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TEN GELEIDE 
De invoering van Gebarentaal heeft een veelheid aan ontwikkelingen teweeggebracht. 
Was het eerder een vanzelfsprekendheid dat dove mensen een orale opvoeding kregen, nu is dat gelukkig niet 
meer zo. Deze ontwikkeling heeft het maken van keuzes tot gevolg. Om die keuzes goed en verantwoord te 
maken wordt intensief onderzoek gedaan. In deze editie van Van Horen Zeggen nemen de auteurs u mee langs 
diverse van die onderzoeksgebieden. Dieuwke Bode en Harry Knoors gaan in op het aspect keus als het gaat om 
toepassing van spraakondersteunende gebaren bij kinderen met specifieke taalstoornissen. Is het wel een goede 
keus om ook bij deze groep gebaren in te zetten? "Kiezen" staat ook centraal in het artikel van Max Goosen, 
Arko Oderwald en Jetske Klatter-Folmer. Zij beschrijven hun onderzoek (gedaan binnen het project 
"Wetenschappelijke Evaluatie Tweetaligheid") naar de keus die ouders moeten maken voor hun dove kind als 
het gaat om opvoeding en onderwijs. Ouders van dove kinderen moeten al vroeg in de ontwikkeling van hun 
kind specifieke taalkeuzes maken. Deze beslissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben en het is dus van 
belang deze keuze zo zorgvuldig mogelijk af te wegen. Trude Schermer beschrijft in het laatste artikel de 
standaardisatie van de gebarentaal. Het STAB0L project heeft tot doel om te komen tot een keus van gebaren. 
Hierbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk dove mensen bij het project betrokken zijn en dus mede de keus 
maken voor bepaalde gebaren. Verder onder andere een interview met Henny van Empel, waarin zij vertelt over 
de ervaringen op de Guyot school voor VSO met dove pubers. Op deze school werd de keus gemaakt om 
structureel gedragsproblemen aan te pakken bij de jongeren. En, zoals u zult lezen, met succes. 
Hopelijk wordt ook u weer geprikkeld, na lezing van deze editie, om goede keuzes te maken in het onderwijs 
voor en de zorg aan kinderen met een communicatieve handicap. 

Annelies Bron 
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ARTIKELEN 

HET EFFECT VAN HET GEBRUIK VAN GEBAREN 

OP DE WOORDPRODUCTIE VAN KINDEREN 

MET SPECIFIEKE TAALSTOORNISSEN 

Dieuwke Bode en Harry Knoors 

Samenvatting 

In dit artikel wordt gerapporteerd over een onderzoek naar het gebruik 
van gebaren bij kinderen met specifieke taalstoornissen. Weliswaar 
wordt in de zorg en het onderwijs voor deze groep kinderen vaak gebruik 
gemaakt van spraakondersteunende gebaren, maar onderzoek naar het 
effect ontbreekt vrijwel volledig. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien 
kinderen met specifieke taalstoornissen uit de onderbouw van de Martinus 
van Beekschool te Nijmegen. Kinderen zijn getraind in het benoemen van 
plaatjes. In een vooronderzoek bleek dat de kinderen deze plaatjes niet 
konden benoemen. De training kende twee condities: training met spraak 
en training met spraak en corresponderend gebaar. De kinderen leerden 
in deze laatste conditie beduidend meer plaatjes benoemen. Bovendien 
onthielden de kinderen de labels beter dan alleen via training middels 
spraak. Het artikel sluit af met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Specifieke taalstoornissen 
Normaal gesproken verloopt de taalontwikkeling van 
kinderen zonder al te veel strubbelingen. Als kinde
ren opgroeien in een taairijke omgeving, dan verwer
ven ze in vier a vijf jaar de basisaspecten van een 
gesproken taal of van een gebarentaal. Complexe 
grammaticale constructies worden voor een belang
rijk deel geleerd tijdens de schoolse periode, evenals 
het gebruiken van taal voor cognitief veeleisende 
taken als lezen en schrijven. 
Soms verloopt de taalontwikkeling minder voorspoe
dig. Als er geen aanwijsbare redenen zijn voor een 
minder optimaal verloop, zoals problemen met het 
gehoor, verstandelijke beperkingen of ernstige moto
rische problemen, dan spreken we wel van specifieke 
taalstoornissen. In deze gevallen blijft de taalontwik
keling van kinderen achter zonder dat er in het kind 
zelf, dan wel in de omgeving aantoonbare oorzaken 
aangetroffen worden. Deze strikte definitie van speci
fieke taalstoornissen wordt vooral gehanteerd ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek. In een der
gelijk onderzoek probeert men onder meer de groep 
kinderen, waarvan men de taalontwikkeling in kaart 
wil brengen, zo zuiver mogelijk af te grenzen. 
In de praktijk van alledag komen kinderen met uit
sluitend specifieke taalproblemen betrekkelijk wei
nig voor. Veel vaker is er sprake van een mengeling 
van eveneens voorkomende problemen, zoals wisse
lende gehoorverliezen, aandachtsproblemen, proble
men met de verwerking van sequentiële informatie 

Indirecte interventie is 
mogelijk even effectief 
als directe. 

of onderstimulering in de thuissituatie. Als we het in 
de praktijk van zorg en onderwijs hebben over kinde
ren met specifieke taalstoornissen, dan is er feitelijk 
vaak sprake van een qua kenmerken nogal variëren
de groep kinderen. Als gevolg van de heterogeniteit 
van de groep en van verschillen in definities, varieert 
het percentage kinderen met specifieke taalstoornis
sen als deel van de totale groep kinderen in verschil
lende onderzoeken van zo'n 3 a 4 tot wel 30%. 
Onderzoek maakt aannemelijk dat het bij specifieke 
taalstoornissen niet gaat om een homogene, statische 
aandoening. Integendeel, zowel op wetenschappelij
ke als op klinische gronden is het mogelijk om subty
pen te onderscheiden. Zo komt Rapin (1996) op grond 
van klinische kenmerken tot een onderverdeling van 
specifieke taalstoornissen in drie categorieën, te 
weten gemengde receptieve en expressieve stoornis
sen, expressieve stoornissen (zoals verbale dyspraxie) 
en hogere orde verwerkingsstoornissen (bijvoorbeeld 
woordvindingsmoeilijkheden). Verhoeven (2001) 
komt, mede op basis van het werk van Bishop (in 
druk), tot een iets andere classificatie, namelijk een 
van vier typen: 

- Auditieve verwerkingsproblemen; 
- Spraakproblemen; 
- Grammaticale problemen; 
- Lexicaal-semantische problemen. 
In een onderzoek, uitgevoerd door de sectie 
Orthopedagogiek van de KUN in nauwe samenwer
king met Siméa, wordt geprobeerd om te komen tot 
een empirisch onderbouwing van deze classificatie 
van specifieke taalstoornissen. De genoemde classifi
catie wordt inmiddels ook gebruikt in het kader van 
de indicatiestelling ten behoeve van het onderwijs 
van kinderen met auditieve en communicatieve 
beperkingen. 

Interventie 

Een taalontwikkeling die te laat op gang komt en ver
traagd verloopt, kan ernstige gevolgen hebben voor 
de algehele ontwikkeling van een kind. Als de ver
traagd verlopende taalontwikkeling uiteindelijk leidt 
tot een achterblijvende taalvaardigheid, dan wordt 
hierdoor het schoolse leren van kinderen bedreigd, 
evenals hun latere maatschappelijke participatie. 
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Het effect van het gebruik van gebaren op de woordproductie 
van kinderen met specifieke taalstoornissen 

Vroegtijdige interventie is derhalve van belang. 
Om hiertoe over te kunnen gaan is allereerst vroegtij
dige onderkenning aangewezen. In Nederland 
bestaan hiervoor verschillende screeningsinstrumen-
ten, die echter geen van alle algemene ingang hebben 
gevonden in het werk van de consultatiebureaus. Na 
de soms vroegtijdige, maar helaas vaker nog vrij late 
opsporing en na verdere, toegespitste interdisciplinai
re diagnostiek volgt veelal specifieke taaitherapie 
door een logopedist, dan wel een combinatie van indi
viduele en groepsgewijze behandeling in het kader 
van diagnose- of vroegbehandelingsgroepen. 
Interventies kunnen zowel gericht zijn op de omge
ving (indirecte behandeling), dan wel op het kind zelf 
(directe therapie). Diepgaande bestudering van inter
nationale effectstudies naar verschillende vormen 
van interventie bij kinderen met specifieke taalstoor
nissen (Law e.a., 1998) heeft aan het licht gebracht dat 
interventie bij specifieke taalstoornissen met name 
effect sorteert als het gaat om articulatie en fonologie, 
taalgebruik en taaibegrip en fonologisch bewustzijn. 
Er zijn aanwijzingen gevonden voor de effectiviteit 
van zowel directe als van meer natuurlijke, op de 
omgeving van het kind gerichte interventiebenade
ringen en combinaties daarvan. Het is echter op grond 
van het tot dusver uitgevoerde onderzoek niet goed 
mogelijk om specifieke kenmerken van interventies te 
omschrijven die meer of minder effect sorteren. 

Het lijkt er evenwel op dat indirecte interventie (door 
het taalgedrag van de ouders te beïnvloeden) op zijn 
minst even effectief is als directe therapie door 
logopedisten, met uitzondering van het gebied van 
de articulatie en de fonologie, waar juist directe the
rapie meer effect lijkt te sorteren. 
Een voorbeeld van directe therapie vormen de pro
gramma's die gericht zijn op het trainen van de ver
werking van snel opeenvolgende auditieve spraaksti-
muli. Het kan als vaststaand worden beschouwd dat 
een substantieel deel van alle kinderen met specifie
ke taalstoornissen een verminderde capaciteit heeft 
voor het verwerken van snel opeenvolgende auditie
ve informatie, met name transities tussen formanten. 
In de Verenigde Staten is voor deze doelgroep een 
specifiek trainingsprogramma ontwikkeld, 'Fast For 
Word'. In onderzoek is weliswaar vastgesteld dat dit 
programma positieve effecten heeft op de verwerking 
van spraakstimuli door kinderen, maar de onderzoe
ken zijn, onder meer vanwege problemen met de 
methodologie, niet onomstreden. 
Recent onderzoek naar het effect van computertrai-
ning, gericht op de fonologie van oudste kleuters uit 
het onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en 
taalmoeilijkheden in Nederland, laat positieve effec
ten zien, die ook een aantal maanden na afloop van 
de training nog zichtbaar zijn (Segers, 2003). 

Gebaren 
Een andere weg, die nogal eens bewandeld wordt als 
het gaat om interventie bij kinderen met specifieke 

taalstoornissen, is het aanbieden van spraakonder-
steunende gebaren. In Nederland heeft het gebruik 
van Nederlands-met-Gebaren op scholen voor kinde
ren met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden een 
vrij hoge vlucht genomen. Het gebruik van gebaren 
in de vorm van een gebarentaal of een gebarensys-
teem bij slechthorende en dove kinderen is tegen
woordig alom geaccepteerd. Ook worden gebaren 
veelvuldig toegepast in de communicatie met kinde
ren met een ernstige verstandelijke beperking. 
Loncke, Nijs & Smet (1998) geven aan dat het gebruik 
van spraakondersteunende gebaren ook de taalont
wikkeling van kinderen met specifieke taalstoornis
sen kan ondersteunen. Dit zou met name het geval 
zijn als het gaat om kinderen die moeite hebben om 
een lexicon op te bouwen. 

Kinderen die problemen hebben om woordbetekenis
sen te vinden zouden steun ondervinden van het 
gebruik van gebaren, omdat gesproken woorden en 
gebaren met elkaar verbonden worden. Wellicht 
worden gebaren en woorden, aldus Loncke en medeau
teurs, samen mentaal opgeslagen in het interne lexicon. 
Er lijken vooralsnog weinig onderzoeksresultaten te 
zijn die deze aanname van Loncke en collega's onder
steunen. Als er al onderzoek is, dan gaat het in alle 
gevallen om gesticulaties en niet om conventionele, 
symbolische gebaren. Zo beschrijven Krauss & Hadar 
(1999) enkele onderzoeken waaruit opgemaakt kan 
worden dat volwassenen die als gevolg van een her
senbeschadiging woordvindingsproblemen hebben, 
baat kunnen hebben bij het gebruik van spontane 
gesticulaties. Deze mensen gebruiken uit zichzelf 
meer van deze gesticulaties, met name vlak voor het 
oproepen van een woord. Volgens de onderzoekers 
zorgt de gesticulatie er bij volwassenen met een taal
stoornis blijkbaar voor dat ze het woord gemakkelij
ker kunnen oproepen. Ook Rimé & Schiaratura (1991) 
beschrijven onderzoeken waaruit blijkt dat mensen 
bij een tekortschietende taalbeheersing meer sponta
ne gebaren gebruiken dan mensen die voldoende 
taalvaardigheid hebben. Het maakt daarbij niet uit of 
de tekortschietende taalvaardigheid een gevolg is van 
een mindere beheersing van een tweede taal, dan wel 
van een bij de betrokken mensen aanwezige neurolo
gische stoornis. De auteurs veronderstellen dat perso
nen die minder vloeiend spreken meer spontane 
gebaren gebruiken en dat de toegang tot het mentale 
lexicon bevorderd wordt door het gebruik van deze 
gesticulaties. 
Evans, Alibali & McNeil (2001) hebben laten zien dat 
kinderen met specifieke taalstoornissen ten gevolge 
van ernstige tekorten in het fonologisch werkgeheu
gen meer dan kinderen zonder specifieke taalstoor
nissen, informatie weergeven via gesticulaties in 
plaats van via spraak. Blijkbaar compenseren deze 
kinderen hun onvermogen om informatie via spraak 
te uiten door het inzetten van een, in verhouding met 
andere kinderen, zeer frequente hoeveelheid gesticu
laties. Weismer & Hesketh hebben in 1993 onderzoek 

Wellicht worden gebaren 
en woorden samen 
mentaal opgeslagen in 
het interne lexicon. 
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Kinderen onthouden 
meer onder de condities 
van spraak met gebaar 
dan onder de conditie 
spraak alleen. 

gepubliceerd naar de invloed van intonatie en gesti
culaties op het aanleren van nieuwe woorden bij kin
deren met specifieke taalstoornissen. Hun onderzoek 
had betrekking op acht kinderen met specifieke taal
stoornissen en acht kinderen met een normale taal
ontwikkeling, allen in de leeftijd van vijf en zes jaar. 
Het ging om kinderen met een gemiddelde non-ver-
bale intelligentie en geen bijzondere nevenhandi-
caps. Alle kinderen kregen nieuwe woorden te horen, 
die werden gekoppeld aan een bepaald object of aan 
een bepaalde locatie. De nieuwe woorden waren 
nonsenswoorden. Ze bestonden altijd uit drie letters: 
een medeklinker, dan een klinker en tot slot weer 
een medeklinker. Sommige woorden werden met een 
specifiek intonatie- en klemtoonpatroon aangebo
den, andere woorden werden ondersteund door een 
iconische gesticulatie. Uit het onderzoek bleek dat de 
kinderen met specifieke taalstoornissen minder 
gemakkelijk nieuwe woorden aanleerden dan kinde
ren die zich normaal ontwikkelen. De eerste groep 
kinderen bleek baat te hebben bij het gebruik van 
gesticulaties. Het gevonden effect had met name 
betrekking op het begrip van woorden. Voor de pro
ductie van woorden was het gebruik van gebaren 
minder effectief. Ook bleken de kinderen met speci
fieke taalstoornissen gebaat bij aanpassingen in de 
snelheid van het uitspreken van woorden. Met name 
wanneer er langzamer gesproken werd leerden de 
kinderen de woorden beter aan. 
In Nederland heeft De Ruiter (1998) onderzoek 
gedaan naar de gesticulaties van volwassenen. 
Zo heeft De Ruiter onderzocht of gesticulaties het 
spraakproces ondersteunen. De Ruiter vond geen 
aanwijzingen dat het maken van gesticulaties het 
gemakkelijker maakt om de juiste gesproken woor
den uit het mentale lexicon op te halen. Wel was het 
zo dat gesticulaties als een geheugensteuntje werk
ten als het gaat om het toegankelijk maken van meer 
algemene conceptuele informatie. Binnen het veel 
gehanteerde spraakproductiemodel van de 
Nijmeegse psycholinguist Willem J.M. Levelt (Levelt, 
1989) situeert De Ruiter de planning van gesticula
ties in een nauw met het conceptualiseren van bood
schappen verbonden module. 
Interactie tussen gesticulaties en spraak vindt naar 
het oordeel van De Ruiter plaats in de zeer vroege 
stadia van spraakproductie, namelijk als een spreker 
de boodschap bedenkt. In tegenstelling tot onderzoe 
kers als Loncke en Krauss gaat De Ruiter er niet van 
uit dat in het mentale lexicon zowel gesticulaties als 
gesproken woorden voorkomen. Een belangrijk argu
ment hierbij is het feit dat volgens De Ruiter gesticu
laties geen lexicale eenheden zijn, maar eerder con
ceptuele eenheden. De meeste gesticulaties kunnen 
niet geassocieerd worden met specifieke lexicale 
items: er bestaat niet voor iedere gesticulatie een 
woord. Eerder is het zo dat de betekenis van gesticu
laties door meerdere woorden tegelijkertijd verwoord 
moet worden. De Ruiters analyse sluit echter niet uit 
dat spraakondersteunende gebaren, zoals we die 

kennen in Nederlands-met-Gebaren (en ontleend 
aan de Nederlandse Gebarentaal), wel degelijk het 
opslaan in en het ophalen uit het mentale lexicon 
van in betekenis corresponderende gesproken woor
den faciliteren. Immers, gebaren in Nederlands-met-
Gebaren verschillen in belangrijke mate van gesticu
laties. Gebaren zijn wel degelijk lexicale eenheden en 
in een gebarensysteem als Nederlands-met-Gebaren 
verhouden ze zich veelal ook in een één op één rela
tie tot gesproken woorden. Bovendien gaat het bij 
deze gebaren in tegenstelling tot gesticulaties om 
lexicale eenheden die opgebouwd zijn uit specifieke 
fonologische elementen, zoals handvorm, beweging 
en palm- en vingeroriëntatie. 

Nadat in een spraakproductieproces een spreker een 
lexicaal item heeft geselecteerd dat past binnen de te 
formuleren boodschap, wordt vervolgens de bij dat 
lexicale item behorende fonologische code geacti
veerd. Zo roept het woord 'paard' de fonologische 
code /pa:rt/ op. Echter, het woord 'paard' activeert 
niet tegelijkertijd de fonologische code /hont/. 
Een lexicaal item dat door een spreker geselecteerd 
wordt, activeert dus alleen maar de bijbehorende 
fonologische code. Kan de selectie van het item 
/paard/ dan toch zowel de fonologische gebarencode 
als de fonologische gesproken code activeren? 
Wellicht wel, want op de regel dat een geselecteerd 
item alleen zijn eigen fonologische code activeert 
bestaat volgens Levelt (2001) één uitzondering, 
namelijk bij de selectie van een synoniem. Als een 
spreker het lexicale item 'sofa' selecteert, worden 
zowel de fonologische representaties 'sofa' als het 
synoniem 'bank', geactiveerd. Hoewel strikt genomen 
een gesproken woord en het daarbij behorende 
gebaar geen synoniemen zijn, lijkt de overeenkomst 
in betekenis (althans binnen Nederlands-met-
Gebaren) een faciliterend effect op het activeren van 
de fonologische representatie van het gesproken 
woord door het selecteren van een gebaar toch niet 
uit te sluiten. In dat geval zou het maken van een 
gebaar, het uitspreken van een woord, bijvoorbeeld 
in het kader van een taak waarin plaatjes moeten 
worden benoemd, moeten faciliteren. 

