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TEN GELEIDE 
Afgelopen jaren is er heel wat afgepraat over De Rugzak en de Regionale Expertisecentra. Op 1 augustus 2003 
treedt de Wet op de Expertisecentra in werking. Moeten we de gevolgen van deze wet vrezen? Jos Hagens schrijft 
in een bijdrage in dit nummer dat we in ieder geval moeten anticiperen op wat er in de toekomst allemaal gaat 
veranderen. Hij maakt hierbij een vergelijking met de auto-industrie die in honderd jaar tijd sterk veranderd is. 
In een interview plaatsen Freke Bonder en Toon Kuijs de nodige kanttekeningen bij zijn visie. Het lijkt er dus op 
dat de discussie nog lang niet is uitgewoed. Wat er ook gebeurt met die wet en al die auto's, het is te hopen dat 
onze columniste Dorothée in de toekomst met 'haar' kinderen gewoon treinen kan blijven kijken. 
Over het plezier dat dit oplevert, leest u meer op pagina 23. 
Bovenstaande wet moet er onder andere voor zorgen dat ouders meer invloed krijgen op de schoolkeuze en de 
begeleiding van hun kind. In dit nummer van Van Horen Zeggen kunt u lezen hoe de vroegbegeleiding van de 
Effatha Guyot Groep in Amsterdam er uitziet. Annelies de Blaauw schrijft over de methodiek en de rol van de 
ouders in peutercommunicatiegroep Hopla. 
Wet of geen wet, het is altijd goed om je eigen werk tegen het licht te houden. Hierover staat meer in een artikel 
over welke adviezen worden gegeven bij kinderen met taalstoornissen en wat het effect hiervan is. 
Mocht u de laatste weken voor de zomervakantie geen tijd meer hebben om Van Horen Zeggen te lezen, dan 
wens ik u veel leesplezier tijdens de vakantie. Zorg er in ieder geval voor dat u 1 augustus klaar bent met lezen 
want dan treedt immers de Wet op de Expertisecentra in werking. 

Peter van Veen 
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ARTIKELEN 

H E T REC START .. . So W H A T . 

Jos Hagens 

Samenvatting 

Op J augustus 2003 treden de lang voorbereide wijzigingen in de Wet op 
de Expertisecentra in werking. De Rugzak en de Regionale 
Expertisecentra zijn dan een wettelijk feit. Je kunt je afvragen of die 
wijzigingen ook echt zoveel zullen wijzigen, of er zoveel verandering zal 
optreden. Is het niet (weer) een storm in een glas water? 
In dit artikel gaan we dieper in op de veranderingen en zullen we laten 
zien dat er meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. We zullen 
laten zien dat er achter de veranderingen een aantal trends zichtbaar 
zijn. Die trends zouden aanwijzingen kunnen zijn van ingrijpende veran
deringen die in de komende jaren - misschien wel decennia -
het speciaal onderwijs volledig zullen omvormen. 
Betoogd wordt dat het van groot belang is om die trends te onderkennen 
en daar nu al mee aan het werk te gaan. De toekomstvisie die in dit 
artikel wordt geschetst is een van de mogelijke. Het is belangrijk na te 
gaan denken over mogelijke toekomsten en daar op te anticiperen. 
In de auto-industrie in de afgelopen 100 jaar is dat van groot belang 
gebleken en dat zal ook voor het speciaal onderwijs gelden. 

Introductie 

Toen in 1896 Henry Ford in Detroit zijn eerste auto
mobiel bouwde, kon hij onmogelijk voorzien dat een 
collega zich zo'n honderd jaar later zou beschouwen 
als "schepper van automobielen"... 

Er is geen ander land 
waar zo'n uitgebreid 
scala van schoolsoorten 
voor kinderen met 
specifieke leerbehoeften 
bestaat. 

Vanaf 1900 heeft het buitengewoon onderwijs zich 
ontwikkeld tot speciaal onderwijs met een scala aan 
schooltypen. Op 1 augustus 2003 treedt een nieuw 
tijdperk voor het speciaal onderwijs in werking. 
Vele jaren van discussie en voorbereiding zijn daar
aan vooraf gegaan. Al vorig jaar waren we "klaar voor 
de start", maar nu gaat het er echt van komen: de 
Rugzak en het REC. We worden 'verrijkt' met een hele 
reeks nieuwe instituties met evenzoveel nieuwe 
afkortingen: Cvl, CvB, LCTI, REC, LGF, PAB, TAB, IHP om 
er enkele te noemen. Gaan we daar iets van merken? 
Zal net als de auto ook de Rugzak een omwenteling 
met zich meebrengen? Zullen we er in het speciaal 
onderwijs ook 100 jaar over doen? Zal het net zo 
ongemerkt en makkelijk gaan? Kunnen we de toe
komst net zo min als Henry Ford voldoende voorzien? 

In dit artikel zullen we een poging doen om een 
schets van de toekomst te geven en in beeld te 
brengen wat dat voor alle medewerkers in het 
speciaal onderwijs kan gaan betekenen. Maar voor
spellen is moeilijk...vooral de toekomst. We zullen 
moeten bedenken dat deze visie op de toekomst naar 
ons gevoel aannemelijk en misschien zelfs waar
schijnlijk is, maar niet zeker. 

We kunnen onze voorkeur voor voorspelling van de 
toekomst kernachtig aanduiden als "Van speciaal 
onderwijs als locatie naar speciaal onderwijs als 
voorziening". 

Speciaal onderwijs als locatie 
Momenteel is het speciaal onderwijs voor het groot
ste deel georganiseerd in scholen. Elke dag reizen uit 
een groot gebied kinderen met taxi's en busjes naar 
een gebouw (of verblijven zelfs 24 uur per dag in een 
instelling bij de speciale school) en krijgen daar 
onderwijs in groepen van kinderen met een zelfde 
handicap. Er is een schooltype voor elk type van 
speciale leerbehoeften ontstaan. Op die basis hebben 
we een scala van scholen voor speciaal onderwijs 
zien ontstaan, op zijn hoogtepunt bestaande uit 20 
schoolsoorten. 

Het ontstaan van een zo breed scala aan speciale 
onderwijsvoorzieningen heeft geleid tot een aantal 
positieve, maar helaas ook negatieve effecten; deze 
laatste worden binnen het onderwijsbeleid steeds 
meer als problematisch ervaren. 
De problemen betreffen: 
• een steeds groter beslag op de financiële middelen 
• een toenemende afstand tussen regulier en 

speciaal onderwijs 
• een toenemende uitstoot van leerlingen in het 

regulier onderwijs 

Er is geen ander land waar zo'n uitgebreid scala van 
schoolsoorten voor kinderen met specifieke leer
behoeften bestaat. 

Het speciaal onderwijs en de groei ervan wordt in 
stand gehouden door het samenspel van tenminste 
twee factoren. In de eerste plaats het feit dat het 
speciaal onderwijs zichzelf tot norm neemt. Door het 
ontstaan van schoolsoorten gericht op een bepaalde 
handicap, kunnen prestaties van scholen niet goed 
meer vergeleken worden. Het is steeds lastiger daar
voor een norm te bepalen, anders dan het presteren 
van soortgelijke scholen. Sluipenderwijs leidt dit tot 
een tweetal effecten: de afstand tussen speciaal 
onderwijs en regulier onderwijs wordt steeds groter 
en er treedt kwaliteitsverlies op door het zelfreferen-
tieel karakter. 

In de tweede plaats het feit dat de financiering van 
het speciaal onderwijs een open einde kent. 
Een school voor speciaal onderwijs ontvangt voor 
elke leerling die geplaatst wordt een budget. 
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Hoe meer leerlingen, hoe meer budget. Dit leidt tot 
twee effecten: het ontstaan van een verwijscultuur in 
het regulier onderwijs, doordat er geen budgettaire 
rem in het systeem is en een versnelling van de groei 
van het speciaal onderwijs door plaatsingsbereidheid 
en door verwijsbeleid van reguliere scholen. 

Deze twee factoren zorgen voor een doorgaande groei 
van het speciaal onderwijs. In de analyse van 
Doornbos en Stevens uit 1987 worden nog drie 
oorzaken voor de groei van het speciaal onderwijs 
gesignaleerd : 
1. De optredende leerproblematiek is het gevolg van 

in het kind gelegen problemen en niet van in de 
school gesitueerde problemen. 

2. Het is relatief eenvoudig om een speciale school te 
stichten; er is niet meer dan een besluit van de 
plaatselijke politiek nodig. 

3. Er is sprake van een situatief karakter van toela
tingsbeslissingen. In deel B van de analyse duidt 
Doornbos dat aan als het "double-bind"-karakter: 
de beoordeling en besluitvorming over toelating en 
verwijzing is in handen van degenen die ook de 
verantwoordelijkheid dragen voor het voort
bestaan van de school. 

Als we de hiervoor genoemde elementen overzien, 
kunnen we samenvattend tot de conclusie komen 
(net als de Commissie leerlinggebonden financiering 
in het rapport Een steun in de Rug uit 1995) dat in het 
speciaal onderwijs te sterk wordt uitgegaan van de 
handicap en dat er te weinig gekeken wordt naar de 
belemmering die het gevolg is van de handicap. Het 
huidige voorzieningenpatroon wordt nog teveel 
bepaald door een handicap-gecentreerde aanbodbe
nadering. 

Wijzigingen en trends door de Leerling
gebonden financiering 
Het is deze kritiek op het huidige speciaal onderwijs 
die door ouders is opgepakt. Zij dringen steeds sterker 
aan op meer zeggenschap en invloed op het onder
wijs voor hun kind, en terecht. Dit heeft geleid tot de 
wijzigingen in de Wet op de Expertisecentra die op 1 
augustus 2003 in werking treedt. Deze wijzigingen 
leiden tot de onafhankelijke indicatiestelling en tot 
de leerlinggebonden financiering (de Rugzak). 
Bij oppervlakkige beschouwing van deze wijzigingen 
in wet en regelgeving zijn de veranderingen niet 
spectaculair. 

De scholen voor speciaal onderwijs moeten zich aan
sluiten bij Regionale Expertisecentra (REC) met een 
eigen bestuur. De taakstelling van zo'n REC is 
beperkt en heeft amper invloed op wat er in de klas 
gebeurt. Dus zullen we er in de praktijk weinig van 
merken. 
Er komen landelijk vastgestelde criteria voor de 
toelating in de plaats van de criteria die elke school 
nu kan hanteren. Het politieke uitgangspunt dat 
geen enkel kind tekort gedaan mag worden door de 
nieuwe criteria zorgt toch voor voortzetting van de 
bestaande plaatsingsmogelijkheden. 
Er komt een schooloverstijgende commissie bij het 
REC in de plaats van de commissie van onderzoek in 
elke school. Maar als de samenstelling van de 
commissie hetzelfde is, zal dat tot dezelfde conclu
sies over toelaatbaarheid leiden. 
De ouders krijgen een indicatie en kunnen vervol
gens zelfstandig kiezen voor een reguliere of een 
speciale school. Maar de meeste ouders zullen daar
bij advies willen en dat krijgen ze van het speciaal 
onderwijs. 

Ook met een beperkte 
taakstelling dwingt het 
ontstaan van REC's de 
scholen voor speciaal 
onderwijs om met elkaar 
samen te werken. 

Het Speciaal Onderwijs als locatie 
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De nieuwe wet geeft het 
speciaal onderwijs de 
opdracht om begeleiding 
en ondersteuning te bie
den aan het regulier 
onderwijs met een invul
ling zoals door de regu
liere school gewenst 

Er komt een verplichting op een jaarlijks 
handelingsplan waarmee de ouders moeten instem
men. Maar dat doen we al lang en we praten ook al 
veelvuldig met de ouders. 
De ambulante begeleiding wordt onderscheiden in 
preventieve begeleiding, in geïndiceerde begeleiding 
en in terugplaatsingsbegeleiding. Maar het blijft 
gewoon allemaal AB. 
De school wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van het handelingsplan en organiseert daarvoor zo 
nodig hulp van anderen. Maar AB-ers kennen de 
scholen goed genoeg om te weten wat die nodig 
zullen hebben en stemmen daar hun begeleidings
plannen op af. 
Er moet meer marktwerking komen bij het onderwijs 
aan en de ondersteuning van kinderen met een 
handicap. Maar de reguliere scholen zijn verplicht de 
Rugzakmiddelen in het speciaal onderwijs te beste
den. Ze moeten dus gewoon bij ons blijven komen. 

Als we zo naar de aanstaande veranderingen kijken, 
gebeurt er niet veel en hoeven we ons er ook niet 
echt druk over te maken. We kunnen ook wat langer 
stilstaan bij de veranderingen en ze wat diepergaand 
analyseren. Dan worden er trends zichtbaar die veel 
verder gaan dan aan de oppervlakte vermoed kan 
worden. 
Ook met een beperkte taakstelling dwingt het ont
staan van REC's de scholen voor speciaal onderwijs 
om met elkaar samen te werken en daarmee een 
(klein) stukje van de eigen autonomie uit het verle
den op te geven. De weliswaar beperkte taakstelling 
bij de start op 1 augustus 2003 kun je ook zien als een 
eerste stap die gevolgd gaat worden door volgende 
stappen. Er is een trendbreuk van 'iedere school dopt 
zijn eigen boontjes' naar 'scholen werken samen'. 

HERKENBARE TREND: nieuwe samenwerkings
vormen. 
De Invoering van landelijke criteria beperkt de vrij
heid van elke individuele school om de eigen school 
naar eigen visie in te richten en daar vervolgens de 
best passende leerlingen bij te zoeken. We duiden dat 
wel aan als aanbodgestuurd werken: als school 
hebben we een onderwijsaanbod en we kijken welke 
kinderen daar het meest van kunnen profiteren. 
Met de komst van landelijke criteria moeten alle 
kinderen die een indicatie hebben binnen het REC 
geplaatst worden. De opdracht voor het onderwijs 
wordt dus veel meer: wat is met dit kind en hoe 
organiseren we het onderwijs in onze school zo dat 
het kind er het meest van kan profiteren. Dat duiden 
we aan met vraaggestuurd werken. 

HERKENBARE TREND: nieuwe werkwijzen. 
De ouders komen bij de school nadat ze een indicatie 
hebben gekregen en een keuze voor een vorm van 
onderwijs en vervolgens de school maken. De school 
stelt in overleg met de ouders een handelingsplan op 
waarin prestatieafspraken worden vastgelegd. 

De ouders hebben instemmingsrecht met het plan, 
dus de school krijgt pas middelen na overeenstem
ming met de ouders. Na een jaar wordt met de 
ouders nagegaan of de verplichtingen ook nageko
men zijn. 

