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TEN GELEIDE 
In deze periode is iedereen op de werkplek volop bezig. Het is herfst, niet alleen de tijd van verkleurende boom
bladeren en mooie nazomerdagen, maar ook de tijd van het nieuwe schooljaar, de tijd van waarmaken van goede 
voornemens die werden geformuleerd in de zuidelijke zon of op het terras, in de zomer. 
Het beste naar boven halen in kinderen, willen we dat niet allemaal? Daarover denken we na, daarmee worste
len we in ons werk en daarover verheugen wij ons als het eens goed lukt. 
Het is niet gemakkelijk om in een probleemkind niet alleen de stoornis te zien maar daaroverheen ook het 
unieke, het positieve, de kracht van dat kind. Het is ons vak om gericht te zijn op inzicht in de stoornis. 
De dagelijkse ervaring leert echter, dat geen enkel kind kan worden gereduceerd tot een stoornisbeeld. 
Karin Brouwers, die dit derde nummer van Van Horen Zeggen opent met een artikel over het onderwijs aan 
kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, beschrijft de manier waarop men in Sint Marie probeert 
deze kinderen ieder op eigen wijze tot hun recht te laten komen. Het is een optimistische visie, gericht op het 
beste in ieder kind. De kern van het betoog is, dat bij deze kinderen het vragen naar hun eigen mening en het 
waarnemen van hun reactiepatronen ertoe kan leiden dat men hen beter kan bereiken. Hun eigen motivatie kan 
wel eens verrassend en verhelderend zijn voor de begeleiders! 
Hoe dove kinderen omgaan met emoties wordt beschreven door Mark Meerum Terwogt, Carolien Rieffe en 
Cootje Smit. Zij onderzochten reactiepatronen in situaties die iemand boos zouden maken, via vragen aan 
kinderen. Aandacht geven aan emotieregulatie lijkt bij deze groep kinderen belangrijker dan bij hun horende 
leeftijdgenoten. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan een meer genuanceerde socialisatie van deze 
kinderen. Van geheel andere aard is de derde bijdrage aan dit nummer, die werd verzorgd door Sieneke 
Goorhuis-Brouwer, Margreet Luinge en Wendy Post. Zij gingen op zoek naar opvattingen van professionals over 
taalproblemen, door zowel de literatuur te raadplegen als beroepsbeoefenaars in Nederland te benaderen met 
een enquête. De (zeer uiteenlopende) resultaten worden gepresenteerd en leiden tot een aantal aanbevelingen 
en een slotbeschouwing over schoolrijpheid. De redactie hoopt dat de verschillende bijdragen tot nadenken 
stemmen en zullen inspireren in het werken met de kinderen met communicatieve problemen, met hun soms 
onverwachte unieke mogelijkheden. 

Claartje Slofstra-Bremer 

Claartje Slofstra-Bremer 
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ARTIKELEN 

HEB JE NOU EEN LEKKE FIETS OF 

EEN LEKKE BAND? 

Onderwijs geven aan kinderen met een stoornis 
op het autistisch spectrum is nooit "zaai". 

K a r i n Brouwers 

Samenvatting 

In dit artikel wordt een optimistische visie gegeven op het onderwijzen 
van kinderen met een stoornis op het autistisch spectrum. We gaan 
ervan uit dat kinderen met deze handicap een speciale aanpak nodig 
hebben (ze hebben een lekke band) maar dat de zaak niet hopeloos is 
(de band is lek, niet de hele fiets). 

Uitgangspunt is het onderwijs zoals dit in de twee categorale behandel-
groepen voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen op Sint Marie 
gegeven wordt. De kinderen in deze behandelgroepen zijn tussen de zes 
en de veertien jaar, hebben een performaal 10 van tenminste 70, ernstige 
communicatieproblemen en zijn vastgelopen in het (Speciaal) Onderwijs. 
Om opnieuw instromen in het Speciaal Onderwijs succesvol te laten zijn, 
is het nodig dat de algemene uitgangspunten voor het onderwijzen van 
deze groep kinderen bekend zijn. Daarnaast is het van belang dat het 
enthousiasme bij leerkrachten en logopedisten om met deze leerlingen 
te werken verder toeneemt. 

In dit artikel wordt informatie gegeven over de onderliggende proble
men van autisme, over de vaardigheden die men in het onderwijs aan 
deze kinderen moet gebruiken en over de houding die daarvoor nodig is. 
Een belangrijk uitgangspunt voor die houding is: samenwerken met de 
kinderen; niet alleen over hen communiceren maar ook met hen commu
niceren. In die dialoog kan men veel informatie krijgen over de voor
waarden die nodig zijn om het onderwijs optimaal in te richten. 
Als voorbeeld van zo'n dialoog worden de resultaten gepresenteerd van 
een door de auteur ontworpen vragenlijst die bij een viertal kinderen 
met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) is afgenomen. 
Ik ben ervan overtuigd dat het enthousiasme om met deze kinderen 
(samen) te werken door het voeren van dergelijke dialogen vergroot wordt. 

H É 

AJ 

De metafoor van de lekke banden en 
de lekke fietsen. 

Dialoog uit de populaire VPRO Jeugdserie "Zaai" over 
twee vriendinnen in de basisschoolleeftijd die elkaar 
bij een hek in het weiland ontmoeten. 

Ingrid: "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.. 

Irma: "Wat ziet ze dan?" 

Ingrid: "Een hele grote ballenvis." 
Irma: "Dus!... 

en wat voor kleur heeft ie dan?" 
Ingrid: "Groen." 

\rma-. "Tja, alles is hier groen 
Ik verveel me." 

Ingrid: "Zullen we fietsen?" 

Irma: "Ik heb de f iets lek." 

Ingrid: "Ik heb de band lek." 

Irma: "Ook al! Pokkendorp! Lekplek! 
Overal ligt glas." 

Ingrid: "Ik bedoel jouw band!" 
Irma: "Wat?" 

Ingrid: "Jij hebt de band lek." 

Irma: "Ja, dat zeg ik." 

Ingrid: "Ik niet!" 

Irma: "Nou weer niet?" 

Ingrid: "Nee." 

Irma: "Is alweer geplakt?" 

Ingrid: "Nee, ik zeg ....jij hebt de band lek, 
niet de fiets." 

Irma: "Hè?" 

Ingrid: "Jij zegt., ik heb de fiets lek." 

Irma (snapt het eindelijk): "Gooh!" 

Ingrid: "Snap je het?" 

Irma (geïrriteerd): "Op die fiets! 

Wat zou er dan lek moeten zijn? 

M'n bel of zo? 

Of m'n achterlicht? 

Ingrid (lachend): "Nééé." 

Irma: "Of m'n trapper soms 'ns?" 

Ingrid: "Natuurlijk niet!" 

Irma: "Nou dan! Miepfiep! 

Altijd beter weten!" 
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Heb je nou een lekke fiets of een lekke band? 

Kinderen met autisme hebben een lekke band, 
geen lekke fiets. 
Dit is, in aansluit ing op deze prachtige dialoog van de 

miscommunicatie de stelling van dit artikel. 

Wij zien sommige "gaatjes" zitten en de kinderen zien 

en voelen zelf ook sommige "gaatjes". 

Wanneer wij, als behandelaars moeite doen om met 

de kinderen te communiceren dan kunnen we geza

menlijk heel wat "gaatjes plakken"! 

De beeldspraak nader bekeken levert de volgende uit

leg op: 

Een fiets is bedoeld om je mee voort te bewegen. 

Daarvoor zijn onder andere goed gevulde banden 

nodig. Wanneer één van je banden lek is, kun je de 

fiets niet of niet goed gebruiken. 

Volwassenen en kinderen hebben het vermogen om 

informatie te verwerken en betekenis te geven. 

Daarvoor zijn goed werkende hersenen nodig. 

Wanneer de informatieverwerking en aansluitend de 

betekenisverlening op een wezenlijk andere manier 

verloopt, dan heb je als kind een ernstig probleem: 

je kunt je gedrag niet of heel moeilijk afstemmen op 

je omgeving. 

Anders gezegd: je beweegt je veel moeilijker in het 

sociale verkeer. 

Wanneer de band lek is moet hij geplakt worden. 

Als op een andere manier informatie verwerkt 

wordt dan begin je met het analyseren van het 

probleem. Dat kun je als behandelaar doen door het 

kind te observeren maar ook door met het kind te 

communiceren. 
Onze belangrijkste gereedschappen in dit proces zijn: 

• kennis over de onderliggende kernproblemen van 

autisme 

• vaardigheden waarmee we de behandeling vorm 

kunnen geven 

• een houding aangepast aan de stoornis, waarmee 

we kinderen tegemoet treden. 

Kennis over drie kernproblemen voor kinderen 
met autisme 
Een belangrijke voorwaarde in het goed kunnen 

onderwijzen aan of behandelen van kinderen met 

ASS is kennis van de kernproblemen van de stoornis. 

Hieronder worden een drietal problemen genoemd. 

Problemen met executive functioning 

Kinderen met ASS hebben problemen met executive 

functioning dat wil zeggen met het plannen en orga

niseren van hun gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de 

tekenopdracht die na de zomervakantie vaak aan kin

deren in een klas wordt gegeven: maak een tekening 

over je vakantie. 

Daar is veel plangedrag voor nodig. Denk aan het na 

elkaar uitvoeren van cognitieve taken (herinneren, 

beelden koppelen aan taal en andersom, categorise

ren, een keuze maken), gevolgd door motorisch plan

gedrag (materiaal pakken en klaarleggen, de teke

ning met al haar onderdelen situeren op het papier). 

Voor kinderen met autisme is dit vrijwel altijd een 

onmogelijke opdracht. 

Problemen met het toepassen van de Theory of Mind 
(TOM) 

Kinderen met autisme hebben moeite zich te ver-

Dit artikel is een bewer
king van de lezing die 
Karin Brouwers op 
S oktober 2001 hield ter 
gelegenheid van het 
symposium 50 jaar de 
Vlag uit voor taal en op 
77 april 2002 op de 
Veboss/Vedon conferen
tie. Een tweede onder
werp in de lezing was 
Communicatieproblemen 
bij kinderen met een 
stoornis op het autistisch 
spectrum door 
Karin Rutten (logopediste 
op Sint Marie). 
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Benoem juist het 

positieve gedrag 

Praat mét de kinderen in 
plaats van over hen 

plaatsen in gedachten en gevoelens van een ander 
(Baron-Cohen, 1995; Happé en Frith, 1996). Voor kin
deren met ASS geldt, zo bleek uit een onderzoek van 
Begeer, Rieffe, Meerum Terwogt en Stockmann 
(2000) dat zij hun soms latent toch aanwezige TOM-
vaardigheden, niet op eigen initiatief toepassen 
wanneer hen geen beloning in het vooruitzicht is 
gesteld. Zo'n beloning is in alledaagse situaties eer
der niet dan wel aanwezig. Dit is de reden waarom 
ook kinderen met ASS hun gedrag vaak niet goed 
kunnen aanpassen op grond van datgene wat ze ver
onderstellen wat iemand anders bedoelt. Neem het 
volgende voorbeeld: een leerkracht zegt: "Jongens, 
pak allemaal je rekenschrift, dan mag je beginnen". 
Wanneer je niet begrijpt wat de juffrouw eigenlijk 
denkt (" ik wil dat alle kinderen in de klas nu hun 
rekenschrift pakken want ze moeten beginnen met 
sommen maken"), zul je, zeker wanneer rekenen niet 
tot je favoriete bezigheden behoort, niet beginnen 
met rekenen. 

In dit voorbeeld komt daar het probleem van het let
terlijk begrijpen van taal nog eens bij: wanneer je 
Birgit heet, zul je je als kind met ASS niet aangespro
ken voelen door "jongens" en als de juffrouw "je 
mag" zegt, zul je dat niet begrijpen als "je moet 
beginnen". 

Problemen met general coherence 
Een derde kernprobleem bij kinderen met ASS is dat 
ze moeite hebben om tot "general coherence" te 
komen. Dat wil zeggen dat ze niet of met moeite ver
schillende waarnemingen en/of betekenissen kun
nen verbinden tot één samenhangend geheel. 
In plaats daarvan hebben kinderen met ASS de nei
ging teveel te letten op details. 
Een voorbeeld: wanneer je als kind in de pauze mee 

wil doen met een tikspel, moet je van alle bewegen
de kinderen, datgene dat ze roepen, hun lichaams
houding één samenhangend geheel maken. Zo kun je 
op de juiste manier inschatten wie de leider is aan 
wie je kunt vragen of je mee mag doen. 

Vaardigheden die nodig zijn voor 
behandeling/onderwijs 
Over de vaardigheden die nodig zijn om kinderen 
met ASS te behandelen en te onderwijzen weten we 
inmiddels een heleboel. Ik noem een aantal van de 
belangrijkste, gebaseerd op de ervaringen in de 
behandelgroepen: 

• Behandelaars moeten de kinderen ondersteunen 
bij het visueel ordenen (door het aanbieden van 
individuele dagschema's, taakanalyses, schema's 
voor werkorganisatie). 

• Behandelaars moeten de communicatie visualise
ren ( door het gebruik van papieren praatmondjes 
ter regulering van de communicatie tijdens bijvoor
beeld de maaltijd; door het toepassen van comic 
strip conversations (zie: Carol Grey, 1994) voor het 
visualiseren van gesprekken). 

• Behandelaars moeten de ordening in de ruimte 
visualiseren (werkhoeken inrichten, organisatie 
van het werkmateriaal op het tafelblad, en platte
grond van de indeling van het schoolgebouw 
maken). 

• Behandelaars moeten de waarneming en beteke
nisverlening van een kind met ASS nauwgezet 
observeren (inclusief het observeren van hun eigen 
reactie daarop!). 

• Behandelaars moeten de communicatie vereenvou
digen onder andere door het vermijden dan wel 
uitleggen van figuurlijk taalgebruik. 
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Houding ten opzichte von kinderen met ASS 
Enkele essentiële aspecten wat betreft de houding 
waarmee je als behandelaar/leerkracht kinderen met 
ASS tegemoet treedt, zijn: 
Uitgangspunt is dat alle kinderen met ASS beschik
ken over zelfhandhavende en zelfbeschermende 
krachten. We moeten proberen bij die krachten aan te 
sluiten zodat het kind kan ervaren dat het zelf 
invloed uit kan oefenen op zijn leefsituatie. Je gaat 
met andere woorden "leidinggevend samenwerken". 
Dit is een begrip dat stamt uit de methodiek "Anders 
kijken naar...." Van Jacques Heijkoop (Heijkoop, J. 
Vastgelopen, 1999). Op Sint Marie wordt in alle 
behandelgroepen met (delen van) deze methodiek 
gewerkt. Het accent moet op positief gedrag liggen. 
Dit lijkt een open deur maar in de praktijk van alle
dag vergeten we toch vaak het positieve gedrag te 
benoemen of te belonen. Anderzijds moeten we pro
beren bij negatief gedrag zoveel mogelijk neutraal te 
reageren. Het vertonen van emoties brengt kinderen 
met ASS vaak ernstig in verwarring en/of lokt hen uit 
tot het herhalen van het negatieve gedrag. Benoem 
juist het positieve gedrag. 