Het onderzoek 

Het gebruik van spraakondersteunende gebaren in 
het onderwijs aan kinderen met specifieke taalstoor
nissen kan meerdere doelen dienen. Zo kunnen leer
krachten pogen door het inzetten van gebaren de 
aandacht van kinderen voor de gesproken taaluitin
gen van de leerkracht te vergroten. Ook kan het de 
bedoeling zijn om door de inzet van gebaren bij te 
dragen aan een beter taaibegrip bij de kinderen. 
Soms beogen leerkrachten ook om kinderen die niet 
of moeilijk spreken door het aanreiken van gebaren 
middelen te geven om zichzelf te uiten. Er is momen
teel geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar 
dat gegevens aandraagt ter onderbouwing van de 
genoemde doelstellingen. 
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Het effect van het gebruik van gebaren op de woordproductie 
van kinderen met specifieke taalstoornissen 

Omdat er, weliswaar niet onomstreden, aanwijzingen 
zijn dat gesticulaties een positief effect kunnen heb
ben op de woordproductie van mensen met taalpro
blemen, en omdat we weten dat gebaren de taalont
wikkeling van ernstig slechthorende en dove kinde
ren kunnen faciliteren, is gekozen om in het onder
zoek na te gaan of het gebruik van Nederlands-met -
Gebaren bij kinderen met specifieke taalstoornissen 
effect heeft op het kunnen produceren van gesproken 
woorden. Dit is onderzocht met behulp van een plaat
jes benoemtaak. De onderzoekers hebben daarbij de 
vraag gesteld of proefpersonen meer plaatjes kunnen 
benoemen wanneer de woorden met spraak en 
gebaar zijn aangeleerd dan wanneer de woorden 
alleen met spraak zijn aangeleerd. Daarbij zijn de 
onderzoekers er vanuit gegaan dat een training van 
woorden met behulp van spraak en gebaar ertoe leidt 
dat het kind zowel het gesproken woord als het 
betreffende gebaar in het mentale lexicon opslaat. 
En dat bij het vervolgens benoemen van een plaatje 
het gebaar het gesproken woord oproept. 
Het onderzoek is uitgevoerd in de onderbouw van de 
Martinus van Beekschool te Nijmegen, een school 
voor kinderen met auditieve en communicatieve 
beperkingen, die deel uitmaakt van Viataal. Op deze 
school wordt de gesproken taal ondersteund met 
behulp van gebaren. Leerkrachten en assistenten 
maken gebaren, de kinderen wordt niet gevraagd 
actief gebaren te gebruiken. De onderzoeksgroep 
bestond uit 10 kinderen, te weten 7 jongens en 3 
meisjes. Het jongste kind was 5.8 jaar en het oudste 
6.11. De gemiddelde leeftijd bedroeg 6.1 jaar. Alle kin
deren waren van Nederlandse afkomst. Door middel 

van psychodiagnostisch onderzoek was door de 
Commissie van Toelating vastgesteld dat er sprake 
was van een specifieke taalstoornis. Geen van de kin
deren had een gehoorstoornis. Bij 5 kinderen was 
mogelijk sprake van een verbale dyspraxie. De non-
verbale intelligentie varieerde van 90 tot 116, met een 
gemiddelde van 103. Bij 9 van de 10 kinderen was 
recentelijk een Reynell Taaibegripstest afgenomen, 
waarbij het taalbegripsquotiënt varieerde van 66 tot 
106 met een gemiddelde van 89. Het woordquotiënt 
varieerde van 68 tot 108 met een gemiddelde van 90. 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van woorden 
en bijbehorend plaatjesmateriaal van de methode 
'Woordenschatontwikkeling' (Braam-Voeten & 
Stokman, 1995). Daarnaast is ook gebruik gemaakt 
van een 30-tal aselect gekozen woorden uit de 
'Streeflijst Woordenschat voor 6-jarigen' 
(Schaerlaekens, Kohnstamm & Lejaegere, 1999). 
Bij deze laatste groep woorden werden plaatjes 
gezocht, afkomstig van een cd-rom. 
Het onderzoek bestond uit een voormeting, per kind 3 
trainingen en vervolgens 2 nametingen. De eerste 
nameting vond 1 dag na de laatste training plaats, de 
tweede nameting 3 weken na de laatste training. 
Het doel van de voormeting was om per kind 36 
woorden te vinden die hij/zij niet actief in gesproken 
vorm kon benoemen. Ieder kind kreeg net zolang 
plaatjes aangeboden tot het aantal van 36 niet 
benoemde tekeningen bereikt was. De woorden wer
den vervolgens getraind in 3 sessies. Alle woorden 
behoorden tot de groep waarvan 80 tot 100% van de 
leerkrachten vindt dat kinderen van 6 jaar in het 
regulier onderwijs deze moeten kennen. Een keuze 

Er zijn aanwijzingen dat 
gesticulaties een positief 
effect hebben op woord
productie van mensen 
met taalproblemen. 
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Onderzoeksresultaten 
zeggen nog niets over 
zinvolheid van andere 
doeleinden dan 
benoemen van plaatjes. 

nameting 1 nameting 2 

• Spraak 

• Spraak en 

Gebaar 

Aantal correcte woorden 
na training 1 

voor deze zogenaamd hoogfrequente woorden lag 
voor de hand, omdat de frequentie leidt tot een grote
re toegankelijkheid van de fonologische code. 
Bovendien liggen de woorden in de belevingswereld 
van de proefpersonen. In iedere trainingssessie kreeg 
het kind 36 woorden aangeboden, waarvan, aselect 
toegewezen, 18 alleen in gesproken vorm en 18 in 
gesproken vorm en met een gebaar. De gebruikte 
gebaren waren afkomstig uit de Nederlandse 
Gebarentaal en genomen van door de NSDSK ontwik
kelde CD-ROM'S. Iedere training duurde 10 tot 15 
minuten. De wijze waarop de training werd uitge
voerd was gebaseerd op het onderzoek van Wauters, 
Knoors, Vervloed & Aarnoutse (2001) en bestonden uit 
de volgende stappen: 
Het kind krijgt een plaatje aangeboden. 
De trainer spreekt het bijbehorende woord uit (condi
tie 1), dan wel spreekt het bijbehorende woord uit en 
maakt daarbij het gebaar (conditie 2). 
Het kind moet zelf het woord uitspreken (conditie 1), 
dan wel moet het woord uitspreken en het daarbij 
behorende gebaar maken (conditie 2). 
De trainer spreekt het woord nogmaals uit (conditie 1), 
dan wel spreekt het woord nogmaals uit en maakt 
nogmaals het bijbehorende gebaar (conditie 2). 
Door steeds het plaatje te laten zien leert de proefper
soon de betekenis te koppelen aan het woord. 
Bij de nameting werd aan de kinderen gevraagd de 36 
woorden waarmee getraind was aan de hand van de 
plaatjes te benoemen. Gescoord werd of het kind het 
woord juist kon benoemen, of er geen antwoord werd 
gegeven of dat er een ander antwoord werd gegeven. 
Het kind mocht in eerste instantie antwoorden door 
middel van het spreken van een woord, het maken 
van een gebaar, of beide. Als het kind alleen het 
gebaar gebruikte werd het kind gevraagd of het ook 
het woord kon benoemen. Hierbij werd genoteerd op 
welke manier het kind antwoordde. De verstaanbaar
heid van alle kinderen was goed. De score bestond uit 
het aantal via spraak benoemde plaatjes. 

De bevindingen 

Het onderzoek poogt een antwoord te vinden op de 
volgende vragen: 

Onthouden kinderen woorden die met spraak en 
gebaar zijn aangeleerd beter dan woorden die alleen 
met spraak zijn aangeleerd? 
Als kinderen woorden die met spraak en gebaar aan
geleerd zijn beter onthouden dan woorden die alleen 
met spraak zijn aangeleerd, blijft dit effect dan ook 
bestaan na afloop van de training? 
Is er een samenhang te constateren tussen kindken-
merken als het taalniveau en het aantal woorden dat 
werd onthouden? 

Uit het onderzoek bleek dat de kinderen gemiddeld 
genomen onder de condities spraak met gebaar meer 
woorden onthouden dan onder de conditie spraak. 
Dit verschil bestond zowel bij de eerste als bij de twee
de nameting. Met andere woorden, het effect is ook 
nog te constateren enkele weken na afloop van de 
laatste training. Het gevonden effect is statistisch sig
nificant. Na een aantal weken onthouden de kinderen 
wat minder woorden dan bij de nameting onmiddel
lijk na de training. Dit vergeten van woorden trad het 
meest op bij de woorden die alleen met spraak wer
den geleerd. De bevindingen gelden overigens niet 
alleen voor de groep van 10 kinderen gemiddeld, maar 
gelden ook voor ieder individueel kind. Alle 10 kinde
ren onthielden meer woorden in de conditie spraak 
met gebaar dan in de conditie spraak. Dit maakt het 
effect aanzienlijk sterker. 

Op basis van het taalbegripquotiënt op de Reynell 
Taalbegriptest werden negen kinderen ingedeeld in 
3 categorieën, te weten kinderen met een lage, een 
gemiddelde of een hoge score. Op basis van deze inde
ling in categorieën werd een samenhang berekend 
met de behaalde score op de natesten. Er bleek geen 
samenhang te bestaan tussen het taalbegripniveau 
van de kinderen en de behaalde score op de natest. 
Ook als specifiek naar het woordquotiënt werd geke
ken dat een kind haalde op de Reynell Taalbegriptest 
werd geen samenhang met de scores op de benoem-
taak gevonden. 

Conclusies en aanbevelingen 
Uit het voorafgaande blijkt dat het gebruik van 
spraakondersteunende gebaren bij het trainen van 
plaatjesbenoeming door kinderen met specifieke taal
stoornissen zin kan hebben. Immers, de kinderen ont
hielden zowel gedurende korte tijd als over een wat 
langere periode na afloop van de training woorden 
beter die getraind werden met spraak en gebaren dan 
woorden die uitsluitend met spraak werden getraind. 
Het gevonden effect is niet aan toeval toe te schrijven 
en geldt niet alleen voor de groep als geheel, maar ook 
voor ieder kind afzonderlijk. Dit maakt het effect aan
zienlijk sterker. Bovendien moet erbij bedacht worden 
dat het aantal trainingen vrij gering was en de duur 
ervan kort. Het is echter goed te bedenken dat het 
gaat om een allereerste onderzoek. Naar onze mening 
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van kinderen met specifieke taalstoornissen 

een veelbelovend onderzoek, maar ook niet meer dan 
dat. Zo zijn we ons ervan bewust dat ons onderzoek 
zich beperkt tot het gebruik van gebaren voor het 
benoemen van plaatjes, een in vergelijking met het 
dagelijkse, schoolse taalgebruik vrij simpele taak. 

De onderzoeksresultaten zeggen op zichzelf dan ook 
niets over de zinvolheid om ten behoeve van andere 
doeleinden (bijvoorbeeld het bevorderen van taaibe
grip) gebaren in het onderwijs aan kinderen met spe
cifieke taalstoornissen in te zetten. Daarnaast is nog 
niet met 100% zekerheid vast te stellen dat de gevon
den effecten uitsluitend toegeschreven kunnen wor
den aan het gebruik van gebaren. Het zou kunnen dat 
vergelijkbare effecten ook gevonden worden als in 
plaats van gebaren kinderen woorden moeten leren 
door bijvoorbeeld gesproken woorden aan voorwer
pen te koppelen. Met andere woorden, als ze een 
geheugenstrategie leren hanteren die woorden met 
andere items associeert. Eveneens is het lang niet 
zeker dat identieke resultaten gevonden zouden wor
den bij alle kinderen met specifieke taalstoornissen. 
Hoewel het op zichzelf een goed teken is dat alle 10 
onderzochte kinderen in de conditie 'spraak en 
gebaar' beter presteerden dan in de conditie 'spraak', 
blijft het toch denkbaar dat een training als de onze 
voor verschillende subtypen kinderen met taalstoor
nissen tot verschillende resultaten leidt. Tot slot kan 
niet met zekerheid gesteld worden dat het gevonden 
effect verklaard kan worden door facilitering van 
gesproken woordproductie door gebaren als gevolg 
van het gezamenlijk opslaan van deze symbolen in 
het mentale lexicon. De resultaten sluiten een men
taal lexicon waarin gebaren en gesproken woorden 
met overeenkomstige betekenissen gezamenlijk wor
den opgeslagen echter zeker niet uit. 
Vervolgonderzoek zou duidelijk moeten maken of de 
gevonden effecten ondubbelzinnig aan het gebruik 
van gebaren toegeschreven kunnen worden, of de 
gevonden effecten zich ook voordoen bij een grotere 
groep kinderen met specifieke taalstoornissen, of de 
effecten zich voordoen bij alle subtypen van specifie
ke taalstoornissen en wat de meest aannemelijke ver
klaring voor de gevonden effecten is. Ook onderzoek 
naar de effecten van het inzetten van gebaren ter 
bevordering van het taaibegrip dan wel van de actieve 
communicatie lijkt ons uitermate gewenst. 

Literatuur 
Bishop, D. (in druk). Specific language impairment: 
diagnostic dilemmas. In: Verhoeven, L & H. van 
Balkom (eds). Classification of developmental langu
age disorders. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Braam-Voeten, M. & Stokman, M.M. (1995) 
Woordenschatprogramma. Lisse: Swets & Zeitlinger 

Evans, J.L., Alibali, M.W. & McNeil, N.M. (2001) 
Divergence of verbal expression and embodied know
ledge: Evidence from speech and gesture in children 

with specific language impairment. Language and 
Cognitive Processes, 213 (16), 309-331. 

Krauss & Hadar (1999) The role of speech-related 
arm/hand gestures in word retrieval. In L.S. 
Messing & R. Campbell (eds), Gesture, Speech and 
Sign, 93-116. Oxford: University Press. 

Law, J., Boyle, J., Harris, F., Harkness, A. & Nye, C. (1998) 
Screening for speech and language delay: A systema
tic review of the literature. Health Technology 
Assessment, 2 (9). 

Levelt, W.I.M. (1989) Speaking: From intention to arti
culation. Cambridge, MA: MIT Press. 

Levelt, W.J.M. (2001) Spoken word production: A theory 
of lexical access. PNAS, 98 (23), 13464-13471. 

Loncke, F., Nijs, M. & Smet, L. (1998) SMOG - Spreken 
met ondersteuning van gebaren, het handboek. 
Leuven/Apeldoorn: Garant. 

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende 
Kind (1996-1999) Nederlandse Gebarentaal op cd-
rom, communiceren met dove kinderen thuis en op 
school. Maarssen: The Bright Side of Life. 

Rapin, I. (1996) Practitioner Review: Developmental 
Language Disorders: A Clinical Update. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, Vol. 37, No. 6, pp. 643-655. 

Rimé, B. & Schiaratura, L. (1991) Gesture and speech. 
In R.S. Feldman & B. Rimé (eds), Fundamentals of non
verbal behavior, 239-284. Cambridge: University Press. 

Ruiter, de, J.P. (1998) Gesture and speech production. 
PHD dissertation University of Nijmegen. 
Wageningen: Ponsen & Looijen. 

Schaerlaekens, A.M., Kohnstamm, D. & Lejaegere, M. 
(1999) Streeflijst woordenschat voor zesjarigen. Lisse: 
Swets & Zeitlinger. 

Segers, E. (2003). Multimedia support of language 
learning in Kindergarten. PhD dissertation, 
University of Nijmegen. 

Verhoeven, L. (2001). Indicatiestelling ESM. Van Horen 
Zeggen 42,4,4-5. 

Wauters, L.N., Knoors, H.E.T., Vervloed, M.P.J. & 
Aarnoutse, C.A.J. (2001) Sign facilitation in word recog
nition. The Journal of Special Education, 35 (1), 31-40. 

Weismer, S.E. & Hesketh, L.J. (1993) The influence of pro
sodie and gestural cues on novel word acquisition by 
children with specific language impairment. Journal of 
Speech and Hearing Research, 36,1013-1025. 

Informatie over 
de auteurs 

Drs. Dieuwke Bode was ten 
tijde van het onderzoek 
studente Orthopedagogiek 
aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
Inmiddels is zij als behan-
delcoördinator werkzaam 
binnen de divisie 
Doofblinden van Viataal. 
Dr. Harry Knoors is direc
teur van het Diagnostisch 
Centrum Viataal. Hij is 
tevens verbonden aan het 
Expertisecentrum 
Atypische Communicatie 
van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 

VHZ JAARGANG 44 NUMMER 1 APRIL 2003 



KEUZES IN TAAL EN COMMUNICATIE 

HOE OUDERS VAN DOVE KINDEREN 

BESLISSINGEN NEMEN IN OPVOEDING 

EN ONDERWIJS 

Max Goosen, Arko Oderwald, Jetske Klatter-Folmer 

Samenvatting 
De introductie van gebarentaal op Viataal, voorheen het Instituut voor 
Doven/Mgr. Terwindtstichting, zorgde voor nieuwe uitdagingen in het 
onderwijs aan dove kinderen. Het betekende ook de start van een drasti
sche organisatorische en mentale omslag. Een van de gevolgen hiervan is 
de uitbreiding van het zorg- en onderwijsaanbod voor ouders van dove 
kinderen. Het project 'Wetenschappelijke Evaluatie Tweetaligheid' (WE2T) 
is opgezet om te onderzoeken wat het effect is van eentalig en tweetalig 
onderwijs op dove kinderen. In het oktobernummer van Van Horen 
Zeggen van 2001 is uitgebreid ingegaan op dit project (Onderzoek op 
maat). In dit artikel wordt dieper ingegaan op het in mei 2000 gestarte 
deelproject C. Dit vierjarig project richt zich op de ouders van dove kin
deren en de specifieke taalkeuzes die zij voor hun kind moeten maken. 
Viataal heeft de afdeling Metamedica van het Vrije Universiteit Medisch 
Centrum gevraagd dit project uit te voeren. 

Op basis van welke 
informatie maken 
ouders een keuze? 

Inleiding 

De diagnose doofheid roept bij ouders vaak heftige 
en gemengde gevoelens op. Aan de ene kant komt 
met een dergelijke uitspraak soms een einde aan een 
periode van onzekerheid en vertwijfeling over'(...) 
wat er toch aan de hand is!' met hun kind. Ook kan 
het een opluchting zijn dat doofheid het enige is dat 
een kind aan bijvoorbeeld een levensbedreigende 
hersenvliesontsteking over houdt. Anderzijds opent 
de diagnose even zo vaak de deur naar een meestal 
onbekende nieuwe wereld met zijn eigen onzekerhe
den: een wereld bevolkt door iedereen die te maken 
heeft met doofheid, doven en Doven. Terwijl ouders 
bezig zijn de diagnose en al het nieuws dat het met 
zich meebrengt te verwerken, worden zij geconfron
teerd met een aantal te nemen beslissingen die vers
trekkende gevolgen kunnen hebben. Beslissingen die 
te maken hebben met welke gehoorapparatuur er 
nodig is. Mogelijk speelt de keuze voor Cl een rol. 
Ook moeten beslissingen genomen worden over hoe 
met het kind te communiceren en hoe dit te laten 
aansluiten bij de individuele mogelijkheden en 
behoeften. In dit project is de centrale vraag hoe 
ouders van jonge dove kinderen tot een besluit 
komen als het gaat om taal en communicatie in 
opvoeding en onderwijs. Welke factoren spelen een 
rol? Wat is de rol van verschillende professionals en 
mensen in de omgeving? Wat is de rol van informatie 
en informatiematerialen? Wat kiezen ouders en op 
basis waarvan maken ze die keuze? En hoe is het om 

dergelijke beslissingen te nemen in een situatie waar 
veel nieuw, spannend en soms zelfs turbulent is? 

Doel van het onderzoek is een beschrijving te geven 
van het besluitvormingsproces zoals ouders dat door
maken. Hiervoor wordt getracht de relevante factoren 
die een rol spelen te onderscheiden en nader te 
beschrijven. Daarbij wordt zoveel mogelijk gepro
beerd om onderscheid te maken tussen factoren die 
specifiek met Viataal te maken hebben en factoren 
die meer algemeen gelden voor ouders, al of niet met 
dove kinderen. Met deze informatie hopen we uit
spraken te kunnen doen over hoe de situatie van 
ouders en jonge dove kinderen en de dagelijkse zorg
en onderwijspraktijken binnen Viataal optimaal bij 
elkaar kunnen laten aansluiten. Indien mogelijk zal 
gekeken worden naar aanbevelingen voor zorg- en 
onderwijspraktijken aan dove kinderen in het alge
meen. 