ZICHTBARE TREND: nieuwe machtsverhoudingen. 
Ouders kunnen met een indicatiebeschikking ook 
kiezen voor regulier onderwijs. Ze zoeken dan een 
school die het kind wil en kan helpen en leggen 
afspraken vast in het handelingsplan. De school 
organiseert de benodigde hulp en ondersteuning en 
kan die hulp inkopen bij het speciaal onderwijs. 
Voorlopig moet dat, maar over een tijd is de school 
geheel vrij in de besteding van de middelen. 

ZICHTBARE TREND: nieuwe opdrachtgevers en 
concurrentie 
Over enkele jaren wordt, met de invoering van de 
functionele indicatiestelling, de Rugzak gevuld met 
alle middelen die nodig zijn om het kind met een 
handicap te ondersteunen. In de besteding van die 
middelen is het speciaal onderwijs een van de partij
en, ook anderen kunnen ingezet worden voor de spe
ciale zorg. Er zullen nieuwe aanbieders op de markt 
komen die zaken aan gaan bieden die nu exclusief 
voorbehouden zijn aan speciaal onderwijs. 

ZICHTBARE TREND: nieuwe aanbieders op een vrije 
markt zorgen voor concurrentie, noodzaak van 
flexibel en kwalitatief goed aanbod, noodzaak van 
marketing om marktaandeel te behouden. 

Uiteindelijk laten al deze trends zich samenbrengen 
in een megatrend die het onderwijzen en begeleiden 
van kinderen met een handicap in de toekomst zal 
kenmerken: vraagsturing in een vrije markt. 
Hoe gaan we om met die trend? Blijven we onszelf 
geruststellen met een oppervlakkige beschouwing 
die leidt tot de conclusie dat het allemaal niet zo'n 
vaart gaat lopen? Daarin nog extra gesterkt doordat 
in ons onderwijsverleden er al zoveel veranderings
initiatieven door de overheid zijn genomen, die vrij
wel allemaal tot weinig of niets geleid hebben? 
Of hebben we oog voor de trends en gaan we ons 
voorbreiden op een toekomst die hele andere eisen 
gaat stellen aan het speciaal onderwijs? In onze over
tuiging is 1 augustus 2003 een trendbreuk en is het 
een kwestie van tijd tot de 'klant' de nieuwe moge
lijkheden van de Rugzak gaat ontdekken. We zouden 
daarin een voorbeeld kunnen nemen aan de 
Persoonsgebonden Budgetten uit de zorg. Het heeft 
vele jaren geduurd voor klanten de mogelijkheden 
ontdekken, maar dan gaat het ook steeds sneller. 

Effecten op de onderwijspraktijk 
In eerste instantie zullen de meeste veranderingen 
zichtbaar worden voor ambulant begeleiders. 
Tot op de dag van vandaag gaat de ambulant begelei
der hand in hand met de ouders naar een reguliere 
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Aanbieders op een vrije markt 

school om de integratie van het kind zo goed moge
lijk te ondersteunen. De begeleider ervaart terecht de 
ouder als zijn opdrachtgever. Vanaf 1 augustus 2003 
sluit de ouder met de reguliere school een contract 
(handelingsplan) waarin afspraken worden gemaakt 
over te realiseren doelen voor het komende school
jaar. Vervolgens moet de basisschool die afgesproken 
doelen waarmaken en kan daarbij de hulp en onder
steuning van het speciaal onderwijs inkopen. 
Dat maakt de basisschool tot de nieuwe opdrachtgever. 
De nieuwe wet geeft het speciaal onderwijs de 
opdracht om begeleiding en ondersteuning te bieden 
aan het regulier onderwijs met een invulling zoals 
door de reguliere school gewenst. Dit zouden wel 
eens andere vragen kunnen zijn dan waarin het 
huidige werkpakket van ambulante begeleiding 
voorziet. In elk geval zullen wij duidelijk moeten 
gaan maken wat onze diensten zijn en wat ze kosten. 
Net als wij bij de bakker willen weten dat we goed 
brood krijgen voor niet te veel geld, zal een reguliere 
school goede dienstverlening willen hebben voor 
niet teveel kosten. 
Over enkele jaren zal de verplichte besteding van 
middelen uit de Rugzak in het speciaal onderwijs 
komen te vervallen. Iedereen kan dan ondersteuning 
en begeleiding gaan aanbieden. Ambulant begelei
ders zullen zich moeten gaan voorbereiden op het 
behoud van hun baan in een vrije markt waar con
currenten zijn. Centrale vraag wordt: wat maakt ons 
product beter voor de klant dan hetzelfde product 
van de concurrent... 

Ook binnen het speciaal onderwijs zullen er veran
deringen voor de medewerkers zichtbaar worden. 
Het jaarlijks handelingsplan wordt verplicht. Nieuw 
is dat het plan de instemming van ouders behoeft. 
De middelen (formatie en financiën) van de school 
komen pas beschikbaar als er een vastgesteld hande

lingsplan is. Dat betekent dat het gesprek met 
ouders over de plannen voor het komende schooljaar 
moet leiden tot overeenstemming. Daarvoor zullen 
ouders volstrekt willen begrijpen wat de school 
komend jaar denkt te kunnen bereiken en hoe ze dat 
gaan doen. Dit vergt een goede gesprekstechniek van 
leerkrachten en begeleiders, maar ook professionali
teit in het kunnen maken van realistische doelen 
voor een schooljaar. Immers aan het eind van het 
jaar moet er een evaluatie plaatsvinden en beslissen 
ouders of ze het volgende jaar met dezelfde school in 
zee gaan. 
Het is de bedoeling om over een aantal jaren ook de 
middelen van het speciaal onderwijs in de Rugzak te 
stoppen. Dan krijgen de ouders veel meer mogelijk
heden om alternatieven voor het speciaal onderwijs 
(vaak ver van huis) te organiseren. Dan zal ook de 
markt vrij zijn: speciaal onderwijs kan door iedereen 
worden aangeboden en niet meer alleen door de 
huidige speciale scholen. Hoe zorgen we ervoor dat 
we ook dan aan het werk blijven? 

Voorwaarden voor de toekomst 
Als we de trends als hiervoor gesignaleerd en de 
effecten daarvan op de praktijk overzien, zullen we 
aan drie voorwaarden moeten gaan werken om klaar 
te zijn voor vraagsturing in een vrije marktsituatie: 
1. Beschikbaarheid van de expertise 
2. Flexibiliteit van medewerkers 
3. Lerende organisaties 

Beschikbaarheid van expertise 
In de zestiger jaren is de Hongaarse filosoof Michael 
Polanyi op zoek naar de essentie van kennis. 
Hij maakt een onderscheid tussen persoonsgebon
den en expliciete kennis. Van persoonsgebonden 
kennis ('tacit knowledge') is sprake als de kennis 
persoonlijk is en contextspecifiek. Deze kennis is te 

Vraaggestuurd onderwijs 

vraagt om explicitering 

van aanwezige kennis en 

kunde 
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..rondreizende on der wijsspecialisten.... 

vinden in de vakman. Expliciete kennis ('explicit 
knowledge') is de kennis die overdraagbaar is 
gemaakt door hem te vatten in een formele, syste
matische taal. Het is de kennis die in handboeken en 
protocollen is terug te vinden Veel van de expertise 
in het onderwijs is als tacit knowledge gebonden 
aan de persoon van de onderwijsgevende of de 
ondersteuner. Het is kennis in hoofden en handen 
van mensen. Met het vertrek van de persoon gaat 
ook de expertise van die persoon verloren voor de 
organisatie.Vraaggestuurd onderwijs vraagt om 
explicitering van aanwezige kennis en kunde. 
Immers alleen door explicitering en methodiseren 
van de aanwezige expertise is het mogelijk om ant
woord te kunnen geven op hulpvragen van leerlin
gen zonder uitsluitend de beschikking te hebben 
over het vakmanschap en de vaak impliciet aanwezi
ge expertise van de eigen school. De op deze wijze in 
methodieken en methoden vormgegeven expertise is 
ook verhandelbaar en kan door anderen (regulier 
onderwijs, ouders) ingekocht worden bij het samen
stellen van een onderwijsarrangement voor een kind 
met een handicap. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat we 
de expertise benoemen als producten en op basis 
van de vraagstelling van een kind met een handicap 
er een onderwijsarrangement (inclusief ondersteu
ning, begeleiding, therapie) mee samen stellen: 
vraaggestuurd onderwijs in optima forma. 

Komt dit dan neer op het je geheel overgeven aan de 
wensen - en grillen - van de vrije markt? Dat denk ik 
zeker niet, maar het toetreden van nieuwe aanbie
ders en het vrij besteedbaar maken van de middel 
uit de Rugzak dwingt het speciaal onderwijs tot 
marktgericht denken en werken. Het zal in de prak
tijk van de komende jaren gaan blijken hoever 
marktwerking zal gaan... 

Flexibele medewerkers 
Het ontwikkelen van onderwijsarrangementen met 
de expertiseproducten die we in huis hebben, 
maakt het ook mogelijk om andere organisatie
vormen toe te passen. Het is niet langer een leer
kracht (met een assistente, een logopedist, vakleer
krachten, enz.) die al het onderwijs aan een vaste 
groep kinderen verzorgen. Het werken met 
onderwijsarrangementen maakt flexibele organisa
tievormen nodig: teamteaching, inzet van specialis
ten, flexibele groeperingsvormen, etc. 
Medewerkers zullen steeds meer ingezet worden op 
basis van hun kennis en kunde (hun specifieke 
expertise) in die situaties waar het onderwijsarran
gement daarom vraagt. Dat vergt een flexibele 
inzetbaarheid van medewerkers. In de toekomst zal 
de functie van groepsleerkracht die in een groep 
volgens lesrooster alle vakken verzorgt steeds 
minder voorkomen, steeds meer zal er sprake zijn 
van 'rondreizende onderwijsspecialisten' die hun 
kennis en kunde inzetten daar waar er behoefte 
aan is. En dat kan in het speciaal onderwijs, maar 
ook in het regulier onderwijs zijn. 
Dit vergt een verder uitbouw van wat we nu al 
aanduiden als competentiemanagement, maar wat 
in veel gevallen nog niet veel meer is dan een 
theoretisch begrip in beleidsplannen. 

Lerende organisaties 
Het boven tafel brengen van de expertise binnen de 
speciale school, het beschrijven van die expertise in 
methodieken en methoden, het flexibel inzetbaar 
maken van de medewerkers, het werken met onder
wijsarrangementen om individuele handelings
plannen te realiseren vergt een nieuwe organisatie
structuur in de scholen. Een organisatiestructuur 
die we kennen als 'lerende organisatie'. 
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De school wordt een plaats waar onderwijsgeven
den en anderen hun expertise in praktijk brengen, 
maar tegelijk voortdurend werken aan vergroting 
en verdieping daarvan. Dat doen ze in communica
tie met elkaar, door elkaar kritisch te bevragen, 
door op zoek te gaan naar de kern van de expertise 
(wat is het geheim van de smid) en door die exper
tise te beschrijven in methodieken en methoden. 
Het proces van leren met en aan elkaar kan zowel 
binnen de school als tussen scholen (in REC-ver-
band) plaatsvinden en brengt geleidelijk aan de 
hele kennis en kunde binnen een REC in beeld. 
Door producten die zo ontstaan zijn ook te voorzien 
van kaders als tijd, investering, hulpmiddelen (het 
bepalen van een prijskaartje) kunnen ze onderling 
ingezet worden, maar ook verkocht worden aan 
anderen. 

In bovenstaande herkennen we de basiskenmerken 
van een lerende organisatie, zoals Peter Senge die 
beschrijft: 

• persoonlijk meesterschap 
• mentale modellen 
• gemeenschappelijk visie 
• systeemdenken 
• teamleren 

Speciaal onderwijs als voorziening 
Het toekomstig speciaal onderwijs laat zich na 
voorgaande beschouwing beschrijven als een voor
ziening. Het speciaal onderwijs is niet uitsluitend 
meer een gebouw waarin kinderen met een handi
cap na een vaak lange taxireis bij elkaar komen 
met een leerkracht in een lokaal om onderwijs te 
krijgen. 

In het gebouw 'speciaal onderwijs' komt een kind 
(voor een kortere of langere tijd) om op basis van 
het onderwijsarrangement dat voor dit kind nu 
nodig is intensief orthodidactisch onderwijs of trai
ning te krijgen. In veel gevallen ook als een tijdelij
ke aanvulling op het geïntegreerd onderwijsarran
gement (omdat speciale training nodig is of omdat 
een time-out wenselijk is). 
In de voorziening 'speciaal onderwijs' vindt service
verlening plaats aan de grote groep leerlingen in 
het regulier onderwijs (inclusief onderwijs) die 
daar ondersteund en begeleid worden door mede
werkers. Het is een Expertisecentrum waar kennis
uitwisseling en kennisontwikkeling plaatsvindt 
middels intervisie, supervisie, teamleren, in service 
training, expertiseoverdracht, etc. Ook is de speciale 
school de plaats voor het ontwikkelen en uittesten 
van nieuwe methodieken en methoden. 

Als iemand dat in 1900 voorspeld zou hebben, zou 
men waarschijnlijk wat meewarig geglimlacht 
hebben... 
Het speciaal onderwijs zal geen 100 jaar krijgen, 
maar we zullen alleen een marktaandeel houden 
als ook wij in staat zijn de klant aan ons te binden 
door die klant precies te leveren wat hij zegt te 
willen hebben. Indien we de trends die ONDER de 
veranderingen liggen herkennen en erkennen, 
zullen we nu in beweging moeten komen. 
Alleen dan lukt het om de veranderingen in 
voldoende kleine stapjes door te maken. Zelfs met 
de aanwezige creativiteit in het vinden van 
oplossingen voor onderwijsbelemmeringen, zal het 
voor veel van onze medewerkers een ingrijpende 
verandering zijn. De ruimte die ontstaat als het 
speciaal onderwijs onvoldoende biedt waaraan de 
klant behoefte heeft, zal door andere marktpartijen 
opgevuld worden. 
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Tot slot 
De bouwers van automobielen hebben in een perio
de van 100 jaar in hele kleine stapjes de koper van 
een auto gebracht van een consument die een 
zwarte T-Ford kiest omdat er niets anders te krijgen 
is tot een consument die een auto koopt die speci
aal voor hem of haar geschapen wordt. 
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INTERVIEW 

Freke Bonder en Toon Kuijs delen positivisme van Jos Hagens slechts ten dele: 

" K I N D E N K W A L I T E I T V O O R O P B L I J V E N S T E L L E N " 

Interview door Nathalie Pagie, bureau voor strategische communicatie FCT 

Op de voorgaande pagina's las u de visie van Jos Hagens op de toekomst 
van het REC. Dat niet iedereen zijn mening deelt blijkt uit de reacties 
van Freke Bonder, lid concernstaf Koninklijke Effatha Cuyot Groep in 
Zwolle en Toon Kuijs, directeur van (v.)s.o.-school De Trappenberg in 
Huizen. 

