare wijze vastgesteld; 
- de vaststelling van de kwaliteit is up-to-date. 

Identificatie van goede praktijken 
Praktijken zijn derhalve niet goed, omdat de beden
kers of de uitvoerders dat zeggen, maar omdat het 
aangetoond is. Meten is ook in dit geval weten. 
Dit roept de vraag op waarom identificatie van 
'goede praktijken' van belang is. Odom en McLean 
(1996) geven hiervoor de volgende redenen: 

- De wens om de best mogelijke service te bieden aan 
kinderen met een handicap en aan de gezinnen 
waarin ze opgroeien; 

- Zeker willen stellen dat de kennis die verkregen 
wordt door praktijkervaringen en door onderzoek 
als basis voor het praktisch handelen fungeert; 

- Op deze wijze aangeven dat men een niveau van 
professionaliteit heeft bereikt, dat het veld in staat 
stelt te komen tot het identificeren van goede prak
tijken; 

- Op deze wijze tevens als veld aangeven dat men een 
niveau van professionaliteit bereikt heeft dat het 
mogelijk maakt om zich met goede praktijken van 
andere werkvelden te onderscheiden. 

In landen als de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië, maar in toenemende mate ook in 
Nederland, zouden velen hier 'verantwoording afleg
gen' aan toevoegen. Verantwoording afleggen aan 
degenen aan wie zorg geleverd wordt, dus aan ouders 
en kinderen, maar ook verantwoording afleggen aan 
diegenen die deze activiteiten financieren, de maat
schappij in het algemeen of de representant daarvan, 
de overheid. 

Uit het voorafgaande komt naar voren dat er een dui
delijk verband bestaat tussen het aantonen van 
'goede praktijken' en het bieden van kwalitatief 
goede dienstverlening. Daarbij maakt het niet uit of 
het gaat om het verkopen van een auto, het aanbie
den van een hypotheek of om het verlenen van zorg 
aan kinderen met ernstige communicatieproblemen 
en aan de gezinsleden die deze kinderen omringen. Er 
zijn in Nederland vele kwaliteitssystemen ontwik
keld voor bedrijfsleven, overheid, zorgsector en 
onderwijsveld. Een van de systemen die door de dui

delijkheid ervan erg aanspreekt, is het INK-manage-
mentmodel. Dit model bestaat uit negen met elkaar 
samenhangende praktijkgerichte aandachtsgebieden. 
Deze vallen uiteen in vijf organisatiegebieden (leider
schap, medewerkers, strategie en beleid) en vier 
resultaatgebieden (waardering door medewerkers, 
waardering door klanten en leveranciers, waardering 
door de maatschappij en eindresultaten). 
De kwaliteit van het pedagogisch handelen, de speci
fieke expertise die daarvoor nodig is, het theoretisch 
fundament waarop het handelen berust, dat alles zou 
in dit model ondergebracht moeten worden in het 
aandachtsgebied 'middelen'. In het INK-model staat 
dit gebied voor geld en voor materiaal en diensten, 
maar ook voor kennis en technologie. Als men zich 
nu richt op dit laatste aspect of, anders gezegd, op de 
inhoudelijke expertise, op welke wijze kan de kwali
teit daarvan aangetoond worden? Een sector kan dat 
uiteraard overlaten aan toezichthouders, bijvoorbeeld 
de overheid. Zo velt de onderwijsinspectie door mid
del van reguliere of integrale inspecties meer of min
der vleiende oordelen over scholen voor dove en 
slechthorende kinderen of kinderen met spraak- en 
taalproblemen, terwijl de inspectie voor de volksge
zondheid datzelfde doet voor zorginstellingen op dit 
gebied. Het beschrijven van goede en minder goede 
praktijken kan men ook overlaten aan cliëntorganisa
ties, bijvoorbeeld oudergroeperingen. De oordeels
vorming van klanten kan dan teruggelezen worden 
op een website als die van Stichting Rekenschap of, 
als men in de Verenigde Staten zou wonen en 
werken, op een site als die van de Californische 
organisatie School Wise Press, waar in niet mis te 
verstane bewoordingen de staf gebroken wordt over 
onderwijspraktijken. 

De Britse hoogleraar Onderwijskunde MacBeath brak 
onlangs in het wetenschapskatern van NRC 
Handelsblad een lans voor zelfevaluatie. MacBeath is 
tegen controle door de overheid via een landelijk sys
teem van verplichte tests om zo kwaliteit af te dwin
gen. Volgens hem worden kinderen hierdoor uitein
delijk in hun functioneren 'test-driven'. Dit gaat ten 
koste van hun creativiteit, hun vermogen om zelf
standig te denken en problemen op te lossen, zaken 
die uiteindelijk voor het maatschappelijk functione
ren van veel groter belang zijn, dan of iemand een 
test met goed gevolg kan afleggen. MacBeath ziet 
veel meer in zelfevaluatie door scholen en heeft daar
voor instrumentarium ontwikkeld. Hij onderbouwt 
zijn steun voor zelfevaluatie onder meer met de 
opvatting dat het niet werkt als vanuit ministeries 
voortdurend ideeën over de inrichting van het onder
wijs gedropt worden bij onderwijsgevenden. Naar 
zijn mening moeten professionals zelf zaken ontdek
ken. De uiteindelijke veranderingen, de uiteindelijke 
groei in kwaliteit, moet bewerkstelligd worden door 
de werknemers in het onderwijsveld zelf. 
Overigens moet hierbij aangetekend worden dat 
Nederland lang niet zo'n verstikkend systeem van 
verplichte tests kent als Groot-Britannië. 
Bovendien is er niets op tegen dat inspecties hun 
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werk verrichten zoals ze dat doen en het is ook goed 
dat ouders hun bevindingen en oordelen in het open
baar uiten. 

Maar net zo min als een bedrijf als Unilever de volle
dige kwaliteitsbeoordeling overlaat aan de 
Consumentenbond en de Keuringsdienst voor Waren, 
zo dienen onderwijs- en zorginstellingen dat te doen. 
Men moet zich niet alleen door anderen de maat 
laten nemen, het getuigt van professionaliteit en lef 
als het veld dat ook zelf doet. 

Zelfevaluatie 
Hoe zou dat moeten? Niet alleen MacBeath heeft 
hiervoor voor scholen instrumentarium ontwikkeld, 
ook binnen het INK-managementmodel is een heel 
traject ontworpen voor zelfevaluatie, resulterend in 
een zelfevaluatierapport. Dat rapport kan, indien 
gewenst, getoetst worden door externe deskundigen, 
bijvoorbeeld door deze uit te nodigen voor een audit 
of visitatie. Er zijn echter ook voorbeelden binnen of 
rakend aan ons werkveld. Zo hebben de eerder 
genoemde Odom en McLean (1996) een proces 
beschreven, dat uitgemond is in het identificeren van 
praktijken die kwaliteit in programma's reflecteren. 
Genoemde auteurs hebben voor een werkwijze geko
zen die als vertrekpunt neemt meningsvorming door 
synthese van relevante wetenschappelijke literatuur 
door deskundigen in het veld. Vervolgens hebben zij 
via groepsbijeenkomsten een proces op gang 
gebracht waarin op basis van het literatuuronderzoek 
deskundigen, professionals en medewerkers op het 
gebied van vroegtijdige interventie trachtten te 
komen tot consensus over goede praktijken. Hiervoor 
werden criteria geformuleerd; er bestond daarbij een 
voorkeur voor empirisch gevalideerde criteria. Niet 
altijd bleek dat mogelijk, simpelweg omdat effecton-
derzoek vaak ontbrak. Een sterke inbedding in sociale 
normen en waarden, in opvattingen over maatschap
pelijk nut, werd ook gezien als een mogelijkheid om 
praktijken te valideren. De aldus geselecteerde crite
ria werden verder gevalideerd door ze in een vragen
lijst te vervatten en ze naar een groot aantal respon
denten te sturen. Uiteindelijk werden alleen criteria 
van goede praktijken geselecteerd die door meer dan 
de helft van alle respondenten als erg belangrijk wer
den beoordeeld. Een aantal voorbeelden van de aldus 
tot stand gekomen algemene criteria zijn de volgende. 
De interventie moet zich niet alleen op het kind rich
ten, maar duidelijk ook op het gezin. Er moet binnen 
interventie sprake zijn van interdisciplinaire samen
werking. De interventie moet passend zijn voor het 
kind, zowel wat betreft de ontwikkelingsleeftijd als 
de kalenderleeftijd. De interventie moet gebaseerd 
zijn op het principe van normalisatie, waarmee 
bedoeld wordt dat gehandicapten het normale leven 
van alle burgers moeten kunnen leiden. Normalisatie 
mag daarbij niet gelijkgesteld worden aan integratie. 
Normalisatie heeft veel meer betrekking op het bie
den van mogelijkheden aan mensen met een handi
cap om actief in natuurlijke omgevingen te participeren. 

Specifiek in relatie tot interventies op communicatief 
gebied vinden Goldstein, Kaczmarek en Hepting 
(1996) dat assessment gekenmerkt moet worden door 
een breed opgezette wijze van dataverzameling van 
communicatieve vaardigheden. Op planmatige wijze 
kunnen data verzameld worden op basis van gestan
daardiseerde tests, maar ook op basis van observaties. 
Oordelen van opvoeders (ouders, leerkrachten, 
groepsleiders) over de communicatieve ontwikkeling 
zijn van belang, hetgeen pleit voor het hanteren van 
verschillende soorten vragenlijsten. Interventie moet 
uitgaan van assessment en vervolgens doelgericht 
zijn. Wat betreft interventiedoelen dient zowel vol
daan te worden aan de eis van adequaatheid gezien 
het ontwikkelingsniveau van het kind als aan de eis 
van functionaliteit gezien het gebruik van een vaar
digheid in verschillende opvoedingscontexten. 
Daarbij dienen volgens de auteurs aspecten meege
wogen te worden als de mate waarin een bepaald 
doel een kind in staat stelt te participeren in de spe
ciale, maar vooral ook in de reguliere setting, de mate 
waarin doelgedrag de sociale integratie van een kind 
bevorderd en de mate waarin het doelgedrag door 
opvoeders ondersteund kan worden. Het leren en het 
leren gebruiken van communicatieve vaardigheden 
wordt vervolgens het meest bevorderd als in inter
ventie situaties gecreëerd worden waarin er vele 
mogelijkheden voor het kind voorhanden zijn om te 
communiceren. 

Goldstein en anderen wijzen hierbij op specifieke 
strategieën voor het inrichten van communicatieve 
omgevingen, bijvoorbeeld door objecten voor een 
kind uit te stallen zodat het ze wel ziet, maar niet kan 
aanraken, door doelbewust bepaalde routines te ver
storen teneinde protest uit te lokken of door een 
noodzaak voor het vragen om hulp uit te lokken. 
Anders gezegd, er zijn criteria vastgesteld voor het op 
effectieve wijze structuren van de communicatieve 
situatie voor jonge kinderen. Als het gaat om speci
fieke interactietechnieken, dan identificeren 

Het getuigt van professio
naliteit en lef als het veld 
zichzelf de maat neemt. 

Communicatieve vaardig
heden worden bevorderd 
in situaties die het kind 
volop gelegenheid bieden 
om zelf te communiceren. 
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Via zelfe valuatie moet het 
concept 'goede praktijken ' 

geconcretiseerd en 

getoetst worden . 

• • 

Goldstein en collega's er elf, alle wat betreft effectivi
teit in interventie bij communicatie onderbouwd 
door empirisch onderzoek. Technieken die als 'goede 
praktijken' kunnen gelden zijn onder meer het vra
gen om opheldering, het in correcte bewoordingen 
teruggeven van taal van een kind en het daarop 
expanderen en het wachten op antwoorden of initia
tieven van het kind. 

In Groot-Brittannië hebben onderzoekers van de 
Universiteiten van Manchester en Birmingham, 
waaronder gevestigde namen als Stephen Powers, 
Sue Gregory en Wendy Lynas, op verzoek van de Royal 
National Institute for Deaf People in 1999 een review 
gemaakt van 'goede praktijken' in het Britse doven
onderwijs. Ze zijn daarbij anders te werk gegaan dan 
Odom en McLean. De Britse onderzoekers hebben niet 
zelf het concept 'goede praktijken' gedefinieerd, maar 
daartoe vragenlijsten gestuurd aan onderwijsgeven
den, aan managers in het dovenonderwijs, aan verte
genwoordigers van ouderorganisaties en aan verte
genwoordigers van dovenorganisaties. De respons op 
deze vragenlijsten is verwerkt en er zijn clusters 
geformuleerd van elementen die bijdragen aan 
'goede praktijken'. Enige voorbeelden hiervan zijn de 
volgende. Effectief leiderschap wordt gezien als een 
kernelement in 'goede praktijken'. Het ethos van een 
school of dienst is evenzeer van belang: zaken als 
betrokkenheid, hoge verwachtingen, appreciatie voor 
bijdrages van medewerkers en professionele autono
mie worden positief gewaardeerd. Meer inhoudelijk 
wordt grote nadruk gelegd op het bevorderen van 
geletterdheid, ongeacht de onderwijssetting waarin 
dove kinderen zitten. Dove meervoudig gehandicapte 
kinderen verdienen volgens de respondenten bijzon
dere aandacht, onder meer in de vorm van gespeciali
seerde medewerkers. De respondenten hebben ook 
voorbeelden gegeven van scholen waar goede praktIj
ken te zien zouden zijn. De onderzoekers van 
genoemde universiteiten hebben vervolgens deze 
scholen bezocht en de kwaliteit van onderwijspraktij
ken beoordeeld aan de hand van de eerder vastgestel
de kernelementen. De resuJtaten zijn vervolgens 
gepubliceerd, overigens zonder de bezochte onderwijs-
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programma's bij naam te noemen (Powers e.a., 1999). 
Zelfevaluatie is wellicht niet vanzelfsprekend, maar 
anderzijds ook niet helemaal ongewoon in de sector 
van zorg en onderwijs voor auditief en communicatief 
beperkten. Het zou een goede zaak zijn als de boven
genoemde sector het initiatief zou nemen om te 
komen tot een opzet voor systematische zelfevaluatie. 