We moeten geduld hebben ten aanzien van het leer
tempo van kinderen met ASS. Een indrukwekkend 
voorbeeld hiervan is dat van Gunilla Gerland (een 
Zweedse vrouw met het syndroom van Asperger). Ze 
vertelde op een internationaal congres dat ze tot haar 
18de levensjaar een deel van haar energie, aandacht, 
concentratie en waarneming moest besteden aan het 
rechtop blijven staan. Ze moest dus steeds de infor
matie vanuit spieren, gewrichten, ogen en tastzin 
gebruiken om te zorgen dat ze recht bleef staan en 
niet bijvoorbeeld ging overhellen. 
Van kinderen in een klas wordt vaak vele malen meer 
gevraagd. Geen wonder dat deze kinderen regelmatig 
pauze moeten houden omdat ze doodmoe worden 
van het zitten op een stoel, denkoperaties uitvoeren, 
betekenis geven aan sociale interacties om hen heen. 
Aansluitend bij het leidinggevend samenwerken 
moeten we een dialoog aangaan met de kinderen 
met ASS. We kunnen praten met hen over hun autis
me, over wat ze moeilijk vinden, wat ze als prettig 
ervaren, wat manieren zijn om spanning te ontladen. 
Daarbij moeten we niet te snel denken dat wij het 
antwoord al weten (dat we al weten waar het gaatje 
in de band zit!) maar in plaats daarvan heel goed lui
steren en doorvragen. Praat mét de kinderen in plaats 
van over hen. 

Samenwerken met kinderen met ASS: 
de schoolvragenlijst 
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop kin
deren met ASS een schoolsituatie ervaren is er een 
vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst had vier 
onderdelen 
a. een lijst met activiteiten die ze op de school deden 

die ze vóór opname in de behandelgroep bezoch
ten. Het ging hier om scholen waar geen of geringe 
aanpassingen aan het autisme werden gedaan. De 
kinderen moesten zeggen of ze de activiteiten leuk 

of niet leuk vonden en als ze dat konden ook waar
om. De activiteiten in de lijst varieerden van som
men maken tot carnaval vieren, buitenspelen en op 
schoolreisje gaan. 

b. Dezelfde lijst met activiteiten werd nogmaals inge
vuld voor de huidige school waar wel aanpassin
gen aan het autisme werden gedaan. 

c. Het derde deel ging over de ideale klas/juf/mees
ter/school voor kinderen met autisme. Er werd 
gevraagd naar de positie van alle tafeltjes in het 
klaslokaal, naar de manier van instructie geven 
door de leerkracht, naar wat je in het speelkwartier 
zou kunnen doen. 

d. In het vierde deel werd gevraagd naar de beroeps-
wens van het kind en naar wat hij dan ter voorbe
reiding op die beroepsuitoefening op school zou 
willen leren. 

De vragenlijst is voorgelegd aan zeven kinderen van 
de behandelgroep met oudste kinderen (tussen de 
tien en de veertien jaar). Voor drie van de zeven was 
de lijst te moeilijk. Met hen werd de lijst niet inge
vuld. 
Alle jongens hebben als diagnose PDD-NOS en heb
ben een intelligentie op normaal lerend niveau. De 
lijsten werden zelfstandig of samen met de auteur 
ingevuld. 
Daarnaast is de lijst samen met de auteur ingevuld 
door een jongen van 10 jaar die thuis woont en als 
diagnose het syndroom van Asperger heeft. 

Resultaten van het invullen van de vragenlijst 
De ervaringen met het werken met deze vragenlijst 
kunnen worden onderverdeeld in het proces van het 
invullen en de uitkomsten in de vorm van de ant
woorden. 

Het proces van het invullen: 
Het invullen van de lijst gebeurde uiteindelijk bij drie 
jongens in een 1:1 situatie. Ook hier was het belang
rijk aan te sluiten bij het tempo van de jongens. Het 
invullen van de lijst kostte gemiddeld anderhalf uur 
per kind. 
De "omdat" vragen uit deel 1 en 2 van de lijst waren 
voor de jongens uit de behandelgroep te moeilijk om 
in te vullen. Dit werd kernachtig verwoord door één 
van de drie jongens die opschreef: "Ik begrijp er niks 
van en ik vind het veelste moeilijk dus ik maak het 
niet". 
De jongen met het syndroom van Asperger kon bij 
het merendeel van de vragen wel aangeven waarom 
hij een schoolactiviteit wel of niet leuk vond in 
tegenstelling dus tot de jongens uit de behandel
groep. 
Het criterium "duidelijk taalgebruik" woog zo zwaar 
dat de lijst uiteindelijk veel te lang is geworden: dit 
schrok een aantal kinderen af! 
Het was te moeilijk om de opdracht "leuk" of "niet 
leuk" te onthouden als de bladzijde waar die opdracht 
opstond al was omgeslagen. De aanpassing hiervoor 
bestond uit een kaartje met de tekst van de opdracht 

Het invullen van de 
vragenlijsten leverde 
soms onverwachte 
problemen op 
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Ouders kunnen zich vaak 
goed verplaatsen in de 
belevingswereld van 
hun kind 

erop. Dit kaartje werd boven de vragenlijst op het 
tafelblad gelegd en bleef dus ten alle tijde zichtbaar 
tijdens het invullen. 

Het was in emotioneel opzicht moeilijk om terug te 

denken aan een schoolsituatie waar falen en gepest 

worden deel van uit maakten. Reactie van een jongen 

was: "Ik wil me her inner ingen voor mezelf houden". 

Nadenken èn schrijven was voor de meeste kinderen 

te moeilijk. Het schrijven kan beter door de volwasse

ne gedaan worden; één jongen vroeg daar expliciet 

om. 

Er waren twee kinderen die zich verloren in hun 

detai lwaarneming. Eén jongen ontdekte dat het 

woordje "omdat" soms met een hoofdletter en soms 

met een kleine letter was geschreven. Hij kon ner

gens anders meer naar kijken, laat s taan de vraag 

beantwoorden. Er is hem toen uitgelegd dat een klei

ne of grote letter "o" geen betekenis had maar dat het 

belangrijkste was wat er achter het woord "omdat" 

geschreven moest worden. Dat begreep hij, waarna 

hij weer verder kon met invullen. 

Het invullen van de vragenlijsten leverde soms 

onverwachte problemen op. 

Een andere jongen raakte in de war bij het onderdeel 

waar een opsomming was gemaakt van activiteiten 

die je tijdens het speelkwartier buiten of binnen kon 

doen. Binnenactiviteiten waren onder andere 

Pokémonkaartjes ruilen, tekenen, kaarten, puzzelen. 

Buitenactiviteiten waren bijvoorbeeld voetballen of 

knikkeren. Deze jongen nu ging alleen maar controle

ren of de "binnenactiviteiten' alleen maar b innen 

konden en de buitenactiviteiten echt alleen maar 

buiten. Dat klopte niet: je kunt ook best b innen knik

keren en buiten Pokémonkaartjes ruilen. 

De eigenlijke vraag "wat zou jij tijdens het speel

kwartier willen doen?" beantwoordde hij niet langer. 

Hij becommentarieerde een en ander in de prachtige 

zin: "De één heeft b innen een bron van inspiratie, de 

ander buiten!". 

Wanneer je een goede "opbrengst" van het denkpro
ces wilt, moet je tolereren dat er geen oogcontact 
wordt gemaakt of dat er tijdens het antwoorden 
wordt gefriemeld met legobouwseltjes of met een 
balletje. Dit zijn geen blijken van desinteresse maar 
juist manieren om goed geconcentreerd te blijven. 
Met andere woorden: het zijn manieren van zelf-
handhaving! 

Ondanks zorgvuldige afwegingen bij het samenstel
len van de vragenlijst werd de taal toch nog letterlijk 
genomen. De vraag "Waar ga je naar school?" was 
expres niet geformuleerd als "waar zit je op school?". 
Toch werd de vraag door een jongen uit de behandel-
groep als volgt beantwoord: "Ik ga niet naar een 
school, ik ga naar een klas". 

En dat klopt: in de behandelgroep zeggen wij altijd 
dat je naar de klas gaat en niet naar school! 

De resultaten van het invullen: de antwoorden. 

De resultaten kunnen we onderverdelen in drie groe

pen: antwoorden die betrekking hebben op de lijst 

van activiteiten, antwoorden die een beeld schetsen 

van een ideale klas voor kinderen met autisme (dat 

wil zeggen in de ogen van de jongens die de vragen

lijst invulden) en tenslotte antwoorden die betrek

king hebben op de beroepswens van de jongens. 

Over de activiteiten: 

Drie van de vier kinderen vinden de volgende activi

tei ten moeilijk/niet leuk: verkeersles. 

Niet verwonderlijk wanneer je bedenkt dat in het 

verkeer vaak een beroep wordt gedaan op betekenis

verlening aan complexe situaties, je verplaatsen in de 

denkwereld van de andere weggebruikers. 

De tweede activiteit die moeilijk/niet leuk wordt 

gevonden is in de kring luisteren en vertellen. 

Een kind vertelde dat hij van luisteren "druk" werd, 

een ander was veel te bang dat hij niet meer aan de 

beurt zou komen. 

Twee andere kinderen vertelden desgevraagd dat ze 

het helemaal niet leuk vinden om aan anderen iets te 

vertellen over een leuke gebeurtenis die ze hebben 

meegemaakt . 
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Heb je nou een lekke fiets of een lekke band? 

In een kring ervaringen delen zou je kunnen 
beschouwen als een complexere variant-in-taal van 
het protodeclarative pointing. Dit is het wijzen dat 
jonge kinderen al vóór het eerste levensjaar doen om 
bijvoorbeeld een ouder te betrekken bij iets wat hen 
bezighoudt. 
Juist kinderen met een stoornis op het autistisch 
spectrum vertonen vaak weinig tot geen protodecla
rative pointing. 
Het lijkt wel alsof kinderen met ASS zich bij dit soort 
activiteiten afvragen wat het nut ervan voor henzelf 
is. En dat is er niet, wanneer je van het delen van je 
ervaring met anderen niet 'automatisch' een plezierig 
gevoel krijgt! 
Een andere activiteit die moeilijk wordt gevonden is 
buitenspelen tijdens het speelkwartier. De oplossin
gen die kinderen hiervoor verzinnen zijn zeer divers: 
steeds hand-in-hand met de juffrouw willen lopen 
tot bladluizen op de struiken rond de speelplaats 
bestuderen of zelfs opeten! 
Ook handarbeid bleek een moeilijke activiteit omdat 
ze hun soms eindeloze of bizarre fantasie niet mogen 
gebruiken. Of omdat de geluiden van scharen die 
papier knippen zo onverdraaglijk zijn of omdat ze 
niets willen maken dat niet ergens voor gebruik kan 
worden (dus: geen collage van wilde dieren maar wel 
een houdertje voor koffiefilterzakjes!). 
Drie van de vier jongens noemden als leuke activitei
ten: "voor jezelf lezen". 
Eén jongen vertelde dat hij tijdens het lezen "beeld
en geluidseffecten" verzon, een ander zei "in zijn 
eigen wereld te zitten" tijdens het lezen en een derde 
jongen vond lezen fijn wanneer hij in bridgeboeken 
(bridge is zijn preoccupatie) mocht lezen. 
Daarnaast gaven alle jongens aan dat visuele orde
ning prettig is: in de vorm van een dag- of werksche
ma, door een overzicht van activiteiten die je tijdens 
een schoolreisje gaat doen of door een lijst van con
crete opdrachten die je tijdens het speelkwartier gaat 
doen. 

bestaat niet" dat hem dat erg boos maakte. Sindsdien 
weigert hij Pasen te vieren. 

Over de ideale klas 
Op dit onderdeel werd de grootste diversiteit aan ant
woorden gegeven. 
Het aantal kinderen dat in zo'n "ideale" klas moet 
zitten varieerde van "heel veel" tot maximaal drie 
kinderen. 
De tafeltjes en stoelen moesten in groepjes staan, 
tegen de muur geplaatst worden of "het maakte 
niet uit". 
De leerkracht moest een korte uitleg mondeling 
geven maar een langere uitleg graag op papier visu
eel maken. De leerkracht moest zorgen dat iedereen 
weet wat hij in het speelkwartier moet gaan doen. 
En tot slot: de gymleerkracht moet de klassikale uit
leg nog eens voor ieder kind apart herhalen (of de 
oefening voordoen). 

Verder was er een spectrum aan antwoorden; je leert 
daaruit niets over de groep kinderen met autisme 
maar wel veel over dit individuele kind. Er waren bij
voorbeeld kinderen die niet op schoolreisje wilden en 
geen feesten op school wilden vieren. Maar ook een 
jongen die juist alle feesten wilde vieren behalve 
Pasen. Hij kon me niet uitleggen waarom hij juist 
Pasen niet wilde vieren. 

Navraag doen bij ouders is in zo'n geval een prima 
manier om alsnog achter het antwoord te komen: 
ouders zijn bij uitstek de experts als het gaat over de 
detailwaarneming en het detaildenken van hun kind! 
Ouders kunnen zich vaak goed verplaatsen in de 
belevingswereld van hun kind. 
In dit geval vertelde de moeder van de jongen het 
volgende. Drie jaar eerder verstopte ze met Pasen de 
eieren tijdens het zoeken. Haar zoon zag dat en voel
de zich beetgenomen. Hij moest zó abrupt overscha
kelen in zijn denken van "de Paashaas verstopt 
eieren" naar "mama verstopt eieren en de Paashaas 

Over de beroepswensen 

De vier jongens die de vragenlijst invulden hadden 
allemaal een andere beroepswens. 
Eén jongen wil tester van computers worden. Hij wil 
daarom op school vooral de programmeertaal Java 
leren. 
Een tweede jongen wil kraanmachinist worden. 
Daarvoor wil hij op school zijn vrachtwagenrijbewijs 
en een hijsbewijs halen. Voor dat laatste moet je kun
nen rekenen met gewichten en afstanden dus reke
nen wil hij daarom ook graag als schoolvak. 
De jongen met het syndroom van Asperger wil pale
ontoloog worden. Hij heeft het meest uitgebreide 
vakkenpakket van de vier. Andere talen ("want je 
werkt in het buitenland"), leren reizen, aardrijkskun
de en leren vergaderen. 

De laatste jongen van de vier weet niet wat hij wil 
worden maar hij heeft een passie voor bridge. We 
hopen dat hij daarin in ieder geval een zinvolle dag
besteding kan vinden. 
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Conclusie 

Door het houden van gesprekken aan de hand van een 
vragenlijst is er veel informatie verkregen over hoe 
deze vier kinderen denken over hun schoolsituatie. 
De verkregen informatie kan gebruikt worden om de 
onderwijssituatie in zijn algemeenheid aan te passen 
aan kinderen met ASS. 
Denk bijvoorbeeld aan het, ook door de kinderen, 
aangegeven belang van visualisaties, het verduidelij
ken van ongestructureerde situaties zoals het speel
kwartier, het in de kring vertellen en luisteren naar 
elkaar, gymnastiek en handarbeid. Zelfstandig lezen 
wordt door alle vier de jongens als een plezierige 
bezigheid genoemd. 
Van heel veel andere schoolse activiteiten is het 
belang voor kinderen met autisme niet evident. Hun 
motivatie neemt toe wanneer ze een direct verband 
zien tussen hun beroepswens en de schoolvakken. 
Soms kan de motivatie vergroot worden door dit 
belang expliciet te maken. De jongen die paleonto
loog wilde worden, snapte het nut van de kringge
sprekken beter, toen hem uitgelegd werd dat dit een 
soort vergaderingen waren. Hij had eerder zelf ver
teld dat hij als paleontoloog goed wilde kunnen ver
gaderen! 

Nader onderzoek is op zijn plaats hoewel in het wer
ken met kinderen met ASS altijd de verleiding moet 
worden weerstaan om resultaten van onderzoek als 
vaststaande "receptuur" op een individueel kind toe 
te passen. 

Ik pleit eerder voor een zorgvuldige vertaalslag van 
meer algemeen geldende principes naar ieder uniek 
kind. 