'De inzet en het enthou

siasme van de medewer

kers is bepalend' 

freke Bonder 

Toon Kuijs 

Freke: "Het is goed om positief naar de toekomst te 
kijken, maar de visie van Jos maakt op mij een sterk 
bedrijfsmatige indruk. Ik zou de primaire focus willen 
leggen op de kwaliteit van het onderwijs. In dit kader 
spelen ook andere factoren een rol. Speciale scholen 
worden kleiner en intensiever en de populatie verdicht. 
Niet alleen door een verscherping van criteria en de 
komst van spijtoptanten, maar ook door het spreidings-
beleid van de REC's. Dit kan flinke gevolgen hebben 
voor de kwaliteit van het onderwijs aan de onderschei
den doelgroepen. Het idee van onderwij sarrangemen-
ten voor kinderen in het regulier onderwijs spreekt me 
erg aan. Minder optimistisch ben ik over de uitvoer
baarheid. Op reguliere scholen komt veel af. De toekom
stige samenstelling van klassen vraagt om een diffe-
rentiatievorm die nauwelijks realiseerbaar is. 
Ik verwacht dat er -zoals je dat ook in de landen om ons 
heen ziet gebeuren- een soort tussenvorm ontstaat en 
denk daarbij aan speciale klasjes binnen de reguliere 
scholen. Dat zou voor bepaalde doelgroepen wel eens 
vlees noch vis kunnen zijn. Je biedt daarmee weliswaar 
de mogelijkheid van thuisnabij onderwijs, maar de 
uitzonderingspositie van speciale kinderen wordt 
opnieuw onderstreept." 

Toon-. "Net als Freke vind ik de insteek van Jos erg 
positief. Ik vergelijk de situatie met Weer Samen Naar 
School. Daarover is vooraf ook eindeloos vergaderd en 
op papier leek het misschien een prima plan. In de 
praktijk blijkt dat het succes van het beleid toch sterk 
afhankelijk is van de individuele leerkracht voor de 
klas. De inzet en het enthousiasme van de medewer
kers is bepalend voor het slagen van de organisatie
vorm. Ik denk dat dat ook geldt voor het REC." 

Concurrentie 

Freke: "Het is naar mijn mening een van de belangrijk
ste taken van de REC's om in de ontwikkelingen die 
gaan komen de belangen van de doelgroepen te bewa
ken. Dit kan door vooral in te steken op samenwerking 
en veel minder op het idee van concurrentie. 
Binnen dat kader moeten we de doelstelling van 
kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk onderwijs 
blijven waarmaken." 

Toon: "Er zal niet of nauwelijks sprake zijn van concur-
rentievorming. De kinderen met een beperking die op 

een reguliere basisschool les volgen, zijn vaak op de 
vingers van één hand te tellen. Kunnen de ouders van 
deze kinderen het beleid van de hele school naar hun 
hand zetten? Ik denk het niet. Het is aan de school zelf 
om het beleid te bepalen. Concurrentie van andere aan
bieders en druk van opdrachtgevers -de ouders- speelt 
daarbij lang niet zo'n prominente rol als Jos Hagens 
verwacht." 

Globalisering van problematiek 

Freke: "Enigszins zichtbaar is nu al de globalisering van 
de doelgroepproblematieken. Veel verschillende school
soorten worden ondergebracht in de welbekende vier 
clusters. Die vier clusters hebben elk weliswaar 
gemeenschappelijke noemers, maar dat wil niet zeggen 
dat de doelgroepen in elk van die clusters ook voldoen
de gemeenschappelijks hebben om ze in gezamenlijke 
klassen onder te brengen. De REC's bepalen in onder
ling overleg de spreiding van schoolsoorten over de 
locaties. In cluster twee is maximale spreiding voorals
nog de trend. Voor de kleinere doelgroepen betekent dit 
dat ze versnipperd over de regio's onderwijs krijgen. 
Kinderen met verschillende kernproblematieken die 
verschillende benaderingen vragen, worden bij elkaar 
in groepen geplaatst. Dat vind ik een zorgwekkende 
ontwikkeling. Juist voor de kinderen in cluster twee is 
de omgeving en de interactie met die omgeving via toe
gankelijk taalgebruik van essentieel belang." 

Toon -. "Eerst en vooral moeten we ons afvragen of 
ouders überhaupt in staat zijn een weloverwogen 
beslissing te maken aangaande de kwaliteit van onder
wijs. Tijdens een rondleiding en een aantal gesprekken 
op een school, kunnen ze de sfeer proeven en zien of 
het geheel een professionele en bekwame indruk 
maakt. Maar hoe bepaal je als ouder of het onderwijs 
voldoende kwaliteit heeft? Het ontbreekt de meeste 
ouders aan een referentiekader." 

Integratie 

Freke: "Ten aanzien van de groep dove en ernstig slecht
horende kinderen is mijn grootste zorg de toeganke
lijkheid van het onderwijs en een eventuele stagnering 
in de verdere ontwikkeling van tweetalig onderwijs. 
Met de inzet op integratie in het regulier onderwijs 
word eentalig -Nederlands- onderwijs als het ware en 
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op een veel te vroeg moment doel van het Speciaal 
Onderwijs. En dat is voor veel dove en ernstig slechtho
rende kinderen niet te combineren met het uitgangs
punt van toegankelijk onderwijs." 

"Waar het de totale expertise van cluster twee betreft, 
moeten we voor de onderscheiden doelgroepen de eisen 
aan het onderwijs verduidelijken. Pas dan kan het voor 
de drie verschillende groepen toegankelijk en doelmatig 
zijn. De ontwikkeling van de expertise moet gedifferen
tieerd op de specifieke problematiek van kinderen 
plaatsvinden. Een doof kind heeft iets anders nodig om 
het onderwijs toegankelijk te laten zijn dan een kind met 
ESM-problematiek. Om dat voor elkaar te krijgen is niet 
alleen samenwerking binnen het REC nodig, maar vooral 
ook samenwerking op landelijk niveau." 

Beperking van toelating 
Freke: "REC Noord-Nederland koos voor een beperkte 
spreiding, ofwel een beperking van verbrede toelating 
van dove kinderen. Dit in verband met de uitgesproken 
inzet op het verder ontwikkelen van tweetalig onderwijs 
aan dove en ernstig slechthorende kinderen. 
Om adequaat en tweetalig onderwijs te kunnen bieden 
en verder te ontwikkelen heb je een bepaalde omvang 
nodig, maar ook een toegesneden en toegankelijke 
schoolomgeving. Dat is niet te organiseren wanneer je 
dove kinderen verspreid over alle REC-scholen opvangt." 

"Daarnaast wordt ingezet op de explicitering en verdere 
ontwikkeling van de expertise op het gebied van ESM. 
Omdat dit voor een groot deel op persoonsgebonden 
expertise aankomt, is dat een gigantische klus." 

"Ook wordt er ten behoeve van ouders in diverse regio's 
een ondersteuningsapparaat ontwikkeld. Dat bureau 
moet ouders gaan ondersteunen in het doorlopen van 
procedures en het maken van een schoolkeuze. 
Een mogelijke valkuil bij de verschillende organisatori
sche veranderingen die moeten worden doorgevoerd als 
gevolg van de vernieuwde wetgeving, is dat aanvanke
lijk vooral wordt ingezet op de bedrijfsmatige ontwikke
ling. Het meest essentiële raakt dan wellicht tijdelijk op 
de achtergrond: het belang van het kind en de kwaliteit 
van het onderwijs." 

Segregatie 
Freke- "De nieuwe wetgeving baseert zich op het 
perspectief dat volwassenen hebben van integratie in 
reguliere scholen. Maar wanneer een kind geen aan
sluiting vindt, wordt hij een buitenbeentje en is niet 
integratie, maar juist segregatie het effect. Altijd de laat
ste, de langzaamste, de slechtst presterende te zijn in 
een groep ondermijnt de ontwikkeling van eigenwaarde 
en zelfvertrouwen van een kind. Juist deze eigenschap
pen heeft een kind nodig om zich staande te houden, 
zowel in het onderwijs als in de totale maatschappij." 

Toon: "Ik denk dat het REC zeker een positief effect kan 
hebben op de kwaliteit van onderwijs aan kinderen met 

INTERVIEW 

een beperking. Voorwaarde voor succesvol functioneren 
is wel dat de mate van overleg met mensen van de 
werkvloer drastisch wordt opgeschroefd. Wat hebben de 
leerkrachten die elke dag met deze kinderen te maken 
hebben nodig om hun werk goed te kunnen doen? 
Die vraag wordt te weinig gesteld. De ondersteuning is 
dan ook mondjesmaat. Weer Samen Naar School is al 
een extra belasting voor het reguliere basisonderwijs. 
De nieuwe REC-ontwikkelingen komen daar bovenop. 
Kinderen mogen daarvan niet de dupe worden. 
Toch ben ik sceptisch. Op diverse scholen worden de 
mogelijkheden om kinderen te weigeren al besproken." 

'Het ontbreekt de meeste 
ouders aan een referentie 
kader' 

"Niet alleen met leerkrachten, maar ook met ouders 
moet veel overleg plaatsvinden. Beter laat dan nooit. 
Beide groepen kunnen samen het beste aangeven wat 
nodig is voor een optimale kwaliteit van onderwijs. 
Nadat leerkrachten en ouders inhoudelijke overeen
stemming bereiken, kunnen ze zien wat binnen de 
regelgeving mogelijk is. Op deze manier is meer moge
lijk dan wanneer de betrokkenen hun plannen baseren 
op de regels. Mensen zijn vaak creatief in het interpre
teren van regels. Vanzelfsprekend is samenwerking, 
zowel binnen als tussen het regulier en het speciaal 
onderwijs, hierbij van essentieel belang." 

Freke: "Er zijn volop kansen. Ik denk dat we in korte tijd 
op veel uitdagingen moeten ingaan. Speciale scholen 
zijn, zoals Jos ook aangeeft, altijd erg naar binnen 
gericht geweest. In de afgelopen jaren is daar al veel 
verandering in gekomen en zijn waardevolle inhoudelij
ke ontwikkelingen ingezet. Ook op het gebied van 
samenwerking zijn veelbelovende stappen gezet. Het is 
nu aan de REC's om de volgende stap te nemen. We moe
ten ons meten met andere onderwijsvoorzieningen. 
Dat kan alleen door de expertise zichtbaar te maken en 
door kind en kwaliteit voorop te blijven stellen." 
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Annelies de Blaauw 

VROEGBEGELEIDING BIJ EFFATHAGUYOT 

ZORG, REGIO WEST 

Annelies de Blaauw 

Samenvatting 

Hopla is een onderdeel van de Vroegbegeleiding. Het is een behandel-
groep voor peuters met gehoor- of spraaktaalproblemen. Er wordt door 
een logopedist en een pedagogisch medewerker volgens een vast pro
gramma gewerkt met steeds terugkerende thema's die aansluiten bij de 
scholen voor kinderen met een auditieve of communicatieve beperking. 
Op de groepen wordt Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmC) 
gebruikt en veel aandacht besteed aan hoor- en spraaktraining en de 
totale communicatie. 

Ouders kunnen deelnemen aan een aantal cursussen. Ze zijn tevens in de 
gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen in de kamer naast 
Hopla. Via het onewayscreen kunnen ze alles volgen wat er op de och
tend gebeurt en ideeën opdoen in het omgaan met hun kind. 

Op de groep wordt veel 
aandacht besteed aan het 
opnieuw 'leren horen'. 

De ouders hadden al een hele tijd het gevoel, dat 
er iets aan de hand was met hun zoontje. 
Hij reageerde vaak heel wisselend ofte laat en 
hij sprak niet goed. Je had bij hem het gevoel, 
dat hij "de woorden uitje mond" keek. 
Op advies van de arts van het consultatiebureau 
en de huisarts kwamen ze bij het audiologisch 
centrum terecht, waar uit onderzoeken bleek dat 
hij matig slechthorend was. Er werd een proef 
met hoortoestellen gestart, maar de meerwaar
de daarvan kon niet worden vastgesteld, want 
hij wilde ze niet dragen 
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Inleiding 

Voor dit jongetje zou de peutercommunicatiegroep 
Hopla, onderdeel van de Vroegbegeleiding van 
Effatha Guyot Zorg, een uitkomst zijn geweest. 
Twee ochtenden per week worden daar peuters tot 
vier jaar begeleid, wanneer ze een gehoorprobleem 
hebben. Dit is niet bedoeld voor de groep kinderen, 
die een geleidingsverlies heeft en bijvoorbeeld door 
een verkoudheid af en toe slechter hoort, maar voor 
de kinderen die een perceptief gehoorverlies hebben. 
Door in contact te komen met andere peuters, die ook 
hoorapparaatjes dragen, wordt het acceptatieproces 
van 'vreemde dingen in je oren' versneld. Op de groep 
wordt veel aandacht besteed aan het opnieuw 'leren 
horen', omdat kinderen vaak erg moeten wennen aan 
de, door de apparaatjes versterkte, nieuwe geluiden en 
klanken, die ze eerst niet of nauwelijks waarnamen. 
Bij het stimuleren van de communicatie wordt onder 
andere gebruik gemaakt van gebaren. Het gesproken 
Nederlands wordt hiermee ondersteund. 
Al sedert 1990 is er aan het Audiologisch Centrum van 
Amsterdam (voorheen GAC en SACA) een peutercom
municatiegroep verbonden, waar ouders en kinderen 
begeleid worden en er extra aandacht wordt besteed 
aan hoor- en spraaktraining bij auditief gehandicapte 
peuters. In 2000 is dit een onderdeel geworden van de 
Effatha Guyot Groep afdeling Zorg en werd de doel
groep uitgebreid met begeleiding, observatie en 
behandeling van ouders met kinderen met een 
spraaktaalprobleem. 

De huidige Vroegbegeleiding van de Effatha Guyot 
Groep is verder uitgegroeid en omvat de totale bege
leiding van ouders met auditief en communicatief 
beperkte kinderen. Ze bestaat uit de peutercommu
nicatiegroep Hopla (Horen, Praten, Logopedie, 
Akoepedie) waar twee maal per week slechthorende 
peuters en twee maal per week kinderen met ernsti
ge spraaktaalproblemen begeleid worden. Daarnaast 
worden er cursussen voor de ouders georganiseerd, 
waaronder Nederlands met Gebaren (NmG) voor de 
ouders van slechthorende kinderen en een speciale 
op NmG-gebaseerde cursus voor de ouders van kin
deren met spraaktaalproblemen. Wanneer de ouders 
daar behoefte aan hebben is er de mogelijkheid van 
opvoedingsondersteuning thuis. Peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven worden bezocht en geadviseerd 
door een ondersteuningsteam, bestaande uit een 
logopedist, een orthopedagoog en een maatschap
pelijk werker. 