Het concept 'goede praktijken' dient verder geconcre
tiseerd en systematisch getoetst te worden. Men zou 
zich daarbij niet moeten beperken tot de inhoudelijke 
expertise. Zo goed als een uitstekende maar veel te 
dure auto in een abominabele showroom door vijan
dige verkopers uiteindelijk niet verkocht zal worden, 
zo goed vergt het aan de man brengen van inhoude
lijk expertise meer dan prima lessen, goede behande
lingen of aantoonbare onderzoeksresultaten. 
Kwaliteit van management, financiële en materiele 
middelen, klantgerichtheid, niveau van medewerkers, 
het zijn allemaal factoren die bijdragen aan de uit
eindelijke kwaliteit en aan de uiteindelijke resultaten 
van de bemoeienissen van professionals . Anders 
gezegd, de overige acht aandachtsgebieden uit het 
INK-model verdienen evenzeer systematische zelf
evaluatie! 

Mogelijke uitkomsten van zelfevaluatie 
Wat betreft de inhoudelijke kanten van de bemoeien
issen van medewerkers van zorg- en onderwijsinstel
lingen voor kinderen en jongeren met een auditieve 
of communicatieve beperking valt te verwachten dat 
zelfevaluatie de nodige 'goede praktijken' zal aanto
nen, of op zijn minst aanzetten daartoe. Meer nog 
dan tot nu toe zullen voorbeelden naar boven komen 
van leerkrachten en groepsleiding die praktijken ont
plooien die het predikaat 'goed' kunnen verdienen, 
mits deze geëxpliciteerd en vervolgens via praktijkre
flectie en onderzoek op hun effecten getoetst worden. 
Het door de Veboss geëntameerde onderzoek naar 
classificatie van spraak- en taalproblemen, uitge
voerd door professor Verhoeven en zijn groep aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, levert belangrijke 
informatie op over de onderscheiden kenmerken van 
deze kinderen en toont het bestaan van subgroepen 
daarin aan. Het wachten is nu op het ontwikkelen 
van gedeeltelijk verschillende typen interventies 
voor deze groepen kinderen. Uit een methodologisch 
goed opgezette review van literatuur over vertraagde 
spraak- en taalontwikkeling, uitgevoerd door Law en 
anderen (1998), blijkt dat interventie via behandeling 
of speciaal onderwijs voor esm-kinderen wel degelijk 
effect sorteert. Tegelijkertijd kon niet vastgesteld 
worden of specifieke types interventies beter of 
slechter werken dan andere. Ofwel het onderzoek 
ontbreekt, ofwel het onderzoek vertoont dusdanige 
lacunes dat de conclusies op zijn minst niet doorslag
gevend zijn. Hier is dus werk aan de winkel. 
Ook In de zorg en het onderwijs ten behoeve van 
dove kinderen zal zelfevaluatie 'goede praktijken' aan 
het licht brengen. Zo wordt er systematisch gewerkt 
door de groep Sprong Vooruit aan leerlijnen en leer-



plannen op de gebieden 'Nederlandse Gebarentaal', 
'Nederlands ' en 'Dovencultuur' en samenwerking tus
sen scholen staat daarbij voorop. Op verschillende 
plaatsen zijn schoolverbetertrajecten ingezet, en wor
den onderwijsvernieuwingen op zorgvuldige wijze 
geïmplementeerd. Toch zijn er ook punten van zorg. 
Zorgen over ideologisch bepaalde meningsverschillen 
die een enkele keer toch weer de kop opsteken, met 
name als nieuwe ontwikkelingen veranderingen in 
onderwijs- of zorgaanbod noodzakelijk maken. 
Toegegeven, het is lastig als vol wordt ingezet op twee
talig dovenonderwijs en tegelijkertijd blijkt dat cochle
aire implantatie voor een aanzienlijk aantal dove 
kinderen wel degelijk een sterk verbeterde toegang tot 
gesproken taal betekent (Gezondheidsraad, 2001). 
En het is voor sommigen ook slikken als je merkt dat 
op wens van ouders dovenonderwijs in grotere mate 
gespreid wordt en bovendien steeds meer dove kinde
ren regulier onderwijs volgen. Onderwijzers worden 
steeds meer ondersteuners. En toch ... het belang van 
kinderen en hun ouders vereist dat men weliswaar 
betrokken is bij het werk, maar zich tegelijkertijd als 
professional niet ideologisch committeert. 
Van groepsleiding en leerkrachten wordt verwacht 
dat zij geen aandelen bezitten in specifieke metho
dieken, zich niet dogmatisch opstellen, maar op basis 
van bevindingen uit de dagelijkse praktijk en uit 
wetenschappelijk onderzoek het handelen waar 
nodig bijstellen. Van professionals mag ook verwacht 
worden dat zij ouders ondersteunen in hun wensen 
als zij het daar in inhoudelijk opzicht niet helemaal 
of helemaal niet mee eens zijn. Van hen mag tevens 
creativiteit verwacht worden. Niet de ogen sluiten 
voor ontwikkelingen als cochleaire implantatie en 
plaatsing in reguliere settings, maar ook niet tweeta
lig dovenonderwijs buiten de deur zetten. Wel zoeken 
naar, zoals de Amerikaanse psycholoog Keith Nelson 
dat heeft genoemd, 'tricky mixes', naar een gebalan
ceerde cocktail van benaderingen op het gebied van 
revalidatie, compensatie en adaptatie die de ontwik
kelingskansen van een doof kind bevordert en tegelij
kertijd recht doet aan de wensen van ouders. M n zal 
dat met voortvarendheid moeten doen, al was het 
alleen al omdat de recent verkregen resultaten uit 
het lopende promotieonderzoek van Loes Wauters 
(KUN) laten zien dat de leesvaardigheid van dove kin
deren in de afgelopen decennia veel minder toegeno
men is dan gehoopt werd. De eerste resultaten roe
pen om nadere analyse naar oorzakelijke factor n, 
maar nopen ons ook om ons leesonderwijS opnieuw 
onder de loep te nemen. In het recent verschenen 
boek "Educating deaf students: from research to 
practice" (Marschark, Lang & Albertini, 2002) worden 
de oorzaken van de zorgwekkende lees resultaten 
voor een belangrijk deel gezocht in onderwijsfactoren 
en niet in beperkingen in de taalvaardigheid. 
In bovengenoemde voorbeelden is voorbijgegaan aan 
kinderen met stoornissen op het autistisch spectrum. 
Ook is niets gezegd over meervoudig gehandicapte 
kinderen (maar zie Knoors & Vervloed, in druk) en 
over slechthorende kinderen. Als we het aantal boe 

ken of artikelen over deze laatste twee groepen als 
maat nemen, dan lijkt het soms wel alsof ze niet 
bestaan. Er is grote behoefte om ook de problematiek 
van deze kinderen te betrekken in theorievorming, in 
expertiseontwikkeling en bij het vaststellen van 
'goede praktijken'. Het valt te hopen dat leiderschap 
met lef zal leiden tot een werkveldbrede systematiek 
van identificatie van goede praktijken via zelfevalu
atie en, een stapje verder, visitatie. 
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Het opstellen van het handelingsplan 

w 
HET OPSTELLEN VAN HET 

HANDELINGSPLAN 

Inleiding 
Tegenwoordig is er geen kind zonder plan. Nou ja, in 
ieder geval geen gehandicapt kind zonder hande
lingsplan. Dan kan het gebeuren dat de ouders aan 
de leraar, het afdelingshoofd of de schooldirecteur 
vragen: 'Wilt u bij het maken van uw plannen aan
sluiten bij de mogelijkheden van mijn kind?' 
En natuurlijk zal het antwoord met overtuiging lui
den dat zij dat natuurlijk doen. Natuurlijk willen zij 
aansluiten bij wat elke leerling al kan! Dat hoort toch 
zeker bij een orthopedagogische en orthodidactische 
aanpak. En bovenal: ze hebben het beste voor met het 
kind; ze gaan bij hun plannen toch uit van de belan
gen van de leerling! En toch en toch, zal menig 

schoolmedewerker zich ongerust voelen bij zo'n ant
woord. Ongerust over de geldigheid van zoveel stel
ligheid. Ongerust over ons werkelijke vermogen om 
zowel aan te sluiten bij elke leerling en óók het 
groepsplan en het rooster te volgen. 

Vermoedelijk herkent u deze situatie wel. En voelt u 
de vertwijfeling mee. Want hoe kan je uitgaan van de 
mogelijkheden van elk kind als je op een school 
werkt waar wordt verwacht dat je leerlingen basis
vaardigheden leert? Op een school, waar leerlingen 
leren lezen, rekenen, schrijven, taal, wereldoriëntatie 
en ga maar door. Hoe kan je uitgaan van de leerling 
als de rijksinspecteur op schoolbezoek aan je vraagt 
hoe het zit met de kerndoelen? En hoe zit het met die 
eigen capaciteiten als het schoolplan van je verwacht 
dat leerlingen in jouw groep leren rekenen tot twin
tig? En ook plus en min over het tiental! 
De vraag die mij daarbij door het hoofd spookt is: 
'Sluiten we wérkelijk aan bij de mogelijkheden van 
de leerling?' Een eerste intuïtieve reactie op deze 
vraag is: Nee, we sluiten niet altijd aan bij elke leer
ling. Vaak lukt dat wel, gelukkig. Maar het lukt ons 
regelmatig niet om aansluiting te vinden bij de 
mogelijkheden van de leerling. Vanwege het groeps
plan. Vanwege de methodes die we gebruiken. 
Vanwege de lees- en rekenvoorwaarden waar we niet 
om heen kunnen. Dat is een kwestie van niet kunnen 
aansluiten. Of is er ook zoiets als niet willen aanslui
ten? 

In dit essay wordt nader ingegaan op de betekenis 
van de vraag van ouders naar het aansluiten op de 
mogelijkheden van hun kind en worden onze ver
schillende antwoorden daarop kritisch onderzocht. 
Ook de laatste vraag ('willen we wel aansluiten bij de 
mogelijkheden van elk kind?') zal nader worden ver
kend en onderzocht. 
In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de vragen 
die ouders stellen in het onderwijs en de bedoeling 
van hun vragen. Vervolgens wordt in de derde para-

Rob B o e r m a n 

Samenvatting 
Voor elke leerling met een indicatie voor speciaal onderwijs of een leer-
linggebonden budget in het primair of voortgezet onderwijs wordt 
(straks) in overleg met ouders regelmatig een handelingsplan opgesteld. 
In dit essay een pleidooi om bij deze handelingsplannen uit te gaan van 
de mogelijkheden van het kind en om bij het maken van de afspraken 
vooral de prestaties van de experts, de leraren en begeleiders centraal te 
stellen in plaats van de beoogde prestaties van de leerling. 

graaf gekeken naar de antwoorden die de school in 
het algemeen ter beschikking staan om een ant
woord te formuleren op vragen van ouders. In de vol
gende paragraaf wordt uitgebreider stil gestaan bij 
één type antwoord, namelijk het 'samenwerkingsmo
del'. Uit een daarop volgende analyse zal blijken dat 
ouders vragen om afspraken met de experts, de lera
ren en de begeleiders. Ze vragen om evaluatie waarin 
het nakomen van die afspraken door de experts 
centraal staat en pas daarna om evaluatie van de 
prestaties van hun kind. Er wordt afgesloten met een 
pleidooi voor werkelijke aansluiting bij de leerling. 

Wat bedoelen ouders? 
Vaak stellen ouders de vraag naar het aansluiten bij 
de mogelijkheden van hun kind niet zomaar. De 
vraag komt niet uit de lucht vallen. Integendeel. De 
vraag, die soms ook meer weg heeft van een verzuch
ting, komt vaak voort uit de belevenissen van ouders. 
Zij hebben doorgaans al een lange weg afgelegd voor
dat ze dan eindelijk een indicatie voor onderwijs of 
begeleiding vanuit een regionaal expertisecentrum 
hebben gekregen. Een weg die hen heeft gevoerd 
langs sceptische huisartsen, kritische leidsters, 

'Menig medewerker zal 
zich ongerust voelen over 
het vermogen om werke
lijk aan te sluiten bij de 
mogelijkheden van elke 
leerling' 

'Er wordt vaak met ouders 
gepraat: de ouders zijn 
dan het subject en hun 
kind het object' 
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vermoeide leraren en bemoeizuchtige familieleden 

die allemaal vanuit hun eigen deskundigheid aan 

deze ouders hebben verteld wat ze moeten doen 

zodat het beter gaat met hun kind. In deze situaties is 

er steeds met de ouders gepraat. De ouders zijn het 

subject en hun kind een object. Hun kind als ding. 

En soms zijn ouders daar zelf ook in gaan geloven. 

Dat hun kind een ding zou zijn. Net zo iets als een 

auto die je naar een garage brengt bij een defect. Zo 

breng je een leerling met problemen naar een specia

le school. Maar een kind is geen auto en de school 

geen autoherstelbedrijf. Een kind is geen ding, een 

element uit een categorie of een classificatie, een 

bijzonder leerprobleem of een gedragsdeficiënt. 

Over hun kind, het kind dat ze liefhebben en koeste

ren, het kind met die mooie ogen dat zo goed met 

lego kan spelen en elke avond voorgelezen wil 

worden met drie knuffels in zijn armen, over dat kind 

is met deze ouders niet gesproken. Dat kind hebben 

de ouders nooit herkend in de verhalen over hun kind 

als ding. 

Ouders vragen aan ons, de deskundigen op het 

gebied van onderwijs en begeleiding, ten eerste om 

met hén mee te kijken naar hun kind. Samen te kij

ken naar een jong mens in ontwikkeling. Met elkaar 

verwondering, vreugde en verdriet uit te wisselen. 

Te spreken over wat dat mens, hun kind, allemaal wél 

kan, wat het niet kan. Samen te ontdekken onder 

welke omstandigheden problemen en obstakels kun

nen worden overwonnen. Ze vragen ons om hun kind 

als een geheel mens te zien. En niet hun kind te bekij

ken vanuit zijn handicap. Ieder mens is eerst en 

bovenal een mens en dan pas slechthorend, atle

tisch, blind, muzikaal, enzovoort. 

Een tweede aspect van de vraag om aan te sluiten bij 

de mogelijkheden van hun kind is dat ouders bedoe

len dat we naar hün kind kijken. Niet naar alle kinde

ren. En niet hun kind vergelijken met de andere kin

deren. Bij het vergelijken met andere kinderen 

maken we sommige kinderen tot randfiguren: 

hij kan niet meedoen aan de algemene gang van 

zaken, hij heeft steeds hulp nodig, hij ligt achter op 

de klas met rekenen, hij kan niet meepraten met de 

ervaringen van de andere leerlingen, hij ziet er zo 

anders uit. 

Dit benadrukken van het niet-kunnen, van het 

anders zijn plaatst een kind in een buitenpositie. 

Men ervaart het kind dan al snel als een probleem, 

als een ongewenste gast. Het kind wekt irritatie en 

wrevel, hij wordt afgewezen en is eenzamer dan ooit. 