Via dit artikel willen we de gelegenheid aangrijpen u 
op de hoogte brengen van dit lopende onderzoek. 
Bij het verschijnen van dit blad bevindt het onder
zoek zich in een interessante fase. Het grootste deel 
van de gegevens is binnen en er beginnen zich moge
lijke 'rode draden' af te tekenen waarlangs de analy
ses kunnen plaatsvinden. In dit artikel beschrijven 
we kort de opzet en uitvoering van het onderzoek. 
Vervolgens gaan we in op de voorbereidende analy
ses en sluiten we af met een aantal eerste indrukken. 
In een toekomstige publicatie kunnen wij vervolgens 
dieper ingaan op de resultaten. 

De opzet van het onderzoek 
Een proces is een gebeurtenis of activiteit in tijd. 
Dat betekent dat als je wilt weten hoe een proces ver-
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loopt, je het zou moeten volgen van begin tot einde. 
Voor dit onderzoek hebben we gezocht naar de opti
male mogelijkheden om dit te kunnen doen binnen 
Viataal. Bij het ontwerpen van de opzet moest reke
ning gehouden worden met vele factoren. Het was 
onder andere van belang de belasting voor zowel 
ouders en gezinnen als medewerkers van Viataal zo 
laag mogelijk te houden. Anderzijds was het essen
tieel zo 'dicht' mogelijk op de verschillende momen
ten in het besluitvormingsproces te zitten. We wilden 
ouders zo snel mogelijk kunnen spreken, nog voor ze 
(uitgebreid) voorgelicht zouden worden door mede
werkers van Viataal. Op deze manier zou de kans 
worden vergroot uitspraken te kunnen doen over het 
effect van specifieke Viataal-activiteiten op het pro
ces. En we wilden voorkomen dat hierdoor noodzake
lijke zorg of hulp vertraging zou oplopen. Ook wilden 
we ouders zo lang mogelijk kunnen volgen in het 
maken van specifieke keuzen. Maar dit moest weer 
afgewogen worden tegen de wens om zoveel mogelijk 
verschillende ouders en kinderen te volgen. 
Het ontwerpen en uitwerken van de onderzoeksopzet 
en -procedures was daardoor een ingewikkelde en 
tijdrovende klus die het eerste half jaar van het 
onderzoek in beslag nam. 

De opzet van het onderzoek is kwalitatief en semi-
longitudinaal. Kwalitatief omdat er waar mogelijk 
gebruik gemaakt wordt van met name ongestructu
reerde interviews en observaties. Het semi-longitudi-
nale aspect komt tot uitdrukking in het feit dat veel 
ouders en medewerkers die meedoen voor de periode 
van één jaar gevolgd worden. Binnen de opzet en 
methode zijn zes verschillende onderdelen te onder
scheiden. De eerste drie onderdelen omvatten samen 
de belangrijkste gegevens binnen het onderzoek: de 
kerndata. De onderdelen vier tot en met zes beslaan 
eenmalige gegevens die gebruikt worden ter aanvul
ling en/of contrast en controle: de additionele data. 
De dataverzameling bestaat daarmee uit de volgende 
onderdelen: 

1. Een groep van 10 gezinnen die een jaar gevolgd 
wordt vanaf het moment van aanmelding bij 
Viataal. In dit jaar worden drie interviews afgeno
men bij de ouders: het eerste direct bij aanmelding, 
het tweede vier tot zes maanden na het eerste 
interview en het derde een jaar na het eerste inter
view. Indien mogelijk vullen ouders nog twee vra
genlijsten in met vragen die specifiek gaan over 
informatie en materialen die ze gekregen hebben 
via Viataal. 

2. In datzelfde jaar worden maximaal drie observaties 
gehouden. Dit betreft gesprekken of bijeenkomsten 
van de gevolgde ouders met medewerkers binnen 
Viataal. Deze situaties hebben een overwegend 
informatief en/of keuze gericht karakter. 

3. Tijdens het jaar dat ouders gevolgd worden, zullen 
diverse interviews gehouden worden met mede
werkers binnen Viataal die samenwerken met de 
ouders. 

4. Dossieronderzoek. Het bestuderen van verschillen
de dossiers van kinderen die reeds onderwijs vol
gen binnen of via Viataal. 

5. Retrospectieve (terugblikkende) interviews. 
Ongeveer tien interviews met ouders van kinderen 
die reeds onderwijs volgen binnen of via Viataal. 

6. Materiaalanalyse. Het bestuderen en analyseren 
van verschillende informatiematerialen en -dra
gers. Hierbij wordt gekeken naar opbouw, leesbaar
heid, inhoud en presentatie van informatie. 

Het onderzoek richt zich specifiek op de keuzes voor 
taal en communicatie voor jonge dove kinderen 
binnen Viataal. Vandaar dat de kinderen: 
I. niet ouder mochten zijn dan 5 jaar op het moment 

van aanmelding bij Viataal, 
II. een minimaal gehoorverlies van 80 dB aan het 

beste oor dienden te hebben en 
III. geen bijkomende handicaps of beperkingen 

hebben. 

Ouders in het onderzoek 

Vanaf november 2000 was het mogelijk om ouders 
die hun kind aanmeldden te vragen deel te nemen 
aan het onderzoek. In januari 2001 kon gestart wor
den met de eerste deelnemers. Vanaf dat moment 
verliep het werven van respondenten zeer voorspoe
dig. Instemming van deze ouders brengt het totaal 
aantal gevolgde gezinnen op 11. Voor de additionele 
gegevens zijn de ouders van 56 kinderen in de basis
schoolleeftijd benaderd via een mailing. In de brief 
werd het doel en de opzet van zowel het dossieron
derzoek als het eenmalig interview uitgelegd. 
Vervolgens konden de ouders aangeven of ze aan één 
van de twee wilden deelnemen of aan beide. 
Uiteindelijk is het mogelijk geweest 11 eenmalige 
terugblikkende diepte-interviews af te nemen bij de 
ouders van 13 dove kinderen. Van het grootste deel 
van deze kinderen is ook het dossier bestudeerd. 
Deze dossiergegevens bieden mogelijk een extra 
perspectief op de relatie die ouders en kinderen met 
Viataal hebben. Daarnaast bieden de dossiers interes
sante illustraties bij specifieke gedeeltes uit de 
verschillende eenmalige interviews. 
Voor de materiaalanalyse is een overzicht gemaakt 
van de materialen die ouders (standaard) aangebo
den krijgen binnen Viataal. Aan de ouders in de kern
groep is gevraagd of zij een vragenlijst zouden willen 
invullen waarin zij hun mening kunnen geven over 
een aantal specifieke materialen. Daarnaast wordt 
tijdens alle interviews uitgebreid aandacht besteedt 
aan de mening van ouders over informatiematerialen 
en -media. Ook wordt gevraagd waar ouders zelf ini
tiatieven ontplooid hebben op zoek naar (specifieke) 
informatie. 

In de interviews met zowel gevolgde als eenmalig 
gesproken ouders is ook uitgebreid gevraagd naar 
achtergrondgegevens. Het gaat onder andere om de 
leeftijd van de respondenten, sociaal-economische 
status van de gezinnen (SES), gezinssamenstelling, 
culturele achtergrond en het opleidingsniveau van 

We willen zo dicht 
mogelijk op het besluit
vormingsproces zitten. 
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De diversiteit in de 
onderzoeksgroep 
is groot. 

Onderwijs en de 
school komen bij 
ouders al heel vroeg 
in beeld. 

Het besluitvormings
proces lijkt voor ouders 
een weg zonder concreet 
begin en einde. 

ouders. Meer gerelateerd aan het kind is informatie 
verkregen over de doofheid en wel met betrekking 
tot oorzaak, datum oorzaak, datum vermoeden of 
constatering, datum officiële diagnose en het gebruik 
van apparatuur en/of Cl. 

Kijkend naar de achtergrondvariabelen zijn uiteenlo
pende SES, gezinssamenstelling en opleidingsniveau 
te vinden. Hoewel er wel enige culturele variatie 
bestaat, is deze relatief klein. Ook de doofheid van de 
kinderen kent variatie. Zo zijn er zowel genetische, 
medisch gerelateerde als onbekende oorzaken van 
doofheid te vinden binnen de onderzoeksgroep. 
Daarnaast variëren de periodes tussen het vermoe
den van de doofheid en de uiteindelijke diagnose van 
2 weken tot 1,5 jaar. Als laatste is er sprake van zeer 
divers apparatuurgebruik en Cl op verschillende leef
tijden, wederom gerelateerd aan verschillende oorza
ken. Op dit moment worden de verzamelde gegevens 
verwerkt in een meer compleet overzicht van achter
grondvariabelen. Vooralsnog is in ieder geval duide
lijk dat de diversiteit binnen de totale onderzoeks
groep groot is. 

Viataal in het onderzoek 

Tijdens het opzetten van het onderzoek is met mede
werkers van Viataal samengewerkt om in algemene 
termen het traject te beschrijven dat ouders met hun 
dove kind doorlopen vanaf de aanmelding bij Viataal. 
Hieruit bleek dat ouders met een doof kind tot 5 jaar 
in eerste instantie te maken krijgen met Team Intake 
en de afdeling Gezinsbegeleiding. Afhankelijk van de 
vraag waarmee ouders hun kind aanmelden komt 
daar op een later tijdstip de afdeling onderwijs bij. 
Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning 
Talent (COO Talent) - voorheen de Dr. van Udenschool 
en School Eikenheuvel - speelt in het onderzoek de 
belangrijkste rol. 
Bij de bespreking van het traject werd snel duidelijk 
dat de afdeling onderwijs vooral een rol gaat spelen 
als het kind (bijna) 3 is, de leeftijd dat er onderwijs 
gevolgd kan gaan worden. Voor die tijd is het wel 
mogelijk dat de kinderen naar de peuterspeelzaal 
gaan, maar deze valt onder de afdeling 
Gezinsbegeleiding. Het onderzoek richt zich op een zo 
jong mogelijke populatie, waardoor de verwachting 
ontstond dat het vooral medewerkers van Team 
Intake en de afdeling Gezinsbegeleiding zouden zijn 
die eventueel zouden gaan deelnemen in het onder
zoek. Dit bleek ook het geval, hetgeen zich vertaalde 
in verschillende interviews met onder andere een 
intakefunctionaris, gezinsbegeleidsters en het hoofd 
van de afdeling. Daarnaast zijn observaties gedaan 
van gesprekken die ouders hebben gehad met ver
schillende medewerkers van de afdeling. 

Gaandeweg het onderzoek werd echter duidelijk dat 
de afdeling onderwijs sneller een grotere rol speelt 
dan aanvankelijk gedacht. Als eerste viel op dat 
ouders ruim voor de 3de verjaardag van hun kind 

bezig zijn met de schoolkeuze. Ze bezoeken bijvoor
beeld informatieochtenden over onderwijs en gaan 
zelfs kijken op de diverse scholen. Als tweede wordt 
vaak ruim voor de schoolgaande leeftijd (psycholo
gisch) onderzoek gedaan naar de leervoorwaarden 
van het kind voor specifiek onderwijs. Een derde inte
ressant gegeven is het feit dat ouders regelmatig via 
meer informele kanalen hun licht opsteken bij het 
onderwijs. En als laatste bleek al snel uit de inter
views met ouders dat zij vaak al vanaf het moment 
dat ze horen dat hun kind doof is aandacht aan 
onderwijsmogelijkheden besteden. Dat wil niet zeg
gen dat ze ook direct al bezig zijn zich te laten infor
meren en/of adviseren, maar wel dat zogauw het 
zowel door ouders als door andere betrokkenen 
enigszins als passend wordt gezien de informatie
stroom op gang wordt gebracht en onderwijs een 
serieus onderwerp wordt voor ouders. 
Vanwege deze ontwikkeling worden nu mogelijkhe
den bekeken om de afdeling onderwijs meer in het 
onderzoek te betrekken. Er zijn waar mogelijk obser
vaties gedaan van voorlichtingsbijeenkomsten zowel 
bij COO Talent als op de afdeling Gezinsbegeleiding. 
Waar opzet en deadline het toelaten zullen meer 
additionele relevante gegevens verzameld worden. 

Waar bevindt het onderzoek zich op dit 
moment? 

Bij de publicatie van dit artikel is ongeveer 85% van 
de gegevens binnen. De deelname van 9 gezinnen die 
eenjaar gevolgd worden is inmiddels afgesloten. 
Ook alle eenmalige interviews zijn gehouden en het 
dossieronderzoek is afgerond. De deelname van de 
laatste twee gezinnen wordt in het komende halfjaar 
afgerond en er staan nog een aantal interviews met 
medewerkers gepland. Verder wordt zoals gezegd nog 
gewerkt aan de mogelijkheid meer gegevens binnen 
de afdeling onderwijs te verzamelen. 
De definitieve analyses zullen beginnen op het 
moment dat alle gegevens binnen zijn. Maar met de 
gegevens die nu zijn verzameld, is al wel begonnen 
met voorbereidende analyses, zoals bijvoorbeeld de 
vergelijking tussen alle eerste interviews van de 
gevolgde ouders. In de rest van dit artikel willen we u 
iets meer vertellen over hoe die analyses in zijn werk 
gaan en wat er tot nu toe aan eerste indrukken ont
staan is bij deze werkzaamheden. 
Voor de analyses wordt gekeken naar de verschillen
de deelvragen die uit de centrale vraag zijn af te lei
den. Bij de wens een besluitvormingsproces uit te 
willen zoeken, worden vragen gesteld over factoren 
die daar eventueel mee samenhangen. Bijvoorbeeld 
deelvragen die zich richten op het onderdeel 'infor
matie' in het besluitvormingsproces. Welke informa
tie vinden ouders belangrijk bij het nemen van een 
besluit? En waarom? Hoe wordt de informatie aange
boden door Viataal? In hoeverre willen ouders advie
zen krijgen? Wat weten ouders al als ze naar Viataal 
komen? Met de beantwoording van dergelijke deel
vragen is het mogelijk dichterbij het antwoord op de 
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centrale vraag te komen. En zelfs in deelvragen zijn 
nog vele onderscheidingen aan te brengen. Kijkend 
naar het voorbeeld van informatie is het mogelijk 
vragen te stellen over de volledigheid van informatie, 
de timing, de soort informatie (over school, taal etc), 
de vorm (geschreven, op video etc.) en de juistheid. 
Daarnaast zou je je niet alleen kunnen afvragen 
waarom ouders bepaalde informatie belangrijk vin
den om te krijgen. Het is ook van belang uit om te 
zoeken waarom hulpverleners bepaalde informatie 
(willen) geven. Vervolgens is het weer mogelijk te kij
ken hoe deze twee zaken op elkaar zijn afgestemd. 
Met deze gegevens is er misschien iets zeggen over 
het beleid van 'informatieverstrekking' binnen een 
zorg- en onderwijsinstelling als Viataal. 

Hoe analyses in zijn werk gaan. 
Om zover te komen worden in de analyses alle gege
vens uitgebreid doorgenomen op een bepaald thema. 
Laten we bij het voorbeeld van 'informatie' blijven. 
Telkens als in een interview of observatie dit thema 
naar voren komt wordt dit genoteerd. Vervolgens 
wordt gekeken naar overeenkomsten verschillen tus
sen verschillende (groepen) respondenten. Zeggen 
alle ouders bijvoorbeeld hetzelfde over informatie 
over school maar juist iets anders over informatie 
over gehoorapparatuur? Of juist andersom? En hoe 
kijken medewerkers hier tegenaan? Zo is het niet 
alleen mogelijk bepaalde gegevens op een rijtje te 
krijgen, maar ook een bepaalde samenhang te ont
dekken tussen die gegevens. Interessant en van groot 
nut zijn hierbij de observaties van gesprekken tussen 
ouders en medewerkers en van informatieve bijeen
komsten. Op die manier kan de feitelijke situatie ver
geleken worden met de uitspraken van personen over 
die situatie. In vervolginterviews wordt dan bijvoor
beeld ruimte gecreëerd om dit verder uit te vragen. 
Zo wordt in de verschillende soorten gegevens 
gezocht naar elementen die met informatieverstrek
king te maken hebben. Op die manier is het mogelijk 
een beeld te schetsen van de ervaring van verschil
lende personen en de factoren in dat besluitvor
mingsproces op het punt van 'informatie'. Mogelijk 
hebben ouders en medewerkers niet helemaal dezelf
de kijk op bepaalde situaties, ook al lijkt het mis
schien zo. En misschien is die kennis van belang voor 
het uitzetten van een bepaald beleid, al hoeft dit niet 
noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Soms vinden ver
schillende betrokken een bepaalde situatie prima, 
maar om heel verschillende redenen. Het is dan wel 
interessant om die kennis over elkaar te hebben, bij
voorbeeld voor een beter begrip van eikaars situatie 
of voor de toekomst. Maar het betekent niet dat er 
direct iets hoeft te veranderen. 

Bij deze analyses wordt gebruik gemaakt van kennis 
uit verschillende disciplines. Zoals psychologie, peda
gogiek, sociologie en filosofie. De gegevens worden 
getoetst aan eerder uitgevoerd onderzoek en theo
rieën over bijvoorbeeld informatieverwerking (denk 

aan het gebruikte voorbeeld). Al deze stukjes infor
matie worden weer bekeken op hun onderlinge 
samenhang. Op die manier hopen we stap voor stap 
tot een doortimmerd en zinnig antwoord op de cen
trale vraag in het onderzoek te komen. 
Op dit punt wordt de komende maanden gewerkt aan 
de afronding van de dataverzameling en de voorbe
reidende analyses zoals we die hier kort hebben 
beschreven. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht 
besteedt aan het ontwikkelen van een theoretisch 
kader voor de analyses in het onderzoek. 

Een aantal eerste indrukken 
Uit de grote hoeveelheid verzamelde gegevens die 
inmiddels beschikbaar is, zijn verschillende eerste 
indrukken te halen die de moeite van het nader 
bestuderen waard zijn. Zo blijkt dat ouders die nu 
voor het eerst te maken krijgen met het dovenonder-
wijs in eerste instantie nauwelijks op de hoogte zijn 
van de discussies rondom onderwijsmethodieken en 

Ontwikkeling van de 
woordenschat is 
belangrijk, omdat een 
kleine woordenschat 
invloed heeft op het hele 
leerproces van een kind. 

We gaan nog een 
theoretisch kader 
ontwikkelen. 
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taalkeuze uit het (recente) verleden. De ouders die 
eenmalig terugblikkend geïnterviewd zijn, spreken 
echter uitgebreid over deze kwestie en de invloed die 
zij daarvan ondervonden hebben. Door dergelijke 
bevindingen is het niet alleen interessant maar ook 
van belang te kijken naar de ontwikkeling die het 
dovenonderwijs de afgelopen decennia heeft doorge
maakt en hoe zich dit verhoudt tot de situatie en 
ervaringen van de onderzochte ouders. 
Een tweede indruk betreft het proces zoals dat in de 
vraagstelling staat geformuleerd. Hier lijken bepaal
de aannamen in verborgen te zitten. In de vraagstel
ling gaat het omvormingsproces. 

Dit impliceert dat er zoiets bestaat als één proces dat 
een vast te stellen begin- en eindpunt heeft. 
Daartussen speelt zich een te beschrijven proces af. 
Aan het eind is er dan een besluit en daarmee een 
soort afsluiting. Uit de interviews met ouders komt 
echter een heel ander beeld naar voren. Ouders bena
drukken de ervaring dat ze voortdurend bezig zijn 
met steeds weer informeren, evalueren en bijstellen 
van hun (te nemen) besluiten. Tot een beslissing 
komen kan behoorlijk ingewikkeld zijn en een besluit 
wordt niet gezien als een definitief en onveranderlijk 
gegeven. Zelfs als een besluit blijft staan kan dit om 
geheel andere redenen gebeuren dan waarom het 
ooit genomen is. Volgens ouders opent zich een nieu
we weg, een soort onbekende route op het moment 
dat ze horen dat hun kind doof is. Op die weg zijn 
vele verschillende besluiten te nemen. Dat proces van 
beslissen lijkt ervaren te worden als een integraal 
onderdeel van een groter geheel dat ergens bij (het 

vaststellen van) de doofheid van het kind begint. Een 
beschrijving van een te onderscheiden, afgerond en 
lineair proces staat daarmee, volgens de verhalen van 
ouders althans, op de helling. De uitdaging ligt er om 
deze meer circulaire beleving in de beschrijving recht 
te doen en toch in staat te zijn op coherente en afge
ronde wijze een weergave te geven van hoe dit proces 
nu precies in elkaar zit. 