Hoog in het vaandel staat het "zorg op maat" verle
nen. Er wordt getracht op iedere hulpvraag, die 
ouders of verzorgers hebben een zorgaanbod te 
vinden. Zo kunnen de ouders van de kinderen, die op 
de wachtlijst staan voor Hopla, bijvoorbeeld alvast 
beginnen met de cursussen of wordt er zo snel moge
lijk voorlichting en hulp geboden op de kinderdag
verblijven en peuterspeelzalen. 

Toelatingsprocedure 
Ouders kunnen hun kind zelf bij de 
Vroegbégeleiding aanmelden, maar in verband met 
de indicatiestelling zijn er onderzoeksgegevens 
nodig voor het LCIG (Landelijk Centrum 
Indicatiestelling Gehandicaptenzorg). Er wordt 
gevraagd om gegevens omtrent gehoor, spraak en 
taal en ontwikkelingsniveau van het kind. Vanuit de 
audiologische centra worden de kinderen aangemeld 
met een duidelijke vraagstelling en de daarbijbeho
rende gegevens. Het LCIG zorgt op basis van deze 
verslagen voor een indicatiebesluit ten behoeve van 
de AWBZ verstrekking. 

Peutercommunicatiegroep Hopla 
De tijden van de peutercommunicatiegroep zijn van 
9.00 uur tot 11.00. Ieder kind komt twee keer in de 
week. Er is een groep van maximaal acht kinderen 
met auditieve problemen en een groep van maxi

maal acht kinderen met spraaktaalproblemen. 
Het onderwijsmodel dat we gebruiken, is gebaseerd 
op "Piramide". Er wordt hierbij gewerkt volgens een 
vast programma met terugkerende thema's. 
Hoe ouder de kinderen zijn hoe meer de onderwer
pen kunnen worden 'uitgediept'. Bij beide groepen is 
visuele ondersteuning ook een hulpmiddel in de 
communicatie en wordt Nederlands met ondersteu
nende gebaren (NmG) gebruikt. Het is van belang 
dat de wijze van communiceren op Hopla goed aan
sluit bij die van de scholen voor slechthorende kin
deren en kinderen met spraaktaalproblemen, van
daar dat op Hopla hetzelfde systeem gebruikt wordt. 

In de ruimte naast de speelzaal kunnen de ouders 
meekijken door het onewayscreen en ervaringen 
met elkaar uitwisselen. Een logopedist is regelmatig 
aanwezig om vragen te beantwoorden. 
De pedagogisch medewerkster en de logopedist op 
de groep hebben een voorbeeldfunctie voor de 
ouders. Het is belangrijk dat de wijze van communi
ceren door hen overgenomen wordt en thuis wordt 
voortgezet. Hoe vraag je de aandacht van je kind, 
hoe maak je het geluid- en gelaatgericht, hoe volg je 
het spel en laat je het initiatief bij je kind. Door een 
voorwerp bijvoorbeeld eerst naar je gezicht te bren
gen alvorens erover te spreken krijgt het kind auto
matisch extra informatie door je expressie en de 

Hef is van belang dat de 
wijze van communiceren 
op Hopla goed aansluit 
bij die van de scholen 
voor slechthorende kinde
ren en kinderen met 
spraaktaalproblemen. 
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het ware als een draadje uit je mond getrokken. 
Zo heeft iedere klank zijn eigen klankgebaar. 

Verstopt achter de rok van moeder kwam ze bin
nen. Wanneer je haar aansprak, draaide ze haar 
hoofd om en verbrak hiermee het contact. Ze stak 
haar armen uit en moeder deed haar jas uit. Daar 
stond ze midden in de ruimte en liet zich vervol
gens als een robotje meevoeren naar een stoeltje. 
Op vragen knikte ze of schudde ze met haar hoofd 
en bij 'open'vragen haalde ze haar schouders op. 
Na een paar weken deed ze af en toe mee in de 
kring. Ze genoot van alle spelletjes en maakte 
gebaren om zich duidelijk te maken. Toen we nog 
een paar weken verder waren durfde ze te praten. 
Eerst fluisterend en verlegen, maar later liet ze 
zich steeds meer horen. Het vergroten van haar 
zelfstandigheid door haar steeds meer dingen zelf 
te laten doen, maakte dat ze zelfverzekerder werd 
en meer zelfvertrouwen kreeg. Hierdoor durfde ze 
meer op het spreken te oefenen en ging ook dit 
langzaam maar zeker vooruit. 

ondersteuning van het lipbeeld. Het kind de tijd 
geven om te antwoorden of zelf initiatieven te laten 
nemen in contact en spel zijn belangrijke voorbeel
den voor de ouders. Er zijn thema-ochtenden, waar 
bijvoorbeeld de audioloog, de KNO-arts, de logopedist 
of een psycholoog komt vertellen over zijn of haar 
werk. Ook een "ervaringsdeskundige", meestal een 
ouder van een slechthorend kind of een kind met een 
spraaktaalprobleem, wordt uitgenodigd. 

Het is voor beide groepen kinderen belangrijk dat ze 
zich op Hopla vrij voelen. De veiligheid van een 
omgeving waarin ze begrepen worden, omdat deze 
zich aanpast aan hun communicatieve vraag, maakt 
dat ze meer durven en meer zelfvertrouwen krijgen. 
Bij de kinderen met een auditieve beperking staat 
meestal als doelstelling het dragen van de hoorappa-
ratuur en het op gang brengen van de spraaktaal-
ontwikkeling centraal. 
Veel slechthorende kinderen gebruiken hun stem te 
weinig. Door middel van allerlei voorwerpen die op 
geluid reageren, worden de kinderen uitgelokt om 
hun stem te gaan gebruiken. Vooral de "Speech 
Viewer" een computerprogramma waarbij je poppe
tjes of voorwerpen kunt laten bewegen door bepaal
de spraakklanken te maken, is een groot succes. 
Bij de kinderen met een communicatieve beperking 
staat vaak het vergroten van het zelfvertrouwen van 
het kind voorop. Van daaruit kan er gewerkt worden 
aan een voor ieder kind apart gemaakt behandelplan. 
We gebruiken het 'Dyspraxieprogramma' voor het 
inoefenen van de eerste klanken. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van speciale gebaren die gekoppeld 
zijn aan een spraakklank. Bij de "s" hoort bijvoorbeeld 
een plaatje van een slang en wordt de sisklank als 

Starten op een school voor kinderen met spraaktaal-
moeilijkheden met later misschien de overstap naar 
het reguliere onderwijs is tot nu toe de meest gevolg
de weg voor de kinderen die van Hopla komen. 
Mede dankzij de vroege onderkenning van de proble
matiek en de Vroegbegeleiding en behandeling wor
den de kansen en mogelijkheden van de kinderen 
met auditieve en communicatieve problemen de laat
ste jaren sterk vergroot. 

Tot slot 

De Vroegbegeleiding is nog volop in ontwikkeling. 
Er zijn nog geen cijfers bekend met betrekking tot het 
effect van de peutercommunicatiegroep Hopla op de 
twee verschillende groepen kinderen. Er is een aantal 
kinderen uit de spraaktaalgroep geweest, dat is aan
gemeld bij het speciale onderwijs, maar is afgewezen, 
omdat ze niet meer in de recent aangescherpte crite
ria vielen. Om de sprong naar het reguliere onderwijs 
makkelijker te maken wordt er nog naar oplossingen 
gezocht om deze kinderen zonodig ambulant te kun
nen begeleiden. 
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Welke adviezen worden gegeven bij kinderen met 
taalstoornissen en wat is het effect hiervan? 

WELKE ADVIEZEN WORDEN GEGEVEN 

BIJ KINDEREN MET TAALSTOORNIS

SEN EN WAT IS HET EFFECT HIERVAN? 

W i l m a Kni j f f , Sieneke Goo rhu i s -B rouwer , Els Ten Verger t 

Samenvatting 
g4 Kinderen in de leeftijd tussen 2 en 5 jaar oud, die vanwege taalproble
men werden verwezen voor nadere diagnostiek werden beoordeeld op hun 
taaibegrip en taaiproductie. 34 Kinderen waren verwezen naar een 
logopedist, 60 kinderen naar een multidisciplinair spreekuur. De kinderen 
die verwezen werden naar een logopedist hadden overwegend een goede 
taalontwikkeling, maar vertoonden uitspraakproblemen. De kinderen die 
verwezen waren naar een multidisciplinair team hadden overwegend spe
cifieke dan wel niet-specifieke taalproblemen. In beide groepen verbeter
den kinderen op hun taaiprestaties, maar bij veel kinderen bleven de 
taaiscores ook stabiel. Dit betekent dat niet alle kinderen hun taalpro
bleem kunnen overwinnen en dat uitgegaan moet worden van een persi
sterend taalprobleem. Verschillende vormen van therapie kunnen tot taai
verbetering leiden. Zelfs een afwachtende houding blijkt voor een aantal 
kinderen een positief effect te hebben. Voor jonge kinderen met uitspraak
problemen zou dit laatste mogelijk vaker toegepast moeten worden. 

Inleiding 
De Nederlandse Ziekenfondsraad, thans College van 
Zorgverzekeraars, formuleerde zowel in 1993 in het 
rapport "Kosten-effectiviteitsanalyse bestaande vers
trekkingen" (de lijst van 126), als in 1999 in de nota 
"Doelmatigheid van zorg: gewikt en gewogen", dat er 
onduidelijkheden zijn over de doelmatigheid van 
logopedische behandelingen. "De indicatiestelling 
voor logopedie is onduidelijk. Verder bestaan er twij
fels over de diagnostiek die de logopedist zelf uit
voert, omdat bijna alle mensen die worden doorver
wezen ook daadwerkelijk worden behandeld. Dit 
zou op overbehandeling kunnen duiden". Om na te 
gaan in hoeverre het College van Zorgverzekeraars 
het bij het rechte eind heeft, hebben wij twee onder
zoeken uitgevoerd. In de eerste plaats is geanalyseerd 
wat de logopedist besluit wanneer een huisarts een 
kind verwijst. In de tweede plaats is geanalyseerd 
wat een multidisciplinair team besluit, wanneer een 
kind wordt verwezen. Bij beide onderzoeken werd uit

gegaan van kinderen tussen 2 en 5 jaar, waarbij de 
ouders bezorgd waren over de spraak- en taalontwik
keling van hun kind. 

Wat besluit een logopedist bij verwijzing? 
1. Patiënten en Methode 
Het eerste onderzoek is gedaan bij 34 kinderen, tus
sen de 2 en 5 jaar oud, die door de huisarts waren ver
wezen naar een logopedist. De huisarts gaf ons, met 
toestemming van de ouders, de namen van deze kin
deren door. De kinderen werden thuis onderzocht. De 
taalontwikkeling van de kinderen werd beoordeeld 
met de Reynell test voor taaibegrip, de Schlichting 
test voor Zinsproductie en de Groninger 
Diagnostische Spreeknormen, zie tabel 1. De logope
dist, noch de ouders werden van deze bevindingen op 
de hoogte gesteld, teneinde het gebruikelijk te voeren 
beleid niet te beïnvloeden. 

Analyse van de taaipres
taties van de kinderen 
toonde aan dat de meeste 
kinderen adequate taai
scores hadden. 

Ui t ingen 

Brabbelen 

Jargon 
Brabbelen met af en toe een herkenbaar woo rd 

Enkele woord jes , é é n w o o r d u i t i n g e n 
Tweewoord u i t i ngen 
Twee-en d r i e w o o r d u i t i n g e n 
Drie- t o t v i j f w o o r d u i t i n g e n ; vers taanbaarhe id ongeveer 50% 

Enkelvoudige z innet jes , géén goede woordvo lgo rde ; vers taanbaarhe 

Enkelvoudige z innet jes , goede woordvo lgo rde ; vers taanbaarhe id rui 

Grammat icaa l j u i s te z innen , ook samenges te ld ; goed vers taanbaar 

id 
m 

ongeveer 

75 % 
75 % 

Leeftijd 
<9 maanden 

9 - 12 maanden 
12 - 18 maanden 
18 - 24 maanden 
2;o-2;6 jaar 

2;6-3;o jaar 
3;o-3;6 jaar 
3;6-4;o jaar 

4;6-5;6 jaar 
> 5;6 jaar 

Tabel 1. Groninger Diagnostische Spreeknormen (CDS) (Coorhuis-Brouwer & Schaerlaekens, 2000) 
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Een medische behande
ling werd het vaakst 
voorgesteld (37%). 

2. Resultaten en conclusie 

Van de 34 kinderen die door de logopedist werden onderzocht werd bij 33 kinderen logopedie geadviseerd 
Analyse van de taaiprestaties van de kinderen toonde aan dat de meeste kinderen adequate taaiscores hadden, 
dat wil zeggen een TBQ en/of ZO ffl 80, of een adequate GDS als er geen betrouwbare ZO-score verkregen was, 
zie tabel 2. 

Taaiscore 

Inadequaat 
Adequaat 
Onbekend 

Zinsontwikkeling Taaibegrip 
1 

Spontane taal 
n % 
8 4% 
26 76% 
0 

34 100% 

Taalontwikkeling 
n 

7 
27 
0 

34 

% 
21% 

79% 

ioo% 

Tabel 2. Taaiscores bij kinderen die waren verwezen naar een logopedist 

De reden om bij deze 27 kinderen met een adequate taaiscore logopedie te adviseren was gelegen in geconsta
teerde uitspraakproblemen, zie tabel 3. Opvallend is dat de meeste van deze kinderen (n = 22) zelfs een ZO en 
TBQ boven de 90 hadden. 

Leeftijd TBQ ZO 

2;7 
2;10 
3;o 

3;o 

3;i 

3;3 
3;6 
3;6 

3;7 
3;7 
3;7 
3;8 
3;8 
3;io 
3;io 
4 ; i 

4 ; i 

4;3 
4;5 
4;5 
4;6 
4;6 
4;6 

4;7 
4;8 

4;11 
5;3 

1 0 0 

1 0 0 

115 

98 
89 

107 

93 
94 
101 

94 
94 
97 
95 
88 
1 0 6 

95 
123 

" 5 

91 
1 0 0 

130 

i n 

125 

127 

84 
114 

99 

-
96 

123 

84 
94 

91 
84 

99 
117 
96 

97 
101 

104 

-
101 

94 

125 
107 

91 
105 

132 

-
" 3 
131 
84 
105 
101 

GDS 

Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Niet-adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Adequaat 
Niet-adequaat 
Adequaat 
Adequaat 

Probleem 

Substituties door / k / 
Substituties door IXI of / k / 
Perioden van niet-vloeiendheid 
Woordvolgorde en onduidelijk spreken. 
Te korte zinnetjes 
Moeilijk te verstaan door anderen 
Moeilijk te verstaan door anderen 
Moeilijk te verstaan door anderen 
Eerste en laatste klank in een woord zijn hetzelfde 
Substituties door IXI 
Uitspraakproblemen 
Spreekt te luid + uitspraakproblemen 
Uitspraak problemen 
Moeilijk te verstaan door anderen 
Perioden van niet-vloeiendheid 
Perioden van niet-vloeiendheid 
Kan de hl niet uitspreken; spreekt te snel 
Slist 
Spreekt te snel, perioden van niet-vloeiendheid 
Geen /st-/ combinaties 
Slissen 
Substituties door lkl en / g / 
Spreekt onduidelijk 
Spreekt te snel; perioden van niet-vloeiendheid 
Kan de Ixl niet uitspreken 
Kan de hl niet uitspreken 
Uitspraakproblemen. 