Van Weelden merkt op dat 'als het nieuwe van de 

handicap af is, telt deze alleen nog maar als negatief 

en dan moet het kind een andere bijdrage bieden: 

hij moet iets kunnen wat de anderen niet kunnen, of 

hij moet gevoel voor humor bezitten, of andere sta

tusverhogende eigenschappen hebben, waardoor hij 

zijn handicap goed maakt. Slechts wanneer het kind 

ook een positieve bijdrage aan de groep heeft te leve

ren, wordt het helpen (door anderen) vanzelfspre

kend. Het vrijmaken van die positieve bijdrage is een 

van de belangrijkste taken van de onderwijsgevende'. 

Het vrijmaken van die positieve bijdrage....: dat zijn 

de mogelijkheden van het kind, die de ouders vaak 

allang kennen. En ze willen maar al te graag die 

kennis en ervaring doorgeven aan de leraar van 

hun kind. 

Een derde bedoeling van de ouders bij hun vraag is 

het vermijden van het tegendeel. Dat tegendeel zijn 

de onmogelijkheden van het kind. Helaas confronte

ren we in het onderwijs vrijwel elke dag kinderen 

met hun onvermogen. Elke dag weer bieden we leer

lingen leerstof aan die moeilijk is. Soms te moeilijk. 

We zeggen dat het voor hun eigen bestwil is, die 

auditieve training, die rekensommen 'plus en min tot 

twintig over het t iental ' of die vragen bij begrijpend 

lezen. Maar wat doet het met die leerling? Dat vreet 

aan zijn zelfvertrouwen. En zijn zelfbeeld daalt met 

elke opdracht waar in hij faalt. Dat zien ouders ook. 

En soms zien ouders hun kinderen thuis komen 

gebukt onder de dommigheid: 'Dat kan je nog niet zo 

goed, Jan. Goed blijven oefenen jongen!' 

Natuurlijk (en gelukkig) hebben zeker niet alle 

ouders meegemaakt dat hun kind vooral wordt beke

ken als een handicap. Maar wat alle ouders met 

elkaar gemeen hebben is dat ze vragen om naar hun 

kind te kijken. En niet uitsluitend naar het gebrek 

van hun kind. Ze willen allemaal dat hun kind als een 

uniek wezen beschouwd wordt. Ieder mens is toch 

immers een uniek wezen met eigen ontwikkelings

mogelijkheden? Ze willen allemaal dat hun kind een 

zinvol leven zal kunnen leiden en in staat zal zijn een 

positieve bijdrage te leveren aan dat leven temidden 

van andere mensen. 

Welke antwoorden kunnen wij geven? 
Wat kunnen we ouders antwoorden als ze ons deze 

vragen stellen? Er zijn natuurlijk talloze antwoorden 

denkbaar. Elke situatie kan om een ander antwoord 

vragen. Voor dit essay wordt een onderscheid 

gemaakt in vier soorten antwoorden: technische ant

woorden, sussende antwoorden, problematiserende 

antwoorden en vragende antwoorden. 
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Het opstellen van het handelingsplan 

a. De technische antwoorden zullen doorgaans gaan 
over de handelingsplannen, de groepsplannen en de 
individuele plannen. De deskundigen die zich bezig 
houden met de plannen en de uitvoering daarvan in 
de klas kunnen proberen elk kind binnen het groeps-
plan te beschrijven. Het groepsplan als een keurslijf 
waar ieder kind een plekje moet vinden. Waar nodig 
kan er een aanvulling komen zodat het leerlingspeci-
fieke deel in een individueel handelingsplan wordt 
vastgelegd. Natuurlijk zal hierbij ook de beperking 
van de school worden genoemd, waarmee wordt 
bedoeld dat we elk kind best als een eigenstandig 
wezen zien, maar dat organisatorisch gezien toch het 
groepsplan vóór het individuele plan zal komen. We 
zullen vervolgens besluiten met te vertellen over de 
evaluatiemomenten waarop plannen kunnen worden 
bijgesteld naar aanleiding van de ervaringen in de 
voorafgaande periode. 

b. De sussende antwoorden zullen zich meer richten 
op onze expertise. Dat we al talloze jaren experts zijn 
in het lesgeven en begeleiden van kinderen, en vooral 
dit soort, met dit type handicaps. En dat we de ouders 
erg goed begrijpen, dat we hun kind kennen. Ja 
natuurlijk, hun eigen kind moeten we nóg leren ken
nen, maar het soort, het type als zodanig is ons erg 
bekend. Dus weten we ook wat de beperkingen en de 
mogelijkheden van hun kind zijn. En weten we zeker 
wat goed voor hun kind is. Met al die kennis zullen 
we samen met allerlei deskundigen een gedegen en 
verantwoord handelingsplan opstellen. 

c. Er zijn natuurlijk ook ouders die geen genoegen 
nemen met deze antwoorden. Die méér willen, die 
vertellen dat hun kind thuis al een beetje leest, of dat 
ie zo goed is in topografie. Een veel voorkomende 
reactie op ouders met deze vragen is de problematise
rende reactie. Een reactie waarin we reageren op de 
zogenaamde acceptatieproblematiek: 'De ouders zijn 
nog niet zover dat ze kunnen accepteren dat hun kind 
anders is.' In een eerder artikel (Boerman 2001), is in 
verband met het respect voor autonomie van ouders 
reeds genoemd dat het begrip acceptatieprobleem 
een uitvinding van hulpverleners moet zijn. Het 
acceptatieprobleem verwijst naar de idee dat ouders 
nog niet zover zijn; dat ze ons niveau van redelijkheid 
nog niet hebben bereikt. De ouders zijn door hun 
emoties nog niet toe aan de redelijke argumenten 
van de deskundigen. Deze ouders hebben nu een pro
bleem. Maar wellicht kan het schoolmaatschappelijk 
werk ze een handje helpen. En de school moet even 
wachten tot ze zover zijn dat ze hun emoties hebben 
overwonnen. Want dan ontstaat er ruimte om de 
redelijke argumenten van de experts over te nemen. 

d. Een vierde antwoord van de school op de vraag van 
ouders om aan te sluiten bij de mogelijkheden van 
hun kind is een vragende en luisterende reactie. Een 
reactie waarin aan de ouders wordt gevraagd om te 
vertellen over hun kind, over hun relatie met hun 
kind en het beeld dat zij van hun kind hebben. 
Waarin de tijd wordt genomen om te vragen hoe zij 
thuis aansluiten bij de mogelijkheden van hun kind. 
En hoe de andere gezinsleden daarop reageren. 

Een gesprek waarin je met elkaar spreekt over een 
persoon, een jong mens in ontwikkeling. Een dialoog 
met ouders waarin we een eerste aanzet geven tot 
samenwerking tussen ouders en school. Samen kijken 
naar een kind en op die gronden met onze expertise 
aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de 
ouders. 

Het samenwerkingsmodel 
In het voorafgaande zijn vier antwoorden op de cen
trale vraag van dit artikel geschetst. Bij de eerste drie 
antwoorden horen we de ouders aan en stellen er 
direct wat tegenover. We gaan niet in op hun vraag, 
stellen geen vragen naar de achtergrond van hun 
vraag en we hechten schijnbaar ook geen belang aan 
de biografie van ouders en hun kind, het verhaal van 
hun leven. Wat we in alledrie de situaties doen is de 
ouders onmiddellijk een recept voorhouden; 
we nemen niet de tijd om naar hun verhaal te luiste
ren en hun vragen werkelijk te begrijpen. Alle drie de 
reacties kunnen worden gezien als een confrontatie. 
Wit en Peeters noemen dit het diagnoserecept model: 
de deskundige moet zicht krijgen op de situatie en 
beschouwt daarbij ouders en kind als object. De des
kundige houdt het gesprek zonder zijwegen in de 
hand en is doelgericht op zoek naar diagnose en 
recept. Het gevaar van dit model is dat de deskundige 
al snel denkt te weten wat er aan de hand is zonder 
dat het hoeft te kloppen met de kennis en ervaring 
van de ouders. Daarbij komt dat in dit soort modellen 
ouders zich niet gerespecteerd voelen in hun levens
verhaal. Ouders, die soms al vanaf de geboorte van 
hun kind worstelen met het gegeven hoe zij op een 
goede wijze hun gehandicapte kind kunnen opvoe
den in onze leefwereld. Deze ouders zitten niet te 
wachten op een deskundige die met behulp van diag
nosecategorieën even komt vertellen hoe de zaken, 
nu het kind (eindelijk) in goede handen is, er écht 
voorstaan. 

De vierde reactie is een antwoord dat aansluit op de 
vragen van ouders. Een reactie die voorlopig de wen-

'De ouders zijn door hun 
emoties rondom de 
acceptatie nog niet toe 
aan de redelijke 
argumenten van de 
deskundigen???' 
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Rob Boerman 

'Ouders vragen ons om 
erkenning van hun 
verantwoordelijkheid als 
eerste opvoeder' 

sen en verwachtingen van de ouders centraal stelt. 
Een reactie waarin belangstelling is voor de eigen 
stijl van de ouders. Welke situaties en omstandighe
den hebben zij meegemaakt met hun kind? 
Welke keuzes hebben zij de afgelopen jaren al 
gemaakt? En wat zijn, op grond van die ervaringen, 
hun wensen en verwachtingen naar ons toe? Op deze 
manier werken we samen met de ouders. Een samen
werking waarin de eigen verantwoordelijkheid en 
ervaringen van de ouders een uitgangspunt vormen 
voor het maken van plannen. En in die plannen zijn 
herkenbare momenten opgenomen waarin de ouders 
keuzes kunnen maken. Op die manier worden de keu
zes betekenisvol voor de ouders, passend bij hun 
levensverhaal en passend bij hun verantwoordelijk
heid als opvoeders van hun kind. 
In dit samenwerkingsmodel krijgen ouders de ruimte 
die hen toekomt. De ruimte die nodig is om hun 
verantwoordelijkheid als opvoeder te kunnen blijven 
uitoefenen en zodoende de mogelijkheid om op te 
blijven komen voor de belangen van hun kind. 
In dit model zijn wij, de experts op het gebied van 
onderwijs en begeleiding er niet simpelweg aan 
gehouden om elke wens van de ouders te volgen, 
maar om in dialoog een behandelplan op te stellen 
dat op de best mogelijke manier een bijdrage levert 
aan het authentieke verhaal van het kind en zijn 
ouders. 

wetwtzi)//// 

Er zijn twee centrale punten in het gesprek met 
ouders: de mogelijkheden van het kind en de ontwik
keling van zijn zelfvertrouwen. Dat wat het kind kan, 
vormt het uitgangspunt van ons handelingsaanbod. 
De ontwikkeling van het zelfvertrouwen is een pri
maire voorwaarde tot een goed leven met kansen om 
het eigen levensplan tot ontwikkeling te kunnen 
brengen. In deze samenwerking zal juist niet de 
nadruk komen te liggen op doelen en afspraken die 

gericht zijn op herstel, met andere woorden op veran
deringen bij het kind zodat het niveau van kennis en 
vaardigheden meer op groepsniveau worden 
gebracht. De meeste doelen en afspraken zullen het 
handelen gericht op preventie en op handhaven cen
traal stellen. In deze twee vormen van bewust hande
len wordt niet beschreven wat de leerling moet kun
nen na de afgesproken periode, maar wordt afgespro
ken wat wij, de experts rondom het kind, moeten 
doen. Niet het handelen van het kind staat in dit type 
afspraken centraal, maar ons handelen. En zo worden 
wij bij de evaluatie van het handelen gericht op pre
ventie en op handhaven aangesproken op de afspra
ken die wij al of niet zijn nagekomen. Pas daarna is er 
een plaats voor het handelen gericht op herstel waar
bij we van het kind vragen om bepaalde nieuwe vaar
digheden te verwerven. Vanzelfsprekend zullen de 
doelen en afspraken in het kader van het handelen 
gericht op herstel aan moeten sluiten bij de mogelijk
heden van het kind. We zullen ons daarbij altijd moe
ten afvragen wat onze doelen en afspraken zullen 
betekenen voor het zelfvertrouwen en het zelfbeeld 
van het kind. 

Als we op deze manier ouders in het onderwijs tege
moet treden ontwikkelen we een handelingsrepertoi
re en een systematisch model waarmee we kunnen 
aansluiten op vragen van ouders en hun kind. Het 
samenwerkingsmodel geeft ouders een gelijkwaardi
ge positie zodat er ruimte komt om wederzijds wen
sen en verwachtingen uit te wisselen. Er zullen dui
delijke momenten zijn waarop ouders keuzes kunnen 
maken. Het onderscheiden van drie vormen van 
bewust handelen (preventie, herstel en handhaven) 
geeft aanleiding om primair ons handelen te evalu
eren. Wij zullen elkaar steeds weer moeten uitleggen 
op welke wijze we proberen aan te sluiten op de 
mogelijkheden van het kind. En als we dat met elkaar 
willen dan ligt de kwetsbaarheid van het handelen 
waar hij hoort: bij ons en niet bij het kind. Dan staat 
vooral ons handelen bij de evaluatiegesprekken met 
ouders centraal. 

Aansluiten: een kwestie van kunnen en willen. 
Ouders stellen ons regelmatig de vraag naar onze 
capaciteiten om aan te kunnen sluiten bij hun kind 
met zijn levensverhaal. Ze spreken ons aan op onze 
deskundigheid. Ze vragen ons om als experts mee te 
kijken naar hun kind. Samen kijken, samen praten en 
van daaruit ook samen een plan maken. Ouders wil
len graag dat hun kind een mens kan zijn. Een mens 
met kansen en een mens met hoop. Hoop op een 
goed leven waarin het eigen levensplan gerealiseerd 
kan worden. Het eigen levensplan wat alleen gereali
seerd kan worden als wij, de experts die rond het 
kind staan, aansluiten bij het kind en zijn of haar 
capaciteiten herkennen en ontwikkeling daarvan sti
muleren. Ouders vragen ons om erkenning. 
Erkenning van hun verantwoordelijkheid als eerste 
opvoeder. Verantwoordelijkheid die ze als ouders van 
het kind op zich hebben genomen. Ze vragen ons 
daarin om respect. Dat we luisteren naar hun erva-

18 VHZ JAARGANG 43 NUMMER 2 JUNI 2002 



ring. En dat we hun ervaring mede als uitgangspunt 

nemen voor ons handelen. Ouders vragen ons om 

oplossingen. En deze vraag kunnen wij het beste 

beantwoorden door de oplossingen bij onszelf te zoe

ken en niet bij het kind. Wij behoren met de ouders te 

overleggen wat wij gaan doen. Ons handelen komt 

dan centraal te staan. Dat maakt ons kwetsbaar, 

maar tegelijkertijd kunnen zowel de ouders als de 

experts beter met elkaar spreken over de werkelijke 

belangen van elk kind: zelfvertrouwen en het ontwik

kelen van de eigen capaciteiten. 