Een laatste overweging 

Als laatste willen we iets zeggen over het element 
van 'proxy-consent'. De door ouders te nemen beslui
ten worden gemaakt voor een ander die zelf niet kan 
besluiten ('by proxy'). In dit geval een jong doof kind. 
Deze kleine mens is waar het bij ouders en professio
nals steeds om draait in het hier beschreven onder
zoek. Interessant is om te zien hoe de verschillende 
betrokkenen allemaal hun best doen om manieren te 
vinden het kind waar het om gaat te 'consulteren'. 
Dit woord staat tussen haakjes omdat een uitgebreid 
gesprek over voors en tegens met een jong doof kind 
niet tot de mogelijkheden behoort. Maar ouders en 
professionals zoeken naar wegen om hun kind te 
laten 'spreken'. Ze zoeken naar mogelijkheden waar
bij het kind lekker in zijn of haar vel zit en optimale 
mogelijkheden heeft zich volledig te ontplooien en te 
ontwikkelen. Een vraag die betrokkenen zich met 
enige regelmaat stellen is of de genomen besluiten 
de juiste zijn. Of het ooit mogelijk is om vast te stel
len of ze een 'goede keuze' hebben gemaakt voor die 
ander die dat nog niet zelf kon. Hoewel deze vraag 
meespeelde in de opzet en uitwerking van het onder
zoek, heeft zij een bijzondere lading gekregen naar
mate het onderzoek vorderde. Is het mogelijk deze 
vraag te beantwoorden? 

Is het mogelijk op een gegeven moment te zeggen of 
het 'goed' is? En wat betekent dat 'goed' dan? Kun je 
bepalen wat een goede keuze uit het verleden is als 
de toekomst waarin je dit doet mede gevormd wordt 
door die keuze? Met deze intrigerende overweging 
willen wij dit artikel afsluiten. En daarbij de hoop 
uitsprekend dat we met het hier beschreven onder
zoek een bijdrage kunnen leveren aan de beantwoor
ding van deze laatste en andere vragen. Waarover we 
graag berichten in een volgende publicatie. 
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Standaardisatie en nu? 

STANDAARDISATIE EN NU? 

Trude Schermer 

Achtergrond van het Standaardisatie project 
Het Convenant NGT 2 

Op 26 juni 1998 is een convenant ten behoeve van de 
standaardisatie van de Nederlandse gebarentaal en 
de invoering van tweetalig onderwijs gesloten tussen 
alle Instituten en scholen voor Doven in Nederland, 
de FODOK, Dovenschap en de staatssecretaris van het 
Ministerie van OC&W. De activiteiten met betrekking 
tot standaardisatie zijn uitgevoerd onder verantwoor
delijkheid van een stuurgroep, de stuurgroep NGT-2. 
De stuurgroep bestond uit de volgende leden: 
Prof.Drs. J. Van Londen (voorzitter), Mevr. A. 
Grotendorst (projectcoördinator), twee vertegenwoor
digers van de Doveninstituten, één lid vanuit 
Dovenschap, één lid vanuit de FODOK. De activiteiten 
zijn uitgevoerd door verschillende uitvoeringsinstan
ties. Drie daarvan waren alleen adviserende (niet 
stemhebbende) deelnemers aan de stuurgroepverga
deringen, te weten, het Nederlands Gebarencentrum 
(NGc), Taalwetenschap, faculteit der 
Geesteswetenschappen van de Universiteit van 
Amsterdam en de Nederlandse Stichting voor het 
Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). 
De stuurgroep is in maart 1999 met haar activiteiten 
begonnen en heeft het initiatief genomen tot drie 
grote projecten, die allemaal in juni 2002 zijn 
afgerond: 

- het project Standaardisatie van Basis- en 
Onderwijslexicon (STABOL) 

- het project Grammatica Nederlandse Gebarentaal 
- het project Leerplanontwikkeling NGT en 

Dovencultuur 

Het STABOL project 
Doel van het STABOL project was te komen tot het 
vaststellen van standaardgebaren voor 2500 gebaren 
uit het basislexicon om daarmee de erkenning van de 
Nederlandse Gebarentaal (mede) mogelijk te maken. 
De keuze van een gebaar tot standaard houdt niet in 
dat de andere gebaren die er voor een bepaald begrip 
aanwezig zijn in de Nederlandse Gebarentaal niet 
meer "goed" zouden zijn of niet meer gebruikt zouden 
mogen worden. Het standaardgebaar zal wel de voor
keur krijgen in de gezinsbegeleiding en het onder
wijs. 

De keuze van een standaardgebaar is volgens bepaal
de richtlijnen gegaan. De richtlijnen zijn vastgesteld 
op basis van werk dat al eerder op dit terrein gedaan 
is binnen het project Kommunikatieve Vaardigheden 
(KOMVA, 1982-1990) en binnen de lexicografische 
activiteiten van het Nederlands Gebarencentrum.. 
Uitgangspunt daarbij was dat de keuzes die al geleid 
hebben tot nadere uniformering binnen de NGT, zoals 
bijvoorbeeld de keuzes die gemaakt zijn voor de zuid-

Samen vatting 
In de zomer van 2002 zijn de resultaten van drie projecten aan de toen
malige staatssecretaris Adelmund overhandigd: de Standaard Lexicon 
NCT cd-rom (2500 gebaren), de cd-rom Basisgrammatica NCT en de leer
plannen NCT en Dovencultuur. Er is drie jaar gewerkt aan deze producten 
en in de praktijk is gebleken dat niet iedereen even goed op de hoogte is 
van de achtergrond van deze producten. Met name het project 
"Standaardisatie van Basis en Onderwijslexicon" (STABOL) roept bij veel 
mensen vragen op. Doel van het STABOL project was het standaardiseren 
van 2500 basisgebaren ten behoeve van het onderwijs en de zorg aan 
dove kinderen. Vanuit het Nederlands Gebarencentrum is op een aantal 
scholen voorlichting gegeven over de werkwijze van het project en de 
invoering van de standaardgebaren. De standaardisatie van gebaren 
heeft gevolgen voor een veel breder publiek dan alleen de scholen voor 
doven, vandaar dat we op deze plaats de achtergrond van het project en 
de huidige stand van zaken willen toelichten. 

westerse variant op de NSDSK cd-rom's en de keuzes 
die gemaakt zijn voor de Glos en Gids cd-rom's voor 
de noordelijke variant, in principe overgenomen 
worden. 

Waarom standaardisatie? 

Een taal ontstaat en ontwikkelt zich daar waar men
sen met elkaar communiceren. 
Er ontstaan voortdurend nieuwe woorden of gebaren 
voor begrippen. Doordat mensen in een taalgemeen
schap steeds deze nieuwe woorden of gebaren 
gebruiken om te communiceren worden ze conven
tioneel. De gebaren die in Nederland gebruikt worden 
zijn niet in alle delen van het land hetzelfde omdat ze 
zijn ontstaan in verschillende taalgemeenschappen, 
namelijk in de regio's rond de vijf dovenscholen in 
Nederland. Omdat dove mensen uit de verschillende 
regio's vroeger weinig contact met elkaar hadden, 
ontstonden er in Groningen andere gebaren dan in 
Rotterdam, Voorburg, Amsterdam of St. 
Michielsgestel. 

Een belangrijke rol in de uniformering van een taal is 
de beschikbaarheid van materiaal, zoals bijvoorbeeld 
woordenboeken en de mate waarin dit materiaal ver
spreid wordt. Het uitgangspunt bij het maken van 
gebarenwoordenboeken in Nederland is altijd 
geweest om de bestaande variaties in gebaren op te 
nemen. Gebaren die overal hetzelfde waren, zijn als 
voorkeursgebaren opgenomen in de woordenboeken. 
Daardoor is er een proces van natuurlijke standaardi
satie in gang gezet in de jaren '80 en '90. Dit proces 
van natuurlijke standaardisatie was voor sommige 
groeperingen niet bevredigend. Met name binnen 
dovenonderwijs en de gezinsbegeleiding van ouders 
van dove kinderen was er behoefte aan een sterkere 
vorm van standaardisatie: geen voorkeursgebaren 

Een taal ontstaat en 

ontwikkelt zich daar waar 

mensen met elkaar 

communiceren. 
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is alleen mogelijk als 

er een standaard 

basislexicon is. 

' De landelijke werkgroep 

STABOL bestond uit de vol

gende mensen: Jacobien 

Geuze, Corine den Besten, 
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Ellen Buisman, Wim 

Emmerik, Rita Harder, Ilse 
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De technische ondersteuning 

is gegeven o.a door mede

werkers van de multimedia 

afdeling van de Effatha 

Guyot Groep in Haren: 

Frans Gort en Hans Oterman. 

met varianten daarnaast, maar standaardgebaren 
zonder varianten daarnaast. Het standpunt van het 
Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur en 
het Ministerie van Onderwijs is ook dat de erkenning 
van de Nederlandse Gebarentaal alleen mogelijk is als 
er een standaard basislexicon is. Een ander argument 
voor standaardisatie is dat een landelijke standaard 
de productie van materialen mogelijk maakt die lan
delijk gebruikt kunnen worden binnen het tweetalig 
(Nederlands/NGT) onderwijs aan dove kinderen. 

Eén manier om tot een standaardtaal te komen is te 
kiezen voor een regionale variant. 
Bij de standaardisatie van gebaren in het basislexicon 
is niet gekozen voor één regionale variant als de stan
daardvariant. Een dergelijke werkwijze zou ook 
volstrekt contraproductief zijn en alles wat er tot nu 
toe bereikt is weer ongedaan maken. 
Deze keuze houdt in dat er aan de hand van richtlij
nen gewerkt is om een selectie van bestaande gebaren 
als standaard te oormerken. 

Werkwijze binnen het STABOL project 
Het Nederlands Gebarencentrum heeft van de stuur
groep Convenant NGT2 de opdracht gekregen om het 
project STABOL uit te voeren. Ons uitgangspunt was 
dat dit project door de hele dovengemeenschap gedra
gen zou moeten worden. Dat betekende dat zoveel 
mogelijk dove mensen bij dit project betrokken zijn. 
Er is daarom gekozen voor een trapsgewijze werkwijze: 
de kernwerkgroep van het STABOL project heeft voor
stellen gedaan voor standaardgebaren aan de hand 
van criteria. Vervolgens zijn deze voorstellen bespro
ken met een representatieve groep dove mensen uit 
verschillende regio's. De leden van de landelijke werk
groep STABOL hebben contacten met dove mensen uit 
hun regio en zorgden voor hun inbreng daar waar 
nodig. Daarnaast is in nauw overleg met Dovenschap 
informatie verspreid onder de dovengemeenschap over 
het doel en de werkwijze van het STABOL project. 

De kernwerkgroep van het STABOL project bestond uit 
medewerkers van het Nederlands Gebarencentrum, de 
NSDSK en de Effatha Guyot Groep, locatie Haren. 
Daarnaast was er een landelijke werkgroep, waar 
behalve de kernwerkgroepsleden ook een aantal dove 
mensen uit verschillende regio's aan deelnam. 

Besloten is om onderscheid te maken tussen uitgangs
punten en richtlijnen voor een te volgen werkwijze. 
De uitgangspunten geven de visie weer van waaruit 
gewerkt is binnen het STABOL project. Aan de hand 
van de richtlijnen of criteria zijn gebaren binnen de 
werkgroep STABOL met elkaar vergeleken en zijn er 
voorstellen geformuleerd voor standaardgebaren. 

Uitgangspunten 
We hebben gekozen voor standaardisatie van een 
beperkt aantal gebaren en voor een specifieke doel
groep. Het vaststellen van een gebaar tot "standaard" 

betekent dat het gebaar landelijk in het onderwijs en 
gezinsbegeleiding gebruikt wordt of gaat worden. 
Dat wil zeggen, de gebaren die niet gestandaardi
seerd zijn, zijn niet 'verkeerd' of 'fout'. 
Sinds de jaren tachtig is een aantal woordenboeken 
verschenen waarin voorkeursgebaren opgenomen 
zijn. Om kosten te sparen binnen het STABOL project 
en om het werk dat al gedaan was niet opnieuw te 
hoeven doen, worden de keuzes voor gebaren die al 
gemaakt zijn ten behoeve van de Glos en Gids cd-
rom's en de NSDSK cd-rom's in principe overgeno
men. Er zijn bij de samenstelling van de cd-rom's keu
zes gemaakt voor een bepaalde variant binnen één 
regio. Er is namelijk vaak binnen één regio meer dan 
één gebaar met dezelfde betekenis. Dit heeft onder 
andere te maken met verschillen in leeftijd tussen de 
dove gebaarders binnen één regio. 
We werken binnen het STABOL project aan de stan
daardisatie van de Nederlandse Gebarentaal, niet aan 
de standaardisatie van het Nederlands. Vandaar dat 
we bij het vaststellen van het basis- en het onder-
wijslexicon uitgaan van het lexicon van de 
Nederlandse gebarentaal en niet van het lexicon van 
het Nederlands. Er zijn veel overeenkomsten tussen 
het basislexicon van NGT en van het Nederlands. 
Maar soms behoort een gebaar echt tot het basislexi
con van de NGT, terwijl de vertaling van dat gebaar 
een begrip oplevert dat niet tot het basislexicon van 
het Nederlands behoort. 

Woorden die met behulp van vingerspelling gespeld 
worden en klankgebaren worden in principe niet als 
NGT-gebaren beschouwd. Hieronder vallen niet de 
gebaren die oorspronkelijk helemaal gespeld werden, 
maar inmiddels morfologische veranderingen heb
ben ondergaan zoals de gebaren MEI, LAF, SAAI en 
BLAUW. Er zijn veel gebaren die op elkaar lijken en 
alleen door het mondbeeld van elkaar onderscheiden 
worden. Voor jonge kinderen is het vaak lastig om 
het onderscheid tussen die begrippen te leren. 
Daarom streven we naar zoveel mogelijk (in vorm) 
verschillende gebaren voor verschillende begrippen. 
Net als bij woorden is er een geschiedenis van de her
komst van gebaren. Zo zou het gebaar voor Amerika 
zijn ontstaan naar aanleiding van de hekken die 
langs de ranches staan. Vaak is er meer dan een ver
haal achter een gebaar en vaak is niet meer te achter
halen of het verhaal al dan niet klopt. Binnen het 
STABOL project vinden we het belangrijk om rekening 
te houden met de dovencultuur en de etymologie van 
gebaren. Net als in gesproken talen is er in gebarenta
len verschil tussen informeel en formeel taalgebruik. 
Daarnaast zijn er gebaren die typisch zijn voor kinde
ren en andere die alleen door volwassenen gebruikt 
worden. Ook daar houden we rekening mee. 
En tenslotte het laatste uitgangspunt. Daar waar we 
verwachten dat standaardisatie van gebaren leidt tot 
onnodig grote problemen en zelfs verzet tegen het 
gebruik van standaardgebaren, laten we een keuze 
vrijheid bestaan en nemen we varianten op als syno
niemen (een voorbeeld hiervan is het telsysteem). 
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Standaardisat ie en nu? 

Richtlijnen voor de keuze standaardgebaren 
Door de werkgroep STABOL zijn richtlijnen opgesteld 

voor het vaststellen van standaardgebaren. 

Deze richtlijnen zijn voortgekomen uit het werk dat 

vooraf is gegaan aan het STABOL project. Bijvoorbeeld: 

• Een gebaar wordt als s tandaard beschouwd als het 

in alle regio's dezelfde betekenis heeft, in alle regio's 

op dezelfde manier gemaakt wordt en in alle regio's 

herkend wordt. Bijvoorbeeld het gebaar GEVEN. 

• Als voor een bepaald begrip slechts in één regio 

een gebaar bestaat, en de andere regio's geen gebaar 

kennen voor dat begrip, dan wordt dit gebaar als 

s tandaard opgenomen. Bijvoorbeeld het gebaar dat 

vertaald wordt als "Dat is een fluitje van een cent". 

• Gebaren die in het manuele deel van het gebaar 

van elkaar verschillen hebben de voorkeur boven 

gebaren die alleen door gesproken component van 

elkaar verschillen of die gebaseerd zijn op vingerspel

ling of klankgebaren. Zo is er bijvoorbeeld gekozen 

voor de gebaren voor DOCHTER en ZOON die niet 

alleen in gesproken component van elkaar verschil

len, maar ook in het manuele deel. 

• Als er een keuze is tussen een gebaar met een 

orale component en hetzelfde manuele gebaar met 

een gesproken component, dan heeft het gebaar met 

een orale component de voorkeur (met als argument 

dat gebaren met een orale component vaak meer tot 

de kern van het NGT lexicon behoren dan gebaren 

met een gesproken component). 

Bijvoorbeeld ALS en KINDERACHTIG. 

GEVEN 

• De morfologische samenhang van gebaren die 

met elkaar verwant zijn, moet behouden blijven. 

Bijvoorbeeld: ELECTRICITEIT wordt met een V-hand 

gemaakt; De keuze voor verwante gebaren zoals 

STROOM, STEKKER, STOPCONTACT en BATTERIJ is 

mede bepaald door het feit dat die gebaren ook alle

maal met een V hand gemaakt worden. 

Soms horen gebaren bij elkaar, zoals de gebaren voor 

GISTEREN en MORGEN. Je kunt dan niet voor GISTE

REN een gebaar kiezen uit de ene regio en voor MOR

GEN een uit de andere regio. Dat betekent ook dat de 

keuze van een gebaar tot s tandaard gevolgen heeft 

voor de keuze van andere gebaren, bijvoorbeeld wan

neer dat gebaar voorkomt in een samenstelling. 

Bijvoorbeeld de keuze voor BOOM en APPELBOOM. 

Het basisgebaar voor BOOM is de Noordelijke variant. 

De Westerse variant van BOOM wordt in samenstel

lingen gebruikt omdat dat gebaar meer de vorm aan

geeft van de boom. Dit zelfde principe is ook toege

past bij het basisgebaar voor LAMP en lamp in 

samenstell ingen zoals FIETSLAMP. 

Voor twee onderdelen zijn nieuwe gebaren bedacht. 

De bestaande gebaren voor sommige dagen van de 

week en maanden van het jaar waren gebaseerd op 

vingerspelling. Omdat er geen andere gebaren waren 

zijn er nieuwe gebaren bedacht die al heel snel hun 

weg gevonden hebben in de dovengemeenschap. 

Voorbeelden zijn de gebaren DINSDAG en WOENSDAG 

en de gebaren JANUARI en FEBRUARI. 

©S.A. 

FLUITJE-VAN-EEN-CENT/MAKKIE STEKKER 
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Trude Schermer 

Met het Ministerie van 
OC&W is afgesproken dat 
de standaardgebaren in 
principe door het onder
wijs en de zorginstellingen 
gebruikt gaan worden, 
maar dat dit een geleide
lijk proces is. 

BOOM 
basisgebaar 

©*.A. 

LAMP 
basisgebaar 

© * . * . 

Tot slot zijn er ook gebaren waar het niet mogelijk 
was om aan de hand van de criteria tot een standaard 
te komen. In die gevallen zijn beide varianten opgeno
men als synoniemen van elkaar. Bijvoorbeeld PAPA, 
OUDERS en LESGEVEN. Op de cd-rom is echter niet 
aangegeven uit welke regio de synoniemen komen. 
Vaak wordt ons de vraag gesteld of de gebaren wel 
"eerlijk verdeeld" zijn over de regio's. Het is een begrij
pelijke vraag, maar zoals hierboven geschetst is, zijn 
we niet zo te werk gegaan. We hebben gewerkt aan de 
hand van de criteria, op basis van werk dat in de vijf
tien jaar voorafgaand aan het STABOL project is 
gedaan. We hebben dus ook niet bijgehouden hoeveel 
gebaren uit het Noorden en hoeveel gebaren uit het 
Zuiden en Westen tot standaardgebaar zijn gekozen. 