Daarom de tweede toepassing van informatie van 
een dergelijke vragenlijst: 
Het didactisch handelingsplan voor een individueel 
kind "op maat' maken. Op basis van de informatie 
kan een inschatting gemaakt worden welke activitei
ten inspannend dan wel ontspannend zijn. Voor de 
moeilijke activiteiten kunnen aanpassingen gemaakt 
worden (in de taal van de metafoor: kunnen gaatjes 
geplakt worden). 
Twee voorbeelden van het bedenken van zo'n oplos
sing. 
Eén jongen kon uitleggen waarom hij het vorig 
schooljaar geen spreekbeurt gehouden had. Hij had 
zoveel leuke ideeën dat hij niet kon kiezen! De oplos
sing werd tijdens het invullen van de vragenlijst 
bedacht: de jongen maakt een top 5 van favoriete 
spreekbeurt onderwerpen. De juffrouw kiest er één 
uit en daarover maakt de jongen een spreekbeurt (bij 
de voorbereiding van dit artikel was inmiddels 
bekend dat de jongen inderdaad zijn spreekbeurt 
heeft gehouden: over "bionicles"!). 
Een andere jongen gaf aan zo onrustig te worden in 
de kring omdat hij niet wist of en wanneer hij aan de 
beurt zou komen met vertellen. De oplossing voor 
hem was door vooraf een spreekvolgorde te bepalen 
die visueel gemaakt wordt door kaartjes met daarop 
de cijfers 1 tot en met 5 (als er bijvoorbeeld 5 kinderen 

een beurt kunnen krijgen). 
Zo weet de jongen altijd of hij al dan niet een vertel-
beurt krijgt en zo ja hoe lang het dan nog duurt voor 
hij aan de beurt is. 
De activiteiten die juist als plezierig of ontspannend 
beschouwd worden kunnen in het schoolwerkpro
gramma ingepland worden om een goede balans tus
sen inspanning en ontspanning te verkrijgen. 

Tot slot: het praten met kinderen met ASS aan de 
hand van de vragenlijst over de schoolsituatie bleek 
een boeiende bezigheid. Het leverde nieuwe informa
tie op over de andere manier van kijken en informa
tie verwerken van deze vier kinderen. 
Hoe anders die manier van denken en informatiever
werking is kan nog het best geïllustreerd worden 
door een opmerking van één van de jongens met wie 
ik, kort na 11 september vorig jaar, over veranderin
gen sprak. Ik refereerde aan de ramp in Amerika en 
vroeg hem wat daar in één week tijd niet allemaal 
veranderd was. Hij sprak vol ernst:" Nou, inderdaad: 
er zijn twee gebouwen minder". Toen ik uitlegde dat 
ik aan iets anders dacht en hem vroeg of hij kon 
bedenken wat ik dan wel niet dacht (gebruik maken 
van theory of mind vaardigheden) kwam na enig 
nadenken het antwoord: "heel veel mensen kunnen 
niet naar hun werk" en nog wat later: "heel veel men
sen zijn dood". 

Mijn reactie was: "Wat knap, je kunt je dus toch ver
plaatsen in de gedachten van iemand anders". De 
jongen antwoordde: "Ja, soms maar niet altijd!". 
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Hoe brengen dove en horende kinderen een 
emotioneel geladen boodschap over? 

HOE BRENGEN DOVE EN HORENDE 

KINDEREN EEN EMOTIONEEL 

GELADEN BOODSCHAP OVER? 

M a r k M e e r u m T e r w o g t , Carol ien Rieffe en Coot je Smi t 

Samenvatting 
Dove kinderen worden vaak als koppig en onhandelbaar gezien. In dit 
artikel betogen de auteurs dat deze indruk kan ontstaan door het feit 
dat de kinderen, als gevolg van de communicatiebeperkingen met een 
horende omgeving, sterk uitkomstgericht zijn. Ze hameren op hun eigen 
wensen zonder de motieven voor die wens duidelijk te maken. 
Iets dergelijks zien we in hun conflicten met anderen: ze vertellen wel 
dat ze boos zijn en wat ze willen, maar niet waarom. Maar juist dat 
laatste dwingt de opponent om de situatie ook eens van jouw kant te 
bekijken. Dove kinderen blijken ook niet al te sterk in het zich verplaat
sen in de positie van de ander. Dat komt onder andere tot uiting in de 
redenen die ze voor emotieregulatie aangeven. 

Emotionele communicatie 
De expressie van emoties is het oudste en meest 
basale communicatiesysteem van mens en dier. Van 
soort tot soort zijn er nogal eens verschillende uit
drukkingsvormen van de innerlijke gemoedstoe
stand, maar binnen de soort leveren ze nauwelijks 
misverstanden op. Een opgetrokken bovenlip of een 
staart tussen de benen zijn maar voor één interpreta
tie vatbaar. Van jongs af aan worden emotionele sig
nalen, al zijn ze vaak zeer subtiel, meteen opgepikt. 
Darwin (1872) meende dan ook met een aangeboren 
communicatiesysteem te maken te hebben. Volgens 
hem kunnen we niet alleen direct emoties tot uit
drukking brengen, maar kunnen we ze als waarne
mer ook direct tot op zekere hoogte begrijpen. Alle 
basale interactiepatronen (competitie, saamhorig
heid, seksuele relaties etc.) worden in eerste instantie 
door emoties geregeld. Bij lagere dieren kan zelfs 
gezegd worden dat het totale interactieve gedrag 
door dit soort signalen bepaald wordt. 
Bij de mens wordt het belang van het emotionele sig-
naalsysteem niet altijd ten volle onderkend omdat zij 
beschikt over een geheel nieuw uitgebreid en flexibel 
communicatiesysteem: de taal. Gegeven het feit dat 
de ontwikkeling van dit systeem bij dove kinderen op 
van allerlei voor de hand liggende problemen stuit 
zou men in eerste instantie verwachten dat zij wel
licht sterker dan hun leeftijdsgenoten terugvallen op 
het gebruik van het oorspronkelijke non-verbale sys
teem. In de praktijk blijkt dat echter niet het geval. 
Over het produceren van emotionele gezichtsuitdruk
kingen is naar wij weten weinig bekend, maar dove 
kinderen blijken achter te blijven als het er om gaat 
gezichtsexpressies adequaat te benoemen (Odom, 

Blanton & Lankhuf, 1973). En als we ons niet alleen 
tot het uitwisselen van signalen beperken, maar ook 
de reactiepatronen in de beschouwing betrekken dan 
moet in het algemeen worden opgemerkt dat dove 
kinderen relatief gezien juist grote problemen onder
vinden binnen het emotionele domein (Rieffe & 
Meerum Terwogt, 2002). 

Emotionele competentie 
De emotionele uitdrukkingsvormen van de mens zijn 
door de eeuwen heen aanzienlijk genuanceerder 
geworden dan het basale systeem dat we bij lagere 
dieren aantreffen. Het aangeboren systeem, waar 
Darwin het over had, heeft slechts betrekking op een 
beperkt aantal basale emoties. Blijdschap, boosheid, 
angst en woede gaan over de hele wereld gepaard 
met dezelfde gezichtsuitdrukkingen en worden door 
iedereen als zodanig herkend (Ekman & Friesen, 
1975). Dove kinderen hebben daar ook geen moeite 
mee. De problemen doen zich pas voor bij de benoe
ming van secundaire emoties zoals wantrouwen, 
bewondering of schuldgevoel: emoties die als gevolg 
van de complexe samenleving bij de mens zijn ont
staan en gedurende de ontwikkeling door het kind 
worden aangeleerd. Voor dit hele scala van aange
leerde emoties geldt in grote lijnen dat de concepten 
eerder geleerd worden naarmate ze vaker worden 
gebruikt. Sommige mensen beweren dan ook dat we 
zoveel emoties hebben als woorden om ze aan te dui
den. Dove kinderen in een horend gezin (dit geldt 
voor 90% van de dove kinderen) zullen door de bank 
genomen echter minder frequent worden geconfron
teerd met emotieaanduidingen en de daarmee 
samenhangende informatie, want de communicatie-

Dove kinderen zijn voor 
de ontwikkeling van 
emotionele kennis vooral 
aangewezen op eigen 
observaties 
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mogelijkheden van beide partijen zijn hiervoor 
meestal ontoereikend (Vaccari & Marschark, 1997). 

Dat betekent dat dove kinderen voor de ontwikkeling 
van emotionele kennis voor het overgrote deel zijn 
aangewezen op eigen observaties, terwijl hun horen
de leeftijdsgenoten hun ideeën kunnen toetsen aan 
de uitleg van 'knowledgeable others' (Meerum 
Terwogt & Olthof, 1989). Deze achterstand, die begint 
bij conceptformatie (oorzaken en gevolgen van emo
ties), wordt pas pijnlijk duidelijk als we te maken krij
gen met het hele stelsel van sociale regels rond het 
omgaan met emoties. Emotioneel gedrag in zijn 
meest primitieve vorm (boosheid - slaan, angst - weg
rennen, etc.) wordt van een kind binnen de huidige 
maatschappij al vrij snel niet meer geaccepteerd. 
Kinderen dienen maatschappelijk aanvaardbare 
uitingsvormen te ontwikkelen, waarin het nastreven 
van het directe eigenbelang in evenwicht wordt 
gebracht met sociale belangen. Ook dove kinderen zal 
het natuurlijk niet ontgaan dat hun gedrag op een 
bepaald moment niet het gewenste effect oplevert. 
De ontwikkeling van een alternatieve aanpak vraagt 
echter vaak om meer informatie: "Waarom mag dit 
niet?" en "Waar kan ik wel mee wegkomen?". Vragen 
die het eigen probleemoplossend vermogen van het 
kind vaak nog lange tijd te boven gaan. Binnen de 
horende ontwikkeling is de (verbale) hulp van ande
ren daarin een essentieel hulpmiddel. 

Boosheid komt voort uit 
de gedachte dat een 
situatie in het voordeel 
kan veranderen 

'Desire'-gerichtheid 

Eerder (Meerum Terwogt, Rieffe & Smit, 1999; VHZ, 
40-4; Rieffe, Meerum Terwogt, Martens & Smit, 1999) 
hebben we onder andere in dit blad al eens uiteenge
zet dat dove kinderen er in de omgang met anderen 
allereerst op gericht zijn hun eigen (emotie gestuur
de) wensen duidelijk tot uiting te brengen: een 'ik 
wü'-aanpak. En als daaraan niet direct gehoor wordt 
gegeven, wordt de wens domweg nog eens met ver
hevigde kracht herhaald. Deze strategie zou dove kin
deren al gauw het aureool 'koppig' of 'onhandelbaar' 

kunnen geven. We veronderstelden ook destijds al 
dat een gebrekkige communicatie hier waarschijnlijk 
debet aan is. Horende ouders zijn meestal niet in 
staat om de redenen voor hun weigering uit te leg
gen, of zien daar vanaf omdat het te veel tijd en 
moeite kost. Het belang van die redenen raakt daar
mee op de achtergrond. Met als gevolg dat het kind 
zelf ook de motieven voor zijn wensen onbenoemd 
laat. 

Voor wederzijds begrip is deze kort-door-de-bocht 
communicatie natuurlijk niet bevorderlijk. Zo bleek 
bijvoorbeeld dat dove kinderen, in vergelijking met 
horende leeftijdsgenoten, zich in reactie op een zo'n 
weigering veel minder laten beïnvloeden door de 
omstandigheden (Rieffe, Meerum Terwogt, Dirks & 
Smit, 2001). Een ouder die door overmacht de kinder
wens niet in vervulling kon laten gaan, kreeg dezelf
de reactie als een ouder die zijn eigen wensen boven 
die van het kind stelde. In beide gevallen betoonden 
dove kinderen zich vaker verdrietig over de onge
wenste uitkomst (en niet boos, zoals men van een 
koppig kind zou verwachten). Horende leeftijdsgeno
ten maakten vaker wel een onderscheid: je bent ver
drietig als je niet krijgt wat je wilt en je ouders er 
niets aan kunnen doen, maar boos als ze in jouw 
ogen ten onrechte de wens geblokkeerd hebben. Het 
veelvoorkomende verdriet van de dove kinderen kan 
worden geïnterpreteerd als een uitkomstgerichte 
reactie, waarbij de achterliggende beweegredenen 
veronachtzaamd worden. 

Een alternatieve of bijkomende verklaring zou echter 
kunnen zijn dat dove kinderen zichzelf onmachtig 
achten de ouder die voor zichzelf kiest op andere 
gedachten te brengen. Boosheid is in dit opzicht 
immers de tegenhanger van hulpeloosheid. In tegen
stelling tot angst of verdriet is boosheid immers een 
reactie die voortkomt uit kracht en de gedachte dat 
men de situatie nog in het eigen voordeel kan veran
deren. Zo bezien is het merkwaardig dat boosheid 
vaak zo'n negatieve klank heeft. In menige opvoeding 
wordt kinderen voorgehouden dat je niet boos mag 
zijn (Gottman & Decleir, 1997). Daarbij wordt boos
heid iets te gemakkelijk gelijk gesteld met agressie; 
een uitingsvorm die sociaal inderdaad wordt afge
keurd. Als men er echter in slaagt gerechtvaardigde 
boosheid in een goede vorm te gieten kan men daar
mee een duidelijk signaal afleveren dat men de gang 
van zaken onacceptabel acht; een reactie die in de 
omgang met anderen even essentieel is als positieve 
bekrachtigingen. 

Omgaan met conflicten 

Gezien de grote hoeveelheid restricties die de maat
schappij aan het uiten van boosheid verbindt, zou 
men de beheersing van boosheid (waarmee we dus 
zeker niet bedoelen dat men in alle omstandigheden 
maar het beste totaal geen uiting aan deze gevoelens 
kan geven) als de ultieme test van sociale intelligen
tie kunnen zien. Dat maakt het interessant om te 
bekijken hoe dove kinderen met boosheid omgaan 
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(Rieffe, Meerum Terwogt & Smit, 2002). We gaven 

onze proefpersonen (10-13 J a a r ) verhaaltjes van het 

volgende type: Stel je voor, je bent samen met een 

vriend(in) op weg naar een feestje. Je hebt leuke 

nieuwe kleren aan, je hebt je haar speciaal gewassen, 

er wat gel ingedaan en je hebt het gevoel dat je er erg 

leuk uitziet. Onderweg haalt je vriend(in) een blikje 

cola uit zijn (haar) jaszak. Hij (zij) schudt er eerst mee 

en trekt het daarna zo open dat alles op jouw nieuwe 

kleren spuit. Je zit nu onder de cola! Het zit zelfs in je 

haar! Je voelt je enorm boos. Met de volgende vragen 

bekijken we wat er daarna gebeurt. Wat doe je of zeg 

je tegen je vriend(in)? Wat doet of zegt hij (zij) dan 

terug? En, hoe denk je dat het afloopt? 

Echt agressieve (er op slaan dan wel uitschelden) of 

submissieve ('geeft niets') reacties bleken de gebruik

te situaties niet uit te lokken. Wel viel op dat dove 

kinderen hun reacties veel minder motiveerden. Ze 

maakten slechts duidelijk dat ze kwaad waren of ver

meldden hooguit dat ze tegen de ander zouden zeg

gen dat hij of zij "niet zo stom moest doen". 