Ouders vragen ons om mee te denken. Mee te denken 

en mee te handelen in hun verantwoordelijkheid om 
hun kind toe te leiden naar een passende plaats in 

onze samenleving. Een plaats waarin hun kind vol

waardig mens kan zijn. Ze vragen ons daarbij niet om 
de beste oplossing te bieden. Ze vragen ons om goede 

oplossingen aan te bieden, waarin ruimte is voor een 
afweging en een keuze. 
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Richtlijnen voor het indienen van een artikel 

Hieronder vind u een samenvatting van de 
volledige richtlijnen. Indien u van plan bent 
een artikel aan te leveren, dient u bij de 
redactie de volledige richtlijnen op te vragen. 

Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de 
sectoren diagnostiek, onderwijs en zorg aan 
auditief/communicatief beperkte kinderen en 
(jong) volwassenen. De artikelen in Van Horen 
Zeggen worden vooral gelezen door professio
nals zoals leerkrachten, groepsleiders, 
logopedisten en pedagogen/psychologen. 
Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelin
gen in de doelen en methodieken van de 
genoemde sector. Dit kan naar aanleiding van 
een (wetenschappelijk) onderzoek of op basis 
van ervaringen in de praktijk. De redactie 
streeft ernaar de inhoud en de stijl van het 
artikel zodanig te laten zijn, dat de lezers 
gemakkelijk de toepasbaarheid van de gegeven 
informatie binnen hun werksituatie kunnen 
ervaren. 

Bij de stijl van het artikel dient u daarom 
vakjargon zoveel mogelijk te vermijden en zo 
min mogelijk gebruik te maken van citaten en 
voetnoten.Teksten van toespraken of lezingen 
kunt u alleen bewerkt aanbieden, waarbij 
spreektaal zoveel mogelijk vermeden wordt. 
In overleg met de redactie kan door middel 

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

Structuur artikel 

Het artikel wordt voorafgegaan door een 
samenvatting met een lengte van 750 tot 200 
woorden. 

De totale lengte van het artikel mag niet meer 
bedragen dan 5000 woorden. Aan het eind van 
een artikel wordt informatie gegeven over de 
achtergrond van de auteur. Eventueel kan een 
literatuurlijst worden opgenomen, met een 
maximum van 75 titels. 

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

Wijze van aanleveren en contacten 
met de redactie 

De redactie ontvangt het artikel op diskette of 
per e-mail in Word for Windows vergezeld van 
twee uitdraaien. Indien het artikel voor plaat
sing in aanmerking komt levert de auteur een 
pasfoto van zichzelf, met op de achterzijde 
naam en adres vermeld en foto's en /of 
illustraties bij het artikel. 
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Leo W.F Bonekamp (CPS) 

1000 DIGITALE WOORDEN 
Leo W.F B o n e k a m p (CPS) 

Samenvatting 

In het speciaal onderwijs zitten veel allochtone leerlingen, met een audi
tieve handicap of met ernstige spraak/taalproblemen. Zij vinden geen 
aansluiting bij het reguliere programma omdat hun woordenschat te 
gering is. Bestaande woordenschatprogramma's zijn gericht op jonge 
kinderen of volwassenen. Voor deze leerlingen in de leeftijd van 10-16 
jaar is er behoefte aan een specifiek woordenschatprogramma dat aan
sluit op hun eigen situatie en taalvaardigheid. Dit betekent dat zij hun 
taal moeten kunnen verwerven via een combinatie van pictogrammen, 
tekst en geluid. Deze leerlingen hebben vooral behoefte aan heel veel 
herhaling van de leerstof op een leuke en attractieve wijze. Voor leer
krachten kost het veel tijd om met de leerlingen individueel de leerstof 
te oefenen. De leerlingen zouden gebaat zijn bij een softwareprogramma 
dat de leerstof op een andere wijze kan aanbieden; een programma 
waarmee ze via verschillende oefen- en spelvormen zelfstandig kunnen 
werken. Op de A.C. Bellschool in Amsterdam is door een werkgroep onder 
leiding van een linguïste een oefenprogramma ontwikkeld speciaal voor 
deze doelgroep: de methode '1000 uitgebeelde woorden'. Hieraan is in 'Van 
Horen Zeggen'al eens eerder aandacht besteed. Het softwareprogramma 
'woo digitale woorden' sluit qua didactiek en inhoud aan op de methode 
'1000 uitgebeelde woorden'. 

Inleiding 

Het softwareprogramma '1000 digitale woorden' is 
een oefenprogramma in opdracht van Interactie! ont
wikkeld door de LPC-it groep voor een basiswoorden
schat van ca. 1000 woorden voor 10-16 jarigen. 
Het programma is speciaal ontwikkeld voor allochto
ne kinderen met een auditieve handicap of spraak 
en/of taalproblemen. Het programma kan ook 
gebruikt worden door (allochtone) leerlingen uit het 
zmlk, mik, mytyl of tyltyl onderwijs, bijna de gehele 
bandbreedte van het 2-3 onderwijs. 

In november 1997 heeft InterActie! CPS, als één van 
de partners in de LPC-it groep, verzocht een project-

m1$^^> 

LJ us Fi 
• • * • • TBBT I E | as-,-/,' • • • 

%ftf#I#IiitffJP 

voorstel te maken voor het project: 1000 digitale 
woorden. Dit voorstel is eind december ingediend 
onder dezelfde naam. Het ingediende voorstel is tot 
stand gekomen na gesprekken met de verschillende 
vertegenwoordigers vanuit het 2-3 onderwijs. Tevens 
zijn er gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars van 
het lesmateriaal '1000 uitgebeelde woorden', van de 
A.G. Bellschool. 

Bij de leerkrachten van de A.G. Bellschool bestond de 
behoefte aan een softwareprogramma dat gebruikt 
zou kunnen worden door hun leerlingen die al wer
ken met het lesmateriaal. Het softwareprogramma 
zou vele oefenmogelijkheden moeten bieden, waar
door beklijving van de geleerde woorden beter 
bereikt zou worden. In een vroeg stadium heeft de 
school dit kenbaar gemaakt aan de vertegenwoordi
gers van het 2-3 onderwijs. 

Begin februari 1998 is het projectvoorstel 1000 digita
le woorden besproken in een bijeenkomst van 
InterActie! met de verschillende vertegenwoordigers 
vanuit 2-3 onderwijs. 

Begin juni is de projectgroep 1000 uitgebeelde woor
den opgericht. Eerst is besloten tot een voorstudie 
gericht op met name de organisatorische en onder
wijskundige haalbaarheid. Uit de voorstudie worden 
de volgende conclusies getrokken:' dat er een 
goede mogelijkheid is om het vervolg van het 1000-
woorden project te realiseren. Het materiaal waarop 
het programma gebaseerd wordt is beschikbaar. De 
materiedeskundigen verklaren de intentie tot het 
leveren van inhoudelijke deskundigheid en zijn op 
korte termijn beschikbaar. Ook technisch lijkt het 
programma haalbaar binnen het gereserveerde bud
get en de doorlooptijd'. Op basis van het vooronder
zoek is het ontwikkeltraject in gang gezet. De project
leiding was in handen van Leo Bonekamp, CPS, pro
jectcoördinatie en onderwijstechnologische aspecten 
werden uitgevoerd door Annemiek Metz, Format 
educa-producties. Een zeer belangrijke rol hebben ook 
Marian Hoefnagel en haar collega's en leerlingen van 
de A.G. Bell school in Amsterdam gespeeld in de tot
standkoming van dit product. 

Doelstellingen en uitgangspunten van het 
softwareprogramma 

Het lesmateriaal '1000 uitgebeelde woorden', dat ont
wikkeld is op de A.G. Bell school te Amsterdam, vormt 
de basis voor de ontwikkeling en opzet van het soft
wareprogramma. Het softwareprogramma vormt een 
aanvulling op het huidige (verwerkings)materiaal 
waaruit '1000 uitgebeelde woorden' bestaat. 
Kern van deze methode wordt gevormd door de 
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woordkaarten. In '1000 uitgebeelde woorden' zijn dat 
1000 (het zijn er iets meer, om precies te zijn 1036) 
geplastificeerde kaarten met daarop een woord, een 
pictogram en een gebaar. Bovendien staat op iedere 
kaart een zin waarin het betreffende woord beteke
nisvol is gebruikt. Op een apart gedeelte van de kaart 
staan de grammaticale mogelijkheden van het woord 
(meervoud, verkleinwoord, werkwoordsvervoeging, 
trappen van vergelijking) en de woordsoort. 
In het softwareprogramma '1000 digitale woorden' 
zijn alle oefeningen en toetsen gebaseerd op de 
inhouden van de woordkaarten. De woordkaarten 
zijn meegeleverd op de cd. De leerkracht kan ze per 
thema uitprinten. 

Het programma biedt een uitdagende en motiveren
de wijze om te oefenen en te toetsen waarin de leer
ling kan herhalen, vasthouden en eventueel nieuwe 
dingen kan ontdekken. Het is de bedoeling dat de 
leerling zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag gaat 
met het programma. Aan de hand van diverse oefen
vormen leren leerlingen de betekenis van woorden, 
ondersteund door pictogrammen. Naast het oefenen 
kan getoetst worden met behulp van zowel instap
toetsen (niveaubepaling voor het oefenen) als eind
toetsen (niveaubepaling na het oefenen). Het pro
gramma is adaptief in die zin dat het een leerling 
adviseert welke oefening op welk niveau hij het beste 
kan doen. Dit advies wordt gebaseerd op resultaten 
van de instaptoets. 

De doelgroep 
De primaire doelgroep van het programma 1000 digi
tale woorden is: leerlingen vanaf 10 jaar tot ongeveer 
16 jaar, die problemen hebben met het leren van 
Nederlands als tweede taal tengevolge van een audi
tieve en/of cognitieve handicap (spraaktaalstoornis). 
Deze leerlingen zitten veelal in het speciaal onder
wijs. Zij vinden geen aansluiting bij het reguliere pro
gramma omdat hun woordenschat te gering is. 
Deze leerlingen hebben vooral behoefte aan heel veel 
herhaling van de leerstof en het op een leuke, attractie
ve en soms speelse manier kunnen oefenen. In het pro
gramma wordt hieraan tegemoet gekomen doordat: 
• Diverse oefenvormen worden aangeboden waarin 

woordbeeld, pictogram (en eventueel geluid) op 
verschillende manieren bij elkaar gezocht moeten 
worden. 

• Oefenvormen aangeboden worden waarin de woor
den moeten worden verwerkt in eenvoudige 
zinnen. 

• Oefenvormen aangeboden worden waarin de 
leerling zelf woorden moet intypen. 

• Er veel aandacht is besteed aan de uitstraling van 
de grafische user interface. 

• Moeilijkheidsgraden (niveaus) ingebouwd zijn. 
Zo houden leerlingen hun individuele intellectuele 
uitdaging. 

• Beloningsfilmpjes worden vertoond aan het eind 
van een oefensessie. 

• De volgorde van oefenvormen en oefeningen 

willekeurig en niet al te voorspelbaar is gemaakt. 
De leerling zelf kan bepalen hoeveel oefeningen hij 
wil doen. 

Voor het kunnen werken met het programma wordt 
er van uitgegaan dat de leerling beschikt over enige 
computervaardigheid. Dit betekent dat het bedienen 
van het toetsenbord, het klikken, dubbelklikken en 
slepen met de muis als bekend wordt verondersteld. 
De bediening van het softwareprogramma en de keu
zemogelijkheden zijn intuïtief en spreken voor zich. 
Voor wat betreft de taalvaardigheid wordt er van uit 
gegaan dat deze beperkt is. Dit betekent dat de stu
rende en/of helpteksten op het scherm tot een mini
mum beperkt zijn. Alle helpteksten kunnen ook audi
tief aangeboden worden. Het helpt als de leerling 
enigszins bekend is met de woordkaarten uit de 
methode '1000 uitgebeelde woorden'. Het is aan te 
raden dat de leerling één thema behandeld heeft 
voordat hij gaat werken met het programma. 
Secundaire doelgroepen van het programma zijn 
kinderen op asielzoekerscholen, in de basiseducatie 
of in de eerste opvang. Als afgeleide doelgroep kan 
het programma worden ingezet voor oudere leerlin
gen binnen het speciaal onderwijs die problemen 
hebben met taal, specifiek onvoldoende woorden
schat hebben en volwassenen met afasie. Voor deze 
secundaire doelgroepen die niet bekend zijn met de 
methode '1000 uitgebeelde woorden' vraagt het pro
gramma wel enige instructie vooraf. 

Uitgangspunten bediening en vormgeving 
Het programma is qua bediening en vormgeving aan
gepast aan de doelgroep. Dit betekent onder andere 
dat er gekozen is voor eenvoudig taalgebruik. 
Bovendien kan een leerling alle 'helpteksten' ook 
beluisteren. 
Belangrijk in het programma is de ondersteuning 
door geluid. Echter leerlingen met een auditieve han-

Kern van deze methode 
wordt gevormd door de 
woordkaarten. 

Het programma is adaptief. 
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dicap zullen dit niet allen kunnen gebruiken. Daarom 
is er een aantal opties ingebouwd om de bruikbaar
heid van het geluid te vergroten. Dit zijn het gebruik 
van langzame en snelle stemmen bij het uitspreken 
van woorden en zinnen, de mogelijkheid om het 
geluid harder, zachter of uit te zetten en de mogelijk
heid om geluidsfragmenten veelvuldig te herhalen. 
De bediening is eenvoudig. De bediening gaat uit van 
muisgebruik en eenvoudige toetsenbordbediening 
(het intypen van een woord). Met behulp van een 
'verder' knop en enkele keuzemogelijkheden navi
geert de leerling door het programma. Het beeld
scherm is overzichtelijk en het programma bevat 
motiverend gebruik van animaties en plaatjes. 
Terugkoppeling op oefeningen en toetsen wordt 
gerealiseerd door eenvoudige feedbackschermen en 
beloningsfilmpjes die een leerling na afloop van een 
aantal items te zien krijgt. 