Welke gebaren zijn gestandaardiseerd? 
De basis van de werkzaamheden binnen het STABOL 
project vormt een lijst van ongeveer 2500 begrippen. 
Deze lijst is op de volgende manier tot stand geko
men: allereerst is gekeken naar welke begrippen al op 
eerdere gebarenwoordenboeken op cd-rom's versche
nen zijn. Vervolgens zijn deze begrippen vergeleken 
met de frequentie woordenlijst van Kohnstamm e.a 
(1981) het Basiswoordenboek Nederlands (De Kleijn en 
Nieuwborg, 1996) en de begrippen die behandeld wor
den in de NGT modules van het Nederlands 
Gebarencentrum. Bij de start van het STABOL project 
gingen we ervan uit dat gebaren die al landelijk 
waren ook tot standaardgebaar gekozen zouden wor
den. Vandaar dat bij de samenstelling van de begrip
penlijst het al of niet aanwezig zijn van een landelijk 
gebaar voor een begrip een rol heeft gespeeld. Tijdens 

BOOM 
in samenstelling 

LAMP 
in samenstelling 

£><.«. 

de besprekingen bleek het lang niet altijd vanzelfspre
kend te zijn dat zo'n landelijk gebaar ook het stan
daardgebaar werd. Dat heeft te maken met het feit dat 
NGT net als het Nederlands een levende taal is. De 
betekenis van gebaren verandert in de loop der jaren; 
soms kan een gebaar alleen in een formele situatie 
gebruikt worden en niet meer in een informele situ
atie; soms is het gebaar verouderd: jongeren gebrui
ken een ander gebaar. Tijdens de STABOL besprekin
gen is de lijst regelmatig bijgesteld en aangevuld. Met 
name daar waar het ging om frequente gebaren, waar
van de vertaling een begrip oplevert dat niet behoort 
tot het basislexicon van het Nederland zoals bijvoor
beeld het eerder genoemde gebaar dat vertaald wordt 
als 'makkie/ fluitje van een cent'. 

Hoe gaan we om met de standaardgebaren? 
Zoals al een paar keer benadrukt fa het hebben van 
een standaard gebaar betekent niet dat andere geba
ren fout zijn of niet meer gebruikt mogen worden. We 
hebben vaak gemerkt dat het begrip standaardisatie 
tot verwarring leidt. Standaardisatie zoals het door 
ons is uitgevoerd betekent niets meer en niets minder 
dan dat we vastgesteld hebben welke 2500 gebaren 
we gebruiken in de zorg en het onderwijs. Met het 
Ministerie van OC&W is afgesproken dat de stan
daardgebaren in principe door het onderwijs en de 
zorginstellingen gebruikt gaan worden, maar dat dit 
een geleidelijk proces is. Zo kunnen alle modules van 
het NGc niet direct worden aangepast en zal het dus 
een tijdlang zo zijn, dan de NGT modules voorbeelden 
gebruiken van niet gestandaardiseerde gebaren. Het is 
wel aan te raden dat iedereen kennis neemt van de 
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standaardgebaren. De NGT modules voor ouders zijn 
vorig jaar door het NGc geëvalueerd en zullen in de 
loop van 2003 aangepast worden, waarbij ook de stan
daardgebaren zullen worden meegenomen. 
De NGT modules voor Algemeen Belangstellenden en 
voor leerkrachten worden in 2003 geëvalueerd en in 
2004/2005 aangepast. Het aanpassen van materiaal is 
heel kostbaar, vandaar dat de aanpassing van het mate
riaal over een aantal jaren moet worden gespreid. 

Het leven na het convenant. 
Het convenant heeft een aantal producten opgeleverd. 
Nu het basislexicon gestandaardiseerd is, zijn we 
natuurlijk niet klaar. Op grond van een advies dat is uit
gebracht door de stuurgroep NGT2 aan het ministerie 
van OC&W, is besloten dat het NGc vanaf april 2002 
voor vier jaar gesubsidieerd wordt door het ministerie 
van OC&W om de werkzaamheden om het gebied van 
het lexicon van NGT voort te zetten en te coördineren. 
De werkzaamheden op dit terrein worden in nauwe 
samenwerking met de verschillende Doveninstituten 
uitgevoerd. Op dit moment wordt er gewerkt aan geba
ren die binnen het onderwijs gebruikt worden. 
De werkwijze is wat anders dan binnen het STABOL 
project. Er is zoveel behoefte aan nieuwe gebaren, dat 
we een systeem hebben opgezet waarbij er op verschil
lende plaatsen gebaren verzameld worden. Deze geba
ren worden door de teams van dove docenten van de 
verschillende scholen besproken en van commentaar 
voorzien. Het NGc verzamelt alle gebaren, zorgt ervoor 
dat ze ingevoerd worden in de database en dat ze wor
den uitgegeven op cd-rom. De leerplannen NGT en 

DINSDAG 

Dovencultuur zijn al eind 2001 geproduceerd als resul
taat van een nauwe samenwerking tussen alle 
Doveninstituten, het Nederlands Gebarencentrum en 
het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) in 
de werkgroep Sprong Vooruit. De uitvoering van de 
leerplannen bleek zo kostbaar dat de plannen daarvoor 
drastisch zijn bijgesteld. Na langdurig onderhandelen 
met het ministerie van OC&W is in februari 2003 een 
vervolg gefinancierd voor het schrijven van een docen
ten handleiding voor de leerplannen. Er zijn auteur
teams samengesteld die de handleidingen zullen pro
duceren. Voor de productie van lesmateriaal is een zeer 
beperkt budget. Het is dus van groot belang dat zoveel 
mogelijk menskracht en middelen gebundeld worden 
om ervoor te zorgen dat er efficiënt wordt omgegaan 
met de beschikbare middelen. Adequaat lesmateriaal 
vormt een belangrijke basis voor goed onderwijs, en 
dat geldt ook voor onderwijs in NGT en Nederlands 
voor dove kinderen. 
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Interview 

Henny van Empel: 'Mensen 

willen erkend en gewaar

deerd worden. Het gevoel 

voor persoonlijkheid en iden

titeit is in de puberfase heel 

belangrijk. Als persoon moet 

je hierin samenhang vinden. 

De omgeving moet dit zien 

en waarderen. Dat proberen 

wij hier op school.' 

GUYOTSCHOOL VOOR VSO GAAT VOOR 

GELIJKWAARDIGHEID, ONTWIKKELING 

IDENTITEIT EN EEN POSITIEVE BENADERING 

Peter van Veen, lid van de redactie 

Een paar jaar terug koos de Cuyotschool voor 
VSO in Haren voor een structurele aanpak van 
gedragsproblemen van pubers. Meer 
Nederlandse Gebarentaal en een positieve 
basishouding van medewerkers zijn hierbij uit
gangspunten. Henny van Empel, psycholoog en 
adjunct-directeur van de school, vindt dat de 
sfeer is verbeterd. Enthousiast vertelt ze wat 
er is gebeurd op de 'puberschool' van de 
Effatha Cuyot Groep. 

Het is stil rondom de school. Geen rokende pubers 
voor het gebouw en ook de gangen zijn uitgestorven. 
Henny van Empel zit achter haar bureau tussen kas
ten met boeken over orthopedagogiek rustig te wer
ken. 'Dat is het voordeel van schoolvakanties. Je hebt 
tijd om wat werk weg te werken', merkt ze op. 
Even later vertelt ze enthousiast over de pubers op 
school en wat er de laatste jaren veranderd is. 
'Een paar jaar terug hebben we een begin gemaakt 
met een structurele aanpak van gedragsproblemen 
bij de leerlingen op school. Medewerkers en leerlin
gen gaven aan dat ze zich niet meer veilig voelden op 
school. Er waren teveel incidenten zoals agressie, pes
ten, leerkrachten die problemen niet meer aankon
den en noem maar op. Ook gaven de pubers zelf sig
nalen dat er iets moest gebeuren. Ze accepteerden bij
voorbeeld niet meer dat er leerkrachten waren die 

onvoldoende gebaren gebruikten. Wij zijn toen om de 
tafel gaan zitten en hebben besloten dat er iets moest 
gebeuren. Twee dingen kwamen daarbij naar voren, 
ten eerste de gebarentaal en de dovencultuur en ver
volgens de basishouding van de medewerkers hier in 
school. Dit zijn we gaan uitwerken.' 

Gelijkwaardigheid 
Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn het pro
ject Tweetaligheid, het opzetten van een sociale vaar
digheidstraining voor dove jongeren (zie kader), een 
intensievere zorgstructuur voor de leerlingen, nadruk 
op teambuilding binnen het team en de introductie 
van een basishouding voor leerkrachten. 'Er wordt 
nogal wat gevraagd van onze leerkrachten. Zo consta
teerden we dat de vertrouwensrelatie tussen leer
krachten en leerlingen verbeterd kon worden. 
Dit betekent dat je niet meer tegenover de leerlingen 
gaat staan, maar met ze in gesprek gaat. We waren 
van mening dat die vertrouwensrelatie er alleen kon 
komen wanneer de communicatie zou verbeteren, 
dus naast gebarentaal ook houding.' 
Enthousiast vertelt Henny van Empel dat deze nieu
we houding ontzettend veel lucht gaf. 'Ik was me er 
niet van bewust dat de relatie met de leerlingen zo 
onder druk stond. Nu zie je respect ontstaan over en 
weer, meer gelijkwaardigheid.' 

Henny van Empel reageert voorzichtig op de vraag of 
de training eigenlijk niet op de basisschool een plaats 
moet krijgen. 'Ik denk dat kinderen het risico lopen 
beschadigd te raken in de periode dat ze op de basis
school zitten. Het grootste probleem is het verlies aan 
vertrouwen in de ander. Ze kunnen er op de basis
school tegen aan lopen dat veel dingen niet lukken. 
Als je steeds weer tegen mislukkingen aanloopt, 
heeft dit consequenties voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling.' Als voorbeeld noemt de psycholoog de 
vaak gebrekkige communicatie tussen ouders en 
kind. 'Het gebeurt dat ik met ouders en hun kind aan 
tafel zit en dat het gesprek dan over het hoofd van de 
puber heen gaat. Het meest droevig vind ik dat de 
puber er dan vaak gelaten bij zit. Hij of zij zou met de 
vuist op tafel moeten slaan. Je begrijpt dat dit tot 
problemen kan leiden en deze manifesteren zich het 
sterkst voor de omgeving in de puberleeftijd.' 

Ontwikkeling identiteit 
Henny van Empel brengt het gesprek op de ontwikke
ling van kinderen. Gedreven zet ze haar visie uiteen. 
'Mensen willen erkend en gewaardeerd worden. Het 
gevoel voor persoonlijkheid en identiteit is in de 
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puberfase heel belangrijk. Als persoon moet je hierin 
samenhang vinden. De omgeving moet dit zien en 
waarderen. Dat proberen wij hier op school.' 
Hoe sta je tegenover doofheid? Het antwoord hierop 
is volgens Van Empel essentieel voor de ontwikkeling 
van doven. 'Onderzoek van Ridgeway toont aan dat 
het psychisch welbevinden van doven in verband 
staat met het standpunt over doofheid. Als je positief 
staat tegenover doofheid dan voel je je beter. Als een 
dove zich als horende opstelt dan loop je tegen veel 
problemen aan. Je krijgt vaak een hekel aan horen
den met alle gevolgen van dien. Echter: als je accep
teert dat je doof bent, dan loopt het contact met 
horenden ook beter.' 

Als voorbeeld noemt Henny van Empel een bezoek 
aan een restaurant met een dove collega. 'Toen de 
ober erachter kwam dat mijn collega doof was, richtte 
hij zich enkel nog tot mij. Mijn collega zou vroeger 
kwaad zijn geworden. Nu reageerde ze: "Ach, hij weet 
niet beter". Je begrijpt dat dit een heel andere hou
ding is. Hier besteden wij veel aandacht aan op onze 
school. Wij willen hier een gemeenschap zijn waar 
doven zich prettig en gewaardeerd voelen.' 

Positieve benadering 
'Een positieve benadering is hier het uitgangspunt. 
Wij gaan uit van de belevingswereld van de pubers.' 
Dit betekent niet dat op de Guyotschool alles is toege
staan. Als voorbeeld noemt de psycholoog de regeling 
bij afwezigheid. 'Gemiste schooltijd haal je in. 
Niet om te straffen, maar om datgene wat je gemist 
hebt alsnog in te halen. De leerkracht hoeft nu niet 
boos te worden. Dit biedt de mogelijkheid positief te 
blijven en te zeggen: "Ik ben blij dat je er bent". 
Minder regels, maar wel structuur en duidelijkheid. 
De leerlingen moeten weten dat ze zich aan regels 
moeten houden, dat discipline belangrijk is. Eisen 
aan jezelf stellen, hoort ook bij gelijkwaardigheid.' 
Hoe zijn de resultaten tot nu toe? 'Ik vind de sfeer op 
school prettig. Leerkrachten zijn positief. Zij zijn in 
staat om vanuit een opgebouwd vertrouwen in 
gesprek te blijven met leerlingen. Daarnaast zijn er 
geen schorsingen meer. Dat betekent niet dat er geen 
problemen meer zijn. Wij kunnen er beter mee 
omgaan. Bovendien vind ik de pubers veel zelfbewus
ter. Zij organiseren nu zelf een heleboel leuke dingen, 
zoals feesten.' 

Blij is Henny van Empel met de dove medewerkers op 
de school. 'Dit worden er steeds meer. We streven 
naar 50 procent. Dit is heel belangrijk. Als je nu de 
school in komt, loop je gelijk dove medewerkers 
tegen het lijf. Dat is heel bepalend, vooral naar de 
pubers toe.' 

'Weet je', vervolgt ze, 'hoe beter de communicatie, hoe 
diepgaander de problemen. Als de communicatie 
goed is, raak je een andere dimensie van problemen. 
Doofheid als verklarende factor valt dan weg. Je moet 
dan op zoek naar iets anders. Daarom vind ik het 
jammer als dove leerlingen voor ze uitgepuberd zijn 
naar een horende school gaan. Daar worden proble

men vaak onder het kopje doof geschaard. Je kunt 
hier de problemen aanpakken zoals je ook doet bij 
horende jongeren. Wij moeten dus speciaal zijn om 
het gewone te kunnen doen.' 

Sociale vaardigheidstraining voor dove jongeren 

Uit onderzoek komt naar voren dat dove jongeren vaak weinig zelfvertrouwen 
hebben en een negatief zelfbeeld hebben ontwikkeld. Zij hebben meer 
problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Risicofactoren zijn: 
communicatie- en taalproblemen, het beschermde milieu, het veel minder 
plaatsvinden van incidenteel leren en het zich een plaats moeten verwerven in 
zowel de dove als de horende wereld. Op de Guyotschool voor VSO krijgen eerste
jaars leerlingen structureel een sociale vaardigheidstraining aangeboden. 
Oudere leerlingen met problemen op het gebied van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling krijgen deze training ook. Daarnaast wordt extra aandacht besteed 
aan leerlingen die pesten, gepest worden of tegen andere problemen van sociaal-
emotionele aard lopen. Henny van Empel: 'Op schoolniveau stelt het geven van de 
training ons in staat om preventief te werken, problemen in een vroeg stadium te 
kunnen signaleren en het pedagogisch klimaat op een positieve manier te 
beïnvloeden.' De sociale vaardigheidstraining van de Guyotschool voor VSO is 
gebaseerd op de methodiek van Goldstein. Het materiaal is zoveel mogelijk 
gevisualiseerd en er zijn voorbeeldsituaties opgenomen in gebarentaal op video. 
'De methode kenmerkt zich door het aanleren van vaardigheden door middel van 
doen', legt de psycholoog uit. Het programma bestaat uit steeds terugkerende 
elementen: instructie, rollenspel, feedback en transfer (dit wordt bevorderd door 
het geven van huiswerkopdrachten). Het jaarprogramma bestaat uit dertig 
trainingen en wordt aangepast aan de groep. Vaardigheden die worden geoefend 
zijn: kennismaken, iets vragen, luisteren, praatje beginnen, boosheid en 
teleurstelling uiten, complimenten geven, nee-zeggen, iets bepraten, reageren 
als je gepest wordt en kritiek geven en krijgen. 

Basishouding medewerkers 

De Guyotschool voor VSO gaat uit van de ontwikkelingskansen van iedere 
individuele leerling. Hierbij krijgt de identiteitsontwikeling en persoonlijkheids
vorming veel aandacht. Als uitgangspunten voor het handelen van medewerkers 
zijn geformuleerd: 

• Respect voor de eigenheid en autonomie van elke jongere. 

• Streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
• Vertrouwen in de mogelijkheid van de ander. 
• Positieve verwachtingen. 

• Streven dat leerlingen gevoelens van competentie en een positief 
zelfbeeld ontwikkelen. 

• Werken vanuit een vertrouwensrelatie. 

Een professionele houding van medewerkers kent de volgende elementen: 

acceptatie (de ander accepteren zoals hij is), bekrachtiging (gericht zijn op wat 
goed gaat), empathie (naast de leerling kunnen staan), directiviteit (sturen en 
leiding hebben, veiligheid waarborgen). 

Samengevat zijn de kernkwaliteiten van de medewerkers: 

een reflecterende en resultaatgerichte werkwijze- met einddoelen, meetpunten 
en opbrengsten is voorwaarde voor kwaliteitsbeleid. 
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THEMA SYMPOSIUM 'SEKSENZO' VRAAGT 

O M BLIJVENDE AANDACHT 
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Er valt nog veel te winnen aan kennis - bij ouders en 
begeleiders - omtrent sociaal-emotionele en seksuele 
vorming bij auditief en communicatief beperkten. 
Vrij vertaald vormde deze stelling het hoofdthema voor 
het Nationaal Symposium 'Seksenzo' op 6 december 
vorig jaar in 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. 
Een ernstige zedenzaak bij het voormalige Instituut 
voor Doven gaf de aanzet tot het drukbezochte sympo
sium. Voor een dag stond het thema centraal. Enkele 
ouders, medewerkers en ook sessieleiders reageerden 
op het symposium. Onafhankelijk van elkaar klinkt na 
afloop bij de deelnemers één conclusie duidelijk door: 
dit onderwerp mag ons niet meer loslaten. Bijna acht
honderd medewerkers, ouders, bestuurders en onder
zoekers vonden in de ochtend de weg naar het Theater 
aan de Parade in 's-Hertogenbosch voor de algemene 
presentaties. De middaguren waren gereserveerd voor 
het meer directe werk: uit een totaal van 26 sessies kon
den de deelnemers in drie sessies leemtes in hun ken
nis aanvullen. De school CVO Compas van Viataal fun
geerde als gastheer. Minister van Onderwijs, Maria van 
der Hoeven, plaatste het thema in een breed maat
schappelijk perspectief. Tom Bus, ouder van een dove 
middelbare scholiere, putte enig 'voorzichtig optimis
me' uit de woorden van de demissionaire bewinds
vrouwe. Zij immers beloofde structurele aandacht van 
het Rijk voor de problematiek. Kille cijfers, gepresen
teerd door Greetje Timmerman van het Instituut voor 
Genderstudies, brachten de realiteit dichtbij. De school 
als ontmoetingsplaats voor jongeren vormt een risico
factor bij seksuele intimidatie. Nog dichter bij 'de kern 
van de zaak' brachten twee acteurs het publiek. 
Zij bouwden met hun entre darts een dans-in-delen op 
die voor de bezoeker niet was mis te verstaan. In stille 
bewondering lieten de kijkers zich meetronen naar de 
grote kwetsbaarheid van juist deze categorie jongeren. 
Het fictieve relaas van een argeloos doof meisje riep 
eveneens haast verpletterende herkenbaarheid op. 
Tijdens de workshops bleek een grote betrokkenheid. 