Tabel 3. Reden tot logopedie bij 27 kinderen met adequate taaiscores 

Na 1 jaar was bij 50% van deze kinderen de logopedie beëindigd, maar voor de andere helft werd de logopedie 
nog steeds gecontinueerd. Het aantal therapiesessies gedurende het jaar varieerde van 3 tot 59, met een gemid
delde van 27 therapiesessies. In totaal verbeterden 10 van de 34 kinderen in hun taaiprestaties (29%). Van deze 10 
kinderen hadden 7 een adequate en 3 een inadequate taalontwikkeling bij de start van het onderzoek. 
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Welke adviezen worden gegeven bij kinderen met 
taalstoornissen en wat is het effect hiervan? 

Wat wordt besloten bij multidisciplinaire 

diagnostiek? 
i- Patiënten en Methode 
Het tweede onderzoek is gedaan bij 60 kinderen, ook 
tussen de 2 en 5 jaar oud. De kinderen waren aange
meld bij het spreekuur voor communicatieve stoor
nissen van de KNO-kliniek van het AZG in 68% van 
de gevallen door hun huisarts, in 27% van de gevallen 
door een KNO-arts en in 5% van de gevallen door een 
kinderarts. De kinderen werden onderzocht door een 
KNO-arts, een audioloog, een logopedist en een ortho
pedagoog. Analoog aan het eerste onderzoek werd 
een taalprobleem vastgesteld bij een TBO en/of ZO < 
80, of een inadequate GDS als er geen betrouwbare 
ZQ-score verkregen was. 

2. Resultaten en conclusie 
Na diagnostiek bleken 5 diagnosegroepen aanwezig: 
• Geen taalprobleem (ZO en TBO scores ffl 80; 

adequate GDS) 
• Specifiek taalprobleem 
• Taalprobleem + medisch probleem 
• Taalprobleem + ontwikkelingsprobleem 
• Taalprobleem + medisch + ontwikkelingsprobleem 
Afhankelijk van de diagnose werd een therapievoor-
stel geadviseerd, zie tabel 4. 
Een medische behandeling werd het vaakst voorge
steld (n =22; 37%), daarna een afwachtend beleid 
(n=i7; 28%), ontwikkelingsbegeleiding (n=n; 18%), of 
logopedie (n=io; 17%). Van de kinderen met adequate 
taaiscores, (quotiëntscores ffl 80), werd bij 3 kinderen 
logopedie geadviseerd vanwege uitspraakproblemen. 
In iedere diagnose groep werden taaiverbeteringen 
behaald, zie tabel 4. 

Interpretatie van de gegevens 
i . Verwijzer 

In beide groepen speelde de huisarts een belangrijke 
rol. Bij de verwijzing naar de logopedist was de huis

arts in alle gevallen de verwijzer (100%), bij verwij
zing naar het multidisciplinaire team in de meeste 
gevallen (68%). De gegevens uit beide onderzoeken 
laten zien dat huisartsen kennelijk van te voren een 
afweging maken met betrekking tot de verwijzing. 
"Lichte" taalproblemen worden verwezen naar een 
logopedist, "zwaardere" taalproblemen naar een mul
tidisciplinair centrum. 

2. Zorgen omtrent de spraak- en taalontwikkeling 
Uit beide onderzoeken komt naar voren dat er ouders 
zijn die zich zorgen maken over de spraak- en taal
ontwikkeling van hun kind, zonder dat er in objectie
ve zin een taalstoornis is vast te stellen. Dit bleek 
vooral bij de ouders van kinderen die verwezen 
waren naar een logopedist, maar ook bij ouders van 
kinderen die verwezen waren naar een multidiscipli
nair team. Hieruit blijkt dat ouders mogelijk te hoge 
verwachtingen hebben van de spreekprestaties van 
hun kinderen. Dit zou verklaard kunnen worden uit 
de publieke en politieke discussie omtrent taalach
terstanden en de bestrijding daarvan. 

3. Logopedie bij leeftijdsadequate taalontwikkeling 
In beide onderzoeken komt het voor dat voor de kin
deren met een leeftijdsadequate taalontwikkeling 
toch logopedie wordt geadviseerd, dit in verband met 
uitspraakproblemen of perioden van niet-vloeiend-
heid in het spreken. Wanneer we ons realiseren dat 
alle kinderen jonger zijn dan 5 jaar, kan de vraag 
gesteld worden of er wel rekening wordt gehouden 
met normale variaties in de articulatieontwikkeling. 
De articulatieontwikkeling begint ongeveer wanneer 
de kinderen 6 maanden oud zijn. De articulatiepatro
nen worden geleidelijk aan taalspecifiek, gebaseerd 
op de auditieve ontwikkeling. Rijping en normale 
variaties in de spraakmotorische ontwikkeling spelen 
een belangrijke rol in dit proces. De ontwikkeling van 
de taalspecifieke articulatie is rond de leeftijd van zes 

Er zijn ouders die zich 
zorgen maken over de 
spraak- en taalontwikke
ling van hun kind, zonder 
dat er een taalstoornis is 
vast te stellen. 

D i a g n o s e 

Geen taa lp rob leem 

SLI 
Taal + medisch 

Taal + o n t w i k k e l i n g 

Taal + o n t w i k k e l i n g + medisch 

Totaal 

n 

22 

7 
11 

9 

11 

60 

% 

37% 

12% 

18% 

15% 

18% 

100% 

T h e r a p i e v o o r s t e l (n) 

A fwach ten (11), 
Logopedie (3), 
Medische behande l ing (8) 
Logopedie (7) 
A fwach ten (3) 
Medische behande l ing (8) 
A fwach ten (1), 
On tw i kke l i ngsbege le id i ng (8) 
A fwach ten (2), 
Medische behande l ing (6), 
On tw i kke l i ngsbege le id i ng (3) 
A fwach ten (17), 
Logopedie (10), 
Medische behande l ing (22), 
On tw i kke l i ngsbege le i d i ng (11) 

T a a i v e r b e t e r i n g n a 1 j a a r 
n / N 

9 / 2 2 

3 / 7 
6 / 11 

4 1 9 

3 / 1 1 

25 / 60 

% 

4 1 % 

43% 
55% 

44% 

27% 

42% 

Tabel 4. Diagnose gerelateerde therapievoorstellen 
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Onderzoek naar de 
normale variaties in 
taal- en articulatie
ontwikkeling bij jonge 
kinderen lijkt van het 
allergrootste belang. 

jaar afgerond. Deze kennis, die met name in "oude" 
literatuur wordt vermeld lijkt heden ten dage te zijn 
vergeten. Gebaseerd op "nieuwe" inzichten waarin 
vroege interventie van taalstoornissen wordt gepro
pageerd om leerproblemen, dyslexie en gedragspro
blemen te voorkomen, lijken de standaarden te zijn 
veranderd. Uit een GGD-verslag kwam naar voren dat 
in de betreffende regio ongeveer de helft van de vijf
jarige kinderen articulatieproblemen heeft en derhal
ve werden verwezen naar een logopedist. Is dit niet 
eerder een bewijs van een aan te nemen "normale" 
ontwikkeling op basis van rijping en motorische ont
wikkeling? Rijping is een neurofysiologisch proces en 
laat zich niet dwingen. Dat blijkt ook uit het feit dat 
veel van de kinderen met articulatieproblemen niet 
verbeterden met logopedie. De articulatie van een 
kind moet beoordeeld worden binnen het geheel van 
cognitie, fijne motoriek en aandacht. Bloemen die in 
september bloeien moet je niet in april boven de 
grond willen krijgen. In het handboek voor 
Taalontwikkeling, Taalpathologie en Taaitherapie bij 
Nederlandssprekende kinderen, zijn enkele normale 
varianten in de articulatorische en fonologische ont
wikkeling vermeld, zie tabel 5. 

4. Verbetering op taaiprestaties 
In beide groepen verbeterden kinderen op hun taai
prestaties, echter bij veel kinderen bleven de taaisco
res stabiel. Dit betekent dat niet alle kinderen hun 
taalprobleem kunnen overwinnen en dat we uit moe

ten gaan van een persisterend taalprobleem. De taal
gevoeligheid is niet voor alle kinderen even groot, 
mogelijk is dit genetisch bepaald. 

Consequenties voor de praktijk 
De beide onderzoeken brengen aan het licht dat het 
niet gemakkelijk is om een differentiatie aan te bren
gen tussen een normale en een afwijkende taalont
wikkeling. Er is geen gouden standaard. Met name de 
aanwezigheid van articulatieproblemen lijkt moeilijk 
te definiëren Onderzoek naar de normale variaties in 
taal- en articulatieontwikkeling bij jonge kinderen 
lijkt van het allergrootste belang. Dit kan logopedis
ten helpen een betere inschatting te maken van de 
problemen die wel en niet behandelbaar zijn op 
jonge leeftijd. Huisartsen lijken intuïtief een onder
scheid te maken tussen lichte en zwaardere taalpro
blemen. Om niet alleen intuïtief maar ook objectief 
een keuze te kunnen maken voor verwijzing naar een 
logopedist dan wel een multidisciplinair diagnostisch 
team, lijkt het belangrijk dat er een eenduidig scree-
ningsinstrument komt. In beide groepen kunnen kin
deren verbeteren op hun taaiprestaties. Soms gebeurt 
dit met behulp van logopedische begeleiding, soms 
door andere therapieën zoals medische behandeling 
of algehele ontwikkelingsstimulatie. Zelfs een 
afwachtende houding blijkt voor een aantal kinderen 
een positief effect te hebben. Ontwikkeling van diag
nose gerelateerde criteria voor de keuze van een 
bepaalde vorm van therapie lijkt van groot belang. 

Tabel 5. Variaties in de articulatie en fonologie bij jonge kinderen. 

Uitspraak 
meisje 

3;4jaar 

poem 
bil 
tie 
tes 
tuit 
tas 
toen 
tamp 
toop 
taan 
tat 
peit 
taap 
teut 
taat 
to 
pewt 
tein 
tee 
linde 
ta-auto 
taan 

jongen 
3;2 jaar 

bloem 
bril 
gie 
Ie 
wuit 
la 

goe 
klomp 
kloop 
kraan 
kla 
pleik 
aap 
leuk 
kaa 
no 
pel 
gein 
kee 
linde 
ga-auto 
gaan 

jongen 
4;2jaar 

boem 
bil 
die 
fes 
f uit 
la 
oen 
komp 
koop 
kaan 
kas 
peiste 
chaap 
seute 
taart 
sor 
peld 
tein 
tee 
vlinder 

vachauto 
saan 

jongen 
4;4jaar 

loem 
il 
Die 
es 
f uit 

ga 
goen 
lom 
noop 
taan 
tas 
leise 
saap 
leute 
taat 
nor 
pel 
ein 
wee 
vinde 
auto 
aan 
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Welke adviezen worden gegeven bij kinderen met 
taalstoornissen en wat is het effect hiervan? 

Niet alle kinderen verbeteren op hun taaiprestaties, 
ondanks therapie. Bij kinderen met persisterende 
taalproblemen zullen copingstrategieën ontwikkeld 
moeten worden. Daarnaast zal de stimulatie van de 
niet-verbale vaardigheden mogelijk belangrijker wor
den dan de stimulatie van de verbale vaardigheden. 
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GOORHUIS-BROUWER GERIDDERD VOOR 

BAANBREKEND TAAL- EN SPRAAKONDERZOEK 
Op dinsdag 29 april j . l . is prof. dr. S.M. Goorhuis-Brouwer benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Zij heeft de onderscheiding gekregen vanwege haar jarenlange inspanningen op het onderzoeksterrein van 
de taal- en spraakpathologie bij kinderen van o tot 10 jaar. Zij bekleedt sinds 1999 de bijzondere leerstoel taal- en 
spraakpathologie bij kinderen aan de Universiteit van Groningen, die mede tot stand gekomen is op voorspraak 
van de vereniging VeBOSS (Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende kinderen en kinderen 
met een Spraak/taalstoornis), die sinds 2001 gefuseerd is met de VEDON (Vereniging ter bevordering van 
Onderwijs aan en opvoeding en begeleiding van Doven in Nederland) tot Siméa ('Elkaar Verstaan'). 

Het multidisciplinaire onderzoek van mevrouw Goorhuis-Brouwer c.s. zorgt voor vergroting van 
de kennis van de diverse taal- en spraakstoornissen. Deze kennis is o.a. onmisbaar tijdens het proces 
van indicatiestelling, dat nu regelmatig ter sprake komt in verband met de Wet Leerlinggebonden 
Financiering (LGF). Deze wordt op 1 augustus a.s. van kracht. Om te bepalen hoeveel geld een kind 
meekrijgt is het immers van groot belang de stoornis zo specifiek mogelijk te kunnen benoemen. 

Siméa behartigt de belangen van personen en instellingen voor communicatief beperkten, 

slechthorenden en doven. Siméa ervaart de koninklijke onderscheiding dan ook als een waardering voor 

haar werkzaamheden. 

Dr. E.M. Ten Vergert is als 
methodoloog/statisticus 
verbonden aan het MTA 
bureau van het AZG 

Correspondentieadres: 
Academisch Ziekenhuis 
Groningen Afdelingen 
KNO en MTA, Postbus 
30001, 9700 RB 
Groningen 
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REKENCOÖRDINATOR: 

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR! 
Annie Essers 

<fi ontys 

Inleiding: 
Realistische rekendidactiek is al een aantal jaren een 
begrip in scholen voor kinderen met een auditief en/of 
communicatief ontwikkelingsprobleem. 
De meeste scholen hebben een realistische rekenmetho
de en hebben de implementatieperiode achter de rug. 
Dit wil echter niet zeggen dat de ontwikkeling stil staat. 
Leerkrachten die zich willen verdiepen in de didactiek 
van realistisch rekenen staan er niet alleen voor. Het 
Freudenthal Instituut heeft modules ontwikkeld om 
(toekomstige) rekencoördinatoren de gelegenheid te 
geven hun vakdidactische kennis en begeleidingsvaar
digheden verder te ontwikkelen. 
In het kader van het Praktijkproject Meisjes/Jongens 
hebben vijf leerkrachten van de Dr. Bosschool in 
Arnhem en de Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek onder 
leiding van een docent van Fontys Hogescholen ervarin
gen en vragen van de rekencoördinatoren uitgewisseld 
en uitgediept. Reflectie op de dagelijkse praktijk van het 
rekenonderwijs was het uitgangspunt voor bijstelling 
en ontwikkeling van de taak van de rekencoördinator. 