Toevoegingen als "nu zijn mijn kleren zijn bedorven", 

"je moet de andere kant op spuiten" of "je gaat toch 

niet schudden met zo'n blikje" kwamen binnen de 

horende groep veel vaker voor. Eigenlijk is het onder 

die omstandigheden nauwelijks verwonderlijk dat 

doven ook minder vaak op een empatische reactie 

van de ander rekenden. Zij dachten dat de ander 

vooral negatief zou reageren ("doe niet zo stom" of 

"eigen schuld") of hooguit neutraal ("het was maar 

een grapje"). Schrik en verontschuldigingen werden 

door hun horende leeftijdsgenoten veel meer voor

speld. Dat lijkt er in de eerste instantie op te wijzen 

dat dove kinderen wel een realistische inschatting 

kunnen maken over het effect van hun reacties op 

anderen. Het antwoord op de laatste vraag deed die 

indruk echter weer teniet. Dove en horende kinderen 

waren precies even vaak van mening dat dit soort 

incidenten de vriendschap niet zouden schaden 

(70%). 
Gezien het feit dat het conflict bij dove kinderen op 

basis van hun antwoorden eerder leek te escaleren 

dan dat men dichter bij een oplossing kwam, lijkt 

deze positieve inschatting niet erg reëel. Als we het 

over relaties tussen dove kinderen onderling hebben, 

mogen we echter niet uitsluiten dat daar een subcul

tuur heerst waar in interpersoonlijke problemen niet 

worden uitgepraat, maar waar in men gewoonweg 

wacht tot ze zijn overgewaaid. Als er op grond van de 

eigen incompetentie ook een grotere onderlinge 

tolerantie voor sociaal-emotionele 'onhandigheid' 

zou heersen, zou de inschatt ing dat de relatie er niet 

onder zou leiden nog steeds op waarheid kunnen 

berusten. Dat is echter in tegenspraak met de bevin

ding dat vriendschappen onder dove kinderen min

der stabiel zijn dan die onder hun horende leeftijds

genoten (Lederberg, Rosenblatt, Vandell & Chapin, 

1987). De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat 

dove kinderen niet alleen minder competent sociaal

emotioneel gedrag vertonen, maar tevens op metani-

veau in achterblijven: zij hebben minder goed inzicht 

in de effecten van hun eigen gedrag op anderen 

(Rieffe, Meerum Terwogt, Lalay & Smit, submitted). 

Natuurlijk is het handelen van geëmotioneerde men

sen vaak verre van optimaal. Naarmate de emoties 

heftiger zijn zal een zorgvuldige afweging steeds 

moeilijker worden. Omdat de ui t ingen van dove kin

deren nogal eens op onbegrip stuiten, is het niet 

ondenkbaar dat hun emoties relatief gezien wat 

vaker hoog oplopen. Natuurlijk kan dit bijdragen aan 

hun minder adequaat gedrag, maar uit het vooraf

gaande krijgen we ook de indruk dat ze zich minder 

bezig houden met de gevolgen van hun handelen. Uit 

het antwoord op de tweede vraag (Hoe reageert de 

ander?) blijkt wel degelijk dat ze weten dat hun 

acties een logische reactie opleveren. Maar hebben ze 

daar van te voren rekening me gehouden? Juist dat 

element leidt er immers toe dat we vaak eieren voor 

ons geld kiezen en onze emoties in een acceptabele 

vorm gieten, of ze soms zelfs volledig t rachten te ver

bergen. 

Verbergen van emoties: 
zelfbescherming en altruïsme 
Voor het maskeren van emoties zijn twee algemene 

redenen: zelfbescherming en altruïsme. In het eerste 

geval heeft men geanticipeerd op de negatieve reac

ties uit de omgeving (vriendjes die je uitschelden 

voor bangerik of huilebalk) en in het tweede geval 

verwacht men de ander te kwetsen als men zijn ware 

emoties laat zien (bijvoorbeeld bij een teleurstellend 

cadeautje waarmee de ander je hoopte te verrassen). 

In verhouding tot hun horende leeftijdsgenoten zeg

gen dove kinderen even vaak dat ze hun ware gevoe-

Dove kinderen hebben 
minder goed inzicht in de 
effecten van hun eigen 
gedrag op anderen 
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Het is opvallend dat dove 
kinderen zich weinig lijken 
aan te trekken van vereiste 
omgangsvormen. 
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lens niet zouden tonen in situaties waar het om zelf
bescherming gaat, maar minder als het om de 
bescherming van andermans gevoelens (Hosie, 
Russell, Gray, Scott, Hunter, Banks & Macauley, 2000). 
De betekenis van deze bevinding is niet eenduidig. 
Enerzijds kan men bedenken dat de altruïstische 
reactie geavanceerder is dan de zelfbeschermende. 
Immers, gedrag is observeerbaar. Als je bij een huil
bui wordt uitgelachen valt er dan ook nauwelijks aan 
te ontkomen om de koppeling tussen beide elemen
ten te leggen. Of je een ander al dan niet gekwetst 
hebt is echter lang niet altijd waarneembaar. In vele 
gevallen zal de ander dat immers op zijn beurt trach
ten te verbergen. Altruïstische maskering kan dus 
worden gestuurd door redeneringen over mentale 
processen. En daar lijkt nu juist de zwakte van dove 
kinderen te liggen (Rieffe & Meerum Terwogt, 2002). 
Anderzijds leren horende kinderen al heel jong "dank 
je wel" te zeggen bij een cadeautje dat hen in werke
lijkheid teleurstelt (Cole, 1986). Dit prosociaal maske
ren treedt bij horenden zelfs eerder op in de ontwik
keling dan het maskeren uit zelfbescherming. Dat 

lijkt er op te duiden dat het prosociaal maskeren in 
dit vroege stadium voornamelijk is gebaseerd op aan
geleerde culturele regels die kinderen behoren op te 
volgen, zelfs als ze nog in het geheel geen idee heb
ben van de achterliggende redenen. Zelfs kinderen 
met autisme lijken zich deze regels al snel eigen te 
maken (Begeer, Rieffe, Meerum Terwogt & 
Stockmann, 2001), terwijl dit toch ook typisch een 
groep is die zich afzijdig houdt (of door omstandighe
den wordt gehouden) van veel gangbaar sociaal ver
keer. Daarom is het des te opvallender dat dove kin
deren zich weinig lijken aan te trekken van vereiste 
omgangsvormen. 

Mogelijk worden er in dit opzicht ook weinig eisen 
aan ze gesteld door de horende omgeving. 
Duidelijk is echter dat bij horende kinderen de omge
ving zich intensief bezighoudt met emotieregulatie, 
de expressie van emoties, en de vele andere aspecten 
die bijdragen aan de emotionele competentie van een 
kind. Direct of indirect vormen emoties een dagelijks 
onderwerp van gesprek en zijn zij bepalend voor de 
aard en het verloop van de communicatie. Wil het 
dove kind de onmiskenbare sociaal-emotionele ach
terstand inhalen dan is expliciete omgevingsonder
steuning onontbeerlijk. Praten over emoties is niet 
het eenvoudigste wat er is, maar zonder die informa
tie kun je nauwelijks van een kind verwachten dat 
het zich de complexe sociaal-emotionele regels van 
onze maatschappij ten volle eigen zal maken. Voor de 
hulpverlening een taak om het belang van dit type 
gesprekken aan de ouders van dove kinderen over te 
brengen. Als de setting daartoe gelegenheid biedt 
kan de hulpverlening ook teruggrijpen op specifiek 
op het probleem toegesneden trainingsprogramma's 
(zie bv. Greenberg & Kushé, 1993). Maar laat dat nooit 
een vervanger van de dagelijkse gesprekken over 
emotionele processen worden! Juist in de context van 
een concrete aanleiding kunnen gesprekken over 
gevoelens, motieven en al die andere mentale proces
sen die je niet direct kunt observeren veel duidelijk 
maken. 
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Sieneke Goorhuis-Brouwer, Margreet Luinge en Wendy Post 

WAT VERSTAAT DE NEDERLANDSE 

HULPVERLENER ONDER 

TAALSTOORNISSEN? 

Sieneke Goorhuis-Brouwer, Margreet Luinge en Wendy Post 

Samenvatting 

Kinderen met taalproblemen dan wel taalachterstanden staan binnen 
het onderwijs volop in de belangstelling, zowel binnen het basisonder
wijs als binnen het speciaal onderwijs. 
Vanuit de basisscholen wordt gepleit voor een verlaging van de leer
plicht en een voorschoot. Wanneer kinderen, met name allochtone kinde
ren, eerder naar school kunnen gaan, zouden taalachterstanden nog 
overwonnen kunnen worden. De praevalentieschattingen over taalach
terstanden bij allochtone kinderen lopen echter sterk uiteen, 
Binnen het speciaal onderwijs wordt gediscussieerd over de criteria voor 
de toelating van kinderen met spraaktaalproblemen op het SH/ESM-
onderwijs. Het ministerie legt hierbij andere normen aan dan het werkveld. 
Teneinde te kunnen begrijpen waarom het zo moeilijk is om spraaktaal-
stoornissen in duidelijke criteria te kunnen vangen, waardoor mogelijk 
ook praevalentieschattingen sterk uiteenlopen, hebben wij een litera
tuuronderzoek en een praktijkonderzoek uitgevoerd. In dit artikel 
beschrijven we beide onderzoeken en trekken hieruit enkele conclusies. 
Tot slot bevelen wij vervolgonderzoek aan en een kritische houding ten 
opzichte van de variatie in ontwikkeling bij kinderen. 

" [ ] they convey the 
impression that any child 
who scores below age level 
has a problem, when in 
fact, a certain proportion 
of children must score 
below average, by defini
tion." (Bishop, iggy:28) 
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Literatuuronderzoek. 

Overwegend worden globale omschrijvingen aange
troffen, die erop neerkomen dat het taalniveau (taai
begrip en/of taaiproductie) achter is of afwijkt ten 
opzichte van het niveau dat verwacht wordt bij de 

leeftijd en het niet-verbale functioneren van de kin
deren. Deze globale omschrijvingen houden in dat de 
taaiprestaties van een kind worden vergeleken met 
gemiddelde prestaties die bij een bepaalde leeftijd 
horen (testleeftijd versus kalenderleeftijd), of dat uit
gegaan wordt van een discrepantiescore tussen ver
bale en niet-verbale prestaties. Het een en ander is 
niet altijd gemakkelijk te interpreteren. Wanneer uit
gegaan wordt van een leeftijdsequivalent is het 
gevaar aanwezig dat "normale" variaties over het 
hoofd worden gezien. Omdat het leeftijdsequivalent 
bestaat uit de gemiddelde taaiprestaties van een 
groep op een bepaalde leeftijd, betekent dit dat afge
zien van de kinderen die precies aan die gemiddelde 
prestaties voldoen, een gedeelte van de kinderen 
boven leeftijdsniveau presteert, en een gedeelte van 
de kinderen ook beneden leeftijdsniveau presteert. 

Wanneer uitgegaan wordt van een gestandaardiseer
de test worden afwijkingen in de literatuur van één, 
van anderhalf, of van twee of meer standaarddevia
ties aangenomen om van een taalprobleem te spre
ken. Wanneer uitgegaan wordt van de discrepantie 
tussen verbale en niet-verbale prestaties, kan deze 
discrepantie 10-20 IQ punten bedragen. Echter, discre
pantiescores zijn over het algemeen moeilijk te inter
preteren zonder verdere informatie over de gebruikte 
tests en de daarbij behorende testvariantie. 
Naast globale omschrijvingen komen ook meer 
gespecificeerde beschrijvingen voor. Het is mogelijk 
dat de factoren die van invloed zijn op het taalver
werkingsproces in de beschrijvingen worden meege
nomen; er wordt dan een onderscheid gemaakt tus
sen specifieke en niet-specifieke taalstoornissen. Bij 
specifieke taalstoornissen is de taalstoornis het enige 
ontwikkelingsprobleem. Bij niet-specifieke taalstoor-
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nissen hangt de taalstoornis samen met beperkende 
factoren als verminderde gehoorscherpte, mentale 
retardatie, emotionele ontwikkelingsstoornissen, 
neurologische ontwikkelingsstoornissen , afwijkin
gen aan de spraakorganen of spraakmotoriek, 
extreem slechte lichamelijke condities, sterk onvol
doende omgevingsfactoren of combinaties van facto
ren. Beschrijvingen van talig functioneren op basis 
van één of meer taalmodaliteiten (fonologie, seman
tiek, syntaxis, morfologie en pragmatiek) vinden 
eveneens plaats. Op basis van de literatuur wordt 
duidelijk dat taalproblemen op vier verschillende 
niveaus benaderd kunnen worden en op de verschil
lende niveaus wordt verschillend over taalstoornis
sen gedacht, zie tabel 1. 

Aanknopingspunten voor therapie 
Op grond van de zojuist beschreven discussie over de 
manier waarop een taalachterstand kan worden 
vastgesteld met de daarbij te hanteren norm, evenals 
de verschillende manieren waarop een taalprobleem 
kan worden beschreven, is op basis van een inventa
riserend onderzoek nagegaan hoe Nederlandse hulp
verleners met deze problemen omgaan. Mogelijk 
worden van hieruit aanknopingspunten gevonden 
om een consensus omtrent taalproblemen dan wel 
taalachterstanden te vormen evenals voor de signa
lering en diagnostiek van taalproblemen. 
De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 
ï. Op basis van welke kenmerken worden 

taalproblemen beschreven? 

2. Welke norm wordt gehanteerd voor het vaststellen 
van taalproblemen? 

3. Wat is de inschatting van het percentage 
taalproblemen bij Nederlandstalige en 
meertalige kinderen? 

4. In welke mate worden signalerings- en/of 
screeningsinstrumenten gekend? 

5. Welke vorm en welke invulling van diagnostiek is 
wenselijk voor kinderen met taalproblemen? 

6. Welke begeleiding krijgen Nederlandstalige en 
meertalige kinderen met taalproblemen? 

7. Hoe verloopt de normale taalontwikkeling bij 
kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 6 jaar? 

Methode 
Vertegenwoordigers van 12 disciplines die regelmatig 
geconfronteerd worden met kinderen met spraak-
taalproblemen zijn middels een enquête gevraagd 
naar hun ideeën met betrekking tot de verschijnings
vorm van taalproblemen, het vaststellen van taalpro
blemen, het percentage van taalproblemen bij kinde
ren, signalering/screening, diagnostiek en behande
ling van taalproblemen en de "normale taalontwik
keling" bij kinderen in de leeftijd van 1-6 jaar. In 
totaal zijn er 774 enquêtes verstuurd. Van deze 774 
enquêtes zijn 140 (=18%) geretourneerd. Gezien het 
feit dat veel respondenten aangaven enquête-moe te 
zijn, is dit naar ons idee een redelijke response. 
Omdat de respondenten uit alle delen van Nederland 
kwamen gaan wij er ook vanuit dat de gegevens 

Niveau I Screenend 
Differentiatie tussen normaal en afwijkend 
Resultaat: + of -. 

Niveau II Testend 
Taalontwikkeling op basis van gestandaardiseerde taaltests 
Uitsplitsing naar taaibegrip (+ of -) en taaiproductie (+ of -). 

Niveau III Inpassend 
Taalontwikkeling plaatsen binnen het totale ontwikkelingsbeeld 
(medisch en psychosociaal). 
Differentiatie tussen specifieke en niet-specifieke taalstoornissen 

Niveau IV Analyserend 
Analyse van onderscheiden taalvaardigheden: 
Fonologie: spraakperceptie en spraakproductie; 
Semantiek; Syntaxis en morfologie (grammatica); 
Pragmatiek 
Aanknopingspunten voor therapie. 

Tabel 7. Niveaus waarop over taalstoornissen kan worden nagedacht. 

Beroepsgroep 

Artsen 

Paramedici 

Onderwijs 

Disciplines, n=i40 

Huisartsen, Kinderartsen, CB-artsen, KNO-artsen, 
Kinderpsychiaters, Kinderneurologen (n = 57) 
Audiologen, Logopedisten, Psychologen, 
Orthopedagogen (n= 53) 
Peuterleidsters, Leerkrachten (n = 30) 

Tabel 2. Disciplines die aan de enquête hebben deelgenomen 

redelijk representatief zijn. De twaalf disciplines 
bestaan uit artsen, paramedici, leerkrachten en peu
terspeelzaalleidsters, zie tabel 2. 