De presenters van de sessies gaven in de lokalen van 
CVO Compas volop gelegenheid tot vragen, reageren en 
discussie. Geleerd werd er ook. Soms leidde dat tot 
enige gêne, ook tot hilariteit. De sessies SmG (Seks met 
Gebaren) van Els Geijsen trokken telkenmale een 
geheel gevuld lokaal. "Ik zal toch eerst moeten kunnen 
herkennen waarover jongelui communiceren als het 
over dit onderwerp gaat", aldus een docent. Even later 
wijdde hij zich vol ijver aan het nabootsen van de kuise 
en minder kuise gebarenversies van namen van 
geslachtsdelen en seksuele handelingen, 's Mans 
begrippenkader breidde aanzienlijk uit. 
De dagelijkse praktijk kwam eveneens volop aan bod in 
de workshop 'Seksualiteit en dove jongeren', door 
Corrie Tijsseling, projectleider RESPECT en Gardy van 
Gils, maatschappelijk werker RIAGG. In gesproken 
woord en in gebaren. "We hebben aan de hand van een 
aantal stellingen met de deelnemers gediscussieerd", 
zegt Tijsseling, "dat laatste was belangrijk omdat we zo 
konden zien wat er in de praktijk speelt." De beide 
workshopleiders vonden de constatering van de horen
den van belang. "Voor hen was het zeker een eye-ope
ner, om te vernemen hoe doven aankijken tegen de 
praktijk en de beleving van seksualiteit bij dove jonge
ren", aldus Tijsseling. Een vervolg op de decemberont-
moeting acht zij noodzakelijk. Met deze conclusie kan 
Theo Rovers, vader van een dove puber, het zeer eens 
zijn. "Wij hebben van tamelijk nabij van de zedenzaak 
vernomen. We kennen mensen die er direct mee te 
maken hadden. Ik had die mensen graag tot steun wil
len zijn. Dit onderwerp is ongelooflijk belangrijk. Het 
kringetje moet gesloten zijn." Het kringetje waar vader 
Rovers op duidt is dat van kind - ouder -medewerker. 
"Je zult er met elkaar over moeten praten, moeten 
begrijpen wat de ander bedoelt. Juist bij deze groep 
jonge mensen mag je niets aan het toeval overlaten", 
aldus Rovers. De eerste vruchten zijn inmiddels al 
geplukt. Op het Amman College voerde het symposium 
tot het invoeren van een actieplan. Intern Begeleider 
Frans de Groot: "Wij zijn als team tot een actieplan 
gekomen dat seksuele opvoeding weer structureel in de 
lessen opneemt. Vertrouwenspersonen zullen alle klas
sen een bezoek brengen om de leerlingen te vertellen 
wat zij voor de leerlingen kunnen betekenen. Ook is 
afgesproken goed te observeren wat er in de 'vrije ruim
tes' van de school gebeurt." Voor het merendeel van de 
deelnemers aan het symposium zal de reactie van Tom 
Bus enkel begrip oogsten. Hij noemt de dag 'overladen'. 
Alle reden voor hem om de ochtendlezingen via de 
pagina 'www.seksenzo.nl' thuis nogmaals te bezoeken. 
"De start is gemaakt! Nu is het zaak om op de werkvloer 
hier een vervolg aan te geven." Juist dat signaal, mid
dels het nationaal Symposium 'Seksenzo' afgegeven, 
kan niemand van de aanwezigen zijn ontgaan. 
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VERSLAG WERKCONFERENTIE 'MAG HET IETS 

MEERTALIG ZIJN?' 
Mirjam Blumenthal, Effatha Guyot Audiologische Centra 

Op initiatief van het Audiologisch Centrum Den Haag, 
in opdracht van de Stichting Methodiekontwikkeling 
& Deskundigheidsbevordering van de FENAC heeft op 
13 en 14 november 2002 een besloten werkconferentie 
(ten behoeve van de diagnostici van de Audiologische 
Centra) over meertaligheid plaatsgevonden. 
De doelen van de conferentie waren het actualiseren 
van kennis rondom spraak-/taaldiagnostiek bij meer
talig opgevoede kinderen, het zoeken naar een opti
malisering van de samenwerking met tolken bij de 
diagnostiek en tenslotte het ontwikkelen van een 
plan voor een te maken database/encyclopedie voor 
diagnostici, waarin gegevens over de meest voorko
mende 'allochtone' talen en de taalontwikkeling in 
die talen kunnen worden opgezocht. 

De eerste dag van de conferentie was bestemd voor 
de diagnostici van de spraak-taal-teams van 
Audiologische Centra (logopedisten, psychologen en 
andere disciplines) en werd besteed aan lezingen en 
een workshop. De ochtend van de eerste dag werd 
ingevuld met een workshop door mevr. H.W. 
Langdon, associate professor in communicatiestoor
nissen en -wetenschap, aan de San José universiteit 
te San José (California, USA). Mevrouw Langdon hield 
een workshop over het samenwerken met tolken bij 
het onderzoeken van jonge kinderen die een tweede 
taal moeten leren. Na een overzicht van de meertali
ge situatie in de Verenigde Staten en een globaal 
overzicht van de taalontwikkeling van tweetalige 
kinderen, werden er kenmerken geschetst van moge
lijke afwijkingen in het taalverwervingsproces bij 
deze kinderen. Een presentatie van onderzoeksme
thodes en testen werd gevolgd door een uitleg over 
het werken met tolken, waarbij zowel de rol van de 
tolk als die van de onderzoeker werd uitgediept. 
Een belangrijke aanbeveling was het werken met de 
zogenaamde BID-procedure: 

- Briefing : leg aan de tolk uit wat er gaat gebeuren, 
overleg over wat er gedaan gaat worden, en hoe. 

- Interventie 
- Debriefing: overleg met de tolk over hoe het ging, en 

hoe het een volgende keer beter zou kunnen. 

Voor een betere samenwerking met tolken is een 
goed protocol voor die samenwerking nodig en heb
ben de tolken een speciale cursus of opleiding nodig. 
Ook moeten de diagnostici getraind worden in de 
samenwerking met de tolken. Tot slot gaf mevrouw 
Langdon een aantal aanbevelingen ten aanzien van 
wensen voor de toekomst. Onder andere speciaal 
gecertificeerde tolken, vastleggen van best-practices 
en meer informatie over de taalontwikkeling in ver
schillende talen. 

Het middagprogramma bestond uit een drietal 
lezingen en een paneldiscussie. 
De eerste lezing, door dhr.J. Aarsen, projectcoördina
tor Sardes, behandelde taalkennis als hulp bij 
diagnostiek, met Turks in Nederland als voorbeeld. 
Hij vertelde onder andere dat het Turks een aggluti-
nerende taal is ('plaktaal'), waarbij één woord veel 
meer betekeniselementen bevat dan in het 
Nederlands het geval is. De zinslengte als criterium 
voor taalontwikkeling wordt daardoor minder relevant. 

Mevrouw M. Julien, klinisch linguïst, presenteerde 
haar visie op het linguïstisch en logopedisch onder
zoek, zoals dat plaatsvindt op het Audiologisch 
Centrum Den Haag van de Effatha Guyot Groep. 
Als het nodig is wordt de spontane taal in het 
Nederlands en in de andere taal geanalyseerd. 
De fouten die het kind maakt in beide talen, zowel in 
de morfosyntaxis als in de morfologie, semantiek en 
de pragmatiek, worden vergeleken, evenals de 
complexiteit van het taalgebruik. Bij het analyseren 
van de videoband van de vreemde taal gebruikt 
Mw. Julien de hulp van een tolk, die zij bevraagt om 
achter de benodigde gegevens te komen. Zij conclu
deert dat deze methode goede mogelijkheden biedt 
om tot een beter onderbouwde diagnose en advies te 
kunnen komen, maar wijst er ook op dat per kind 
meer tijd nodig is dan voor het onderzoek van een 
eentalig Nederlandstalig kind. Deze tijd is nu in veel 
gevallen nog niet beschikbaar. 
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De middaglezingen werden besloten met het verhaal 
van mevrouw N. Cavus-Nunes, logopedist. De inhoud 
van haar lezing had betrekking op de logopedische 
behandeling bij meer- en anderstaligen. Deze behan
deling is zeker mogelijk en nodig. Meertalige kinde
ren met specifieke taalstoornissen hebben deze inter
ventie juist extra hard nodig. Verder ging zij in op 
advisering aan ouders wat betreft het hanteren van 
de meertalige opvoedingssituatie thuis. 

Bij een paneldiscussie met de betrokken presentato
ren kwamen allerlei vragen naar voren als: 'Wat zou 
de rol van familie bij vertaling van onderzoek kun
nen zijn'; 'Welk advies geef je ouders met een ESM-
kind ten aanzien van emigratie naar het buitenland' 
en 'Kunnen in het buitenland gebruikte taaltesten 
niet in Nederland gebruikt worden?'. 

De middag werd feestelijk afgesloten met een caba-
retvoorstelling van Funda Müjde, die in haar voor
stelling nader inging op problemen en oplossingen 
rond meertaligheid en de multiculturele samenle
ving. 

De expertdag 
De dag daarop volgend vond de expertdag plaats; 
twee groepen maakten ieder een concept-projectplan 
ter verbetering van deze diagnostiek. 

De 'tolken' groep brainstormde over de eisen waar
aan een tolk zou moeten voldoen om optimaal te 
kunnen assisteren bij spraak-taal-onderzoek. De vol
gende onderwerpen kwamen hierbij aan de orde: 
Welke opleiding is noodzakelijk voor zowel tolken als 
diagnostici?, Welke kennis heeft een tolk nodig, 
welke eigenschappen en hoe zou een opleiding het 
beste georganiseerd kunnen worden? Aan de discus
sie in deze groep namen diagnostici van de spraak -
taal-teams deel en verder dhr. Y. Erramdani (onder
zoeker en testontwikkelaar, tevens tolk Berbers), 
maar ook vertegenwoordigers van de Tolkencentra. 

Een aantal eerste conclusies zijn vermeldenswaardig: 
- De AC-medewerkers moeten ook worden getraind in 

het samenwerken met een tolk. 
- Briefing van de tolk vooraf en debriefing achteraf is 

van het grootste belang voor het goed verlopen van 
spraak-taaldiagnostiek met behulp van een tolk. 

- De tolken hebben ook linguïstische kennis nodig 
voor hun taak: een lijst van veelvoorkomende 
termen zou handig zijn, maar is slechts een begin. 

- De selectie van de tolken moet gebeuren door de 
ervaringen in de praktijk: welke tolken kunnen 
bijvoorbeeld goed met kinderen omgaan en hebben 
enige theoretische taalkennis? De affiniteit met het 
onderwerp speelt ook een rol bij de geschiktheid 
van de tolk voor deze taak. 

Parallel hieraan overlegde de groep database/ency
clopedie/meetinstrumenten over facilitering van de 
diagnostiek door middel van digitale zoekmogelijk
heden voor diagnostici en anderen. Immers, als er 
hulp is van een getrainde tolk blijft het feit dat refe
rentiemateriaal beschikbaar moet zijn wat betreft de 
taal die het kind spreekt. Hierbij kan men denken 
aan kenmerken van de taal (o.a. fonologie, syntax), 
maar ook aan normen en indien mogelijk meet
instrumenten of aan gegevens over typische fouten 
die NT2-kinderen in het Nederlands maken, afhanke
lijk van de taal die zij thuis spreken. 
De groep denkt hierbij in eerste instantie aan drie 
soorten gegevensverzamelingen: 
ï. Een encyclopedie met o.a. gegevens over landen en 

talen, linguïstische gegevens van talen, meetinstru
menten, lopende onderzoeken. 

2. Een database met o.a. voorbeelden van fouten die 
(spraak-taal-gestoorde en zich normaal ontwikke
lende) NT2-kinderen maken in het Nederlands en 
in de thuistaal. 

3. Een chatbox/forum, waar ervaringen kunnen wor
den uitgewisseld en waar een deskundig panel kan 
worden geraadpleegd. 

Tot slot 
Beide groepen besloten de conceptprojecten nader uit 
te werken in projectplannen, zodat de uitvoering van 
deze plannen kan worden voorbereid. Concrete 
afspraken voor het vervolg werden gemaakt. 
De betrokkenen zijn enthousiast over het vooruitzicht 
dat, met een verbetering van de samenwerking met de 
tolken én een grotere toegankelijkheid van gegevens, 
de diagnostiek van deze doelgroep zal verbeteren. 
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KONINKLIJKE AURIS GROEP: NIEUWE SCHOOL VOOR 

AUDITIEF BEPERKTE KINDEREN 
In januari 2003 is in Rotterdam een nieuw schooltype 
gestart: de school voor auditief beperkte kinderen. 
Dit betekent dat op de huidige locatie van het Rudolf 
Mees Instituut dove en slechthorende kinderen samen 
onderwijs volgen. Dit onderwijs is aangepast aan hun 
auditieve en communicatieve mogelijkheden. 
Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen van 3 tot 12 a 
13 jaar in de Nederlandse Gebarentaal én in het gespro
ken Nederlands, al dan niet ondersteund met gebaren. 
Het doel van dit nieuwe schooltype is voor de kleiner 
wordende en veranderende groep leerlingen met een 
auditieve beperking de noodzakelijke expertise te bun
delen en te behouden en de mogelijkheden tot differen
tiatie in het onderwijsaanbod te vergroten. 
De reden van de verandering ligt in een kleiner wordende 
populatie kinderen met een verminderd gehoor. 
Daarnaast kan een aantal leerlingen steeds beter opge
vangen worden in het regulier onderwijs ten gevolge van 
de invoering van de "leerlinggebonden financiering" en 
de mogelijkheden van ambulante begeleiding. Bovendien 
worden steeds meer ernstig auditief beperkte kinderen op 
jonge leeftijd voorzien van een cochleair implantaat, 
waardoor zij betere mogelijkheden krijgen tot waarne
ming en verwerving van het gesproken Nederlands. 
Bij een nieuwe school hoort een nieuwe naam. 
Er is gekozen voor de naam: "Dr. M. Polanoschool". 

Dr. M. Polano, in het midden van de negentiende eeuw 
geneesheer te Rotterdam en later hoogleraar in de chi
rurgie te Leiden, had twee dove, zoniet ernstig slechtho
rende kinderen. Voor deze kinderen wilde hij in 
Rotterdam aangepast onderwijs verzorgen. 
Hij stelde een vergelijkend onderzoek in naar de gevolg
de methoden van onderwijs voor auditief beperkte kin
deren in Europa en kwam tot de conclusie dat de spreek-
methode zoals gevolgd op de school in Aken de meest 
geschikte was. Deze methode was gebaseerd op de denk
beelden van de Zwitserse arts J.C. Amman, in het mid
den van de achttiende eeuw. Polano vroeg de Akense 
leraar David Hirsch, die aanvankelijk als huisonderwij-
zer werd aangesteld, naar Rotterdam te komen. 
In het huis van Polano werden steeds meer dove kinde
ren opgevangen. Dit leidde in 1853 tot de oprichting van 
een school. Deze "Inrigting voor Doofstommen-
Onderwijs" kreeg bij het honderdjarig bestaan in 1953 
de naam "Rudolf Mees Instituut". Nu, 50 jaar later, zal 
de nieuwe school, waar net als 150 jaar geleden weer 
zowel dove als slechthorende kinderen opgevangen 
worden, genoemd worden naar de grondlegger van het 
onderwijs aan auditief beperkte kinderen in Rotterdam, 
Dr. M. Polano. De naamsverandering heeft onlangs 
feestelijk plaatsgevonden in het bijzijn van drie genera
ties nazaten van Dr. M. Polano. 

Inlichtingen over deze 
nieuwe vorm van 
onderwijs: 
Dr. M. Polanoschool, 
Witte Hertstraat 7, 

3067 CT Rotterdam, 
telefoon: 010 - 2047575 
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LANDELIJKE STUDIEDAG AMBULANTE 

BEGELEIDING 6 DECEMBER 

Ruim 250 ambulante begeleiders uit cluster 2 auditief 
en communicatief gehandicapte leerlingen bezochten 
op 6 december j.l. de landelijke studiedag. Voor het 
eerst was deze dag georganiseerd door de nieuwe 
stuurgroep ambulante begeleiding van Siméa, waarin 
zowel de stuurgroepleden van de voormalige VeBOSS 
als de VEDON (VEWAB) verenigd zijn. Deze uitbrei
ding was ook goed zichtbaar in het programma: een 
keur aan workshops waarin het aandeel voor ambu
lante begeleiders vanuit de doveninstituten flink gro
ter was dan de vorige jaren. 

Als thema was gekozen: "Er voor staan"! Dit thema 
werd via de eerste centrale lezing en verschillende 
workshops uitgewerkt naar aandacht voor: hoe pre
senteer je je als ambulant begeleider, wat is je grond
houding naar je publiek, hoe breng je je boodschap 
over en welke hulpmiddelen zijn daarbij goed bruik
baar. In de slotlezing werd aan de hand van een prak
tijkvoorbeeld duidelijk gemaakt dat met relatief wei
nig middelen uitstekende voorlichtingsmaterialen te 
ontwerpen zijn. 

Naast deze thematische uitwerking was er aandacht 
voor de volgende onderwerpen: De Ambulant 
Begeleider: "Haarlemmerolie of specialist op afroep?"; 
Ambulante begeleiding aan minder goed lerende kin
deren met hoor-, spraak- en/of taalproblemen; Doof is 
niet stom!; Kinderen met autisme spectrum stoornis
sen binnen de ambulante begeleiding. Hoe staat het 
ervoor?; Begeleiding ADHD-problematiek; Mijn dove 
kind hoort het goed; Dysfatische ontwikkeling; 
Een goed depot, je zal er maar voor staan; 
Woordvindingsmoeilijkheden;Terugplaatsings 
Ambulante Begeleiding (TAB); AB aan het jonge dove 
kind; De ambulant begeleider en het P.D.O.; 
Ambulante begeleiding en audiologische zorg. 
Al met al een goed gevuld programma in de uitste
kende locatie Jonkerbosch in Nijmegen. 

VACATURE 
BUREAU AUDCOM VERRICHT VOOR FENAC EN SIMÉA DE 
BELEIDSMATIGE, SECRETARIËLE, ORGANISATORISCHE 
EN LOGISTIEKE WERKZAAMHEDEN. 

VOOR ONS TEAM ZOEKEN WE NOG EEN: 

BELEIDSMEDEWERKER 

TAAKOMSCHRIJVING 

ALS BELEIDSMEDEWERKER BEN JE VERANTWOORDELIJK 

VOOR ZOWEL DE INHOUDELIJKE ALS ORGANISATORISCHE 

ONDERSTEUNING VAN DE BESTUREN SLMÉA EN F E N A C EN 

VOOR DE A A N DEZE BESTUREN VERBONDEN STUUR- EN 

WERKGROEPEN. HET WERK IS WISSELEND VAN INTENSITEIT, 

SOMS VERRASSEND EN ALTIJD ZEER DIVERS. 

FUNCTIE-EISEN: 

AFFINITEIT MET CLUSTER-2 EN HIERAAN GERELATEERDE 

ORGANISATIES. ERVARING I N HET (SPECIAAL) ONDERWIJS 

OF DE GEZONDHEIDSZORG IS EEN PRÉ. JE KUNT GOED 

OBSERVEREN EN BESCHRIJVEN EN MAAKT EEN BRUIKBARE 

VERTALING VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK EN A N D E R S O M , 

JE K U N T SOEPEL SCHAKELEN TUSSEN DE DIVERSE WERK

Z A A M H E D E N DIE WE UITVOEREN. JE HEBT DOORZETTINGS

VERMOGEN EN BENT STRESSBESTENDIG. JE HEBT EEN 

GOEDE MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE UITDRUKKINGS

VAARDIGHEID. JE HEBT M I N I M A A L H B O - N I V E A U . 

DE ARBEIDSVOORWAARDEN: 

DE FUNCTIE WORDT AANGEBODEN VOOR ÉÉN JAAR, VOOR 

32/36 UUR PERWEEK. BIJ GESCHIKTHEID WORDT HET 

CONTRACT OMGEZET IN ONBEPAALDE TIJD. HET BUREAU 

VALT ONDER DE CAO WELZIJN. OPNAME IN HET PENSIOEN

FONDS PGGM. BUREAU AUDCOM HEEFT EEN PRIMA 

PAKKET SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN, MET ONDER 

ANDERE EEN GUNSTIG PC-PRIVÉ PROJECT, FACILITEITEN 

VOOR KINDEROPVANG EN EEN SPAARLOONREGELING. 

GEÏNTERESSEERD? 