Begeleiding in de coördinatie van rekenen 
op school 
Zowel op de Dr.Bosschool als op de Mgr. Hanssenschool 
is een aantal leerkrachten aandachtsfunctionaris 
realistische rekendidactiek, wat gedeeltelijk een coör
dinerende en gedeeltelijk een ondersteunende taak is. 
In een intakegesprek hebben de aandachtsfunctiona
rissen rekenen aangegeven over welke onderwerpen 
men van gedachten wilde wisselen: 
• Wat wordt er van mij als aandachtsfunctionaris 

gevraagd? Hoe kan ik me tot rekencoördinator 
ontwikkelen? Hoe kan ik gebruik maken van 
ontwikkelingen elders? 

• Zijn de knelpunten in het rekenonderwijs binnen 
onze school specifiek voor de leerlingen met 
auditieve of communicatieve problemen? 

• Hoe kan ik collega's ondersteunen bij het 

verwerven van vakdidactische kwaliteiten? 
• Biedt de overgang naar een vernieuwde realistische 

rekenmethode gelegenheid het rekenonderwijs te 
evalueren? Werken we wel zoals bedoeld? 

Omdat er vragen waren op verschillend gebied, zijn de 
deelnemers een aantal keren in tweetallen aan de slag 
gegaan. Tijdens deze bijeenkomsten werden ontwikke
lingen op schoolniveau ter sprake gebracht, zoals: 

Realistisch rekenen in de praktijk op onze school. 
• Hoe ga je om met knelpunten in de realistische 

rekendidactiek, al dan niet benoemd door collegal
eerkrachten? 

Twee coördinatoren hebben samen met de begeleider 
vanuit geïnventariseerde knelpunten een begelei
dingsplan voor het komend schooljaar opgesteld. 
Dit wordt als conceptplan aan directie en team voor
gelegd. De coördinatoren geven aan bij de realisatie 
van de begeleiding intervisie op prijs te stellen. 

Vakinhoudelijke kennis als voorwaarde bij observaties 
van leerlingen 

• Worden ontwikkelingen in leerlijnen goed gezien en 
juist benoemd? 

• Ziet collega X hetzelfde in de ontwikkeling van een 
leerling als collega Y? Betekent dit dan ook dat 
beiden het geobserveerde eenduidig benoemen? 

• Op welke wijze kun je de materialen zo inzetten dat 
ze leerlingen stimuleren te rekenen met 
modellen? 

• Is het verstandig om materiaalkisten te maken bij de 
lesblokken van de methode? 

• Voor welk materiaal kies je dan? 

Op andere momenten was er gelegenheid om individu
eel onderwerpen te bespreken. 

Een leerkracht evalueerde haar ondersteunende activi
teiten naar collega's. 
Dit had als opbrengst dat er overlegmomenten tussen 
leerkrachten werden georganiseerd en dat dit niet lan
ger aan toeval werd overgelaten. Als coördinator kun je 
dit overleg aansturen en begeleiden. 
De leerkrachten kunnen elkaar bevragen op aanpass
ingen die gedaan zijn in de methode. Dit kan leiden tot 
leren van elkaar, optimaal gebruik maken van eikaars 
ervaringen en een optimalisatie van het rekenonder
wijs voor de doelgroep. 

Een leerkracht heeft een aantal lessen uit de methode 
"Wis en Reken" gegeven vanuit de ontwikkelde visie 
op specifieke rekenkwaliteiten van Jongens en Meisjes. 
De ervaringen hiermee zijn ingebracht in overleg met 
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collega's, waarbij de vraag naar voren kwam was: zijn 
er ook bij leerlingen met een communicatief probleem 
duidelijk verschillen te zien in rekenvaardigheden van 
jongens en meisjes? Deze vraag kon in dit tijdsbestek 
niet beantwoord worden. Wel werd duidelijk dat er 
verschillen zijn bij het interpreteren van maten. 
De deelnemers gaven aan het eind van de bijeenkom
sten aan de begeleiding als een ondersteuning van 
hun taak als rekencoördinator ervaren te hebben. 
Maar voor begeleidingsactiviteiten en voor vakinhou
delijke kennis bleef er behoefte bestaan aan ontwikke

lingsmogelijkheden. Dit leidde tot het aanbod vanuit 
Fontys Hogescholen/ OSO de rekencoördinatoren van 
REC-ZEON de gelegenheid te geven zich te scholen in 
onderdelen van realistisch rekenen. Een zevental leer
krachten en intern begeleiders van school De Horst en 
school De Beemden is in de periode februari 2003 van 
start gegaan met de Nationale Cursus Rekencoördi
nator "Met Sprongen Vooruit" Eind april 2003 is deze 
module afgesloten. 

Annie Essers is docent aan de Fontys Hogeschool afd OSO. 

ONDERZOEKSPROJECT: BEHANDELING VAN 

SPRAAK- EN TAALPROBLEMEN: 

EEN INVENTARISATIE VAN AANBOD EN WENSEN 

Dr. Gerard Spaai 
Dr. Heleen van der Stege 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende 
Kind, Amsterdam 

Drs. Kirsten Olde Agterhuis 
Drs. John van Daal 
Sint Marie, Centrum voor auditief en communicatief 
beperkten, Eindhoven 

Inleiding 
Vroegtijdige onderkenning van spraaktaalproblemen 
is waardevol, mits dit gevolgd wordt door adequate 
diagnostiek, begeleiding en behandeling. De diagnos
tiek van kinderen met spraaktaalproblemen is, mede 
geïnspireerd door de erkenning van audiologische 
centra als centra voor spraaktaaldiagnostiek, meer en 
meer in ontwikkeling geraakt. Ook de bij diagnostiek 
aansluitende behandeling en begeleiding van kinde
ren met spraaktaalproblemen krijgt steeds meer aan
dacht. Voor zowel de behandeling en begeleiding als 
de diagnostiek van spraaktaalproblemen geldt echter 
dat ze nog in meerdere of mindere mate verdere ont
wikkeling behoeven. 

Onderzoeksvragen 
Centraal in het onderzoeksproject staat het in kaart 
brengen van de aanmelding, plaatsing en verwijzing 
van kinderen met spraaktaalproblemen en van het 
aanbod van diagnostiek, behandeling en begeleiding 
van kinderen met spraaktaalproblemen in de leeftijd 
van 2-19 jaar. Dit om knelpunten te signaleren en 
aanbevelingen voor verbetering te doen. Vier vragen 
staan centraal: 
• Hoe verloopt de aanmelding, plaatsing en verwij

zing van kinderen met spraaktaalproblemen in de 
leeftijd van 2-19 jaar? 

• Wat is het aanbod van diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van kinderen met spraaktaalproble
men in de leeftijd van 2-19 jaar? 

• Wat zijn naar mening van deskundigen en ouders 
van kinderen met spraaktaalproblemen de knel
punten in het behandelaanbod en hoe wordt de 
kwaliteit van het behandelaanbod beoordeeld? 

• Wat is het feitelijk gebruik van diverse vormen van 
diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen 
met spraaktaalproblemen in de leeftijd van 2-19 jaar? 

Onderzoeksgroep 
• Deskundigen betrokken bij de zorg en begeleiding 

van kinderen met spraaktaalproblemen van AWBZ-
instellingen, audiologische centra en onderwijsin
stellingen. 

• Ouders van kinderen met spraaktaalproblemen in 
de leeftijd van 2-19 jaar. 

• (Dossiers van) Kinderen met spraaktaalproblemen 
in de leeftijd van 2-19 jaar. 

Werkwijze 
• Interviews met deskundigen die betrokken zijn 

bij de behandeling van kinderen met spraaktaal
problemen. 

• Enquête onder ouders van kinderen met spraak
taalproblemen. 

• Analyse van kinddossiers. 

Fasering onderzoek 
Het onderzoek verloopt in twee opeenvolgende fasen: 
een pilot fase (duur: 9 maanden) waarin vragenlijs
ten ontwikkeld en uitgeprobeerd worden bij een klei
ne onderzoeksgroep en een onderzoeksfase (duur: 18 
maanden) waarin het eigenlijke onderzoek wordt uit
gevoerd. De pilotfase is per 1 oktober 2002 gestart. 

Voor nadere informatie over het project kunt u con
tact opnemen met: Gerard Spaai (projectleider), 
Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind, 020-5745945; 
E-mail: gspaai@nsdsk.nl 
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150 JAAR ONDERWIJS AAN DOVEN EN ERNSTIG 

SLECHTHORENDEN IN ROTTERDAM 
Feestelijke start van het 150-jarig jubileum 

Op 23 mei j.l. was het zover. Op die dag werd een 
begin gemaakt met een aantal activiteiten in ver
band met 150 jaar onderwijs aan doven en ernstig 
slechthorenden in Rotterdam. In 1853 richtte 
Dr. M. Polano voor zijn ernstig slechthorende kinderen 
een school op in een woonhuis in het centrum van 
Rotterdam. In 1862 had een groep belangstellenden 
(waaronder een aantal medici) voldoende geld bijeen-
gezameld om een prachtig schoolgebouw te kunnen 
realiseren achter de Coolsingel. De straat waaraan de 
school lag werd later Ammanstraat genoemd. Tijdens 
het bombardement van Rotterdam werd het gebouw 
gedeeltelijk verwoest en later weer gerenoveerd en 
uitgebouwd. In i960 werd de school afgebroken om 
plaats te maken voor de bouw van het Hilton Hotel. 
Om die reden werd er op 23 mei j.l. een plaquette ont
huld op de plaats waar de school heeft gestaan in aan
wezigheid van een aantal oud-medewerkers die nog in 
de oude school hebben gewerkt. Ook de VSO-leerlin-
gen, de Raad van Bestuur, enkele directeuren van Auris 
en de directeur van het Hilton Hotel waren present. 
In zijn toespraak bedankte de heer Van der Veen met 
name de directeur van het Hilton Hotel die toestem

ming had gegeven voor het plaatsen van de plaquette. 
De onthulling vond plaats door de drie (deels oud) 
directeuren van het voormalige Rudolf Mees 
Instituut, de heren Van Dijk, Landsbergen en De Snoo. 
Daarna konden de VSO-leerlingen en hun docenten 
genieten van een heerlijke lunch in het Hilton Hotel. 
Iedereen had zich voor die gelegenheid feestelijk 
gekleed en met name de leerlingen waren onder de 
indruk van de luxe van het hotel en de schitterend 
gedekte tafels. De SO-leerlingen en de leerkrachten 
van de Dr. M. Polanoschool hadden zich voor dit jubi
leum al dagen voorbereid op de circusacts die zij in 
een echte circustent op het schoolplein zouden pre
senteren aan hun ouders en genodigden. Het was een 
prachtige voorstelling met trotse ouders vanwege het 
knappe optreden van hun zoon of dochter. 

De jubileumcommissie, die vanuit het Centraal Bureau 
te Gouda de festiviteiten dit jaar coördineert, bereidt 
nog een tweetal activiteiten voor. In september zal er 
een grote reünie deels op de Polanoschool en deels op 
de Maas plaatsvinden en in november staat er een 
spraakmakend symposium op het programma. 
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Verschenen bij het Nederlands Gebarencentrum: 

NEDERLANDSE 
GEBARENTAAL 
OP CD-ROM 

Meer informatie 
over deze cd-rom's: 

www.gebarencentrum.nl 

Het Nederlands Gebaren
centrum ontwikkelt en produ
ceert cd-rom's met gebaren uit 
de Nederlandse Gebarentaal. In 
2002 zijn drie nieuwe cd-rom's 
verschenen in de serie GIDS: 
• Standaardlexicon NGT: 2500 

gebaren die behoren tot het 
basislexicon. Deze gebaren 
zijn in het STABOL project be
sproken en gestandaardiseerd. 

• Gebaren voor de Geestelijke 
Gezondheidszorg: 950 geba
ren voor begrippen binnen de 
GGZ. Deze cd-rom bevat stan-
daardgebaren en regionale 
varianten. 

• Basisgrammatica NGT: onder

delen van een basisgrammatica 
van de NGT, bijvoorbeeld meer
voud en localisatie. 
Al eerder is de cd-rom Gids ver
schenen, met 1100 gebaren uit 
het basislexicon. Gids bevat 
regionale varianten. Een deel 
van de Gids gebaren staat ook 
op de Standaardlexicon cd-rom. 

Voor wie? 
De cd-rom's zijn bedoeld voor 
iedereen die geïnteresseerd is 
in de Nederlandse Gebarentaal. 
Bij de Basisgrammatica cd-rom 
wordt weinig kennis veronder
steld van grammaticale termi
nologie en van de NGT. 

Kosten 
Pakket A: 

Standaard Lexicon 
NGT, deel 1 EUR 25,00 

Pakket B: 
Basisgrammatica 
NGT,deel 1 EUR 20,00 

Pakket C: 
A+B EUR 40,00 

Pakket D: 
Gebaren voor de Geestelijke 
Gezondheidszorg EUR 20,00 

Pakket E: 
A+D EUR 40,00 

Pakket F: 
A+B+D EUR 60,00 

PakketG: 
Gids EUR 10,00 

Bestellen 
De cd-rom's zijn te bestellen via 
het Nederlands Gebarencen
trum door overmaking van het 
juiste bedrag op postgiro 
4938716 t.n.v. het Nederlands 
Gebarencentrum te Bunnik, 
met vermelding van naam en 
adres en gewenst(e) pakket
ten). Na ontvangst van de be
taling worden de cd-rom's toe
gezonden. 

N E D E R L A N D S 
G E B A R E N C E N T R U M 

NGc ).F. Kennedylaan 99 3981GB Bunnik office@gebarencentrum.nl tel. 030-6565407 tt. 030-6565414 fax 030-6565408 
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COLUMN 

Soms zijn er griepgolven en veel zieken en zo zitten 
we vandaag ineens met maar drie kinderen en het 
regent ook nog. Hoogste tijd om iets heel leuks te ver
zinnen en zo de stemming er in te houden. 
We laten wat mogelijkheden de revue passeren en 
besluiten uiteindelijk om na de lunch een ritje met de 
trein te gaan maken. Twee volwassenen met drie kin
deren die alle drie een stoornis hebben in het autis
tisch spectrum. Dat moet lukken! 
Onder het brood eten leggen we het plan op tafel en 
dan is het ook meteen gedaan met onze rust. 
Er wordt opgewonden gepraat en we krijgen al een 
beetje spijt van onze vooraankondiging. Maar ja, voor
pret is ook belangrijk en dus doen we iets langer over 
de boterhammen. 