Resultaten 
De resultaten worden besproken volgens de 6 onder
zoeksvragen, te weten: beschrijving van taalproble
men, normering van taalproblemen, inschattingsper
centages van kinderen met taalproblemen, signalering, 
diagnostiek, begeleiding van kinderen met van taal
problemen, ideeën omtrent normale taalontwikkeling. 

1. Beschrijving van taalproblemen in de leeftijd van 
o tot 6 jaar. 
Om te kijken wat de Nederlandse hulpverleners 
onder een taalprobleem verstaan, is gekeken hoe de 
respondenten taalproblemen beschrijven en zijn de 
antwoorden op de volgende vragen geanalyseerd: 

- Kunt u in algemene zin omschrijven wat u onder 
een taalprobleem verstaat? 

- Hoe kenmerken taalproblemen zich in de leeftijd 
van o tot 6 jaar? 

- Waaruit bestaan taalproblemen bij 
Nederlandstalige kinderen? 

- Waaruit bestaan taalproblemen bij meertalige 
kinderen? 
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Omschrijvingen van taalproblemen 

Moeilijkheden met taaiproductie 

Taalontwikkeling blijft achter bij normale 

taalontwikkeling 

Moeilijkheden met taaibegrip 

Moeilijkheden met zinsbouw 

Articulatiemoeilijkheden 

Geringe woordenschat 

N = 140 

101 (72 %) 

99 (71%) 
90 (64%) 
70 (50%) 

66 (47%) 
65 (46%) 

Tabel 3 De meest voorkomende omschrijvingen van taalproblemen 

Standaarddeviaties 

-1,5 tot -2 o 

Leeftijdsequivalenten 

Afwijking van 6 maanden 

Afwijking van 12 maanden 

Afwijking van 18 maanden 

Afwijking van 24 maanden 

Tabel 5. Standaarddeviaties en leeftijdsequivalenten voor het vaststellen van een taalprobleem 

% (schatting 1-100%) Nederlandstalige kinderen Meertalige kinderen 

36 2 6 % 
61 44% 
(oplopend tot een schatting van 90%) 
33 23% 
140 100% 

Tabel 6. Inschattingspercentages van taalproblemen bij Nederlandstalige en 
meertalige kinderen 

Beroepsgroepen 100% n=i40 

Paramedici 

<5% 
5 t / m 10% 
> 1 0 % 

Geen informatie 
Totaal 

20 14% 
68 49% 
40 29% 
{oplopend tot een schatting van 40% 
12 8% 

140 100% 

Onderwijs 

Tabel, Kennis van een signalerings- of screeningsinstrument bij 140 respondenten 

De beschrijvingen van taalproblemen door de 

respondenten zijn volgens de op literatuur gebaseer

de onderscheiden antwoordcategorieën gecodeerd. 

Opvallend is dat van de 140 respondenten de meeste 

respondenten taalproblemen grotendeels in algeme

ne te rmen benaderen (zie tabel 3)."Moeilijkheden 

met taaiproductie" (n= 101; 72%), "taalontwikkeling 

blijft achter bij normale taalontwikkeling" (n= 99; 

71%) en "moeilijkheden met taaibegrip" (n=go; 64%) 

zijn de meest gebruikte termen. Wanneer meer spe

cifieke beschrijvingen plaatsvinden, worden "moei

lijkheden met zinsbouw" (n=70; 50%), "articulatie

moeilijkheden" (n=66; 47%) en "geringe woorden

schat" (n=65; 46%) het meeste genoemd. 

2. Differentiatie tussen normaal en afwijkend talig 
functioneren 

Om te kijken of er bij de Nederlandse hulpverleners 

duidelijkheid bestaat over de manier waarop een 

taalprobleem wordt vastgesteld, zijn de volgende 

vragen aan de Nederlandse hulpverleners voorgelegd: 

- Hanteert u een bepaalde norm om een 

taalprobleem vast te stellen? Zo ja, welke? 

- Hoe groot moet de afwijking van die norm zijn om 
te spreken van een taalprobleem? 

Beide vragen zijn door 36 respondenten (25%) niet 

beantwoord. Zevenenveertig respondenten (33%) 

geven te kennen dat ze geen norm hanteren. Veertig 

respondenten (28%) geven aan dat ze gebruik maken 

van een norm die is gekoppeld aan een gevalideerde 

en genormeerde test. Zeventien respondenten (12%) 

geven aan de norm te gebruiken van een signale

rings- en/of screeningsinstrument. 

Zeven en dertig van de 57 respondenten (65%) die 

aangeven een norm te hanteren geven antwoord op 

de vraag hoe groot de afwijking van die norm moet 

zijn om te spreken van een taalprobleem. De afwij

kingen van de normen worden gegeven in stan

daarddeviaties of in leeftijdsequivalenten, zie tabel 5. 

De standaarddeviaties lopen van > -1 o tot groter dan 

> -2 o en de spreiding van leeftijdsequivalenten loopt 

ui teen van 6 maanden tot 24 maanden. 

3. Inschattingspercentages van taalproblemen bij 
kinderen. 

Om te kijken welke ideeën de respondenten hebben 

over het aantal kinderen met taalproblemen, is 

gevraagd naar de inschatting van het percentage 

taalproblemen bij Nederlandstalige en meertalige 
kinderen tussen o en 6 jaar. 

- Wat is uw inschatting van het percentage 

taalproblemen bij Nederlandstalige kinderen 

tussen o en 6 jaar? 

- Wat is uw inschatting van het percentage 

taalproblemen bij meertalige kinderen 

tussen o en 6 jaar? 

Voor de Nederlandstalige kinderen lopen de schat

t ingen uiteen van 1 tot 40% (zie tabel 6). De meeste 

respondenten (n=68; 49%) geven een schatting van 5 

tot en met 10%. Een groot deel (n=4o ; 29%) schat het 

aantal kinderen met taalproblemen boven de 10%. 

Een kleiner deel (n=2o ; 14%) schat het aantal bene

den de 5%. Twaalf respondenten (8%) geven geen 

informatie. 

Bij meertalige kinderen lopen de schatt ingen uiteen 

van 1 tot 90% (zie tabel 6). Ongeveer een kwart van 

de respondenten (n=33; 23%) geeft geen informatie. 

Veel respondenten (n=6i; 44%) schatten het aantal 

meertalige kinderen met taalproblemen boven de 

10%. Een percentage van 5% tot en met 10% wordt 

aangenomen door 36 respondenten (26%) en een per

centage van 5% en lager wordt aangenomen door 10 

respondenten (7%). 

18 | V H Z JAARGANG 43 NUMMER 3 OKTOBER 2 0 0 2 



Wat verstaat de Nederlandse hulpverlener onder taalstoornissen? 

4- Kennis en gebruik van signalerings- en/of scree

ningsinstrumenten. 

De mate van de bekendheid en het gebruik van sig

nalerings- en/of screeningsinstrumenten bij de 

Nederlandse hulpverleners is afgeleid uit de ant

woorden op de volgende vragen. 

- Kent u één of meerdere signalerings- en/of 

screeningsinstrumenten om taalproblemen te 

signaleren? 

- Hanteert u één of meerdere signalerings- en/of 

screeningsinstrument(en) om taalproblemen te 

signaleren? Zo ja, welke? 

Een groot deel van het totaal aantal respondenten 

(n= 64; 46%) gaf geen informatie of heeft geen kennis 

genomen van signalerings- en/of screeningsinstru

menten. Wanneer de vraag inhoudelijk beantwoord 

is (n= 76; 54%) worden niet alleen signalerings- en/of 

screeningsinstrumenten genoemd maar ook veel 

taaltesten. Van de 140 respondenten is slechts door 35 

(25%) een signalerings- en/of screeningsinstrument 

genoemd. Wanneer wordt gekeken naar de verschil

lende beroepsgroepen blijken paramedici verhou

dingsgewijs de meeste kennis te hebben van signale

rings- en/of screeningsinstrumenten. Twintig van de 

53 paramedici noemt een dergelijk instrument , zie 

tabel 8. Van de 57 artsen zijn 15 op de hoogte van een 

signalerings- en/of screeningsinstrument en in het 

onderwijs lijken dergelijke ins t rumenten weinig 

bekend. 

5- Diagnostiek 
De ideeën die leven rond de diagnostiek van taalpro

blemen zijn afgeleid uit de volgende vraag: 

- Wie moet volgens u de diagnostiek voor het vast

stellen van een taalprobleem verrichten? 

De response is onder te verdelen in monodisciplinair 

(het noemen van 1 discipline), multidisciplinair (het 

noemen van meer dan 1 discipline, of het noemen 

van multidisciplinaire diagnostiek of diagnostiek 

door een AC) en geen informatie. Van de 140 respon

denten geven 80 (57%) respondenten aan dat de dia

gnostiek dient plaats te vinden in een multidiscipli

nair team. Een aantal respondenten (n=52; 37%) denkt 

aan monodisciplinaire diagnostiek en 8 responden

ten (6%) geven geen informatie, zie tabel 9. De disci

plines die worden genoemd om de diagnostiek uit te 

voeren zijn uiteenlopend. Bij multidisciplinaire dia

gnostiek wordt het meeste aan CB-artsen, KNO-art-

sen, orthopedagogen, linguïsten, psychologen, 

logopedisten en leerkrachten gedacht. Daarnaast wij

zen veel respondenten een Audiologisch Centrum 

aan als een insti tuut waar het multidisciplinair 

onderzoek moet plaatsvinden. De respondenten die 

voorkeur hebben voor monodisciplinaire diagnostiek, 

vinden dat met name logopedisten de diagnostiek 

moeten uitvoeren. 

6. Begeleiding bij kinderen met taalproblemen 

De ideeën van de Nederlandse hulpverleners omtrent 

de begeleiding zijn afgeleid uit de vragen: 

- Welke begeleiding krijgen deze Nederlandse 

kinderen? 

- Welke begeleiding krijgen deze meertalige 

kinderen? 

Diagnostiekvorm 

Mono-disciplinaire diagnostiek 

Multi-disciplinaire diagnostiek 

Geen informatie 

Betrokken disciplines 
Logopedist 

AC 

Combinaties van: CB-arts, KNO-arts, 

Orthopedagoog. Linguïst, Psycholoog, 
Logopedist, Leerkracht 

n=i40 
n=52 

n=8o 

n=8 

n=37 

n=35 

100% 

37% 

57% 
6% 

71% (37/52) 

43% (35/80) 

Tabel 9. Diagnostiek en betrokken disciplines 

Genoemde begeleiding 

Logopedist 

Leerkracht 

Remedial teacher 

Medicus 

Audioloog 

Taaistimulering 

Ouderbegeleiding 

Ned 

(133 

119 

47 
2 0 

2 0 

2 0 

29 

21 

erlandstalige kinderen 

respondenten) 

89% 

35% 
15% 

15% 
15% 

21% 

16% 

Meertalige kinderen 

(100 respondenten) 

66 

42 
18 

12 

12 

29 

16 

66% 

42% 

18% 

12% 

12% 

29% 
16% 

Tabel 10. De meest genoemde disciplines en vormen van begeleiding bij taalproblemen 
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Sieneke Goorhuis-Brouwer, Margreet Luinge en Wendy Post 

Verjaardag 

l 

2 

3 

4 

5 en 6 

Mijlpalen 

Klanken/ 

Losse woordjes 

Twee-woordzinnen 

Korte zinnen 

Korte zinnen/ 

Samengestelde zinnen 

Samengestelde zinnen 

Aantal respondenten (n=i4o) 

68/ 

93 
96 
108 

55 

47 
79 en 77 

49%/ 
66% 

69% 

77% 

39% 

34% 
56% en 55% 

Tabel 11. Taaiprestaties in de taalontwikkeling op de verschillende leeftijden 

Verjaardag Verstaanbaarheidspercentage 

90% 

90-100% 

Tabel 12. Verstaanbaarheidspercentage 

Van de 140 respondenten zijn er 133 die vanuit de 

eigen praktijk, klas of opvang deze vraag met betrek

king tot Nederlandstalige kinderen hebben beant

woord en 100 met betrekking tot meertalige kinde

ren. Zowel disciplines, als vormen van begeleiding 

zijn genoemd, zie tabel 10. 

Voor de begeleiding van Nederlandstalige kinderen 

met taalproblemen wordt de logopedist het meeste 

genoemd. Daarnaast spelen ook de leerkracht, de 

medicus, de audioloog en de remedial teacher een 

rol. Taaistimulering en ouderbegeleiding worden 

genoemd als meest voorkomende begeleidingsmoge

lijkheden. 

Bij meertalige kinderen is de logopedist in iets min

dere mate betrokken en de leerkracht in het reguliere 

of speciale onderwijs in iets grotere mate. Net als bij 

Nederlandstalige kinderen gaat hier ook de voorkeur 

uit de naar betrokkenheid van de remedial teacher. 

De begeleiding omvat wederom taalst imulering. 

7. Normale taalontwikkeling van kinderen in de leef
tijd van 1 tot en met 6 jaar. 

Om een beeld te krijgen van de ideeën die leven over 

de normale taalontwikkeling zijn de antwoorden op 

de volgende vragen geanalyseerd. 

- Wat moet een kind aan taal volgens u kunnen pro

duceren op de leeftijd van zijn of haar ie, 2e, 3e, 4e, 

5e of 6e verjaardag? 

- Hoe groot is volgens u het verstaanbaarheid-

percentage (schatting van o tot 100%) van een kind 

op de leeftijd van: ie, 2e, 3e, 4e, 5e of 6e verjaardag? 

- Welke "normale taalfouten" mag een kind maken 

op de leeftijd van: ie, 2e, 3e, 4e, 5e of 6e verjaardag? 

Over de globaal omschreven taaiprestaties in de taal

ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 1 tot en 

met 6 jaar bestaat grote overeenstemming tussen de 

verschillende disciplines, zie tabel 11.17 respondenten 

gaven geen informatie. 

Uit de response van 140 respondenten blijkt dat: een 

kind op zijn eerste verjaardag klanken tot losse woor

den moet kunnen produceren, een kind op zijn twee

de verjaardag met name 2-woordzinnen moet kun

nen produceren, een kind op zijn derde verjaardag 

overwegend korte zinnen moet kunnen produceren, 

een kind op zijn vierde verjaardag korte zinnen kan 

produceren, maar ook samengestelde zinnen en een 

kind op zijn vijfde verjaardag en zesde verjaardag 

samengestelde zinnen kan produceren. Ook over het 

verstaanbaarheidpercentage bestaat grote overeen

stemming, zie tabel 12. 

Omtrent de normale taalfouten die kinderen mogen 

maken bestaat geen eenstemmigheid. Fouten met 

zinsopbouw, meervoudsvormen en werkwoordver

voegingen komen voor tot de leeftijd van zes jaar. 

Conclusie en aanbevelingen 
De resultaten uit de enquête kunnen als volgt wor

den samengevat: 

1. Taalproblemen en taalstoornissen worden in zeer 

algemene te rmen beschreven. 

2. De prevalentieschatt ingen lopen voor autochtone 

kinderen uiteen van 1-40% en voor allochtone kinde

ren van 1-90%. 

3. Er wordt weinig gebruik gemaakt van screenings-

ins t rumenten om een taalprobleem op te sporen 

(25%). Dit betekent dat een taalprobleem meestal 

intuïtief wordt aangenomen. 