STUUR JE BRIEF MET MOTIVATIE SAMEN MET JE CV VOOR 

H A L F A P R I L N A A R M A R C O S T R I K , D I R E C T E U R B U R E A U 

AUDCOM, POSTBUS 222, 3500 AE UTRECHT, OF MAIL NAAR 

I N F O @ A U D C O M . N L ( O O K V O O R N A D E R E I N F O R M A T I E ) . 

mailto:info@audcom.nl


BOEKBESPREKING 

GEDRAGSPROBLEMEN EN HANDICAPS 
LEERBOEK SPECIALISTISCHE KINDERVERPLEEGKUNDE 

Onder redactie van Jan Mulder en 
Adri Westmaas 
Uitgave: Elsevier gezondheidszorg 
ISBN: 9035224957 

Het boek is bedoeld als leerboek en naslagwerk voor 
kinderverpleegkundigen en andere hulpverleners 
intra- en extramuraal, die te maken hebben met kin
deren met een handicap en/of gedragsproblemen. 
Een multidisciplinair team van auteurs heeft mede
werking verleend aan het totstandkomen van dit 
boek. Hun professie en expertise variëren van (kin-
derjverpleegkundige, docent, orthopedagoog, logope
dist, tot SPV-er, sociotherapeut, kinderarts, en ouder-
begeleiders. 
De twee kinderverpleegkundige redactieleden zijn 
werkzaam (geweest) binnen de kinderverpleegkunde, 
maar hebben ook in aangrenzende zorggebieden hun 
sporen verdiend. 

Het boek bestaat uit twee delen: Kind en 
gedrag(A) en Kind en handicap(B). 
In het eerste deel Kind en gedrag komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: kinderen in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, emotionele stoornissen, zindelijk-
heidsproblemen, eetstoornissen.onbegrepen klachten 
en ontwikkeling- en gedragsproblemen. Bij Kind en 
handicap worden besproken: algemene handicaps, 
motorische handicaps, auditieve en visuele handi
caps, problemen met eten, drinken en communicatie 
en verstandelijke handicaps. 

Als bijlage is er een Body Mass Index-lijst achter in 
het boek opgenomen. 
Elk hoofdstuk kent een inleiding en een ruim theore
tisch deel. In de specifiekere paragrafen wordt veel 
gebruik gemaakt van tabellen (vooral in boekdeel 
twee), en zo nu en dan van een casus. Aan het eind 
van elk hoofdstuk is een hoofdzakelijk Nederlandse 
literatuurverwijzing opgenomen, alsmede eventuele 
relevante websites en adressen. 
Het boek heeft een duidelijke, rustige, goed leesbare 
lay-out en het woordgebruik is prettig. Het is naast 
een overzichtelijk leerboek ook een toegankelijk 
naslagwerk door een (niet geheel accuraat) register, 
(bij de verwijzing van ADHD vergeet men de verwij
zing naar de farmacotherapeutica, ritalin) 

De eerste zin van het Woord vooraf biedt een ingang 
voor kritiek op dit leerboek: "de onderwerpen in dit 
boek lijken op het eerste gezicht weinig samenhang 
te hebben". Dit wordt direct daarna tegengesproken, 
maar het wordt niet voor niets benoemd: er is wel 
degelijk sprake van weinig samenhang tussen de 
relevante onderwerpen van de verschillende hoofd
stukken. Ook de diepgang van de informatie, de opzet 

Leerboek . 

per hoofdstuk, en de manier van vertel 
len laten zien dat er met verschillende 
auteurs per hoofdstuk is gewerkt. Er is 
kwaliteits- en visieverschil tussen de 
verschillende hoofdstukken. 
Dat betekent met name dat er enkele 
kwalitatief uitstekende hoofdstukken 
zijn opgenomen in het leerboek; heel 
duidelijk, uitgebreid en evenwichtig 
opgezet zijn in deel A: eetstoornissen, 
zindelijkheidsproblemen, en onbegre
pen klachten. Dit in tegenstelling tot 
het eerste, algemene hoofdstuk. Dit is 
een van de mindere door een eenzijdi
ge intramurale benadering van het 
kind in de kinder- en jeugdpsychia
trie, en door een niet logische, wat 
warrige opzet. Ook is een onderwerp 
als adoptie soms wat ongenuanceerd. 
In het hoofdstuk ontwikkelings- en gedragsproblemen 
wordt weinig ruimte gegeven voor een groot onder
werp als ADHD, zeker in vergelijking met Borderline 
stoornis op de kinderleeftijd. Een beetje onhandig en 
niet echt noodzakelijk lijkt de scheiding van informa
tie betreffende autisme en ADHD als ontwikkelings
stoornis of als gedragsprobleem bij verstandelijk 
gehandicapte kinderen. 

In deel B zijn de echt inhoudelijke hoofdstukken weer 
uitmuntend: volledig, genuanceerd en leesbaar. 
Hier zijn vooral de hoofdstukken betreffende visuele, 
auditieve en communicatieve handicaps prachtig. 
Het tweede deel van het boek lijdt met name onder 
een overvloed aan tabellen, hetgeen de leesbaarheid 
niet bevordert in een leerboek. De tabellen lijken niet 
noodzakelijk in de naslagwerkfunctie van het leer
boek. Het hoofdstuk kinderen met een verstandelijke 
handicap is minder overzichtelijk, en geeft weinig 
prioriteit aan veel voorkomende afwijkingen: bij syn
dromen krijgt het syndroom van Down (ca. 250 kin
deren per jaar in Nederland) niet veel méér aandacht 
dan het syndroom van Rett, Prader Willi of Williams 
(per afwijking ca. 10 kinderen per jaar). 

De punten van kritiek zijn echter van veel minder 
belang dan het feit dat dit een goed leerboek geeste
lijke gezondheidszorg voor de opleiding specialisti
sche kinderverpleegkunde is. Ook voor hulpverleners 
in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, kinder
artsen, jeugdartsen en voor hen die werken in dagop
vang of residentiele zorginstellingen voor kinderen 
en jeugdigen is het een fraai leer/leesboek en naslag
werk. 

Dr. I. Jenniskens-Bruins - kinderarts 

rpieegkunde 
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COLUMN 

Waarom hebben de kinderen in onze groep allemaal vingerhandschoenen? Bestaan er geen wantjes meer? 
Waarom is de winter zo grillig? De ene week is het pittig vriesweer en de week daarop stijgt 
het kwik tot ver boven nul!! Vanwaar deze vragen? 
Omdat Bilal (zoals zo veel autistische kinderen) graag weet waar hij aan toe is, hij houdt 
niet van veranderingen. 
Hij komt op de eerste echte koude ochtend van deze winter getooid met een dikke 
jas, muts, shawl en vingerhandschoenen lekker warm ingepakt bij ons aan. 
Niets aan de hand. Om half elf gaan we naar buiten en het kost wat tijd om al 
die vingertjes in de goede gaatjes te krijgen. (En dan hebben wij maar vijf 
kinderen, ik hoor alle kleuterjuffen al lachen om mijn gezeur....) 
Twee dagen is het koud en dan slaat het weer om en is het 
beduidend warmer. Maar Bilal komt volledig ingepakt bij ons 
binnen. Klaar voor de Noordpool! 
"Je hoeft geen handschoenen meer aan" zeg ik opgewekt als we 
's morgens naar buiten gaan," het is niet meer koud"! 
"Moet wel" zegt hij in paniek en dan zitten we meteen midden in 
het dilemma. Toegeven en aantrekken de hele handel? Dan hebben 
we nu rust maar verleggen we het probleem naar vanmiddag. Ik ben voor de 
directe confrontatie en zeg beslist" Nee, we doen ze in de tas, het is niet meer koud." 
(Ik maak er overtuigende gebaren bij in de hoop dat die helpen.) 

Gebrul, gekrijs, dikke tranen want dat Bilal daar goed in is weet u nog van mijn vorige verhaal. Ik probeer hem 
nu zo veel mogelijk te negeren en help de andere kinderen naar buiten. Ondertussen kijk ik vanuit mijn ooghoe
ken hoe het arme kind dit leed oplost. Hij kent mij intussen goed genoeg om te weten dat "nee" ook echt "nee" 
blijft en na een minuut of wat rent hij langs mij heen de trap af naar beneden om buiten te gaan fietsen. 
Door het oponthoud zit er helaas wel iemand anders op zijn geliefde fiets en hij stort zich onmiddellijk ter aarde 
en huilt weer bittere tranen. Je hart breekt ervan. Meike kan er ook slecht tegen en staat de fiets lief aan hem af. 
Zonder een woord van dank pakt Bilal de fiets, veegt zijn snot en tranen weg en alles is weer zonnig en goed 
voor hem. Begrijpt u nu waarom ik een hekel heb aan de grillige winter? Want de week daarop moeten de hand
schoenen echt weer aan. Bitter koud. En de week daarna...enz. enz. 
Er is veel leed bij ons deze winter... 

Dorothée 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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Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra 

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 
EEN SLECHTHORENDE KIND IN HET REGULIERE ONDERWIJS 

2003, l l e druk, 28 pagina's 
HET AUDIOLOGISCH CENTRUM 
2002, 4e druk, 24 pagina's 
HOREN MET ÉÉN OOR 
2003, 7" druk, 24 pagina's 
KINDEREN MET EEN HOORTOESTEL 
2002, 4" druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET LUISTERPROBLEMEN 
2003, I e druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET SPRAAK- EN TAALPROBLEMEN 
2003,1e druk, 36 pagina's 
LEIDRAAD VOOR HOORTOESTEL GEBRUIKERS 
2002 13' druk, 36 pagina's 
OUDEREN EN SLECHTHORENDHEID 
2003, 5° druk, 28 pagina's 
PLOTS- EN LAATDOOF 
2000, 1" druk, 24 pagina's 
SLECHTHORENDE PEUTERS 
2002, 2- druk, 28 pagina's 
SLECHTHORENDHEID OP HET WERK 
1998, 1» druk, 20 pagina's, plus Arbo-wet, 1998 
SPREKEN, TAAL EN LUISTEREN BIJ KINDEREN 
MET EEN TIJDELIJK VERMINDERD GEHOOR 
2000, 3" druk, 32 pagina's 
TECHNISCHE HULPMIDDELEN VOOR SLECHTHORENDEN 
2003, 3" druk, 36 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, 1" druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. TURKS / NEDERLANDS 
2001, 1" druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN, ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ENGELS/ NEDERLANDS 
2001, 1° druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. TURKS/ NEDERLANDS 
2001, 1 ' druk, 44 pagina's 

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 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie, 
Jaargang j$, februari 2003, nummer 2 
Logopedie beperkt zich niet tot werken in een kamer
tje in de een op een situatie. In een tweetal artikelen 
wordt in dit tijdschrift ingegaan op het werken in 
groepen. J. Krispijn, Werken met groepen 
De auteur gaat in op het werken in groepen. 
Wat betekent het werken in een groep voor de deel
nemers en hoe is dit vanuit een theoretisch perspec
tief te verklaren? 
Het werken in een groep heeft veel voordelen, aldus 
de auteur maar zeker ook nadelen. Voor een behan-
delgroep zijn belangrijke aspecten: is naast de 
samenstelling en de continuïteit ook het juiste aantal 
deelnemers van belang. J. Krispijn geeft aan dat het 
er ongeveer 8 moeten zijn voor een optimaal thera
peutisch effect. Voordelen van het werken in een 
groep zijn onder andere: het vinden van herkenning 
bij elkaar, het steunen van elkaar. Als nadelen noemt 
de auteur bijvoorbeeld; het op dezelfde tijd en plaats 
bij elkaar krijgen van de groep. 
Een groepsproces doorloopt, onafhankelijk van het 
soort groep altijd een aantal fasen. 
Naast die fasen in de ontwikkeling van een groep zie 
je ook dat groepsleden zich met elkaar meten en ver
gelijken. Dit kan een gunstig effect op de groep heb
ben en daardoor op het groepsproces. 
Samenvattend noemt Joke Crispijn het werken in 
groepen verrassend, boeiend en stimulerend. 

I. De Wit, A. van Dijk, M. Goddijn, K. Koot, 
Groepswerk: praktijkvoorbeelden 
In dit artikel gaan de auteurs in op een aantal concre
te invullingen van het werken in groepen. 
Ingrid de Wit beschrijft de intensieve samenwerking 
tussen ouders en therapeut bij stottertherapie voor 
jonge kinderen. De ouders worden door de therapeut 
gestimuleerd samen te praten. De ervaring is dat 
ouders sneller geneigd zijn iets in de praktijk toe te 
passen wanneer zij dit zelf bedacht hebben of van 

een andere ouder hebben gehoord dan wanneer de 
therapeut ze dit aangeeft. Het tweede gedeelte van 
dit artikel is verzorgd door logopedisten van de 
Alexander Roozendaalschool. Zij beschrijven de 
groepslessen taal die door de logopedisten samen 
met de leerkrachten worden gegeven. Centraal bin
nen deze groepslessen staat communicatie. 
Groepslessen zijn bij uitstek geschikt voor het oefe
nen van taalgebruiksaspecten.Door de samenwerking 
tussen leerkracht en logopedist krijgt de leerkracht 
beter zicht op de spraak-taalontwikkeling van de kin
deren. De logopedist krijgt informatie over het functio
neren van het kind in de groep. Door te observeren 
kunnen leerkracht en logopedist elkaar feedback 
geven over hun functioneren. 

Horen, 30e jaargang, 
november/december 2002, nummer 6 
Nic van Son, Het cochle-
air implantaat, de 10 
grootste misverstanden 
Al sinds 1985 wordt in 
Nederland cochleaire 
implantatie toegepast. 
Toch bestaan er nog 
steeds misverstanden 
over. In dit artikel wordt 
aan de hand van een tien
tal stellingen cochleaire 
implantatie onder de loep 
genomen. 

Nic van Son, Over werk gesproken; De carrière van 
een slechthorende bakker 
Dit artikel beschrijft de carrière van Patrick Coenen, 
vanaf zijn geboorte slechthorend. 
Hij bezocht het speciaal onderwijs, de huishoud
school en vervolgens de bakkersopleiding. 
Daarna ging hij werken in de bakkerij van een Albert 
Heijnfiliaal. Nu geeft hij daar leiding aan een team 
van elf mensen. 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

Deafness and Education 
International, 4 (3), 2002 
Dit Britse tijdschrift bevat 
een artikel van Heather 
Fortnum en collega's van de 
Universiteiten van 
Manchester en Notting
ham. Het artikel is getiteld 
"Hearing-impaired child
ren in the UK: Education 
setting and communica
tion approach". 

DEAFNESS&i 

Het in dit artikel beschreven onderzoek heeft uitge
wezen dat er in het Verenigd Koninkrijk ruim 17.000 
kinderen zijn, geboren tussen 1980 en 1997, die een 
tweezijdig hoorverlies hebben van minimaal 40 dB 
voor het beste oor. Over ruim 12.000 van deze kinde
ren zijn gegevens verzameld, afkomstig van onder
wijsgevenden. De data in het onderzoek beschrijven 
de invloed van kindkenmerken op de onderwijsset-
ting en de benadering van de communicatie. 
Een geringer gehoorverlies, een cochleaire implant, 
de afwezigheid van bijkomende ontwikkelingspro
blemen en vrouwelijke sekse zijn alle onafhankelijk 
van elkaar verbonden met onderwijssettings die 
lagere niveaus van ondersteuning met zich brengen 
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(dus eerder regulier dan speciaal) en met communica
tiebenaderingen die een geringere gebarencomponent 
kennen. De data zijn karakteristiek voor de populatie 
van slechthorende en dove kinderen in het primair en 
secundair onderwijs in het Verenigd Koninkrijk in 
1998. Het verzamelen van de beschreven data heeft tot 
doel te dienen als een referentiepunt om de impact 
van toekomstige wijzigingen in het onderwijsbeleid en 
de onderwijspraktijk te beoordelen. 

Het tijdschrift bevat ook een artikel over "The value 
systems of deaf and hearing adolescents". Het artikel 
is geschreven door Bellin en Stephens, werkzaam aan 
de Universiteit van Cardiff, respectievelijk het 
Universital Hospital of Wales. Het waardesysteem 
van dove en horende pubers is onderzocht om te ach
terhalen in hoeverre dove pubers zich gemarginali
seerd weten. Men heeft onderzocht in hoeverre het 
waardesysteem van dove pubers verschilt van elkaar, 
in hoeverre het overeenkomt met het waardesysteem 
van horende pubers, in hoeverre het wellicht over
eenkomt met het waardesysteem van een minder
heid van horende pubers en in welke gevallen er 
sprake is van significante verschillen tussen dove en 
horende pubers. 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat marginalisatie 
van dove pubers niet zo wijd verbreid is als verwacht 
werd. In vele facetten komen hun waarden overeen 
met die van horende pubers. Toch zijn er specifieke 
aspecten aan hun waarden te onderkennen die 
maken dat de auteurs vragen om aandacht voor ken
merken van een dovenidentiteit. 

The Volta Review, 
102 (4), 2002 
De uitgave van dit tijd
schrift betreft deze keer 
een monografie, in zijn 
geheel gewijd aan de 
resultaten van cochleaire 
implantatie (Cl) bij kin
deren en volwassenen. 
Centraal staan de 
spraakperceptie en 
-productie en de ver
werving van gesproken 
taal. 

Alle 11 bijdragen in deze monografie zijn gebaseerd 
op het onderzoekswerk van het CI-team van de 
Indiana University School of Medicine in de VS. 
De redactie is in handen van Richard Miyamoto en 
Steven Chin. De monografie bevat onder andere een 
artikel van Karen Kirk en collega's, getiteld "Cochlear 
implantation in young children: effects of age at 
implantation and communication mode". Het artikel 
gaat in op de invloed van een CI op de spraakpercep
tie (een eenvoudige taak van open spraakverstaan), 
het taaibegrip en de taaiproductie van 106 geïmplan
teerde kinderen in Indiana. Van deze kinderen wer
den 56 opgevoed en onderwezen met behulp van 

gesproken taal, de overige 50 kinderen maakten 
gebruik van Totale Communicatie. Onder Totale 
Communicatie wordt in dit onderzoek verstaan het 
simultaan gebruik van gesproken Engels en gebaren. 
Beide groepen werden vervolgens onderverdeeld in 3 
leeftijdsgroepen, afhankelijk van wanneer de implan
tatie had plaatsgevonden. Onduidelijk is in hoeverre 
de orale en de TC groep werkelijk vergelijkbaar zijn. 
Zo worden er geen gegevens verstrekt over de onder
wijsprogramma's, noch over de achtergronden van de 

ouders. 
Uit de gepresenteerde gegevens blijkt dat de in 
gesproken taal onderwezen kinderen significant 
hogere scores halen op een taak voor open spraakver-
staan dan de kinderen die gebruik maken van Totale 
Communicatie. 
Dit effect van wijze van communicatie wordt echter 
niet aangetroffen als het gaat om taaibegrip en taai
productie. Bij het spraakverstaan kinderen die op de 
leeftijd van 5 jaar of ouder geïmplanteerd zijn beter 
dan jongere kinderen. Dit verschil is precies omge
keerd als het gaat om taalvaardigheid. Kinderen die 
voor hun 2e verjaardag werden geïmplanteerd ver
toonden een significant snellere groei van de recep
tieve woordenschat dan later geïmplanteerde kinde
ren. Ook hun taaiproductie was superieur. 

Een ander interessant artikel van de hand van 
Miranda Cleary en collega's heeft als titel "Working 
memory spans as predictors of spoken word recogni
tion and receptive vocabulary in children with 
Cochlear Implants". Uit onderzoek naar het functio
neren van het werkgeheugen voor auditieve stimuli 
bij geïmplanteerde dove kinderen in een Totale 
Communicatie of in een orale setting, blijkt dat de 
bijdrage van het werkgeheugen aan de verwerving 
van taalvaardigheden varieert, afhankelijk van de 
communicatiewijze van het kind en het abstractie
niveau van het taalaspect dat onderzocht wordt. 
Het onderzoek wijst uit dat een bepaald deel van de 
tot op heden onverklaarde variatie in de herkenning 
van gesproken woorden en in het taaibegrip van kin
deren met een Cl, verklaard kan worden door indivi
duele verschillen in cognitieve processen. 
De auteurs stellen dat de wijze waarop geïmplanteer
de jonge kinderen fonologisch representaties van 
gesproken woorden coderen en manipuleren in het 
werkgeheugen van invloed is op de ontwikkeling van 
gesproken taal. 
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Website: 

Meer informatie, met screens

hots en video van het project is 

te vinden op de 

projectwebsite: 

http://readmylips.hku.nl. 