Inhoud en opzet van het programma 
Het programma 1000 digitale woorden is een oefen
en toetsprogramma met verschillende verwerkings-
vormen. In deze verschillende oefenvormen oefent en 
toetst een leerling steeds een aantal woorden van de 
in totaal zo'n 1000 woorden. Dit door gebruik te 
maken van pictogrammen, teksten (op woord- en 
zinsniveau) en geluid. 
De leerkracht kan toetsresultaten bekijken en 
gewenste woordkaarten printen. 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
ï. Introductie 
2. Keuze instaptoets, oefenen of toetsen 
3. Keuze niveau 
4. Keuze thema 
5. Opdrachten maken 
6. Stoppen (pauze scherm) 

Deze onderdelen worden in onderstaande volgorde 
aangeboden. Echter deze volgorde staat niet vast. Een 
leerling kan alle gewenste routes door het program
ma volgen. Onderstaand schema geeft alle onderde
len uit het programma weer en de mogelijke routes. 

Stop 

Intro + instellingen 

1 

Instaptoets Oefenen Toets 

1 
1 

Thema's en niveau kiezen 

Maak opdrachten 

Er zijn in het programma drie niveaus waarop een 
leerling oefeningen, instaptoetsen of toetsen kan 
maken: 
• Niveau 1; eenvoudig. Dit niveau bevat oefensoorten 

in meerkeuze-vorm (1 antwoord uit 4 kiezen) waar
bij de gebruiker vooral woorden, pictogrammen en 
gesproken woorden moet matchen. 

• Niveau 2; gemiddeld. Hier worden oefensoorten 
aangeboden waarbij de gebruiker 4 alternatieven 
moet matchen met 4 antwoorden (4 antwoorden 
moeten kloppen met 4 alternatieven). Daarnaast 
bevat niveau 2 ook een aantal eenvoudige gaten-
tekstzinnen. 

• Niveau 3; moeilijk. Niveau 3 bevat oefensoorten 
die uitgaan van meer productieve vaardigheden. 
Leerlingen moeten vervoegingen, meervouden, 
trappen van vergelijking, verkleinwoorden of 
tegenstellingen intypen aan de hand van gegeven 
woorden en pictogrammen. 

Wanneer een leerling werkt op niveau 1 krijgt hij 
alleen te maken met oefenvormen die horen bij dit 
niveau. Hetzelfde geldt voor niveau 2 en 3. 

Introductie 
In de introductie kan een leerling zijn naam invoeren 
en de volgende instellingen wijzigen: 
• Kiezen voor het al dan niet gebruiken van geluid in 

het programma 
• Het geluid harder of zachter zetten. 
• Kiezen voor een normaal spreektempo of een lang

zame uitspraak 

Instaptoets 
Als een leerling voor de eerste keer met het program
ma aan het werk gaat zal de keuzemogelijkheid 
'instaptoets' duidelijk vooraan staan. Het ligt name
lijk voor de hand dat een leerling eerst een instap
toets doet om zijn niveau te bepalen, zodat er op 
basis van de resultaten een passend advies kan wor
den gegeven. Dit betekent echter niet dat de andere 
opties, 'oefenen' of 'toetsen' niet actief zijn. Als een 
leerling geen instaptoets wil maken kan hij meteen 
gaan oefenen of toetsen. 
Een instaptoets kan een leerling gebruiken om het 
niveau te bepalen waarop hij zal gaan oefenen. Van 
elk thema is op elk niveau een instaptoets opgeno
men. Dat betekent dat er 19 (thema's) x 3 (niveaus) = 
57 instaptoetsen zijn. 
Als een leerling kiest voor het maken van een instap
toets, wordt deze als volgt samengesteld: 
• Selectie van 25 woorden uit het thema 
• Selectie van een aantal oefenvormen uit het niveau 

waarop de leerling de instaptoets gaat maken 
Een instaptoets bevat 25 toetsitems. Tijdens het 
maken van de instaptoets worden de resultaten van 
de leerling geregistreerd; deze kunnen door de leer
kracht bekeken worden. In tegenstelling tot de oefe
ningen ontvangt de leerling tijdens het maken van 
de instaptoets geen terugkoppeling op door hem 
gegeven antwoorden. 
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Na afloop van de instaptoets krijgt de leerling de 
score op de instaptoets te zien en wordt er een advies 
gegeven. Deze adviezen vinden plaats op basis van de 
resultaten. Bij een goed resultaat wordt er verwezen 
naar een toets voor het volgende niveau. Bij een wat 
slechter resultaat krijgt de leerling het advies om 
oefeningen uit hetzelfde niveau te gaan maken. 

Oefenen 
Een leerling kan elk thema op elk niveau oefenen. 
Dat betekent dat er 19 (thema's) x 3 (niveaus) = 57 
oefenmogelijkheden zijn. Een oefening wordt door 
het programma samengesteld door een willekeurige 
selectie van 10 woorden uit een thema én een selectie 
van een aantal oefenvormen uit het niveau waarop 
de leerling de oefening gaat maken. Elke oefening 
bevat 10 items. Tijdens het oefenen worden geen 
resultaten van de leerling geregistreerd. De leerling 
ontvangt tijdens het maken van oefeningen directe 
terugkoppeling op door hem gegeven antwoorden. 
Na afloop van een oefensessie (10 items) krijgt de 
leerling zijn score te zien. Hij krijgt echter geen 
advies. Wel krijgt hij bij >6o% goed een belonings
filmpje te zien. 

Toetsen 

Een toets kan een leerling gebruiken om te testen of 
hij een thema op een bepaald niveau beheerst. 
Van elk thema is op elk niveau een toets opgenomen. 
Dat betekent dat er 19 (thema's) x 3 (niveaus) = 57 
toetsen zijn. Als een leerling kiest voor het maken 
van een toets worden alle woorden uit het thema in 
de toets opgenomen en is er sprake van een selectie 
van een aantal oefenvormen uit het niveau waarop 
de leerling de toets gaat maken. Elke toets bevat 
ongeveer 50 items (alle woorden uit één thema, 
dit varieert van 46 tot 55 woorden). Tijdens het 
maken van de toets worden de resultaten van de 
leerling geregistreerd. Tijdens het maken van de toets 
ontvangt de leerling geen terugkoppeling op door 
hem gegeven antwoorden. Wel kan de leerkracht de 
resultaten van de leerling bekijken. 

Het leerkrachtgedeelte 

Een apart programma op de cd-rom is het leerkracht
programma. De leerkracht kan in het leerkrachtdeel 
leerlinggegevens bekijken en de woordkaarten van 
de methode 1000 uitgebeelde woorden uitprinten. 
De leerlinggegevens worden op een diskette bewaard 
en zijn dus ook leerlinggebonden. Met zijn eigen leer-
ling-diskette kan de leerling achter elke computer 
aan het werk waarop '1000 digitale woorden' is geïn
stalleerd 

De leerkracht ontvangt van de leerling zijn of haar 
diskette, leest de resultaatgegevens met het leer
krachtgedeelte in en slaat deze op zijn computer op. 
Vervolgens kan de leerkracht deze gegevens gaan 
bekijken. Hij selecteert de betreffende leerling en op 
het scherm verschijnen de resultaten. Je kunt dan 
zien welke onderdelen de gekozen leerling al heeft 

de man helpt de oude 
vrouw; dat is aardig van hem 

de kleur van een boom is groen 

de man en de vrouw 

zijn getrouwd 

deze man heeft geen 

geld: hij is arm 

{ 
1 Welke zin hoort bij welk plaatje? Sleep de zinnen naar 

I de goede vakken. 

gedaan. Zowel de instaptoetsen, de oefeningen als de 
staan aangegeven. Op het scherm kun je 'inzoomen' 
op gemaakte instaptoetsen of gemaakte toetsen. Per 
toets krijg je gegevens over welk thema de toets 
gemaakt is, het niveau, de datum en de starttijd en 
eindtijd. Ook krijg je een compleet overzicht welke 
woorden fout gemaakt zijn. 
Voor het uitprinten van de woordkaarten klik je op de 
betreffende thema's uit een lijst en geef je de prin-
topdracht. 

Informatie over de auteur 

Voor nadere informatie over 

het programma: 

Leo Bonekamp 

Projectleider ICT en 

Uitdagend Onderwijs 

CPS Onderwijsontwikkeling 

en advies 

Postbus 1592 

3800 e/V Amersfoort 

E-mail: l.bonekamp@cps.nl 
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WACHTEN 
Dinsdagmorgen halfnegen. We zijn weer klaar voor 
een nieuwe dag in onze diagnosegroep. Vol goede 
moed want de dag ervoor hebben wij, pedagogisch 
medewerkers, een studiedag gehad en die heeft 
inspirerend gewerkt. Helaas hebben de kinderen dat 
anders ervaren; ze zijn uit hun ritme door de vrije 
dag en bij het communicatiebord zit iedereen er 
afwezig en sloom bij. Zelfs Tom die normaal altijd 
enthousiast reageert als we zijn foto op het bord zet
ten roept nu niet vrolijk 'Ja dat is Tom", maar gaapt 
nog een keer vanuit zijn tenen.... 
Flink bewegen dus, dat zal ze wel wakker schudden. 
We veranderen onszelf in miauwende poezen en 
gelukkig zien we hier en daar actie. De poezen krui
pen door de ruimte en sommigen hebben zelfs de fut 
om onder de levende brug door te kruipen die mijn 
collega al een paar minuten van zichzelf maakt. 
Een van de meest belangrijke dingen die we tot nu 
geleerd hebben bij deze kinderen is: wachten. 
Wachten en nog eens wachten want het kan soms 
echt wel een flink poosje duren voordat bijvoorbeeld 
Ronald in actie komt. Hij heeft behalve zijn spraak-
taalstoornis ook een motorische stoornis en beweegt 
zich zeldzaam langzaam en houterig. Maar let op... 
daar verandert ook hij in een poes. Daarbij ook nog 
miauwen is teveel gevraagd, die twee dingen kan hij 
niet combineren want ondanks zijn bijna vier jaren 
praat hij nog nauwelijks. Gelukkig begint hij steeds 
meer gebaren na te doen en zelf te gebruiken zodat 
we kunnen communiceren. Hij lacht zich regelmatig 
slap om alle gekke bekken die we naar hem trekken, 
ook een vorm van communicatie! Net als de sfeer er 
een beetje in begint te komen, komen er vanuit de 
gang allerlei geluiden die we normaal niet horen. 
Onheilspellende geluiden. Wat nu weer? 

Het blijkt dat er vandaag een legertje werkmannen 
klusjes komt opknappen, er moet o.a. een prikbord 
worden opgehangen bij ons in de groep. Een man 
gewapend met trap en boor komt binnen, gevolgd 
door zijn maat met de stofzuiger. Tom doet meteen 
zijn handen voor zijn oren, hij is overgevoelig voor 
geluid en dit belooft lawaai te worden. Ondanks alle 
mooie tekeningen die er worden gemaakt om hem te 
helpen de situatie te overzien, "dit is de boor, dit is de 
muur, dit is de prachtige stofzuiger", lukt het niet de 
paniek te bezweren. Dus met Tom gaan we vast naar 
buiten, de rest vindt het wel interessant. 
Behalve Mark. Hij vertoont geen tekenen van paniek 
maar sluit zich af, schudt met zijn hoofd heen en 
weer en zingt er een liedje bij. Als de mannen al lang 
weer naar huis zijn, vrolijk uitgezwaaid door ons vijf
tal, blijkt dat hij er toch nog heftig op reageert. 
Tijdens de broodmaaltijd tussen de middag komen er 
uit zijn mond alleen nog maar schuttingwoorden. 
Tijdens het t.v. kijken komt hij weer een beetje tot 
zichzelf. We hadden het kunnen weten, dit soort aan
slagen zijn voor autistische kinderen ook echt te veel. 
De middag brengen we voor het grootste gedeelte in 
de zandbak door, dat is pas echt rustgevend. 
Als Danielle, de enige vrouw in ons gezelschap 
(twee en een halfjaar), tenminste zo vriendelijk wil 
zijn niet het speelgoed uit de handen van de heren te 
trekken. Want daar zijn ze niet tegen opgewassen. 
Vandaag al helemaal niet. 

Dorothée Raymakers-Hulsenbek 

BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annel ies Bron, l id van de redact ie 

Logopedie en Foniatrie, 
jaargang 74, april 2002, nummer 4 
M. Jasperse, Gesprekken met ouders. 'Staande in de 
schoenen van de ouders' kijken naar het kind. 
In het werk op onze scholen en instituten hebben we 
niet alleen te maken met kinderen maar zeker ook 
met hun ouders. In dit artikel wordt aan de hand van 
een drietal casussen ingegaan op problemen en val
kuilen die zich kunnen voordoen in gesprekken met 
ouders. De eerste casus beschrijft een geval waarin de 
ouders niet op een lijn staan waar het gaat om de 
opvoeding van hun kind. De hulpverlener wordt hier
mee geconfronteerd in de begeleiding van het kind. 
Het is hierbij van belang dat hij geen deelgenoot 
wordt van het conflict, maar dat het probleem daar 

blijft waar het hoort en dat het ook juist daar wordt 
opgelost.In de tweede casus wordt een beschrijving 
gegeven van een situatie waarin het thuis uitvoeren 
van logopedische oefeningen niet het gewenste 
resultaat heeft, terwijl de moeder aangeeft dat er 
steeds wordt geoefend. In dit geval blijkt er teveel 
sprake van eenrichtingsverkeer, van de behandelaar 
richting de moeder. De behandelaar denkt dat haar 
uitleg goed is overgebracht maar deze blijkt wellicht 
onvoldoende over te komen bij de moeder en zij geeft 
dit niet aan. In de laatste casus wordt ingegaan op 
een situatie waarin er wellicht meer met het kind 
aan de hand is dan dat aanvankelijk werd gedacht. 
De hulpverlener zal dit met de ouders bespreekbaar 
moeten maken. 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors , l id van de redac t i e 

Language, Speech and Hearing Services in 
Schools, vol. 32, oktober 2001 
Vera Gutiérrez-Clellen (San Diego State University) 
en Elizabeth Peha (University of Texas at Austin) 
tekenen voor de bijdrage 'Dynamic assessment of 
diverse children: a tutorial'. Dynamische assessment 
is bedoeld om bij een kind zijn of haar zone van 
naaste ontwikkeling (Vygotsky) in kaart te brengen. 
Deze wijze van assessment wordt wel aanbevolen 
als een goed alternatief voor dan wel een aanvul
ling op het standaard psychodiagnostisch onder
zoek, met name bij kinderen uit etnische of culture
le minderheden. Er is echter sprake van grote varia
tie als het gaat om methodes voor dynamische 
assessment en de toepassingen daarvan. Bovendien 
is er slechts beperkte informatie beschikbaar over 
het toepassen van dynamische assessment bij kin
deren met ernstige spraak- en taalproblemen. In dit 
artikel worden assessmentmethodes met elkaar ver
geleken. De nadruk ligt op het verschil in toepas
singsmogelijkheden. Vervolgens wordt een protocol 
voor dynamische assessment belicht, gericht op de 
identificatie van taalstoornissen. Tot slot worden 
case studies gepresenteerd van twee tweetalige 
(Spaans-Engels) kinderen met als doel het gebruik 
van het protocol te illustreren, daar waar het gaat 
om het onderzoeken van het taalleerpotentieel van 
een kind. 