Mijn collega en ik houden nog even intern beraad. 
Waar gaan we naar toe? Van station Overvecht naar 
Utrecht Centraal? Van Overvecht naar station Baarn of 
Hollandse Rading? Het wordt Utrecht Centraal vanwe
ge de overvloed aan treinen die we daar verwachten 
te zullen zien.... 

We vertrekken met veel bombarie en worden jaloers 
nagewuifd door de achterblijvers, wij gaan uit!! 
Op de achterbank van mijn auto snoeren we ze alle 
drie vast en als ik in de spiegel kijk, zie ik drie paar 
prachtige bruine ogen en dat vind ik in ieder geval al 
heel speciaal. De ogen van Bilal en Mustafa kijken 
stralend en blij maar Abdul, die in het midden zit 
vindt het allemaal maar zo-zo. Hij kijkt dan ook niet 
echt vrolijk maar heeft een "in zich-zelf teruggetrok
ken" gezicht opgezet. Die doet niet echt mee bij dit 
feestje. Wat is het toch wonderlijk dat je altijd meteen 
nog veel voorzichtiger gaat rijden als er andermans 
kinderen in je auto zitten. Alsof ik mezelf en mijn 
eigen gezin in de prak zou willen rijden. Maar toch, zo 
werkt het nu eenmaal bij mij en dus rijd ik bij een 
rotonde van pure voorzichtigheid bijna een fietser 

omver. Ik rem krachtig en hoor onmiddellijk een stem
metje vanaf de achterbank: "Voorzichtig Dorothée..." 
Hij zegt het trouwhartig, Bilal, maar het komt hard 
aan bij mij, nu rijd ik ongeveer 15 kilometer per uur. 
Het station is gelukkig maar een klein stukje en we 
komen veilig aan. 
En zo zitten we na een poosje wachten dan allemaal 
in een gele trein richting Utrecht Centraal, een rit van 
ongeveer 5 minuten. Fantastisch wat er nu allemaal 
gebeurt... Alles wordt hardop van commentaar voor
zien en naarmate we dichter in de buurt van het eind
punt komen zien we, zoals verwacht, van alle kanten 
treinen aankomen. 
"En nog één, en nog één" roept Bilal opgewonden en 
mensen beginnen om te kijken wie zich daar nu nog 
zo blij over maakt....Gelukkig, ze glimlachen erom, op 
de een of andere manier doet me dat goed. Zo veel 
vreugde daar moet je niet ongevoelig voor blijven. 
Uitstappen, we zijn er. 

Met de roltrap, een genoegen op zich behalve voor 
Abdul die nu werkelijk de lol van dit uitstapje niet 
meer ziet, komen we in de grote hal. We zoeken een 
perron waar snel iets te beleven valt en hebben het 
geluk de treinen naar Maasticht en Zwolle te zien bin
nen komen en te zien vertrekken. Hele lange treinen, 
"Dag trein" zwaait Bilal lief met zijn handje, wie denkt 
bij dit gedrag aan die krijsende, schreeuwende Bilal 
van een paar maanden geleden. Meer dan genoeg 
gezien nu, we moeten het niet te lang maken want je 
weet nooit wanneer de stemming omslaat en dan 
moeten we terug zijn. 

Nee er gebeurt echt niets vervelends deze middag, dit 
is een succes verhaal. 
De volgende dag schrijft de moeder van Bilal in zijn 
contactschriftje : Leuk dat jullie met de trein zijn 
geweest, Bilal kon zijn geluk niet op"! 

Dorothée Raymakers-Hulsenbek 
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GEHOORD EN GEZIEN 

RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN ARTIKEL 
Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren onderwijs en zorg aan audi

tief/communicatief beperkte kinderen en (jong) volwassenen. De artikelen in Van 

Horen Zeggen worden vooral gelezen door professionals zoals leerkrachten, groepslei

ders, logopedisten en pedagogen. Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen in de 

doelen en methodieken van de genoemde sector. Dit kan naar aanleiding van een 

(wetenschappelijk) onderzoek of op basis van ervaringen in de praktijk. De redactie 

streeft ernaar de inhoud en de stijl van het artikel zodanig te laten zijn, dat de lezers 

gemakkelijk de toepasbaarheid van de gegeven informatie binnen hun werksituatie 

kunnen ervaren. 

De stijl van het artikel 

Als u als auteur een artikel voor publicatie in Van Horen 

Zeggen wilt aanbieden, dient u rekening te houden met 

de doelgroep van het tijdschrift. Dit houdt onder ande

re in dat u vakjargon zoveel mogelijk vermijdt en dat u 

vaktaal zodanig omschrijft dat ook onervaren professio

nals zich het artikel eigen kunnen maken. In de tekst 

verwijst u zo weinig mogelijk (bijvoorbeeld naar de lite

ratuurlijst) en maakt u zo min mogelijk gebruik van 

citaten en voetnoten. Teksten van toespraken of lezin

gen kunt u alleen bewerkt aanbieden, waarbij spreek

taal zoveel mogelijk vermeden wordt. 

Auteurs- en publicatierecht 

U kan een artikel ter publicatie in Van Horen Zeggen 

aanbieden, als u het niet tegelijkertijd aan een ander 

tijdschrift aanbiedt. Een aangeboden artikel is ook niet 

eerder elders gepubliceerd. In overleg met de redactie 

kan het artikel in later stadium in andere tijdschriften 

worden gepubliceerd onder vermelding van de publica

tiedatum in Van Horen Zeggen. Als uw artikel in Van 

Horen Zeggen gepubliceerd wordt, geeft u de auteurs

rechten over aan de redactie van Van Horen Zeggen. Na 

publicatie ontvangt u twee exemplaren van de 

betreffende uitgave. Als de redactie besluit uw artikel 

niet in Van Horen Zeggen te publiceren, ontvangt u het 

artikel met bijbehoren zo spoedig mogelijk retour. 

Kopiëerrecht 

In overleg met de redactie kan door middel van kopië

ren gebruik worden gemaakt van de artikelen. Hiervoor 

worden kosten in rekening gebracht. 

Structuur artikel 

Elk artikel moet een titel hebben met daaronder een 

eventuele subtitel, vervolgens de naam van de auteur 

(Voor- en achternaam of voorletters met achternaam of 

met vermelding van titels). Het artikel wordt voorafge

gaan door een samenvatting met de lengte van 750 to f 

200 woorden.Het artikel moet onderverdeeld worden in 

niet te lange stukken tekst (maximaal 500 woorden), 

elk met een genummerde kop en eventuele subkopjes. 

De tekst wordt niet uitgevuld. Er worden geen tabs 

gebruikt. Tabellen worden aangeleverd in Word for 

Windows met een uitdraai erbij of alleen als 

uitdraai.De totale lengte van het artikel mag niet meer 

bedragen dan $ooo woorden. Bij langere artikelen zal 

de auteur moeten aangeven, dat het artikel in twee 

delen gepubliceerd kan worden of zal de redactie het 

artikel in overleg met de auteur inkorten. Aan het eind 

van een artikel wordt informatie gegeven over de ach

tergrond van de auteur en wordt vermeld waar de 

auteur bereikbaar is.Eventueel kan een literatuurlijst 

worden opgenomen, met een maximum van 15 titels. 

De literatuur wordt als volgt vermeld: 

Uit een boek: 

Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From Intention to 

Articulation. Cambridge, Ma. MIT Press. 

Uit een tijdschrift: 

Schlichting, J.E.P.T., G. de Koning, J.H.J. Lindeboom en 

L.G.Vogelaar (1994). De Taaigroepjes: Raamwerk voor 

een gedifferentieerd taaiprogramma voor kleuters. 

Logopedie en Foniatrie, I, p. 20-26. 

Indien een uitgebreidere literatuurlijst beschikbaar is, 

wordt vermeld, dat deze opvraagbaar is bij de redactie. 

De auteur levert deze uitgebreidere lijst bij het artikel. 

Gehanteerde spellingsregels 
De redactie hanteert de officiële Nederlandse spelling. 

Daarnaast worden er geen of zo min mogelijk afkortin

gen gebruikt. 

Wijze van aanleveren en contacten met de redactie 

De redactie ontvangt het artikel op diskette in Word for 

Windows vergezeld van twee uitdraaien, leder artikel 

wordt door één of meer redactieleden beoordeeld. In 

ieder geval één lid van de redactie neemt contact op 

met de auteur over het te publiceren artikel. De auteur 

verneemt in dit contact in ieder geval of het artikel 

voor publicatie in aanmerking komt en in welk nummer 

het waarschijnlijk zal verschijnen. Indien het artikel 

voor plaatsing in aanmerking komt levert de auteur een 

pasfoto van zichzelf, met op de achterzijde naam en 

adres vermeld en foto's en/of illustraties bij het artikel. 

De auteur kan ook aan de redactie het verzoek doen 

foto's te (laten) maken, die bij het artikel passen. De 

auteur vermeldt op een uitdraai waar bij voorkeur de 

foto's, illustraties of tabellen in het artikel geplaatst 

moeten worden. Foto's en illustraties worden bij voor

keur digitaal aangeleverd. Bij het opmaken van het 

artikel kan de redactie besluiten foto's en illustraties te 

verkleinen of te vergroten. Enige tijd na het verschijnen 

van het artikel wordt het aangeleverde materiaal door 

de redactie aan de auteur geretourneerd. De redactie 

doet suggesties met betrekking tot de stijl en structuur 

van het artikel. Geringe wijzigingen brengt de redactie 

zelf aan. In andere gevallen wordt de auteur gevraagd 

zijn/haar artikel aan te passen. 
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Annelies Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 75, 
mei 2003, nummer 5 
L van den Dungen, N. den Boon, Beginnende commu
nicatie, Therapieprogramma voor 
communicatieve 
functies in de pre-
verbale en vroeg-
verbale fase 
In 2001 verscheen 
het boek 

Beginnende commu
nicatie van deze 
auteurs. Nu beschrij
ven ze aan de hand 
van een drietal casus
sen hoe er met dit 
programma gewerkt 
kan worden. 
De therapie die in dit 

boek beschreven wordt richt zich met name op de 
pragmatiek. Uitgangspunt van het programma is 
"Communicatie is meer dan interactie alleen". 
Er wordt een aantal communicatieve functies onder
scheiden en beschreven, gebaseerd op de normale 
ontwikkeling van communicatieve functies. Het pro
gramma sluit daar op aan met een scala aan oefenin
gen. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven 
van de toepassing van het programma bij kinderen 
met een specifieke taalstoornis en bij kinderen met 
een meervoudige handicap. 

Uit de casusbeschrijving blijkt dat de toepassing van 
het programma niet bij alledrie de kinderen succes
vol is. Ook wordt aangegeven dat het programma in 
twee gevallen gecombineerd is met een andere thera-
pievorm om andere problemen in de taalontwikke
ling te behandelen. 
Tot slot wordt in het artikel een aanbeveling gedaan 
voor een uitgebreid onderzoek om te bestuderen wat 
het effect is van toepassing van het programma. 

E. M. Bunschoten, Ik ben geen praatbaas! Gelijktijdig 
versterken van vloeiendheid en van fonologisch 
bewustzijn. 
Dit artikel beschrijft hoe een integrale behandeling 
van stotteren en een fonologische articulatiestoornis 
vorm krijgt binnen een setting waarbinnen een zeer 
jeugdige cliënt maximale invloed heeft op het behan-
delproces en waarbij de invloed van de modere mede
bepalend is. 
Aan de hand van de casus "Jelle" beschrijft de auteur 
deze zeer boeiende therapie. 
Jelle wordt aanvankelijk aangemeld vanwege zijn 
slechte verstaanbaarheid. Nog voor de therapie 
gestart is komt daar een stottercomponent bij. 
Tijdens de therapie merkt de logopedist dat er weer
stand is om aan de verstaanbaarheid te werken. Zij 
gaat op zoek naar een nieuwe therapie-ingang. Deze 
wordt onder andere gevonden in het competencemo-

del van Gresham. Hierdoor krijgt zij beter zicht op de 
problematiek van Jelle. Door een sterke emotionele 
respons op het stotteren ontstaat een weerstand op 
de therapie. De logopedist werkt in eerste instantie 
aan algemene ondersteuning van Jelle. Jelle moet 
ervaren dat hij degene is die wat kan doen aan zijn 
probleem. Zijn weerstand tegen therapie neemt hier
door af waardoor de logopedist kan werken aan het 
stotteren en aan de fonologie. Om aan de fonologi
sche problemen te werken wordt, met succes, 
Metaphon ingezet. In het artikel wordt hier uitge
breid op ingegaan. 

Vroeg, Jaargang 20, nummer 2, april 2003 
Annemarieke Melman, Taalontwikkeling: 
Kijk, luister en 
praat. 
Het betrekken 
van ouders bij 
taaiinterventie 
een van de 
manieren om 
jonge kinderen te 
stimuleren in 
hun taalontwik
keling. Al enige 
jaren wordt de 
Hanenoudercursus 
gebruikt om 
ouders te begelei
den zodat ze hun 
kind kunnen stimuleren in de taalontwikkeling. 
Naast de al bestaande Hanenoudercursus is in 
Amsterdam een nieuwe cursus ontwikkeld. 
Uitgangspunt van deze cursus is ook de Hanen 
methodiek, maar dan zodanig opgezet zodat deze 
voor een breder publiek toegankelijk is omdat de 
nieuwe cursus korter duurt. De cursus is bekend 
onder de naam NOA (Netwerk Oudercursus 
Amsterdam). 
De cursus is ontwikkeld vanuit de behoefte om ook 
vanuit de vrije vestiging ouders te kunnen begelei
den op een manier die ook door de zorgverzekeraar 
vergoed zou kunnen worden. Zorgverzekeraar 
Amsterdam heeft samen met een logopedie praktijk 
gekeken hoe deze cursus een plaats kan krijgen bin
nen de logopedie in Amsterdam. 
De auteur geeft met nadruk aan dat deze nieuwe 
opzet geen vervanging van de Hanencursus is maar 
dat deze een toevoeging is aan het reeds bestaande 
aanbod van oudercursussen. 
Een groot verschil met de Hanencursus is dat er 
alleen in groepsbijeenkomsten wordt gewerkt en dat 
er geen opnames in de huiselijke situatie worden 
gemaakt. 