4. Wanneer een taaltest wordt gebruikt om een taal

probleem vast te stellen, worden zeer verschillende 

normen gehanteerd. Soms wordt een leeftijdequiva

lent gebruikt, soms een standaardafwijking. 
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5- Bij een leeftijdsequivalent vergelijkt men het kind 

met gemiddelde prestaties die horen bij een bepaalde 

leeftijd. Maar er zullen ook kinderen zijn die minder 

goed scoren en kinderen die beter scoren. Volgens 

deze benadering zijn kinderen even snel hoogbe

gaafd als dat ze een achterstand vertonen! 

6- Wanneer standaarddeviaties worden gebruikt, 

moet rekening gehouden worden met normale sprei

dingen in het ontwikkelingsverloop. Een kind dat 

presteert tussen -ïSD en + 1 SD presteert "normaal", 

of "gemiddeld". 

7- Binnen het ministerie van OC&W gaat men pas uit 

van een spraaktaalstoornis als het kind anderhalf of 

meer standaarddeviaties afwijkt. 

8. In de praktijk noemt men een kind dat één stan

daarddeviatie afwijkt al taaigestoord. 

9. Op de vraag over het "normale" ontwikkelingsver

loop van taal, wordt overwegend in mijlpalen geant

woord en is er grote eenstemmigheid. Ook over de 

verstaanbaarheidpercentages lijkt grote overeenstem

ming te bestaan tussen de verschillende disciplines. 

10. De "normale" taalontwikkelingsfouten blijken 

onder de respondenten sterk te variëren. Uit de resul

taten blijkt dat alle "soorten" fouten, dat wil zeggen 

fouten op woordniveau, klankniveau, zinsniveau, 

flexiemorfologie, taalgebruik en narratieve vaardig

heden, op alle leeftijden in de response terug te vin

den zijn. Dit betekent dat de "normale" spreiding in 

de taalontwikkeling kennelijk groot is. Hoe wordt er 

dan gedifferentieerd tussen een normale taalontwik

keling en een afwijkende of vertraagde taalontwikke

ling op de verschillende leeftijden? 

Kortom: Er bestaat geen gouden standaard. 

Gezien het feit dat taalproblemen en taalachterstan

den zowel binnen het onderwijs als binnen de 

gezondheidszorg ter discussie staan, lijkt een analyse 

van "normale" taaiprestaties van een grote groep 

Nederlandstalige kinderen van het allergrootste 

belang, Op basis van deze gegevens kunnen marges 

rond de mijlpalen in de taalontwikkeling worden 

geformuleerd waaraan een kind op een bepaalde 

leeftijd zou moeten voldoen. Het onderzoek hierom

trent is in volle gang en wordt uitgevoerd door drs. 

M.R. Luinge. 

Een andere aanbeveling, met name richting het 

onderwijs is van meer algemene aard. 

Wat voor taalachters tanden geldt, geldt mogelijk ook 

voor andere achterstanden. Moeten we ook hier niet 

veel meer rekening houden met individuele variaties 

bij kinderen?. 

Jonge kinderen groeien vanuit een egocentrische 

wereld naar een wereld met anderen, waar in afspra

ken en regels gelden. Dit rijpingsproces voltrekt zich 

tussen het vierde en het zevende jaar en daar is geen 

versmalling in aan te brengen. Bij het ene kind ver

loopt dit proces sneller dan bij het andere. De biologi

sche wet ten die aan dit rijpingsproces ten grondslag 

liggen dient men te respecteren. 

Het vroegere begrip schoolrijpheid, dat men gebruik

te om aan het eind van de kleuterschool (groep 1 en 2) 

naar de lagere school (basisschool) aan te geven, is in 

dit opzicht een veelzeggend begrip. Een schoolrijp 

kind is in staat de aandacht ergens op te richten, 

beheersing te hebben over de fijne motoriek en de 

klanken van de taal goed uit te spreken. Zij nemen 

dingen waar en kunnen hierover nadenken. Ook kun

nen ze deelnemen aan sociale processen. 

Schoolrijpheid is de basis om te kunnen leren lezen, 

schrijven en rekenen. 

In de schoolpedagogiek werd hier ook rekening mee 

gehouden: er bestonden op ( de basis-) school 

ins t roommomenten op 1 augustus (voor kinderen die 

tussen oktober en april geboren waren) en 1 april van 

het jaar daarop (kinderen die tussen april en oktober 

geboren waren). Ieder kind was dus in ieder geval zes 

jaar bij de start van wat toen de eerste klas heet te (nu 

groep 3). Werd een kind niet "schoolrijp" bevonden 

dan bleef het nog een (half jjaartje langer op de kleu

terschool, waar een ander didactisch klimaat heerste 

dan op de lagere school. De kleuterschool was in het 

leven geroepen om taal en spel bij kinderen te stimu

leren, zodat kinderen schoolrijp konden worden. 

Imelman (2000) beschrijft schoolrijpheid als volgt: de 

lichamelijk en psychische geschiktheid om langza

merhand aan de leereisen en de sociale eisen die de 

school stelt te kunnen voldoen (p.23). 

Bladergroen, die dit probleem in de jaren zeventig in 

ons land op nadrukkelijke wijze aan de orde stelde, 

legde die grens vanaf zes jaar. Zij stelde dat school

rijpheid bij een onder gunstige condities opgroeiend 

kind met het 6e a 7e jaar aanwezig kan zijn 

(Bladergroen, 1978, p.382). 

In de huidige schooldidactiek wordt de doorlopende 

leerlijn gehanteerd, één duidelijke lijn van 4 tot 12 

jaar met leerkracht gestuurd onderwijs. Het is gericht 

op het behalen van mijlpalen op een bepaalde leef

tijd. Kinderen zijn producten geworden. De prestaties 

van alle kinderen samen leveren het product onder

wijs op. Waar blijft de didactische aanpak die het kin

deren mogelijk maakt om "uit te rijpen"? 

Welke ruimte krijgt een jong kind om spelenderwijs 

uit te rijpen? Hoe toegerust is de huidige leerkracht 

voor het begrijpen van de magische wereld van het 

kind? Hoe toegerust voor spelend, ontdekkend en 

taallerend (kleuter)-onderwijs? 

Ooit werd gezegd: "Gelukkig de generatie waar de 

ouderen naar de kinderen luisteren". 

Op dit moment lijkt de eeuw van het kind voorbij, -

heeft het wel een eeuw geduurd? Het kind is weer 

een volwassene in zakformaat geworden. 

Literatuur 

Een uitgebreide literatuuropgave is bij de redactie 

opvraagbaar. 

Gegevens over de 

auteurs: 

Prof. Dr. S.M. Coorhu is 

Brouwer is bijzonder 

hoogleraar spraak- en 

taalpathologie bij kinde

ren en werkzaam bij de 

afdeling KNO van het 

Academisch Ziekenhuis 

Groningen (AZG) 

Drs. M.R. Luinge is 

linguïste en uitvoerder 

van het OG project 99-045: 

Taalscreening voor kinde

ren van J tot 

en met 6 jaar. Dit project 

wordt uitgevoerd bij de 

afdeling KNO van het AZG. 

Dr. W.A. Post is als 

medisch statisticus werk

zaam bij het MTA-bureau 

van het AZG. 

Correspondentieadres: 

Academisch Ziekenhuis 

Groningen 

Afdelingen KNO en MTA 

Postbus 30001 

9700 RB Groningen 

V H Z JAARGANG 43 NUMMER 3 OKTOBER 2 0 0 2 | 21 



BOEKBESPREKING 

EDUCATING DEAF STUDENTS, 

FROM RESEARCH TO PRACTICE 

Dit voorjaar is het boek 'Educating Deaf Students, 
From Research to Practice' verschenen. De auteurs, M. 
Marschark, H. G. Lang en J.A. Albertini, zijn alledrie 
werkzaam bij het National Technical Institute for the 
Deaf in Rochester (VS). Op genuanceerde wijze wor
den praktijkgegevens gekoppeld aan recente en min
der recente onderzoeksresultaten. Op basis hiervan 
worden vervolgens aanbevelingen gedaan voor 
opvoeding van en onderwijs aan dove en slechtho
rende kinderen, al dan niet met Cl. 

De schrijvers benadrukken dat hét dove kind niet 
bestaat. Weliswaar is ieder kind uniek, maar in de 
ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis 
spelen nog meer en andere variabelen een rol dan bij 
horende kinderen het geval is. Factoren als de medi
sche voorgeschiedenis, de acceptatie van de stoornis 
door de ouders, drempels die overwonnen moeten 
worden om deel uit te kunnen maken van het gezin, 
de school en de samenleving, maken dat ieder kind 
met gehoorproblemen als uniek beschouwd moet 
worden. 

Effectieve communicatie is essentieel voor een goede 
ontwikkeling. Uit het gegeven dat we niet kunnen 
spreken van hét dove kind volgt dat er ook niet zoiets 
is als dé meest geschikte communicatievorm. Om de 
ontwikkelingskansen van een doof kind te vergroten, 
zal voor hem afzonderlijk gezocht moeten worden 
naar die communicatievormen die hem in staat stel
len zo effectief mogelijk te communiceren met 
ouders, brusjes, vrienden en onderwijzers. Als voor
beelden worden (combinaties van) spreken, gebaren
taal, Cued Speech en diverse gebaarsystemen 
genoemd. 'Educators .. continue to seek a balance 
between early communication skills, usually best 
achieved through sign language, and the English skil
ls needed for academic success.' (pag. 112). 
Vroege interventieprogramma's blijken een enorme, 
positieve invloed te hebben op de ontwikkelings- en 
onderwijskansen van dove kinderen. Voor de cogni
tieve en psychologische ontwikkeling zijn immers 
drie factoren van belang: 
a. vroege toegang tot taal, 
b. veel sociale interacties en 
c. grote verscheidenheid aan ervaringen. 
Ouderbegeleiding heeft dus hoge prioriteit. Ouders 
kunnen, mits goed ondersteund, het kind zo jong en 
zo goed mogelijk taal bieden, zorgen voor interacties 
waarin hij zich sociaal competent voelt en zorgen dat 
hij zo veel mogelijk verschillende ervaringen op doet. 

Ook voor het onderwijs is ouderparticipatie, effectie
ve communicatie en het besef dat een doof kind niet 
een horend kind is met gehoorproblemen, van groot 
belang. De uitspraak: 'als er sprake is van een pro

bleem, dan ligt deze eerder in de manier waarop we 
lesgeven en de verwachtingen die we van dove leer
lingen hebben, dan bij de leerlingen zelf' betekent 
dat er nog voldoende ruimte voor verbetering van het 
(speciaal) onderwijs is. In het boek worden dan ook 
aparte hoofdstukken gewijd aan onderwijsprogram
ma's, aan lezen/schrijven en aan het lesgeven/het 
leerplan. 

Educating Deaf Students (Oxford University Press, 
2002), is te bestellen bij een gespecialiseerde boek
winkel in Engeland die te vinden is op www.forest-
books.com, en sinds kort ook op www.bol.com. 

Marjan Elzer, augustus 2002 

Educating 
Deaf 
Students 

Vactice 
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COLUMN 

Eén van de boeiende aspecten van het werken in een 
diagnosegroep is dat er, naast een aantal kinderen 
die voor behandeling zijn geplaatst, ook steeds ruim
te wordt gemaakt voor een observatiekind. 
Observatiekinderen komen in principe 3 weken bij 
ons en worden in die tijd door alle disciplines gron
dig bekeken. Taco (3 jaar) is zo'n observatiekind en bij 
zijn binnenkomst maakt hij meteen een verplette
rende indruk. In dit geval ook letterlijk want Taco 
blijkt de gewoonte te hebben kinderen in zijn buurt 
af en toe stevig te omhelzen. Daar hij nogal zwaar 
gebouwd is, bezwijken een aantal kinderen onder die 
omarming en moeten door ons met spoed worden 
bevrijd uit zijn knellende armen. 
Het is dan ook geen wonder dat de meeste kinderen 
hem proberen te ontwijken na een aantal van die 
ervaringen. Als ik Mick zit voor te lezen in het rustige 
hoekje bij de TV, schuiven heel langzaam de andere 
kinderen met hun speelgoed ook in dat veilige hoek
je. En dan zitten we met zijn zessen veilig op een 
kluitje te kijken naar Taco die de hele ruimte voor 
zich alleen heeft. Die is zich van geen kwaad bewust 
en stopt tevreden zijn duim in zijn mond terwijl hij 
op schoot zit bij mijn collega. 
'Lekker rustig hier' zal hij misschien denken, want 
eigenlijk is het voor Taco allemaal veel te druk bij 
ons. Er gebeurt zoveel met hem deze weken: nieuwe 
kinderen, nieuwe leidsters, mensen die hem meene
men om met hem te spelen, bewegen in de groep, 
buiten spelen met allemaal mooie fietsen, een grote 
zandbak waar je prachtig in kunt rollen en met zand 

gooien. Het komt regelmatig voor dat hij om 11 uur 's 
morgens uitgeput op de bank in slaap valt. Dat geeft 
wel rust voor de rest van het gezelschap. 
Want ook voor de andere kinderen is dit een span
nende tijd. We naderen de zomervakantie en een 
aantal kinderen gaan na die vakantie naar een ande
re plek. Sommigen naar het zmlk onderwijs, anderen 
naar scholen voor kinderen met spraaktaalproble-
men en weer anderen naar sbo scholen. 
We bereiden ze zo goed mogelijk voor op deze veran
deringen: maken grote stroken met daarop tekenin
gen van de huidige en de komende situatie, gaan 
samen naar de nieuwe plek kijken, maken daar foto's 
van de juffen en plakken die foto's weer op de strook. 
De polaroidcamera met de 'direct klaar foto's' wordt 
op menige school met jaloerse blikken bekeken. 
('Zoiets zouden wij ook wel willen hebben!!!!') 
We zijn Mark ook op deze manier aan het voorberei
den, na de zomervakantie gaat hij naar een zmlk-
school. Het is niet duidelijk of hij het allemaal 
begrijpt maar we blijven ons best doen hem te 
betrekken in wat er allemaal gaat gebeuren. 
Dan komt het moment dat het druk is in de groep en 
Taco aan onze aandacht ontsnapt. Hij is naar het 
hoekje gelopen waar Mark zich rustig heeft terugge
trokken in zichzelf en begraaft hem onder stevige 
knuffel. Mark stelt dit uiteraard niet op prijs en roept 
in grote nood om zijn laatste redmiddel: 
'andere school!!' 

Dorothee Raymakers-Hulsenbek 

Richtlijnen voor het indienen van een artikel 
Hieronder vind u een samenvatting van de volledige richtlij
nen. 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 professionals 
zoals leerkrachten, groepsleiders, logopedisten en pedag
ogen/psychologen. 
Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen in de doelen 
en methodieken van de genoemde sector. Dit kan naar aan
leiding 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 moge
lijk 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 
de 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 ach
tergrond van de auteur. Eventueel kan een literatuurlijst 
worden opgenomen, met een maximum van 15 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 plaatsing in aanmerking komt levert de 
auteur een pasfoto van zichzelf, met op de achterzijde naam 
en adres vermeld en foto's en/of illustraties bij het artikel. 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 74, 
juli/augustus 2002, nummer 7/8. 
WA. Kniff, S.M. Goorhuis-Brouwer, Therapie-effecten 
bij kinderen met specifieke en niet-specifieke taal
stoornissen. 
De auteurs beschrijven een onderzoek waarmee 
onderzocht werd of gevolgde therapietrajecten een 
gunstig effect hebben op de (taal)ontwikkeling van 
kinderen. 
Hierbij werden specifiek- en niet-specifiek taalge-
stoorde kinderen vergeleken wat betreft taaibegrip, 
taaiproductie en niet verbale intelligentie bij aan
vang van de therapie en tien maanden later. 
Het blijkt bij beide groepen zinvol te zijn om therapie 
te geven, al verschilt de inhoud van de therapie. 
Bij kinderen met specifieke taalstooornissen blijkt de 
groei op de diverse taalaspecten als gevolg van taai
therapie het grootst te zijn. Bij kinderen met niet spe
cifieke taalstoornissen zie je groei met name als 
gevolg van algehele ontwikkelingsstimulatie. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 74, 
september 2002, nummer 9. 
Het septembernummer van het tijdschrift voor 
Logopedie en Foniatrie is een themanummer rondom 
Autisme. 
Aan de hand van een vijftal artikelen wordt de lezer 
meegevoerd in de wereld van Autisme. 
Hieronder volgt een korte beschrijving van elk van de 
artikelen. 