International Journal of Language & 
Comnmunication Disorders, 2002, vol.37, no.i 
In dit tijdschrift staat het artikel 'Productivity with 
word order and morphology: a comparative look at 
children with SLI and children with normal langu
age abilities' afgedrukt. Het is geschreven door Gina 
Conti-Ramsden en Kirsten Windfuhr, beiden verbon
den aan de Universiteit van Manchester. Zij rappor
teren over een onderzoek naar de ontwikkeling van 
grammaticale categorieën (werkwoorden en zelf
standige naamwoorden) door jonge taalleerders. Het 
ging met name om het correct markeren van de 
semantische rollen agens en patiens. Bovendien 
werd het productieve gebruik van een aantal morfe
men onderzocht. Als onderzoeksgroep dienden 28 
kinderen met spraak- en taalproblemen (gemiddel
de taalleeftijd 35 maanden) en 28 kinderen met een 
normale taalontwikkeling (gemiddelde taaileeftijd 
van 34 maanden). Het onderzoek bestond zowel uit 
een training tijdens spelsessies als uit het afnemen 
van taaltests. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen 
in beide groepen op deze leeftijd nog niet correct 
rollen als agens en patiens konden markeren, tenzij 
deze markering door de volwassenen in het onmid
dellijk voorafgaande taalaanbod expliciet aangege
ven was (modelling). Het productieve gebruik van 
morfemen was beter als het ging om naamwoorden, 
dan bij werkwoorden. Kinderen met een normaal 
verlopende taalontwikkeling waren significant 
beter in het gebruiken van de verleden tijdsvorm 

dan kinderen met SLI, maar beide groepen hadden 
nog grote moeite met het productief gebruiken van 
morfologie. De resultaten worden door de auteurs 
besproken in relatie tot hedendaagse theorievor
ming op het gebied van taalontwikkeling en taal
stoornissen (critical mass hypothesis, verwerving 
via mozaïekpatronen). Tevens bespreken ze het 
mogelijke belang van assessment van markering 
van naamwoorden als een klinisch instrument om 
kinderen met taalstoornissen in de kleuterleeftijd 
op te sporen. 

Journal of Neurolinguistics 75 (2002) 
Royle, Jarema en Kehayia, allen verbonden aan uni
versiteiten en instellingen in Franstalige delen van 
Canada, schrijven in dit tijdschrift over 'Frequency 
effects on visual word access in developmental lan
guage impairment'. De auteurs rapporteren over 
een onderzoek naar het effect van frequentie en 
morfologische regelmatigheid van woorden op 
woordherkenning en op de implicaties daarvan voor 
de organisatie van het mentale lexicon in 
Franstaligen met specifieke taalstoornissen. Aan het 
onderzoek deden tien jongeren en volwassenen mee 
met taalstoornissen. Zij participeerden in twee lexi
cale decisie experimenten, waarbij zowel gelet werd 
op de snelheid van responses als op de accuratesse. 
Uit het onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot 
mensen met een normale verlopen taalontwikke
ling, bij de onderzochte proefpersonen het mentale 
lexicon niet georganiseerd is langs lijnen van 'mor
fologische families' (dus niet op basis van regelma
tigheden), maar veeleer op basis van frequentie van 
voorkomen. De hypothese dat woorden in het men
tale lexicon van mensen met specifieke taalstoor
nissen bepaalde lexicale features en morfologische 
kenmerken missen werd bevestigd. De organisatie 
van het mentale lexicon van mensen met specifieke 
taalstoornissen verschilt significant van die van 
mensen met een normale taalontwikkeling. 
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VAN DE BESTUREN 

Siméa 
'elkaar verstaan' 

Op 11 april j.l. hield onze nieuwe vereniging 

VeBOSS/VEDON haar eerste algemene ledenvergade

ring tijdens de congresdagen in Lunteren. Het blijkt 

dan dat de integratie van twee besturen en daarmee 

samenhangende wijze van opereren geen sinecure is. 

Kortom, links en rechts waren er wat steekjes geval

len in de perfecte voorbereiding van de ALV. De leden 

wilden daar gelukkig geen aanstoot aan nemen en 

deelden op vele fronten de soms nog voorzichtige 

eerste uitspraken van het gecombineerde bestuur. 

In de aanloop naar de ALV had het bestuur zich voor

genomen het aantal bestuursleden te verminderen 

tot een meer slagvaardig aantal van 9 personen. 

Uiteraard in overeenstemming met de nieuwe statu

ten, die op 31 december 2001 bij de notaris gepasseerd 

waren. Aangezien er gekozen is om naast de doel

groepen van nieuwe vereniging ook rekening te hou

den met de regionale herkomst van het bestuur, 

bleek uiteindelijk de voordracht van het nieuwe 

bestuur uit 11 leden te bestaan. Deze voordracht werd 

onder applaus door de vergadering goedgekeurd. 

Onder het voorzitterschap van Theo van Munnen 

zullen de volgende bestuursleden de belangen gaan 

behartigen: Rinie Aerden, Ton Broerse, Rita Damhof, 

Geert Derks, Gerrie van Hamersvelt, Ebelien Koppen, 
Grietje Polman, Aline Schepen, Fred Saan en 
Cor Verheijden. 

Het aardigste moment van de vergadering was de 

bekendmaking van de nieuwe n a a m door het schei

dend bestuurslid Marjan Bruins: Siméa. De naam is 

afkomstig uit het Hebreeuws en betekent: "dat wat er 

verstaan / begrepen wordt". Kort en bondig: elkaar 

verstaan. Een mooie naam voor een vereniging, die 

de bundeling van energie is van de oude VEDON en 

de oude VeBOSS. Voortaan dus Siméa. In de komen

de periode wordt er alles aan gedaan om het logo en 

de nieuwe naam in te zetten in de nieuwe huisstijl 

van de vereniging. Bij de start van het nieuwe school

jaar 2002/2003 hoopt het bestuur die activiteit naar 

tevredenheid te hebben afgerond. 

Marjan Bruins mag dan wel geen deel ui tmaken van 

het nieuwe Siméabestuur; door haar betrokkenheid 

bij het Plan van Aanpak en het hoofdredacteurschap 

van Van Horen Zeggen zal zij nog zeer nadrukkelijk 

haar deskundige invloed op het werk van de vereni

ging laten gelden. 

NIEUWSMARKT 

SUBSIDIE VOOR BEGELEIDING DOOFBLINDEN 
Het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn) 

publiceerde de resultaten van het evaluatieonderzoek 

naar de Regeling subsidiëring begeleiding doofblinden. 

Als conclusie komt naar voren dat de begeleidervoor

ziening de bewegingsmogelijkheden van doofblinden 

een deelname aan de maatschappij vergroot. Het Insti

tuut voor Doven in Sint-Michielsgestel voert de subsi

dieregeling uit. De begeleidervoorziening is een nieu

we vorm van hulpverlening, die bedoeld is voor de 

ongeveer 5000 doofblinden. Deze komen als gevolg van 

hun dubbele handicap weinig buiten de deur. De voor

ziening is er op gericht de zelfstandigheid te vergroten. 

De subsidieregeling staat open voor alle zelfstandig 

wonende doofblinde mensen, ongeacht leeftijd, aard en 

ernst van de beperkingen. Jaarlijks kunnen de doofblin

den aanspraak maken op 208 uur begeleiding. De bege

leider kan een kennis of familielid zijn, maar ook het 

Instituut voor Doven kan bemiddelen. Het onderzoek is 

uitgevoerd in opdracht van het College voor 

Zorgverzekeringen. 

Aantoonbaar effect 

De begeleiding verruimt de mogelijkheden van doofblin

de mensen. Zelfstandigheid neemt toe, sociale contacten 

eveneens. Dat begeleiders betaald worden haalt het werk 

uit de sfeer van vrijblijvendheid en liefdadigheid. Doof

blinden doen makkelijker een beroep op de begeleider. 

Enkele onderzoeksui tkomsten: 

• ongeveer 125 doofblinden maken gebruik 

van de voorziening 

• de cliënten zijn meestal tussen de 30 en 50 jaar 

• te weinig jongeren maken gebruik 
van de voorziening 

• de meeste doofblinden werven hun begeleiders uit 
eigen kring 

• 15% van de contacten ontstaat via bemiddeling 

• de begeleider ontvangt € 13 per uur, 

exclusief reiskosten 

• sommige cliënten hebben meer dan één begeleider 

Meer informatie is te verkrijgen bij het Instituut voor 

Doven, Theerestraat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel, 

tel. 073 - 5588282, e-mail begeleidersproject@ivd.nl 

Bestellen 

Het Evaluatieonderzoek naar de begeleidersvoor

ziening voor doofblinde mensen is geschreven door 

Alice Schippers en kost € 6,50. NlZW-bestelnummer 

E 43211. De publicatie is te bestellen bij 

NlZW/Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, 

tel. 030 230 66 07, fax 030 230 64 91, 

e-mail bestel@nizw.nl. 

cvz College voor zorgverzekeringen 
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FUSIEORGANISATIE BIEDT ONDERWIJS EN ZORG AAN 

AUDITIEF EN/OF COMMUNICATIEF BEPERKTEN 

De Koninklijke Ammanstichting in Rotterdam, ACC 

Midden-Nederland in Utrecht/Amersfoort/Driebergen 

en De Kring in Goes zijn per 1 mei gefuseerd. Hierdoor 

is een krachtige organisatie onts taan voor onderwijs 

en zorg aan auditief en/of communicatief beperkten. 

De naam van de nieuwe organisatie is Koninklijke 

Auris Groep. 

De nieuwe organisatie omvat onder andere negen 

scholen voor speciaal onderwijs, vier scholen voor 

voortgezet speciaal onderwijs en specifieke diensten 

zoals ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, 

audiologische centra, een centrum voor voorlichting 

en scholing, een bureau voor toeleiding naar werk en 

een afdeling voor onderzoek en ontwikkeling. 

Expertise 
De meerwaarde van de fusie is te vinden in de bun

deling van expertise en kracht. Dit geeft mogelijk

heden om de kwaliteit van onderwijs en dienst

verlening te verhogen. Auris streeft naar afstemming 

van onderwijs en zorg, professionalisering van 

HET CENTRUM EDUCATIEVE DIENSTVERLENING BRACHT 

RECENTELIJK HET LEERPLAN TWEETALIG ONDERWIJS, 

NEDERLANDS GEBARENTAAL EN NEDERLANDSE TAAL IN 

HET PRIMAIR D O V E N O N D E R W I J S UIT. 

H E T L E E R P L A N G E E E T I N Z I C H T I N DE K E N N I S E N V A A R 

D I G H E D E N DIE DOVE LEERLINGEN MOETEN VERWERVEN 

op TAALGEBIED. OOK BESCHRIJFT HET LEERPLAN HOE 

EEN SAMENHANGEND AANBOD VAN BEIDE TALEN IS TE 

REALISEREN. VOOR ZOWEL NGT ALS NEDERLANDSE TAAL 

ZIJN ALGEMENE DOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN 

STREEFDOELEN GEFORMULEERD. DlT ALLES PER LEER

JAAR. H E T N G T - O N D E R W I J S IS E R O P G E R I C H T K I N D E 

R E N NU, E N LATER ALS V O L W A S S E N E N , H U N E E R S T E 

TAAL OPTIMAAL TE K U N N E N LATEN GEBRUIKEN. 

M E T E E N S T R U C T U R E L E A A N D A C H T V A N A F DE O N D E R 

B O U W VOOR NGT EEN INTENSIEF ONDERWIJSPROGRAM

MA O N T S T A A T E E N G O E D E B A S I S V O O R H E T O N T W I K K E 

L E N VAN TAALVAARDIGHEID IN GESPROKEN EN 

G E S C H R E V E N N E D E R L A N D S . I N T E R A C T I E F O N D E R W I J S , 

M E T V E E L A A N D A C H T V O O R F U N C T I O N E E L E N C O M M U 

NICATIEF TAALAANBOD, S A M E N W E R K E N D L E R E N E N 

H E T A A N L E R E N V A N S T R A T E G I E Ë N V O R M E N H E T 

U I T G A N G S P U N T . 

A L S O N D E R D E E L V A N H E T P R O J E C T IS O N D E R Z O C H T O F 

E E N B E S T A A N D E N E D E R L A N D S E T A A L M E T H O D E K A N 

D I E N E N ALS U I T G A N G S P U N T V O O R H E T T A A L O N D E R W I J S 

A A N DOVE L E E R L I N G E N . E E N A A N T A L P R O E F L E S S E N IS 

V O O R B E I D E T A L E N O N T W I K K E L D E N U I T G E P R O B E E R D 

medewerkers, management en bestuur en ui tbouw 

van expertise. 

Eén loket 
De verschillende onderdelen van de Koninklijke Auris 

Groep zullen als één organisatie naar buiten treden. 

Ouders en cliënten maken zo in één keer kennis met 

alle producten en diensten en kunnen daaruit een 

keuze maken. De samenwerking leidt tot een betere 

spreiding van onderwijs, diagnostiek en zorg. Voor de 

cliënten kan dit vervolgens zo dicht mogelijk bij huis 

beschikbaar zijn. 

De Raad van Bestuur en de centrale diensten van de 

Koninklijke Auris Groep worden in Gouda gevestigd. 

Inlichtingen: Bureau Voorlichting en Scholing, P. van 

Dijk, 010-4132280 

Auris 
K o n i n k l i j k e A u r i s Groep 

LEERPLAN TWEETALIGHEID 
OP DEELNEMENDE SCHOLEN. HET LEERPLAN BESCHRIJFT 

DE ERVARINGEN MET HET MATERIAAL EN GEEFT AAN 

WAARMEE REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN BIJ 

DE ONTWIKKELING VAN N I E U W LESMATERIAAL, 

EEN BELANGRIJKE ROL IS WEGGELEGD VOOR ICT-TOE-

PASSINGEN. VOOR DOVE LEERLINGEN IS DE COMPUTER 

EEN BELANGRIJK MEDIUM VOOR HET VERWERVEN EN 

UITWISSELEN VAN INFORMATIE. 