NIEUWSMARKT 

Read my lips 
Studenten van European Media Master of Arts in Interactive Mul t i Media 

van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht maakten een cd-rom waarmee 

doven en slechthorenden het liplezen kunnen oefenen. De cd-rom is op 30 

januari tijdens de Projectenmarkt gepresenteerd. 

De unieke cd-rom stelt doven en slechthorenden in de gelegenheid te oefe

nen in spraakafzien bij verschillende sprekers in nagebootste dagelijkse 

praktijksituaties. Behalve de vaste oefeningen kan de gebruiker zelf oefenin

gen toevoegen. Mensen uit de omgeving kunnen zo betrokken worden bij 

het beter leren spraakafzien. Een gevarieerd en persoonlijk oefenprogramma 

is hiermee binnen bereik. De gebruiker kan op verschillende niveau's een 

oneindig aantal oefeningen doen. Een team van vijf HKU- studenten stelde de 

eigentijdse en vernieuwende cd-rom samen. 

De Faculteit Kunst, Media & Technologie maakt deel uit van de Hogeschool 

voor de Kunsten Utrecht. Het European Media Master of Arts (EMMA)-pro-

gramma is bedoeld voor jonge professionals met een relevante achtergrond in 

opleiding of beroep, die hun vakmatige en professionele vaardigheden verder 

willen ontwikkelen. 

VIDEOPRODUCTIE 

OVER WOORD-

VINDINCSMOEI-

LIJKHEDEN 

Een video die leerkrachten en 

ambulante begeleiders des

kundiger moet maken in het 

herkennen en omgaan met het 

probleem van woordvindings-

moeilijkheden. Dit is het resul

taat dat medewerkers van de 

dienst ambulante begeleiding 

en de sectie logopedie van De 

Weerklank uit Leiden voor 

ogen stond. De video toont 

opnamen van logopedische 

behandeling van leerlingen 

met woordvindingsproblemen. 

Ook bevat de video het relaas 

van een volwassene over de 

gevolgen van de problematiek 

ten aanzien van relaties met 

haar omgeving. Behalve als 

hulpmiddel voor begeleiders is 

de band ook te gebruiken als 

voorlichtings- en scholingsma

teriaal in het buiten het speci

aal onderwijs. De video bevat 

eveneens een 

PowerPointpresentatie en een 

reader met achtergrondinfor

matie. 

Inlichtingen: De Weerklank, 

dienst Ambulante Begeleiding, 

071 - 5727859 

FODOK START MG PLUS-PROJECT 

Op 1 januari is bij de FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) een nieuw project, het 

Mgplus-project voor meervoudig gehandicapte doven van start gegaan. Het project, dat to t januari 2006 duurt , is 

financieel ondersteund door de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten (NKGG), de Stichting 

Kinderpostzegels Nederland, de Stichting VSB-fonds, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en de 

Rabobank Foundation. 

Een eerder project, Zorgaanbod verstandelijk gehandicapte doven', liep in 2002 af. Aan het licht kwamen onder 

meer de complexe problematiek van meervoudig gehandicapte doven met een stoornis in het autistisch spec

t rum en de onbekendheid van hulp- en zorgverleners met de achtergronden en behoeften van allochtone cliën

ten. Ook is een grote behoefte gesignaleerd aan begeleiding en informatievoorziening bij ouders. Verder blijkt een 

op de doelgroep toegespitste aanpak van seksuele voorlichting gewenst, evenals de problematiek van seksueel 

misbruik waar ook meervoudig gehandicapte doven mee te maken kunnen hebben. 

Drie deelprojecten 

Het nieuwe Mgplus-project bestaat uit drie deelprojecten, elk met een eigen ter zake kundige begeleidingscom

missie. De doelstellingen van de deelprojecten: 

- het instellen van een centraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders en andere familieleden van meer

voudig gehandicapten (deelproject Netwerk); 

- het ontwikkelen van richtli jnen op het gebied van seksuele voorlichting en preventie, signalering en aanpak van 

seksueel misbruik (deelproject Seksualiteit); 

- het onderzoeken van ondersteuningsbehoeften van meervoudig gehandicapte doven van allochtone afkomst en 

hun ouders (deelproject Allochtonen). 

Het juiste hulpmiddel vinden via het HIC 
Sinds 11 december 2002 is het Hulpmiddelen Informatie Centrum (Het HIC) via internet geopend voor bezoekers. 

Via www.hethic.nl kan de zoeker onafhankelijke informatie vinden over (medische) hulpmiddelen. De site laat zien welke 

mogelijkheden er zijn op het gebied van hulpmiddelen, van leveranciers, vergoedingen en wet- en regelgeving. Ook krijgt 

de bezoeker inzage in de persoonlijke mogelijkheden tot kiezen. De voorzitter van de het HIC vertolkte de betekenis van 

het medium bij de opening in Assen aldus: "Gebruikers van hulpmiddelen krijgen nu waar ze decennia lang om hebben 

gevraagd De markt voor hulpmiddelen moet een normale markt worden. 

Alle zorgverzekeraars beweren dat de klant bij hen centraal staat. 

Het HIC daagt hen uit dat te bewijzen." Momenteel telt de database bij het HIC al 

35.000 hulpmiddelen. Vijft ig procent van de markt is in kaart gebracht. 

Het HIC breidt het productenaanbod verder uit. Het aantal fabrikanten met een 

programma van hulpmiddelen zal toenemen, belooft het HIC. In stappen wil de 

organisatie komen tot lijsten met vraagstellingen die de consument kan hanteren in 

gesprekken met verwijzers en verstrekkers. JV ' fe M4P* 

het m Êm%m 
Het HIC houdt zich aanbevolen voor tips en suggesties via info@hethic.nl 
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NIEUWSMARKT 
• 

SPEEL-MEE-CD 
'ALS JE ZIET WAT JE DOET, WEET JE HOE HET MOET!' 

Een uniek hulpmiddel om kinderen te laten spelen 

Kinderen met autistisch spectrumstoornissen ondervin

den vaak moeite bij het invullen van hun vrije t i jd . 

Bij Sint Marie in Eindhoven krijgen deze kinderen volgens 

een nieuwe methodiek speltraining. 

Daarbij maken de kinderen gebruik van spelkaarten voor 

binnen- en buitenactiviteiten, koken en knutselen. 

Sint Marie heeft de spelkaarten nu ook op cd-rom 

uitgebracht. Het spelmateriaal nodigt -ook andere dan 

kinderen met communicatiestoornissen- uit tot spelen. 

In de vorm van een groepsbehandeling leren kinderen 

met autistisch spectrumstoornissen om te gaan met de 

keuzes die ze moeten maken. Ook krijgen zij hand

reikingen en voorbeelden voor mogelijke activiteiten. 

Eenvoudige tekeningen helpen de speler stap voor stap 

verder. De cd-rom bevat bijna 80 activiteiten van de in 

totaal 200 beschreven activiteiten. Sint Marie wi l de kaar

ten beschikbaar maken voor onder meer gezondheidsin

stellingen, ouderverenigingen, scholen en clubs. 

De Speel-mee-cd 'Als je ziet wat je doet, weet je hoe het 

moet ' is te bestellen via de website van Sint Marie 

www.s intmar ie.n l ; kosten g 11,50 inclusief verzendkosten. 

Sint Marie 
Centrum voor Auditief en Communicatief Beperkten 

Rini Busschers 040 241 35 15 

Postbus 1447 5602 BK Eindhoven 

INSTITUUT M M 

SINT MARIE 
OPROEP VOOR LOGOPEDISTEN, LINGUÏSTEN EN 

SPRAAK/TAALPATHOLOGEN VAN ESM-SCHOLEN 

BESTE C O L L E G A ' S , U n D [ T O t 7 i r M F T HET V O L G E N D E PROJECT: HET B E V O R D E R E N V A N DE 

OP ST. MARIE ,N EINDHOVEN ZIJN WE SAMEN MET SCHOOL DE H ° ™ * ™ ™ ™ l ™ o t i l s D A T HET W,EL MISSCHIEN OP MEER-
WOORDVINDiNC VAN KINDEREN MET TAALONTWIKKEUNGSPROBLEM N. OMDAT HET ZOND Q Q K B E Z | C „„ £ £ N 

DERE PLAATSEN TEGELIJK WORDT UITGEVONDEN, HEB ,K DE VOLGEND E RAAG. Z JN JULLIE OF^S ^ ^ 

PROJECT "WOORDVINDING"? ZO JA, WILLEN JULLIE MIJ DIT DAN S.V.P LATEN WETEN, DAN NfctWIP * 

GAARNE N A A M EN TELEFOONNUMMER (EVENTUEEL E-MA,LADRES) VAN CONTACTPERSOON DUIDELIJK VERMELDEN. 

BIJ VOORBAAT DANK VOOR JULLIE MEDEWERKING, 

MET VRIENDELIJKE GROETEN, 

E S T H E R V A N V E L Z E N , L O G O P E D I S T - S P R A A K / T A A L P A T H O L O O G 

ST. MARIE POSTBUS 1447 5602 BK EINDHOVEN 

TEL. 040-2413515 (DINSDAG EN DONDERDAG) 

EMAIL: E . V . V E L Z E N @ S I N T M A R I E . N L 

MAILINGLIJST 
VOOR 
'PLOTSDOVEN' 
Plotseling of geleidelijk doof 
worden heeft verstrekkende 
gevolgen. De Stichting 
Plotsdoven geeft betrokkenen 
de mogelijkheid om via een 
mailinglijst elkaar te 
informeren, ervaringen uit te 
wisselen en vragen te stellen 
over doof worden en doof 
zijn. Het initiatief is door de 
Stichting Plotsdoven 
genomen op verzoek van 
plotsdoven. 

Aanmelden voor de mailing
lijst kan door het sturen van 
een leeg mailtje (zonder tekst 
en onderwerp) naar 
plotsdoof-laatdoof-subscribe@ 
yahoogroups.com 
Na verzending volgt een 
bevestiging. 

Elk lid van de mailinglijst kan 
een mail sturen nar het mail
adres: plotsdoof-laatdoof® 
yahoogroups.com 
De mail vindt dan automa
tisch zijn weg naar de overige 
leden van de mailinglijst. 
Meer informatie is te 
verkrijgen via 
www.stichtingplotsdoven.nl 

© 
Telefonische 
hoortest 

N a t i o n a l e 

HOOR 9 STICHTING 

Het Audiologisch Centrum van het VU introduceerde op 14 januari bij de AVRO een 

telefonische hoortest. Voor een groeiende groep jongeren en werkenden en ouderen 

die hinder ondervinden van een afnemend gehoor ontwikkelde het Centrum de 

Nationale Hoortest. Deze test is bedoeld om snel en eenvoudig de kwaliteit van het 

gehoor te achterhalen. Gebruikers zijn in staat om thuis het gehoor te meten. Bij de 

test worden cijfers gesproken. Na het intoetsen van het nummer 0900 4560123 

(€ 0,35 per minuut) krijgt de beller verbinding met een computer. De beller wordt 

gevraagd naar de leeftijd en het eigen telefoonnummer. Vervolgens krijgt deze de 

instructie om het gehoor te beoordelen met een cijfer tussen 1 en 9, tussen slecht en 

ui tmuntend. Dan gaat de test van start. De beller krijgt een aantal keren drie cijfers 

achter elkaar aangeboden, met achtergrondruis. Na iedere keer toetst de beller de 

waargenomen combinatie in na een pieptoon. De moeilijkheidsgraad neemt toe. 

Na tw in t ig combinaties volgt de uitslag van de test. 

Voor informatie: www.vumc.nl /kno/audiologie/ 

Als de test onvoldoende is krijgt de beller het advies een audicien te 

bezoeken. Deze neemt gratis een uitgebreidere test af. Mogelijk 

volgt dan een advies to t het bezoeken van de huisarts. Deze ver

wijst mogelijk door naar een KNO-arts of Audiologisch Centrum. 
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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 

• Mw. M.C. Bruins 

• Dhr. H. Knoors 

• Dhr. D. Hoeben 

Dhr. A. Koele 

Dhr. F.C.M. Mollee 

Dhr.W. Geurts 

Mw. A.E. Bron 

Dhr. P. van Veen 

Mw. C. Slofstra-Bremer 

Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht, 

Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92 

Email vanhorenzeggen@audcom.nl 

(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 november van het lopende jaar uw abonnement 

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

AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 

Postcode Plaats 

1816MB 
1323 BP 
3815 DP 

1105AZ 
1081 HV 

1062 BE 
4624 VT 
4811 SW 
2501 CV 
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 
5025 JB 
3500 AE 

3584 CX 

3584 EA 

3563 CM 
5912 BL 
8011 GC 

Alkmaar 
Almere 
Amersfoort 

Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Bergen op Zoom 
Breda 
Den Haag 
Eindhoven 

Eindhoven 
Goes 
Groningen 
Hengelo 
Hoensbroek 
Leeuwarden 
Leiden 

Maastricht 

Nijmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdom 
Sint-Michielsgestel 
Tilburg 
Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 
Venlo 
Zwolle 

Naam 

Audiologisch Centrum Holland Noord 
De Klimop 
Audiologisch Centrum Amersfoort 
Prof. J.J. Groen Stichting 
AMC KNO Audiologisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis VU 
Audiologisch Centrum Amsterdam 
AC Bergen op Zoom 
Audiologisch Centrum Breda 
Haogs Audiologisch Centrum Effotha 
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 von het 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis Maastricht 
Audiologisch Centrum van het 
St. Radboudziekenhuis Nijmegen 
Audiologisch Centrum Erasmus 
universitair Centrum Rotterdam 
Gehoor- en Sproakcentrum (kinderen) 
Stichting Audiologisch Centrum Rotterdam 
Diagnostisch centrum Viataal 
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 
Venlo Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 

Adres Telefoon Fax 

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

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

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

P. Debyelaon 25, PB. 5800 043-3877580 043-3875580 

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

Dr. Molewaterplein 40 010-4633290 010-4634240 

AZR-Sophin kinderziekenhuis P.B. 2040 010-4636073 010-4636472 
Ammanplein 8 010-4132280 010-4149483 
Theerestraat 42 073-5588111 073-5588440 
Korvelseweg 61 013-5362042 013-5361104 
Postbus 222 030-2769902 030-2712892 

Heidelbergloan 100 030-2507720 030-2522627 
P.B. 85500, 3508 GA Utrecht 
Lundlaan 6 030-2504902 030-2505314 
Postbus 85090, 3508 AB Utrecht 
Soo Paolodreef 1 030-2617340 
St. Maortensgasthuis Tegelseweg 210 077-3205097 
Oosterlaan 20 038-4218711 038-4255321 

E-mail 

klimop@x4all.nl 
secretoriaat@profgroenstichting.nl 

oudiologie@vumc.nl 

saco@effathaguyot.nl 

acb@actilburg.nl 
acdenhaag@ocdenhoag.nl 
info@ac-eindhoven.nl 

info@sintmarie.nl 

info@acrwente.nl 
ac-hoensbroeck@och.nl 
acfinfo@acfriesland.nl 
audc@lumc.nl 

vandervelden@audi.azr.l 

aukes@knos.azr.nl 
info@ammon.nl 
DC@Viataal.nl 
info@actilburg.nl 
info@fenac.nt 

venlo-ac@zonnet.nl 
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INSTITUTEN EN SCHOLEN VOOR COMMUNICATIEF EN/OF AUDITIEF GEHANDICAPTE 

Postcode Plaats 

3814 TL 
3815 KZ 
1062 CJ 
1062 CJ 
1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
6824 CL 
6823JC 
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 
5271 GD 
5271 GD 
3523 CL 
3523 HB 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
3513EM 
3571 XH 
5263 EE 
5261 LB 
2716 KS 
8022 D2 
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-Giavenh. 
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. 
St-Michielsg. 
St-Michielsg. 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Vught 
Vught 
Zoetermeer 
Zwolle 
Zwolle 

Naam 

ACC Prof. Groenschool 
ACC Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendoalschool 
Mar. Hermusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
Centrum "De Winde" 
Dienst Ambulante Begeleiding SEC 
De Spreekhoorn 
Lesplaats Dordrecht (Kon Ammonstichting) 
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 
Prof. Huizingschool - S.O. 
Het Maatman - V.S.O. 
Zorgcentrum de Cirkelboog 
De Kring 
de Kring - V.S.O. 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- zorginstelling 
Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effatha Guyot Groep 
Guyotschool voor S0 
Guyotschool voor VSO 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklonk - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt • V.S.O. 
De Open Cirkel -zorginstelling 
Kon. Ammonstichting 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
Amman College - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
Dr. M. Polanoschool 
Ammancollege -V.S.O 
Auris dienstverlening 
Zorgcentrum Rotterdam 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Viotaal 
CVO Compas-VSO 
Rafael (doofblinden) 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord-VSO. 
ACC Bertha Muller school 
ACC De Taaikring 
ACC Alfonso Corti school - V.S.O. 
Effatha Guyot Groep 
Het Klankbeeld 
C00 Talent 
Moriëlla 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effatha Guyot Groep 

Adres 

Kortenaerstraat 10 
Fürglerplein 7-8 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Jan Tooropstraat 1 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Rosendaolsestraot 483 
Bonte Wetering 89 
Dirk Hartogstraat 10 
W Pyrmontweg 20 P.O. 132 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Leuvenlaan 23 
Postbus 667 
Postbus 667 
G J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
RobijnstraatlOO 
Obrechtstroat 4 
IJsbeerstraot 31 
Nijlpaardstraot 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Ammanplein 6 
Pierre Baylestraat 2 
Kroayeveldstraat 2 
Malmöpod 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 91030 
Witte Hertstraat 1 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtslaon 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Theerestraot 42 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaon 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Oudenoord 115 
Cohenlaon 6 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Zalkerbos 330 
Jan Buschstraot 6 
Postbus 1329 

Telefoon 

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 
073-5588182 
073-5588245 
030-2525000 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
030-2398006 
030-2734827 
073-5588552/557 
073-5588651 
079-3294500 
038-4554400 
038-4268590 

Fax 

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 
030-2398015 
030-2940836 
073-5588516 
073-5588615 
079-3294600 
038-4218088 
038-4268599 

E-mail 

accpgs@occ-expertise.com 
accpgs@acc-expertise.com 
prof.h.burgerschool@wolmail.nl 
ammanschool@effathaguyot.nl 
ammanschool@effathaguyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
hermusschool@effathaguyot.nl 
ambulantezorgnh@effathaguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 

info@spreekhoorn.nl 
lesploatsdordrecht@amman.nl 
info@skelp.nl 
dienstverlening@occ-expertise.com 
info@sintmarie.nl 
dehorst@iaehv.nl 
beemden@iae.nl 
leuven@ioe.nl 
VSO@iaehv.nl 
leuven@iae.nl 
k.vanheesbeen@stg-maatman.nl 
a.tenijenhuis@stg-maatman.nl 
Enschede@ivd.nl 
kring@zeelandnet.nl 
kring@zeelandnet.nl 
cor-emous@planet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

degraafschool@effathaguyot.nl 

info@effathaguyot.nl 
vangilse@knoware.nl 

info@effathaguyot.nl 
info@effathaguyot.nl 
a.haubrich@mgrhanssen.nl 
j.daamen@deweerklank.nl 
weerklank@tip.nl 
martbeek@telebyte.nl 
vso.de.marwindt@tip.nl 

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

ambulantebegeleiding@amman.nl 

school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@viataal.nl 
compas@viataal.nl' 
rafael@viataal.nl 
info@rotsoord.nl 
info@rotsoord.nl 
acc.bms@acc-expertise.com 

acs@acc-expertise.com 

klankbeeld.cohen@hetnet.nl 
talent@viataal.nl 
mariella@viataal.nl 
info@effathaguyot.nl 
enk@enkschool.nl 
info@effathoguyot.nl 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen , telefoon- en faxnummers van scholen en instituten direct door aan de eindredactie 
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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 wilt horen, neem dan geen halve maatregelen. HOOR. Met SENSO'1 

de nieuwste digitale hoortoestellen. Want laten we eerlijk zijn, de wereld 
is toch te mooi om niet gehoord te worden? 
Veenhuis Medical Audio B.V • Ouverturelaan 2 • Postbus 108 • 2800 AC Gouda 
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