I. van Berckelaer-Onnes, Autisme in een notendop. 
In dit artikel geeft de auteur informatie over autisme. 
Zij gaat in op de DSM-IV classificatie waarbij zij aan
geeft wat de verschillende vormen van autisme zijn 
die worden onderscheiden. 
Naast het kernsyndroom (de autistische stoornis) 
bestaat er ook een aantal aanverwante contactstoor
nissen. Hierbij zie je dat er problemen zijn op gebied 
van socialisatie, communicatie en verbeelding. 
Ook gaat de auteur in op cognitieve aspecten bij men
sen met autisme. Aan de hand van een drietal cogni
tieve constructen geeft zij aan wat het effect is van 
cognitie op het gedrag bij autisten. 

E. Blyd-Hoogewys, M. Serra, F. Loth, P. van Geert, R. 
Minderaa, Theory of Mind: denken over gevoelens en 
gedachten. 
De auteurs beschrijven een nieuw instrument oom 
Theory of Mind te meten bij jonge kinderen van 3 tot 
en met 8 jaar. Het instrument wordt vooralsnog 
alleen toegepast voor onderzoeksdoelen. Met dit 
instrument wordt de ontwikkeling in kaart gebracht 
van ToM bij verschillende groepen kinderen. De 
bedoeling is dat het instrument in de toekomst ook 
gebruikt gaat worden voor individuele diagnostiek 
in de klinische praktijk of, in aangepaste vorm, als 
middel om de ontwikkeling van kinderen op dit 
gebied te stimuleren. 

L. Schuyt, Geïntegreerde logopedische behandeling bij 
een stoornis op het autistisch spectrum. 
De auteur is logopedist op Sint Marie. Op Sint Marie 
is aan aantal categorale leefgroepen voor kinderen 
met een stoornis op het autistisch spectrum. Centraal 
in haar artikel staat Tim, hij bezoekt zo'n groep. In de 
leefgroep waar Tim zit is tevens een klein klasje, 
waar het onderwijs verzorgd wordt. Bij de behande
ling wordt nauw samengewerkt door de logopedist, 
de leerkracht, de pedagogisch medewerkers en de 
orthopedagoog. 
Lian Schuyt geeft een overzicht van de communica
tieve behandeling die Tim krijgt. 

K. Gerritsen, Relatiegerichte speelprogramma's: uit
nodiging tot een effectieve attitude. 
Therapieën zouden beter aanslaan als de cliënt ervan 
overtuigd is dat de therapeut liefdevol en betrokken 
is. Uitgangspunt voor deze houding zijn de zoge
naamde relatiegerichte thuisprogramma's, zoals de 
Son-Rise®- of Growing-Minds®- methode. 
Dat deze methodes niet alleen zeer bruikbaar zijn in 
de relatie ouder-kind maar ook in die van de thera
peut en het kind wordt beschreven in dit artikel. 

A. van Wijk, Een zoektocht naar evenwicht. 
In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de 
zorg voor bewoners met autisme in een instelling 
voor mensen met een verstandelijke handicap. 
In deze instelling is goede ervaring op gedaan met de 
opvang van bewoners met autisme in aparte, kleine 
overzichtelijke groepen. Toch blijkt dat er nog steeds 
aandacht moet zijn voor de opvang van deze specifie
ke patiëntengroep. 

OPROEP OPROEP OPROEP 
Buitengewone algemene ledenvergadering te 
houden op woensdag 13 november 2002 te Utrecht, 
10.30 uur, bureau AudCom. 
Op de laatste ledenvergadering is met algemene 
instemming de nieuwe naam van VeBOSS en 
VEDON vastgesteld: Siméa. 
Om deze naamswijziging statutair te bekrachtigen 
is een formeel besluit van de algemene leden
vergadering noodzakelijk. De agenda zal luiden: 
1. Opening; 
2. Statutenwijziging; 
3. Sluiting. 
Als het quorum op deze vergadering niet gehaald 
wordt, zal een tweede vergadering plaats vinden op 
4 december 2002 te Utrecht, 14.00, bureau AudCom. 
De agenda zal hetzelfde zijn. Indien u aan één van 
beide vergaderingen wenst deel te nemen, wordt u 
verzocht contact op te nemen met het bureau. 
U kunt hier tevens de statuten opvragen. 
Zie het colofon voor de adresgegevens. 

Namens het bestuur, 
Dhr. Th.W.I. van Munnen, voorzitter 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, l id van de redact ie 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 
vol. 7, nr. 3, 2002. 
Dit tijdschrift is deze keer volledig gewijd aan inclu-
sie van dove kinderen of, anders gezegd, aan het vol
ledig en volwaardig laten meedraaien van dove kin
deren in het regulier onderwijs. Het tijdschrift start 
met een Editorial van de hand van Mare Marschark 
(National Technical Institute for the Deaf, Rochester 
USA), Alys Young (Universiteit van Salford, UK) en 
Jennifer Lukomski (Rochester Institute of 
Technology). Deze auteurs stellen dat in ons werkveld 
internationaal bezien brede overeenstemming 
bestaat over het feit dat het simpelweg plaatsen van 
ernstig slechthorende en dove kinderen in reguliere 
onderwijssettings geen succes garandeert, maar inte
gendeel veelal leidt tot onderwijskundige en sociale 
rampen. In andere opzichten zijn de meningen in ons 
werkveld over inclusie echter verdeeld. Volgens de 
genoemde auteurs maken alle artikelen in dit thema
nummer wel duidelijk dat inclusie uitsluitend succes
vol kan zijn als er sprake is van een daadwerkelijke 
samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en 
ouders. Daarnaast is inclusie zowel een politiek als 
een juridisch en een onderwijskundig onderwerp. 
Stephen Aldersley (National Technical Institute for 
the Deaf) gaat in het artikel 'Least restrictive environ
ment and the courts' vooral in op de juridische impli
caties van inclusie. Besproken wordt de wijze waarop 
Amerikaanse federale rechtbanken omgaan met het 
concept 'Least restrictive environment' (minst beper
kende omgeving), zoals dat opgenomen is in de 
Disabilities Education Act van 1975. De evolutie van 
dit concept in juridische zaken wordt beschreven aan 
de hand van casuïstiek op het gebied van jurispru
dentie. 

Thomas Kluwin (Gallaudet University), Michael 
Stinson (National Technical Institute for the Deaf) en 
Gina Mason Colarossi (Pennsylvania School for the 
Deaf) gaan in hun bijdrage 'Social processes and out
comes of in-school contact between deaf and hearing 
peers' in op aspecten als sociale vaardigheden, inter
actie en participatie, sociometrische status en accep
tatie en affectief functioneren. Ze geven 33 onderzoe
ken weer, uitgevoerd sinds 1980, waarin steeds groe
pen dove kinderen in het regulier onderwijs vergele
ken werden met horende leerlingen. Samengevat de 
belangrijkste bevindingen: (1) horende leerlingen blij
ken in sociaal opzicht rijper te zijn dan geïntegreerde 
dove leeftijdsgenoten, (2) dove leerlingen communi
ceren in reguliere settings meer met dove medeleer
lingen dan met horenden, (3) dove leerlingen worden 
enigermate geaccepteerd door horende medeleerlin
gen en (4) zelfvertrouwen bleek niet gerelateerd te 
zijn aan de mate van integratie. Echter, de bestudeer
de onderzoeken staan geen brede generalisaties toe 
over het effect van plaatsing van dove leerlingen in 
het regulier onderwijs. 

'Developing membership in the education of deaf and 
hard-of-hearing students in inclusive settings' is de 

titel van het artikel van Shirin Antia (University of 
Arizona), Michael Stinson (zie boven) en Martha 
Gonter Gaustad (Bowling Green University). Zij 
onderscheiden 'membership'van 'visitorship'. Maakt 
een dove leerlingen daadwerkelijk deel uit van de 
klas- en schoolgemeenschap of is hij slechts een 
bezoeker? De auteurs maken duidelijk dat daadwer
kelijk 'membership' voor dove leerlingen in een regu
liere setting mogelijk is, maar dat om dit 'members
hip te faciliteren de houding en de rol van de leer
kracht en het vermogen van de leerkracht om relaties 
aan te gaan aandacht vergen, evenals de kennis van 
de dove leerlingen, de structuur van het leerplan, het 
opzetten van gemeenschappelijke buitenschoolse 
activiteiten, de relaties tussen leerlingen onderling 
en de mate van ondersteuning die ouders aan hun 
dove kind kunnen bieden. 

Het themanummer sluit af met twee bijdrages over 
ontwikkelingen buiten de Verenigde Staten. Stephen 
Powers (University of Birmingham) schrijft over 
'From concepts to practice in deaf education: a United 
Kingdom perspective on inclusion'. Powers stelt dat 
een invulling van het concept 'inclusie', uitsluitend 
gebaseerd op de notie dat kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften in reguliere settings geplaatst 
zijn, weinig biedt aan leerkrachten van dove kinde
ren. Powers pleit voor een concept dat op een waarde
systeem gebaseerd is. In zijn artikel geeft hij indica
toren voor de inclusie van dove kinderen weer en 
illustreert hij een en ander met voorbeelden van 
goede praktijken. 

'Inclusion of students who are deaf or hard-of-
hearing in government schools in New South Wales, 
Australia: development and implementation of a 
policy' is de lange titel van de Australische bijdrage 
van Linda Byrnes, Field Rickards, Margaret Brown 
(University of Melbourne) en Jeff Sigafoos (University 
of Texas at Austin, USA). Inclusie van dove en slecht
horende kinderen in New South Wales wordt politiek 
gesteund door specifiek beleid. Her artikel gaat in op 
dit beleid en op de ontwikkeling van dienstverlening 
aan dove leerlingen in het regulier onderwijs. Ook 
wordt de attitude van de verschillende belangheb
benden beschreven: medewerkers van reguliere en 
speciale scholen, leerlingen en ouders. Het artikel 
sluit af met een analyse van de effecten van het 
beleid en van de daadwerkelijke praktijk met betrek
king tot inclusie van dove leerlingen 
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Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra 

Publicaties 2002 

De Federatie van 
Nederlandse Audiologische 
Centra geeft brochures uit. 
Deze zijn via de FENAC te 
verkrijgen. De brochures 
behandelen alle aspecten 
van zorg binnen een audio-
logisch centrum. Voor een 
volledig overzicht kunt u de 
FENAC site bezoeken: 
www.fenac.nl. Brochures 
kunnen ook via de site 
worden besteld. 

Publicatie Prijs 

HET AUDIOLOGISCH CENTRUM 
2001, 2C druk, 24 pagina's 
HOREN MET ÉÉN OOR 
2001, 5e druk, 24 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ENGELS / NEDERLANDS 
2001, P druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. TURKS / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN, ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, 1" druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ENGELS/ NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. TURKS/ NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 
KINDEREN MET EEN HOORTOESTEL 
2001 , 4" druk, 24 pagina's 
LEIDRAAD VOOR HOORTOESTEL GEBRUIKERS 
2001 12' druk, 28 pagina's 
OUDEREN EN SLECHTHORENDHEID 
2001, 4e druk, 28 pagina's 
PLOTS- EN LAATDOOF 
2000, l e druk, 24 pagina's 
HET SLECHTHORENDE KIND IN HET REGULIERE ONDERWIJS 
2001, 10" druk, 20 pagina's 
SLECHTHORENDE PEUTERS 
1995, 1- druk, 20 pagina's 
SLECHTHORENDHEID OP HET WERK 
1998, l e druk, 20 pagina's, plus Arbo-wet, 1998 
SPREKEN, TAAL EN LUISTEREN BIJ KINDEREN 
MET EEN TIJDELIJK VERMINDERD GEHOOR 
2000, 3e druk, 28 pagina's 
TECHNISCHE HULPMIDDELEN VOOR SLECHTHORENDEN 
2001, 2.' druk, 28 pagina's, plus inlegvel 

CD KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ARAB / MAROK./ NED 2002 

CD KAN UW KIND NIET GOED HOREN. BERBER / NEDERLANDS 2002 

CD KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ARAB/ MAROK. / NED. 2002 

CD KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. BERBER / NEDERLANDS 2002 

AUDITIEVE ASPECTEN VAN ARBO-ZORG 1997, 90 pagina's 

€ 2 , -

€ 2 , -

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 1,80 

€1,80 

€ 2 , -

€ 1,80 

€ 1,80 

€ 1,80 

€ 1,80 

€ 2 , -

€ 2 , -

€ 6 , 8 0 
€ 6 , 8 0 
€ 6 , 8 0 

€ 6 , 8 0 

€ 4,50 

http://www.fenac.nl


Oproep 
Dondeidag 10 en vrijdag 11 april 2003 

wordt het jaarlijke SIMÉA congres gehouden. 

Bent u afgelopen jaar ook geweest? Was u 

tevreden over de inhoud? Heeft u wat gemist? 

De congrescommissie vraagt u dringend om 

inhoudelijke suggesties aan te dragen voor de 

voorbereiding. Heeft u een goed onderwerp? 

Geef het door! Kent u goede sprekers? Geef het 

door! Kent u goede workshops? Geef het door! 

Wilt u zelf wat doen? Geef het door! Wilt u mee 

helpen bij de organisatie? Geef het door! 

U kunt uw 'ei' kwijt via info@simea.nl, 

of per adres 'congrescommissie Siméa, 

postbus 222, 3500 AE Utrecht. 

Bij de uitgave van de laatste Van Horen Zeggen 

(nummer 2 - juni 2002) is gebleken dat een aantal 

exemplaren fouten bevatten. Er was sprake van 

dubbele pagina's en ontbrekende. Wanneer u ook 

een dergelijk exemplaar hebt ontvangen, neemt u 

dan contact op met de administratie. U krijgt dan een 

goede toegestuurd. Het adres van de administratie 

vindt u in het colofon. 

De redactie van 

Van Horen Zeggen is van 

plan om het eerste num

mer van het tijdschrift in 

het nieuwe jaar te wijden 

aan autisme. Graag doen 

wij een oproep aan ieder

een in ons werkveld om 

ervaringen in het werk 

met autisten in een arti

kel voor Van Horen 

Zeggen te beschrijven. 

We zijn met name op 

zoek naar ervaringen van 

scholen, toen die voor het 

eerst autisten in de klas

sen opnamen en naar 

ervaringen met verschil

lende pedagogische en 

didactische benaderings

wijzen. Wij zouden graag 

eind januari 200s over 

deze kopij beschikken U 

kunt contact opnemen 

met een lid van de 

redactie. 

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 

^tteettó (kynifa je <xMe& veel _ Q -

dcten, en wondt lezen at 

&ckiijve*t ftoy teu& oo&f 

Uil!!11 
IK 

• I I I 

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.O. 
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. 

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. 