HET LEERPLAN TWEETALIG ONDERWIIS IS ONTWIKKELD 

DOOR DE WERKGROEP SPRONG VOORUIT, MET DEEL

NAME VAN TAAL- EN ONDERWIJSDESKUNDIGEN UIT HET 

NEDERLANDSE DOVENONDERWIJS, EN HET CENTRUM 

EDUCATIEVE DIENSTVERLENING (CED) IN ROTTERDAM. 

HET LEERPLAN IS TE BESTELLEN BIJ DE AFDELING 

VERKOOP VAN HET CED: TEL. 010 4071 666, 

FAX 010 4202 227, E-MAIL VERKOOP <S> CED. NL. 

BIJDRAGE IN DE PRODUCTIE- EN VERZENDKOSTEN: 

€ 6,50 VOOR DOVEN(ORGANISATIES); € 11,50 VOOR 

OVERIGE BELANGSTELLENDEN. 

C E D ROTTERDAM 

Centrum Educatieve Dienstverlening 

Helpkaart 
hoortoestel 
De Nationale 

Hoorstichting introduceer

de onlangs de Helpkaart 

Hoortoestel. 

De bediening van het 

achter-het-oor hoortoestel 

(AHO) vraagt soms van de 

slechthorende enige 

oefening. De Helpkaart 

geeft op een praktische 

wijze tekst en uitleg. 

Aan de orde komen achter

eenvolgens de bediening, 

het controleren, het 

schoonmaken en het 

plaatsen. 

De helpkaart bevat 

eveneens enkele tips voor 

een goede communicatie 

met slechthorenden. 

De Helpkaart Hoortoestel 

is door de Nationale 

Hoorstichting ontwikkeld 

in samenwerking met de 

Nederlandse Vereniging 

voor Slechthorenden 

(NWS). 

De Helpkaart kost € 1 per 

stuk (exclusief verzend

kosten). 

Besteladres: 

bureau Nationale 

Hoorstichting, 

Poortgebouw 

Rijnsburgerweg w 
2333 AA Leiden 

tel. 071 - S234245 

fax 071 - 5234243 

e-mail 

info@hoorstichting.nl 

\ 
V H Z JAARGANG 43 NUMMER 2 JUNI 2 0 0 2 | 27 

mailto:info@hoorstichting.nl


'Uitgesproken monsters' 
een boek over en voor kinderen met spraak-taalstoornissen 

START BUREAU DDS 

Met het begin van de 

lente is op 21 maart ook 

Bureau DDS van start 

gegaan. DDS staat voor 

Dienstverlening aan 

Doven en Slechthorenden. 

DDS is opvolger van zowel 

de Dienst Maatschappelijk 

Werk (DMW) van het 

Instituut voor Doven in 

Sint-Michielsgestel als van 

Bureau O&M. De beide 

diensten zijn samenge

gaan tot een nieuwe, 

onafhankelijke organisatie. 

Bureau DDS verleent dien

sten aan doven en slecht

horenden in heel 

Nederland. DDS is actief 

op drie terreinen: 

Maatschappelijk werk, 

opleidingen en loopbaan

begeleiding. Bureau DDS 

is gevestigd aan de 

Karnemelksloot 37, 

2806 BA Gouda 

tel. 0182 670 235 

teksttel. 0182 549 140 

fax 0182 $49 196 

e-mail info@bDDS.nl 

www.bDDS.nl 

Bureau DDS 

I >£> 

De Nederlandse Federatie van Ouders 

van slechthorende kinderen en van kin

deren met spraak- taalmoeilijkheden 

(FOSS) bracht een bijzonder fraaie tweede 

druk van het boek 'Uitgesproken mon

sters' uit. Het boek is geschreven door Jan 

Verhallen, orthopedagoog aan het cen

t rum Sint-Marie in Eindhoven. René 

Hoeben begeleidde de kinderen die de 

tekeningen voor het boek maakten. 

'Uitgesproken monsters' is een boek over taal. Het boek 

'vertelt' als het ware wat er met het kind gebeurt dat de 

taal maar beperkt kan begrijpen en gebruiken. Wanneer 

de taalstoornis zo ernstig is dat zelfs ouders het kind niet 

goed meer begrijpen. Dat het kind niet in staat is om 

eigen gevoelens en emoties ander woorden te brengen. 

Kinderen met een taalstoornis zijn vaker angstige 

kinderen. Frustraties van onmacht zijn dan dikwijls 

aanwezig. Ouders vragen zich af hoe zij hun kind in de 

thuisomgeving de taalontwikkleing het best kunnen 

stimuleren en op welke wijze zij hun kind beter kunnen 

leren begrijpen'Uitgesproken monsters' is een bijzonder 

boek. Het verstrekt ouders een beter in de problematiek 

van een taalstoornis. Het boek bevat teken- en schilder-

opdrachten, waaraan ouders en kinderen samen kunnen 

werken. De uitgave is mogelijk gemaakt met medewer

king van het Nationaal Revalidatie Fonds, de Stichting 

Kinderpostzegels Nederland en de Nederlandse stichting 

voor het gehandicapte kind (NSGK). 

'Uitgesproken monsters' is uitgevoerd in full color met 

veel tekeningen, telt 28 bladzijden met losse tekenbla-

den. De prijs is € 5, exclusief verzendkosten voor ouders 

en personeel van sh/esm scholen; voor overigen € 7. 

ISBN 90 - 800803 - 4 9 

Het boek is te bestellen bij 

FOSS, Postbus 14 , 3990 DA Houten 

E-mail foss@hetnet.nl 

I %G& 

Kijkstad- unieke website voor jongeren die 

communiceren via symbolen: www.kijkstad.nl 

De vir tuele gemeenschap Kijkstad is op 15 maart off icieel geopend. Kijkstad is een websi te die veel 

mogel i jkheden biedt aan jongeren die niet kunnen communiceren via het alfabet. Het zijn vooral ionee-

ren die gebruik maken van symbool ta len als Bliss, PCS, Beta, Pictogram en Beeldlezen. Kijkstad t racht het 

sociaal isolement van deze groep jongeren te doorbreken. 

Binnen Kijkstad kunnen jorjgeren elkaar on tmoeten en met elkaar kletsen, een spelletje spelen, e-mailen 

of schrijven in een dagboek. Omdat de websi te gebruik maakt van een symbolendatabase kan iedereen 

zijn eigen symbolen gebruiken. Deze symbolen kunnen worden omgezet in andere symbolen of tekst. 

Kijkstad is niet enkel toegankel i jk voor de jongeren. Ook hun omgeving is welkom. Familie, vr ienden, 

klasgenoten of kennissen kunnen op de hoogte worden gebracht van de laatste nieuwt jes. 

Jongeren met een meervoudige handicap of ernst ige communicat iebeperk ing leven veelal in een sociaal 

isolement. Voor hen is het lastiger zich naar bui ten te begeven, eropuit te trekken of om te te lefoneren. 

Kijkstad biedt mogel i jkheden om de grenzen te verkennen. 

Kijkstad is een in i t ia t ie f van de BOSK Deze net 50 jaar oude organisat ie werk te in di t project samen met 

de FOSS en de VOLG. Bij het ontwikkelen en testen van de websi te is het Ins t i tuut voor Doven / Mgr. 

Terwindts t icht ing nauw betrokken geweest. Handicom ontwikkelde en implementeerde de symbolen. 

KPN Research was betrokken bij de conceptontwikkel ing van de site en begeleidde de implementat ie . 

Madock interact ive media produceerde de v i r tua l communi ty . De Nederlandse St icht ing voor het 

Gehandicapte Kind (B+NSGK) f inancierde het project. 

Kijkstad proberen 

De computer moet zijn u i tgerust met de genoemde symbool ta len. Via een startpakket, een cd-rom met 

handle id ing is di t via het BOSK te verkri jgen. De prijs bedraagt € 10. Mai l naar kijkstad@bosk.nl, 

of bel 030 2459090 of fax 030 231 38 72. Het webadres van Kijkstad is www.ki jkstad.nl 
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Nooit meer stilte -
SYMPOSIUM OVER TINNITUS & HYPERACUSIS 

N W S (*\ 'Ongehoord* 

Op vrijdag 20 september houdt de N W S 

(Nederlandse Vereniging voor slechthorenden) in 

Congrescentrum De Reehorst in Ede het tweede 

symposium over Tinnitus en Hyperacusis. 

De problematiek van Tinnitus (oorsuizen) en 

Hyperacisis (overgevoeligheid voor geluid) krijgt 

steeds meer aandacht. Bij beroepsgroepen dringt het 

besef door dat Tinnitus en Hyperacusis regelmatig 

voorkomen. Tien procent van de volwassen bevolking 

kent één van beide aandoeningen uit eigen ervaring; 

ongeveer 100.000 van hen hebben meer dan normaal 

last van oorsuizen of overgevoeligheid voor geluid. 

Zij kunnen ernstige hinder ondervinden in psychisch 

en sociaal functioneren. Het symposium is bedoeld 

voor KNO-artsen, audiologen, huisartsen, hulpverleners 

in het maatschappelijk werk en de geestelijke gezond

heidszorg en andere professionals die te maken hebben 

met mensen met hoorproblemen. Nooit meer stilte is 

bedoeld om deze beroepsgroepen te informeren en op 

de hoogte te brengen van de laatste inzichten op het 

gebied van behandeling en counseling van Tinnitus en 

Hyperacusis. 

Vooraanstaande Nederlandse specialisten zegden 

hun medewerking aan het symposium toe. Aan de 

orde komen onder meer de protocollering, diagnos

tiek, behandeling, psychische en psychosociale 

gevolgen. Mensen met de aandoeningen vertellen 

over hun ervaringen. Tijdens het symposium presen

teert de N W S de nieuwe brochure over Tinnitus. 

Inhoudelijke informatie over het symposium is te 

verkrijgen via: NWS, Drs. I. Beelen, Postbus 129, 

3990 DC Houten, Tel. 030 2617616, teksttelefoon 

030 2617677, fax 030 261689, e-mail j .beelen@nvvs.nl. 

Van de Nationale Hoorstichting 
Uniek concert nu op cd 
Ludwig van Beethoven presenteert de Peer Gynt 

Suite. Onder deze titel presenteerde Erik Brey op 

3 november (in het kader van de Week van het Oor) in 

het Koninklijk Conservatorium dit bijzondere concert. 

Voor het eerst werd op akoestische wijze duidelijk 

gemaakt hoe een slechthorende muziek waarneemt. 

Het Utrechtsch Studenten Concert en Kamerkoor 

Venus verzorgden de wereldprimeur. Koor en orkest 

stonden onder leiding van Bas Pollard. 

Publiek en media reageerden enthousiast op het 

concert. Van het concert is een cd uitgebracht. 

Voor € 9 is deze te bestellen bij de Nationale 

Hoorstichting, Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10, 

2333 AA Leiden, telefoon 071 5234245. 

Jaarverslag Nationale Hoorstichting 
Het onlangs verschenen jaarverslag maak t volop 

melding van de succesvolle Week van het Oor, even

als van het bovengenoemd concert en de tv-uitzen-

ding Vinger aan de Pols. Preventie van gehoorschade, 

gehoorrevalidatie en wetenschappelijk gehoor-

onderzoek zijn ook belicht. Hoewel een RGO-advies 

over het gehooronderzoek op komst is, maakt de 

Hoorstichting zich ernstig zorgen over de toekomst 

van het onderzoek. De structurele financiering 

ontbreekt tot heden nog. Het jaarverslag geeft een 

overzicht van de vele activiteiten in het voorbije jaar. 

Hoorkrant Jongeren 
Zeer kleurrijk en bovenal zeer informatief oogt de 

Hoorkrant Jongeren, die de Nationale Hoorstichting 

uitgeeft. Het blad levert behalve nut t ige interviews 

feitelijke informatie over geluid, de sterkte van 

geluid, problemen bij het w a a r n e m e n van geluid, 

oorzaken van gehoorstoornissen en zelfs een beetje 

fysiologie en een geluidstest. 

POST-HBO-OPLEIDINGEN LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 

Mensen die de PABO of een lerarenopleiding hebben voltooid kunnen via zich Fontys OSO specialiseren 

tot leraar Speciaal Onderwijs. Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg verzorgt op een drietal 

plaatsen in den lande een- of tweejarige deeltijd-opleidingen. Een voltijd-traject is eveneens mogelijk 

na beëindigen van de PABO. Dat geldt ook voor opleidingen tot Remedial Teacher. De brochures voor de 

verschillende onderwijsgebieden zijn nu beschikbaar. Een voor de scholen die behoren tot de WPO 

(basisscholen en speciale basisscholen), een voor scholen die behoren tot de WEC (speciale scholen) en 

een voor scholen die horen bij de WVO/WEB (voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwassenene

ducatie). Fontys biedt ook opleidingen in omgang met Jonge Risicokinderen, Intern Begeleider, 

Ambulant Begeleider, Dyslexiespecialist, school-video-interactiebegeleider, omgaan met autisme en 

manager in de speciale school. Nascholingstrajecten voor hele schoolteams of functionarissen zijn moge

lijk. Brochures zijn aan te vragen bij Fontys OSO, Postbus 90903, 5000 GD Tilburg, tel. 0877 877 133 of e-

mail oso@fontys.nl. Actuele informatie is te vinden op www.fontys.nl/oso. 

een boek van Wiljo 

Oosterom 

Auteur Wiljo Oosterom 

verhaalt over haar dove, 

verstandelijk gehandicapte 

pleegzoon. Via de moeder en 

haar interne dialoog leert de 

lezer zoon Bart kennen, en 

via Bart en diens gedachten-

gang, zijn moeder. De relatie 

tussen beiden is op een 

opmerkelijke wijze geschetst. 

Het boek 'Ongehoord' mag 

worden gerekend tot litera

tuur die geschikt is voor de 

gehandicaptenzorg, voor de 

dovenwereld, voor kinder

bescherming en de pleeg-

zorg. 

Oosterom bracht in haar 

gezin vijftien dove en 

horende kinderen groot. 

Zij is mede-auteur van het 

boek 'Gedrag bij voorbeeld' 

(2000), waarin de door haar 

beschreven methode van het 

werken met meervoudig 

gehandicapten staat beschre

ven. Het boek is te koop in de 

boekhandel of bij de uitgever 

V2 pagina's Prijs 

€ 11,50 incl. btw; excl. 

verzendkosten 

ISBN go 73460 57 3 

Van Tricht Uitgeverij Twello 

tel. 0571 274 909 

fax 0571 275348 

e-mail info@vantricht.nl 
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COLOFON 

Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa "elkaar verstaan", 

belangenbehartiger namens personen en instellingen voor 

communicatief beperkten, slechthorenden en doven en de 

FENAC, Federatie Nederlandse Audiologische Centra. 

Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins 

Eindredactie Dhr. F. C. M. Mollee 

Redactie 

• Mw. N. Hoiting • Dhr. A. Koele • Mw. A.E. Bron 

• Mw. M.C. Bruins • Dhr. F.C.M. Mollee • Dhr. P. van Veen 

• Dhr. H. Knoors • Dhr. W. Geurts • Mw. C. Slofstra-Bremer 

Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen 

Bureau AudCom, postbus 222,3500 AE Utrecht, 

tel. 030 276 99 02 fax 030 271 28 92 

(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 

Fotografie H. Op den Kamp 

Illustrator Jef Horvers 

Vormgeving/Lithografie AVEQ-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Crafax 

Siméa 
• Th. van Munnen, voorzitter 
• A.P.C. Broerse, penningmeester; 

giro 3554500 t.n.v. penningmeester Siméa te Utrecht 

FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra 

• J. de Klein, voorzitter 

• J. Brokx, penningmeester 

• H. de Wit-Fleer, secretaris 

Ambtelijk secretariaat en ledenadministratie Siméa en FENAC 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht 

Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92 Teksttel. 030 273 04 59 

Bezoekadres: Chr. Krammlaan 2, Utrecht 

Kopij aanleveren vóór 

11 februari - 7 mei -1 september - 20 oktober 

Kopij, ingeleverd voor deze data zal zo mogelijk in de eerstvolgen

de uitgave van de geldende jaargang gepubliceerd worden. 

Verschijningsfrequentie 4 x per jaar 

Abonnementsprijs fl. 45,-per jaar Losse nummers fl. 15,-

(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 

Indien u vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement 

niet hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd. 

AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 

1816MB 
1323 BP 
3815 DP 

1105 AZ 
1081 HV 

1062 BE 
4624 VT 
4811 SW 
2501 VP 
5602 BH 

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

6202 AZ 

6500 HB 

3015 GD 

3000 CB 
3031 BA 
5271 GD 
5025JB 
3500 AE 

3584 CX 

3584 EA 

3563 CM 
5912 BL 
5912 BL 
8011 GC 
1300 BN 

Alkmaar 
Almere 
Amersfoort 

Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Bergen op Zoom 
Breda 
Den Haag 
Eindhoven 

Eindhoven 
Goes 
Groningen 
Hengelo 
Leeuwarden 
Leiden 

Maastricht 

Nijmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Tilburg 
Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 
Venlo 
Venlo 
Zwolle 
Almere 

Audiologisch Centrum Holland Noord 
De Klimop 
Audiologisch Centrum Amersfoort 
Prof. J.J. Groen Stichting 
AMC KNO Audiologisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis VU 
Audiologisch Centrum Amsterdam 
AC Bergen op Zoom 
Audiologisch Centrum Breda 
Haags Audiologisch Centrum Effatha 
Samenwerkende Audiologische 
Centra Eindhoven 
Sint Marie CP-B. 1447, 5602 BK) 
Audiologisch Centrum Goes 
Academisch Ziekenhuis Groningen KNO 
Slichting Audiologisch Centrum Twente 
Slichting Audiologisch Centrum Friesland 
Audiologisch Centrum van het 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis Maastricht 
Audiologisch Centrum van het 
St. Radboudziekenhuis Nijmegen 
Audiologisch Centrum Erasmus 
universitair Centrum Rotterdam 
Gehoor- en Spraakcentrum (kinderen) 
Stichting Audiologisch Centrum Rotterdam 
Diagnostisch centrum IvD/MTS 
Stichting Audiologisch Centrum Tilburg e.o. 
Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC) 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
KNO audiologisch Centrum 
UMC, Locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Stem-, Spraak-, Taal- en Gehoorcentrum 
Audiologisch Centrum Utrecht 
Hoensbroeck Audiologisch Centrum 
Venlo Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 
Stichting Gewoon Anders 

Rubenslaan 2-6 072-5141050 072-5141060 
Rossinistraat 5 036-5364814 036-5366386 
Zangvogelweg 150 033-4726854 033-4755133 

Meibergdreef 9 020-5664013 020-5669068 
DeBoeleloan 1117 020-4440969 020-4440983 
P.B. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstraat 1 020-6171814 020-6691003 
Boerhooveplein 3b 0164-266599 0164-238173 
Adrioon von Bergenstraat 232 076-5204130 076-5156611 
Lange Lombardstr. 35, P.B. 848 070-3848300 070-3805634 
Castiliëlaan 8, P.B. 1322 040-2911888 040-2911889 

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

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

Ph. Van Leijdenlaon 15, RB.9101 024-3617208 024-3617715 

Dr. Molewaterplein 40 

AZR-Sophio kinderziekenhuis P.B. 2040 010-4636073 
Ammanplein 8 010-4132280 
Theerestraat 42 073-5588111 
Korvelseweg 61 013-5362042 
Postbus 222 030-2769902 

Heidelberglaan 100 030-2507720 
P.B. 85500, 3508 GA Utrecht 
Lundloan 6 030-2504902 
Postbus 85090 3508 AB Utrecht 
Sao Paolodreef 1 030-2617340 
St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 077-3205097 
St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 070-3205097 
Oosterlaan 20 038-4218711 
Postbus 1599 036-5302012 

klimop@x4all.nl 
secretariaat@profgroenstichling.nl 

audiologie@vumc.nl 

saca@effathaguyot.nl 

acb@actilburg.nl 

info@ac-eindhoven.nl 

info@sintmarie.nl 

info@actwente.nl 
acfinfo@ocfriesland.nl 
audc@lumc.nl 

010-4633290 010-4634240 vondervelden@audi.azr.lnl 

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

030-2522627 

030-2505314 

oukes@knos.azr.nl 
info@amman.nl 

info@actilburg.nl 
info@fenac.nl 

077-3206125 HAC.venlo@zonnet.nl 
venlo-oc@zonnet.nl 

038-4255321 
stichting@gewoonanders.nl 
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3814 TL 
3815 KZ 
1062 CJ 
1062 CJ 
'1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
4824 DL 
6823JC 
4812 GE 
3300 AC 
9207 BK 
3972 LB 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 

5628 WE 
5629 CC 
7500 AR 
7500 AR 
7521 EC 
4461 DS 
4460 MA 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
9721 WD 
2015 KN 
9752 AC 

6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3031 BA 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3007 MA 
3031 BA 
3032 AD 
3032 AD 
3042 CA 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
5271 GD 
3523 CL 
3523 HB 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
3571 XH 
5263 EE 
5261 LB 
2716 KS 
8022 DZ 
8001 BH 

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

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

ACC Prof. Groenschool 
ACC Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
Zorgcentrum "De Winden" 
Dienst Ambulante Begeleiding SEC 
De Spreekhoorn 
Lesplaats Dordrecht (Kon Ammanstichting) 
De Skelp 
ACC Dienstverlening 
Instituut Sint Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jr.) 
School de Beemden (3-8 jr.) 
Ekkersbeek - V.S.O. 
Het Moatman-S.O. 
Het Maatman - V.S.O. 
Zorgcentrum de Cirkelboog 
De Kring 
de Kring - V.S.O. 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- zorginstelling 
Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effatha Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotsthool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt - V.S.O. 
De Open Cirkel -zorginstelling 
Kon. Ammanstichting 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
Rudolf Meesinstituut 
Rudolf Mees Instituut - V.S.O. 
Dienst Ambulante Begeleiding 
Zorgcentrum Rotterdam 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Instituut voor Doven 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
ACC Bertha Muller school 
ACC De Taaikring 
ACC Alfonso Corli school - V.S.O. 
Het Klankbeeld 
Eikenheuvel afd. I.V.D. 
Moriëlla - afd. I.V.D. 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effatha Guyot Groep 

Kortenaerstraat 10 
Fürglerplein 7-8 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Spriekmanlaan 16 
Bonte Wetering 89 
Dirk HartogstraatlO 
W Pyrmonlweg 20 P.O. 132 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaan 8 
Toledoloan 3 
Tolcdolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledoloan 5 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechlstraal 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Ammanplein 6 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 91030 
Ammanplein 2-4 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtslaan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestroat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Cohenlaan 6 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Zalkerbos 330 
Jan Buschstraat 6 
Postbus 1329 

033-4799313 
033-4723574 
020-3460230 
020-6178617 
020-6132801 
020-6131133 
020-3460111 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
026-4464963 
026-3705850 
076-5212352 
078-6137671 
0512-514974 
0343-513320 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2425728 
040-2423355 
053-4803050 
053-4803051 
053-4345311 
0113-213407 
0113-213407 
070-3948994 
024-6841790 
024-6848555 
050-5255190 
050-5470888 
050-5270840 
023-5246150 
050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
045-5636500 
071-5765149 
071-5761990 
024-3559584 
024-3567765 
024-3591919 
010-4132280 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
010-4132280 
010-2436710 
010-2436714 
010-4626092 
070-3943042 
0224-214896 
0224-214071 
073-5588111 
030-2525000 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
030-2734827 
073-5588111 
073-5588111 
079-3294500 
038-4554400 
038-4268590 

033-4700305 
033-2580024 
020-6176021 
020-6178637 
020-4110428 
020-6149273 
020-6172901 
020-6151156 
026-3702277 
026-4450661 
026-4463574 
026-3705851 
076-5142325 
078-6137681 
0512-515340 
0343-452366 
040-2412285 
040-2483479 
040-2422365 
040-2416538 
040-2483884 
053-4803052 
053-4803053 
053-4309667 
0113-228717 
0113-216147 
070-3962000 
024-6841473 
024-6842154 
050-5261265 
050-5470881 
050-5271808 
023-5246797 
050-5348487 
050-5350449 
050-5350454 
045-5636505 
071-5720330 

024-3502214 
024-3540043 
024-3552365 
010-4149483 
010-4110113 
010-4821885 
010-4558407 
010-4196627 
010-2135103 
010-2436713 
010-2436717 
010-4156044 
070-3944629 
0224-298945 
0224-296079 
073-5512157 
030-2525000 
030-2888747 
030-2662024 
030-2613419 
030-2618385 
030-2940836 
073-5588516 
073-5588651 
079-3294600 
038-4218088 
038-4268599 

accpgs@acc-expertise.com 
accpgs@acc-expertise.com 
prof li.burgerscnool@wolmail.nl 
amman@guyot.nl 
amman@guyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
MgrHermusschool@compuserve.com 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 
vsostijg@bart.nl 

despreekhoorn@spreekhoorn.nl 
lesplaatsdordrecht@amman.nl 
info@skelp.nl 
dienstverlening@acc-expertise.com 
stmarie@iaehv.nl 
dehorst@iaehv.nl 
beemden@iae.nl 
leuven@iae.nl 
VS0@iaehv.nl 
e.koppen@stg-maatman.nl 
e.koppen@sta-maatman.nl 
Enscnede@ivd.nl 
kring@zeelandnet.nl 
kring@zeelandnet.nl 
cor-emous@planet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

dgs@home.nl 

info@effathaguyot.nl 
vangilse@knoware.nl 

so@guyot.nl 
vso@guyol.nl 
mgrhans@cuci.nl 
j.aaamen@deweerklank.nl 
weerklank@tip.nl 
martbeek@telebyte.nl 
vso.de.morwindt@tip.nl 

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

ambulantebegeleiding@amman.nl 

school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@ivd.nl 
rotsoord@wxs.nl 
rolsoord@wxs.nl 
acc.bms@acc-expertise.com 

acs@acc-expertise.com 
klankbeeld.cohenlaan@hetnet.nl 
eikenheuvel@ivd.nl 
mariella@ivd.nl 
info@effathaguyot.nl 
enk@enkschool.nl 
info@effathoguyot.nl 

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

Siméa FEK C 
'elkaar verstaan' 
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Deze studiedag vindt plaats ter voorbereiding op de introductie van de nieuwe Wet op de 

Expertise Centra (WEC) en de Wet op de Leerlinggebonden Financiering (LGF). Deze wet 

mtolt dat ouders van gehandicapte leerlingen altijd kunnen kiezen voor speciale zorg op 

een REC-school of in het reguliere onderwijs. Het beschikbaar stellen van de zorg gebeurt 

op basis van het stellen van een indicatie bij het kind. Voor die indicatie worden speciale 

Commissies voor Indicatiestelling (Cvl) opgericht. 

Cluster v 

over de inhoud en de gevolgen 
van de indicatiestelling 

onderwerpen: 
instrumentarium 
deelprotocolboek 
argumentatie 

8 oktober 2002 

S T U D I E D A G 

ver ds*M 

De brochure en het 
inschrijfformulier kunt u 

opvragen bij: Organisatie studiedagen Cluster 2 
per adres bureau AudCom 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
fax 0 3 0 271 2892 
(tel. 0 3 0 276 9902) 

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

met een auditief en/of communicatieve handicap. 

Digitaal Portfolio • Mijn Werkstukken Verzamel en show de 
werkstukken van uw leerlingen, gebruikmakend van de voordelen 
van de digitale techniek - plaatjes, 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 
publishing programma met de absolute nadruk op het 
gebruikersgemak, zonder afbreuk te doen aan de resultaten die 
met eigentijdse software worden bereikt. De grote kracht van dit 
programma is de toevoeging van spraak. Textease kan zo 
ingesteld worden dat letters, woorden, zinnen of een heel 
document worden voorgelezen. Dit geeft opmerkelijke resultaten, 
vooral bij jonge leerlingen die extra steun nodig hebben. 
Textease 2000 is geschikt voor de eerste krabbeltjes van een 5-
jarig kind maar ook voor de uitgebreide taken van een 
volwassene. 

Textease Studio is een combinatie van de programma's Textease 
2000, Textease Database en Textease Spreadsheet. 

W 
textease 

STUDIO 

^ 
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IBM SpeechViewer III is een prima hulpmiddel bij de behandeling van spraak- en stemproblemen. Het 
programma is een goede afwisseling met andere middelen en kan door logopedisten, docenten, K.N.0. 
artsen en de cliënt zelf worden gebruikt en kan ook dienen als hulpmiddel bij stem-
functieonderzoek en stemdiagnostiek. IBM SpeechViewer bestaat uit een CD-ROM en 
een microfoon en draait onder Windows 95/98, ME, 2000 en XP. 

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

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

Schrijven met Symbolen is het eenvoudig te 
gebruiken symbool schrijfprogramma. 
Door dit programma kunnen leerlingen op een 
nieuwe, leuke manier deelnemen aan schrijf- en 
leesactiviteiten. Wanneer de leerlingen woorden 
en zinnen typen, zien ze passende symbolen en 
horen gesproken tekst. 
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