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 

>MJ KOJLVJIFA 
E&A software BV 

Hogeweg 227a 
3810 BS Amersfoort 
Tel.: 033 473 DO 20 
Fax: 033 47005 97 

E-mail: infoBkomfa.nl 
http://www.kDmf8.nl 
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NIEUWSMARKT 

HERNIEUWDE UITGAVE 

V L U G EN VEILIG NAAR SCHOOL' 

De zevende druk van 'Vlug en veilig naar school', een brochure over het leerlingenvervoer, die in 1989 
voor het eerst verscheen op verzoek van ouders, is uit. Veel kinderen met een handicap maken 
gebruik van het leerlingenvervoer. De nieuw uitgebrachte brochure biedt ouders van kinderen die 
met leerlingenvervoer reizen, handreikingen waarmee zij kunnen nagaan of het vervoer van hun 
kind voldoet aan de huidige eisen. De lezer krijgt inzicht in de verantwoordelijkheden rondom het 
leerlingenvervoer en tevens geeft de brochure tips voor het verbeteren of aanpakken van ongewenste 
of als slecht beoordeelde situaties. De uitgave biedt eveneens bruikbare informatie aan gemeenten, 
onderwijsmedewerkers, vervoerders en lokale platforms van burgers met een handicap of chronische 
ziekte. 'Vlug en veilig naar school' is een uitgave van de Federatie van Ouderverenigingen (FvO), 
de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) en 
de landelijke organisaties van ouders in het onderwijs. 

Een exemplaar van de brochure kost 2,40 + administratie- en verzendkosten. 
De publicatie kan worden besteld bij de Bestellijn van de CG-Raad, 
telefoon 030 - 291 66 50. 

CG-Raad 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland 

COS AWARDS 2002 

Op maandag 16 december zullen de prijswin
naars uit de jaarlijkse strijd om de Computer-
school en ICT-inspirator worden bekendgemaakt 
in Hogeschool INHOLLAND (vestiging Ichthus 
Hogeschool) te Rotterdam. De voorzitter van het 
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt en 
Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, 
Jan Franssen, reikt de prijzen uit. Aan de prijsuit
reiking is tevens een seminar voor leraren ver
bonden. 

Computerschool van het jaar (VO) 
Als thema voor de COS-Awards is dit jaar ICT en 
de leraar gekozen. Centraal staat de wijze waar
op de school professionalisering van medewer
kers (docenten, directie, TOA's) heeft opgepakt. 
Gebrek aan onderwijskundige ICT-kennis blijkt 
nog steeds een struikelblok. De tot winnaar uit
geroepen school in het voortgezet onderwijs, die 
op originele, degelijke en/of innovatieve wijze de 
problematiek aanpakt, krijgt de titel Computer
school van het jaar 2002. De winnende school 
kan een bedrag van 5.000 euro en een plaquette 
tegemoet zien. 

ICT-inspirator van het jaar (PO en VO) 
De Award voor de ICT-inspirator van het jaar 
gaat naar een persoon die zich verdienstelijk 
maakte bij het stimuleren en integreren van ICT 
binnen de school. Voor de titel komen ouders, 
docenten, leerlingen uit primair en voortgezet 
onderwijs in aanmerking. Scholen of individu-
elen kunnen kandidaten voordragen. Ook kun
nen kandidaten zichzelf aanmelden. 
Voor de ICT-inspirator ligt een innovatief product 
ter waarde van 2.500 euro te wachten. 

Seminar 
Het seminar dat de relatie tussen leraarschap en 
ICT behandelt, is speciaal bestemd voor leraren. 
Lena Nydahl, Trude Maas en Monique Volman 
zijn spreker. Voor meer informatie www.cosa-
wards.nl. Deelname aan het seminar is gratis. 

Deelname aan de wedstrijd 
De website www.cosawards.nl verstrekt alle rele
vante informatie m.b.t. deelname. Inzendingen 
moeten voor de herfstvakantie binnen zijn bij 
ESS bv, Postbus 614, 9700 AP Groningen. Scholen 
die in de voorafgaande twee jaren tot winnaar 
zijn uitgeroepen, kunnen niet meedingen. 
Deelnemers aan de wedstrijd ontvangen een uit
nodiging voor het seminar. 
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NIEUWSMARKT 

STUDIEDAG AUTISME 

FONTYS OSO EN OCA VERNIEUWD 

Op 8 november houden het Opleidingscentrum 
Speciale Onderwijs van Fontys Hogescholen en het 
Opleidingscentrum Autisme te Antwerpen een 
studiedag. Deze zal anders zijn georganiseerd dan 
voorheen de twee jaarlijkse studiedagen. 
Tot nu bestonden die dagen uit een eendaags 
college over een algemeen onderwerp. Door een 
toenemende vraag vanuit specifieke doelgroepen 
is besloten de aanpak te wijzigen. Om een groter 
aantal deelnemers te kunnen herbergen is ook 
gekozen voor een ruimere locatie. 
In de voormiddag staat met een college een 
algemeen onderwerp centraal. Het college wordt 
verzorgd door een medewerker van het 
Opleidingscentrum Autisme in Antwerpen. 
Het middagprogramma heeft de deelnemer de 
keuze uit drie thema's: 
• pictotaal en visualisatie voor het ZML-onderwijs; 
• sensorische integratie bestemd voor de behande

ling van autisme in de therapeutische setting; 
• part-time auti-onderwijs; deze lezing richt zich 

vooral op leerkrachten binnen WSNS en de spe
ciale school voor basisonderwijs. 

De dag wordt afgesloten met een informatiebijeen
komst waarin het mogelijk is kennis te maken met 
allerlei ondersteunende zaken voor en over autis-
me-onderwijs. Deelname aan de studiedag kost 
50 euro. Naast het beschreven programma en een 
lunch ontvangt de deelnemer een vertaling van 
het boekje A survival guide for people with 
Asperger syndrome' van Marc Segar. De auteur van 
het boekwerkje leefde van 1974 tot 1997. 
Als biochemicus ervoer hij in het dagelijkse leven 
veel moeilijkheden met het Aspergersyndroom. 
Met zijn ervaringsdeskundigheid schreef hij een 
'overlevingsgids', om met de problematiek zo goed 
mogelijk te kunnen functioneren. Zijn boek staat 
vol praktische tips en praktische aanwijzingen. 
De vertaalrechten zijn in het bezit van Fontys OSO 
en OCA. 

EINDRAPPORT PROJECT 

"COMMUNICATIE EN TAALVAARDIGHEID" 

Bij het Instituut voor Doven (IvD) verscheen onlangs 
van auteur Esther Kolen "Communicatie en taalvaar
digheid bij jonge dove kinderen": het eindrapport van 
het deelproject A van de Wetenschappelijke Evaluatie 
Tweetaligheid (WE2T). In project WE2T-A is in een 
longitudinaal dieptestudiedesign de ontwikkeling 
gevolgd van communicatieve vaardigheden en taal
vaardigheid in de Nederlandse Gebarentaal en/of het 
Nederlands van een kleine groep kinderen. 
Gedurende drie schooljaren (van 1998-2001) is een 
groep van 11 kinderen intensief gevolgd op het gebied 
van communicatie en taal. Het onderzoek was 
beschrijvend van aard. 

Om de communicatieve ontwikkeling van de kinde
ren in kaart te brengen zijn video-opnamen gemaakt 
van gesprekjes die de kinderen voerden met een 
horende en met een dove volwassene. 
De taalvaardigheid van de kinderen is bestudeerd 
aan de hand van het jaarlijks afnemen van taaltaken. 

U kunt het rapport bestellen via de Cidv-shop van 
IvD/MTW. Theerestraat 42, 5271 GD Sint-
Michielsgestel. Ook bestellen per e-mail is mogelijk: 

vermeld uw naam en adres, alsmede de titel en het 
aantal gewenste exemplaren en 
mail naar civd@ivd.nl 
De prijs bedraagt € 12,50 (excl. verzendkosten) 

instituut voor 

doven 

Sint-Michielsgestel 

Ht 
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COLOFON 

Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa, 

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 AVEO-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Grafax 

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 € 23,- per jaar Losse nummers € 8,-

(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 

1816 MB 
1323 BP 
3815 OP 

1105 AZ 
1081 HV 

1062 BE 
4624 VT 
4811 SW 
2501 VP 
5602 BH 

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

6202 AZ 

6500 HB 

3015 GD 

3000 CB 
3031 BA 
5271 GD 
5025JB 
3500 AE 

3584 CX 

3584 EA 

3563 CM 
5912 BL 
5912 BL 
8011 GC 

3 0 | 

Alkmaar 
Almere 
Amersfoort 

Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Bergen op Zoom 
Breda 
Den Haag 
Eindhoven 

Eindhoven 
Goes 
Groningen 
Hengelo 
Hoensbroek 
Leeuwarden 
leiden 

Maastricht 

Nijmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Tilburg 
Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 
Venlo 
Venlo 
Zwolle 
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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 Bredo 
Hoags Audiologisch Centrum Effatha 
Samenwerkende Audiologische 
Centra Eindhoven 
Sint Marie (P.B. 1447, 5602 BK) 
Audiologisch Centrum Goes 
Academisch Ziekenhuis Groningen KNO 
Stichting Audiologisch Centrum Twente 
Hoensbroeck Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Friesland 
Audiologisch Centrum van het 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis Maastricht 
Audiologisch Centrum van het 
St. RadEoudziekenhuis 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 

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

Meibergdreef 9 020-5664013 020-5669068 
De Boelelaan 1117 020-4440969 020-4440983 
P.B. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstraaf 1 020-6171814 020-6691003 
Boerhaaveplein 3b 0164-266599 0164-238173 
Adriaan van Bergenstraat 232 076-5204130 076-5156611 
Lange Lombardstr. 35, P.B. 848 070-3848300 070-3805634 
Castiliélaan 8, P.B. 1322 040-2911888 040-2911889 

Castiliëlaan 8 040-2413515 040-2412285 
Van Dusseldorpstroat 7 0113-250342 0113-251696 
Hanzeplein 1, PB 30001 050-3612700 050-3611792 
Geerdinksweg 139-35, P.B. 446 074-2917301 074-2503822 
Zandbergsweg 111 045-5282900 045-5282909 
Verlengde Schrans 35 058-2801586 058-2801361 
Albinusdreef 2, PB. 9600 071-5262440 071-5248201 

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

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

Dr. Molewoterplein 40 010-4633290 010-4634240 

AZR-Sophia kinderziekenhuis P.B. 2040 010-4636073 010-4636472 
Ammonplein 8 010-4132280 010-4149483 
Iheerestraat 42 073-5588111 073-5512157 
Korvelseweg 61 013-5362042 013-5361104 
Postbus 222 030-2769902 030-2712892 

Heidelberglaan 100 030-2507720 030-2522627 
P.B. 85500, 3508 GA Utrecht 
Lundloan 6 030-2504902 030-2505314 
Postbus 85090,3508 AB Utrecht 
Sao Paolodreef 1 030-2617340 
St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 077-3205097 077-3206125 
St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 070-3205097 
Oosterlaan 20 038-4218711 038-4255321 

klimop@x4oll.nl 
secretariaat@profgroenstichting.nl 

audiologie@vumc.nl 

saca@effathaguyot.nl 

acb@actilburg.nl 

info@ac-eindhoven.nl 

info@sintmarie.nl 

info@actwente.nl 
ac-hoensbroeck@ach.nl 
acfinfo@ocfrieslond.nl 
audc@lumc.nl 

vandervelden@oudi.azr.l 

aukes@knos.azr.nl 
info@amman.nl 

info@octilburg.nl 
info@fenac.nf 

HAC.venlo@zonnet.nl 
venlo-ac@zonnet.nl 
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3814 TL 
3815 KZ 
1062 Cl 
1062 CJ 
1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
4824 DL 
6823 JC 
4812 GE 
3300 AC 
9207 BK 
3972 LB 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5628 WE 
5629 CC 
5628 WE 
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 
3061 CT 
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 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Dordrecht 
Drachten 
Driebergen 
Eindhoven 
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 
Effatha Guyot Zorg 
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 
Sint Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jr.) 
School de Beemden (3-8 jr.) 
Ekkersbeek - V.S.O. 
Centrale Dienst Ambulante Begeleiding 
Het Maotman-S.O. 
Het Maatman - V.S.O. 
Zorgcentrum de Cirkelboog 
De Kring 
de Kring - V.S.O. 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- zorginstelling 
Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Effotha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effatha Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Honssenschool 
De Weerklonk 
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 
Amman College 
S. Jonkerenschool 
Rudolf Mees Instituut 
Amman College 
Dienst Ambulante Begeleiding 
Zorgcentrum Rotterdam 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Instituut voor Doven 
Het Rotsoord 
Het Rofsoord - V.S.O. 
ACC Bertha Muller school 
ACC De Taaikring 
ACC Alfonso Corti school - V.S.O. 
Het Klankbeeld 
Eikenheuvel - ofd. I.V.D. 
Mariëlla-ofd. LVD. 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effatha Guyot Groep 

Kortenaerstraat 10 
Fürglerplein 7-8 
Jan Sluijterstroat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstroat 76 
Jan Tooropstraot 13 
Jan Tooropstraot 11 
Jan Tooropstraot 1 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Spriekmonlaan 16 
Bonte Wetering 89 
Dirk Hartogstraat 10 
W. Pyrmontweg 20 P.O. 132 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaon 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaon 23 
Toledolaan 5 
Leuvenlaan 23 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. von Heekstraot 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ino Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijkloan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
IJsbeerstraot 31 
Nijlpaardstroat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Ammanplein 6 
Pierre Baylestroat 2 
Kraayeveldstroat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 91030 
Witte Hertstraat 1 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtslaon 25 
Bozuinloan 2o 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaon 37 
Santo Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Cohenlaan 6 
Helvoirtseweg 189 
Laagstroat 1 
Zalkerbos 330 
Jan Buschstraat 6 
Postbus 1329 

033-4799313 
033-4723574 
020-3460230 
020-6178617 
020-6132801 
020-6131133 
020-3460111 
020-6179696 
020-5110550 
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 
040-2419056 
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 
010-2041515 
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 
020-5110560 
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 
040-2416538 
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 
010-2041519 
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 

occpgs@acc-expertise.com 
accpgs@acc-expertise.com 
prof.h.burgerschool@wolmail.nl 
ammon@guyot.nl 
omman@guyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendaalschool@worldonline.nl 
MgrHermusschool@compuserve.com 
ombulantezorgnh@effathaguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 
vsostijg@bart.nl 

info@spreekhoorn.nl 
lesplaatsdordrecht@amman.nl 
info@skelp.nl 
diensfverlening@acc-expertise.com 
info@sintmorie.nl 
dehorst@iaehv.nl 
beemden@iae.nl 
leuven@ioe.nl 
VSO@iaehv.nl 
leuven@iae.nl 
e.koppen@stg-maatman.nl 
e.koppen@stg-maatman.nl 
Enschede@ivd.nl 
kring@zeelandnet.nl 
kring@zeelondnet.nl 
cor-emous@plonet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

dgs@home.nl 

info@effathaguyot.nl 
vangilse@knoware.nl 

so@guyot.nl 
vso@guyot.nl 
a.haubrich@mgrhanssen.nl 
j.daamen@deweerklank.nl 
weerklonk@tip.nl 
mortbeek@telebyte.nl 
vso.de.marwindt@tip.nl 

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

ambulantebegeleiding@amman.nl 

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

ocs@acc-expertise.com 
klonkbeeld.cohenloan@hetnet.nl 
eikenheuvel@ivd.nl 
mariella@ivd.nl 
info@effothaguyot.nl 
enk@enkschool.nl 
info@effothaguyot.nl 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen , telefoon- en faxnummers van scholen en instituten direct door aan de eindredactie 
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SENSO+. U ziet niet alleen de wereld 

om u heen. U hoort 'm ook 
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medical • audio 

your digital partner 

Als u erbij wi l t horen, neem dan geen halve maatregelen. HOOR. Met SENSO+, 

de nieuwste digitale hoortoestellen. Want laten we eerlijk zijn, de wereld 

is toch te mooi om niet gehoord te worden? 
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