De NOA-cursus start dit voorjaar ook als pilot in een 
wijk in Amsterdam vanuit een Ouder- en 
Kindcentrum. 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 
8, 2, Spring 2003 
Margaret Wilson 
(University of 
California, Santa 
Cruz) en Karen 
Emmorey (Salk 
Institut for 
Biological 
Studies, San 
Diego) tekenen 
voor een artikel 
met als titel' 
The effect of 
irrelevant visu
al input on 
working 
memory for 
sign language'. Dit artikel past in het 
vele werk van genoemde onderzoekers naar het func
tioneren van het werkgeheugen bij de verwerking 
van gebarentaal. Daarbij wordt deze werking vergele
ken met het functioneren van het werkgeheugen bij 
aanbod van gesproken taal. Resultaten van experi
menten worden gepresenteerd die aantonen dat het 
werkgeheugen voor gebarentaal gevoelig is voor irre
levante input van gebarentaal of van andere visuele 
stimuli. Dit komt overeen met de gevoeligheid van 
het auditieve werkgeheugen voor een aanbod van 
irrelevante auditieve stimuli. De auteurs concluderen 
dat de resultaten psycholinguïstische modellen 
ondersteunen die uitgaan van het bestaan van moda-
liteitspecifieke representaties van taal in het werkge
heugen. 
'Mastery motivation and expressive language in 
young children with hearing loss' is de titel van het 
artikel van Sandra Pipp-Siegel, Alison Sedey, Alison 
VanLeeuwen en Christine Yoshinaga Itano, allen ver
bonden aan deUniversity of Colorado. Onder 'mastery 
motivation' wordt verstaan de persistentie waarmee 
een kind uitdagende en moeilijke taken probeert te 
klaren. 'Mastery motivation' leidt tot het met succes 
kunnen verkennen van de omgeving van een kind, 
een vooraarde voor ontwikkeling. Het is bekend dat 
kinderen die at risk zijn voor wat betreft hun algehe
le ontwikkeling minder persistentie vertonen dan 
andere kinderen. Her artikel doet verslag van een 
onderzoek naar de relatie tussen taakmotivatie en 
taaiproductie bij 200 slechthorende en dove jonge 
kinderen. De gemiddelde leeftijd van deze kinderen 
was ruim twee jaar. De taaiproductie werd ingeschat 
op basis van door de moeders van de kinderen inge
vulde woorden- en gebarenlijsten. Het onderzoek laat 
zien dat taaiproductie uitsluitend samenhangt met 
zogenaamde sociaal-symbolische persistente. 
Hiermee wordt geduid op het vermogen van een kind 
tot symbolisch spel en het vermogen om anderen in 
te schakelen om een taak te volbrengen. Er bleek 

geen verband te bestaan tussen de taaiproductie van 
het kind en het plezier in taken. 
Barbara Schirmer (Miami University) besteedt in het 
artikel 'Using verbal protocols to identify the reading 
strategies of students who are deaf' aandacht aan het 
vermogen tot zelfreflectie van dove lezers. Aan het 
onderzoek namen tien dove leerlingen deel die basis
onderwijs volgenden op een residentiële doven-
school. De kinderen lazen een tekst van meerdere 
pagina's. Na lezing van elke afzonderlijke pagina, 
moesten de kinderen hardop (in gebarentaal of 
gesproken taal) nadenken over hetgeen ze gelezen 
hadden. Analyse van deze verbale rapportages liet 
zien dat de kinderen daadwerkelijk betekenis con
strueerden, nadachten over hun begrip van de tekst 
en strategieën activeerden die het leesbegrip bevor
deren. Het construeren van betekenis ging deze dove 
kinderen echter veel beter af dan het volgen van hun 
eigen tekstbegrip of het activeren van begripsbevor-
derende strategieën. 

Leonard Kelly (Gallaudet University) tot slot wijdt een 
uitstekend artikel aan de constructie van adequaat 
leesonderwijs voor dove kinderen. Het artikel draagt 
de titel 'Considerations for designing practice for deaf 
readers'. Kelly's vertrekpunt is dat de lage mate van 
automatisering van de woordherkenning en van het 
verdelen van zinnen in kleinere, betekenisvolle een
heden voor een groot deel de veelal geringe leesvaar
digheid van dove lezers verklaart. Op basis van de 
beschikbare onderzoeksliteratuur stelt Kelly verder 
dat de route om te komen tot vergroting van deze 
automatisering bestaat uit het effectief oefenen van 
woordherkenning. Dit oefenen leidt tevens tot een 
toename van tekstbegrip, omdat een kind naarmate 
het geschreven woorden sneller en accurater herkend 
meer mentale capaciteit kan inzetten voor de beteke
nisconstructie. Het artikel bevat overwegingen om 
een onderwijspraktijk te creëren die effectief is voor 
dove lezers. Zo komen onderwerpen aan de orde als 
het toepassen van spraak- en gebaarcodes, het moti
veren van kinderen voor oefeningen in woordherken
ning en de hoeveelheid noodzakelijke oefening. Naar 
Kelly's mening zal zonder merkbare verbetering van 
de onderwijspraktijk het lezen van veel dove kinde
ren het huidige vaak te wensen overlatende niveau 
niet overstijgen. 
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NIEUWSMARKT 

FEAPDA "-CONGRES 2003 
Zoals al in één van de vor ige nummers van VHZ is aangekond igd v ind t d i t jaar 

het FEAPDA-congres plaats op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november 2003 
in Cardiff (UK) en heef t als congres thema: 

'BEHAVIOUR PROBLEMS. WHOSE PROBLEM?' 

(assessment, d iagnoses and stategies) 

Het congresprogramma is inmidde ls naar al le scholen en ins te l l i ngen die bi j 

Siméa zi jn aanges lo ten verzonden. N.B.: aanme ld ing vóór 1 j u l i levert een 

aanz ien l i j ke bespar ing op ! 

Wilt u nadere informatie? 
Kijk op w w w . f e a p d a . o r g of neem contact op met de S iméa-ver tegenwoord igers 

in de FEAPDA: 

Gerr ie van Hamersve l t : Aur is D iens tver len ing Dr iebergen: 

ger r ie .van.hamersve l t@wanadoo.n l 
Peter L. van Di jk : Centraal Bureau Konink l i j ke Auris Groep: 
in fo@aur is .n l 

* De FEAPDA is de overkoepelende Europese organisatie van landenverenigingen van medewerkers in het 

onderwijs aan en de zorg voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. 

Federation Européenne 
des Associations de 

Professeurs de Deficients 

Auditifs 
The European Federation 

of Associations of 
Teachers of the Deaf 

Europaischen Föderation 
von Hórgeschadigten-
padagogen verban den 

K O N I N G I N B E A T R I X O P E N T N I E U W 

O P L E I D I N G S C E N T R U M K N G F 

Koningin Beatrix heeft op 14 mei de nieuwe 
vestiging van het Koninklijk Nederlands 
Geleidehonden Fonds officieel geopend. 
Op dezelfde locatie aan de Amstel in 
Amstelveen, is een geheel nieuw complex 
verrezen waar blindengeleidehonden en hun 
gebruikers worden opgeleid. 

Gezien de groeiende belangstelling van blinde, doofblinde en slechtziende mensen voor een geleidehond is in 
het najaar van 2000 gestart met de nieuwbouw die tevens een uitbreiding is van de opleidingscapaciteit. In de 
kennels is nu plaats voor tachtig honden in opleiding. Per maand kunnen intern acht aspirant geleidehondge
bruikers de drieweekse opleiding volgen om met hun geleidehond te leren lopen. Bestuursvoorzitter de heer 
Drs. P.J. Hommes: "Deze nieuwbouw was absoluut noodzakelijk. De voorzieningen voor zowel de honden als onze 
cliënten waren verouderd. Maar belangrijker nog, de doelstelling van onze organisatie is om de mobiliteit en 
zelfstandigheid van visueel gehandicapten te bevorderen. We konden alleen aan deze doelstelling voldoen door 
de groeiende wachtlijst een halt toe te roepen en meer geleidehonden op te leiden. Door deze nieuwbouw heb
ben we daarvoor nu de faciliteiten." 

Steeds vaker bereiken aanvragen van meervoudig gehandicapten het KNGF. Mensen die naast hun visuele han
dicap nog een andere handicap hebben, zoals doofheid. Honden die worden opgeleid voor meervoudig gehandi
capten doen vaak langer over hun opleiding, omdat er meer en andere zaken moeten worden aangeleerd. 
De geleidehond die een doofblinde begeleidt moet méér en andere capaciteiten bezitten dan een 'gewone' gelei
dehond. Voor iemand die doofblind is, voegt een geleidehond nog meer toe aan mobiliteit en levensvreugde dan 
bij iemand die 'alleen maar' blind is. 
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NIEUWSMARKT 

In het kader van de 
Manifestatie worden er 

drie wedstrijden gehouden, 
met prijsuitreiking op de 

beursvloer. Het gaat om de 
volgende wedstrijden: 

i. Computerkluswedstrijd 
op de beursvloer, 

2. Wedstrijd 'Beste school-
website', 

3. Wedstrijd 'Maak een 
leuke les met ICT'. 

Sponsors stellen fraaie prij
zen ter beschikking. 

Informatie met betrekking 
tot de 

wedstrijden staat op 
www.school-computer.nl. 

Manifestatie ICT Beheer en Techniek voor 
het onderwijs 

^P School Computer 
Didactiek en ICT Congressen 

Manifestatie ICT Beheer en Techniek 

o 
Magazine ^^p ESS 

Op woensdag 5 november vindt in Nieuwegein de 
School & Computer Manifestatie ICT Beheer en 
Techniek plaats. In het Nieuwegein's Business Center 
kunnen bestuurders, managers met ICT in hun porte
feuille, ICT-coördinatoren, systeembeheerders en in 
ICT geïnteresseerde leraren zich oriënteren op de 
nieuwste ontwikkelingen. Van 10.00 tot 17.00 uur is 
de uitgebreide beursvloer geopend en zijn er presen
taties over uiteenlopende onderwerpen. Ook kunnen 
leraren en scholen meedoen aan leuke wedstrijden. 
De toegang voor bezoekers is gratis. 

Met ingang van 1 januari 2004 worden scholen meer 
dan ooit zelf verantwoordelijk voor de ICT-infrastruc-
tuur, netwerkvoorzieningen, beveiliging, gebruikers-
software en alles wat daarmee samenhangt. De ont
wikkelingen gaan nog steeds hard en er komt voort

durend interessant materiaal voor het onderwijs 
beschikbaar. Voeg daarbij nog eens zaken als het 
groeiende aantal portfolio-aanbieders, RSI-preventie, 
mobiele apparatuur, print- en kopieerfaciliteiten en 
het is duidelijk dat het voor scholen zaak is om zich 
grondig te oriënteren op wat er allemaal in de markt 
beschikbaar is. 

Op de Manifestatie ICT Beheer en Techniek vinden 
scholen alles van hun gading. Een beursvloer, vol met 
het nieuwste van het nieuwste op ICT-gebied voor 
scholen.Gecompleteerd met presentaties die verzorgd 
worden door spelers in de markt. De toegang tot de 
Manifestatie is geheel gratis! 

Het Nieuwegein's Business Center is vanaf Utrecht CS 
uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Er is 
tevens gratis parkeergelegenheid aanwezig. 

De eerste exposanten voor de Manifestatie hebben 
zich inmiddels aangemeld. Houd de website 
www.school-computer.nl goed in de gaten, want de 
lijst wordt regelmatig aangevuld. Alle exposanten 
worden ook opgenomen in de virtuele markt 
www.ictonderwijsmarkt.nl. 

In de tweede week van september ontvangen alle 
scholen voor primair en voortgezet onderwijs gratis 
het School & Computer Magazine. Daarin staan actu
ele artikelen over ICT in het onderwijs, evenals infor
matie over de komende Manifestatie. 

WEEK VAN HET OOR: 

1 T / M 8 NOVEMBER 2 0 0 3 

Ook dit jaar zal de Nationale Hoorstichting een Week van het Oor organiseren. Het evenement vindt 
plaats van 1 t/m 8 november 2003. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de NWS, 
FOSS, FENAC, KNO-vereniging, Oorakel, NVAB en GAIN is druk doende met de voorbereiding. 

De bevordering van de gehoorrevalidatie en het voorkomen van gehoorschade door lawaai zijn centra
le thema's van de Week van het Oor. 
Op verschillende terreinen worden activiteiten ontwikkeld. Het gaat hierbij onder meer om media-
activiteiten, de organisatie van een symposium, open dagen en hoormarkten, het uitgeven van een 
Hoorkrant en het uitgeven van een brochure over het gehoor voor de middenbouw van het basison
derwijs. In nauwe samenwerking met de AVRO worden uitzendingen voorbereid van Vinger aan de 
Pols (dinsdag 4 november) en Gezondheidsplein (vrijdag 31 oktober). 
Organisaties en ondernemingen kunnen zich tot 1 juni a.s. aanmelden als deelnemer van de Week van 
het Oor. Voor nadere informatie: kantoor Nationale Hoorstichting, Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10, 
2333 AA Leiden. Telefoon: 071-5344245. 

28 | VHZ JAARGANG 44 NUMMER 2 JUNI 2003 

http://www.school-computer.nl
http://www.school-computer.nl
http://www.ictonderwijsmarkt.nl


V I A T A A L E N K O N I N K L I J K E E F F A T H A G U Y O T G R O E P 

TEKENEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
Koninklijke 

Viataal en de Koninklijke Effatha Cuyot Groep gaan nauw samenwerken. Dit is vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst die op 8 mei 2003 is ondertekend door de Raden van Bestuur en 

Raden van Toezicht van beide organisaties. 

Effatha ̂  Guyot Groep 

Viataal in Sint-Michielsgestel en de Koninklijke 
Effatha Guyot Groep in Zwolle gaan nauw samen
werken. Dit is besloten door de Raden van Bestuur 
en Raden van Toezicht. Op 8 mei is een samenwer
kingsovereenkomst getekend. Beide organisaties 
zijn actief op het terrein van diagnostiek, onder
wijs en zorg aan doven, slechthorenden en commu

nicatief beperkten. Bij de twee organisaties werken 
ruim 3000 medewerkers. 
Op bovengenoemde gebieden hebben de twee 
organisaties te maken met dezelfde vraagstukken 
en doelgroepen. Er is al een grote mate van een
heid in visie- en beleidsvorming. 

De oprichting van Regionale Expertise Centra, de 
vraag naar thuisnabij onderwijs en vragen van 
andere doelgroepen zijn aanleiding voor deze 
samenwerking. Daarnaast zijn er in de zorg ingrij
pende veranderingen gaande zoals stelselherzie
ning, regionale indicatiestelling, modernisering 
van de AWBZ en dergelijke. Ook op het punt van 
diagnostiek zal gezamenlijk optrekken leiden tot 
vergroting van de expertise. 

Viataal en de Koninklijke 
Effatha Cuyot Groep willen 
een gezamenlijke strategie 
ontwikkelen, kennisuitwis
seling bevorderen en samen 
innovatie nastreven. 

viataal 

Handtekeningenactie voor ondertiteling 
Nederlandse kinderprogramma's 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet., en dat is niet eerlijk! 

Op 21 mei is in Hilversum een groot aantal handteke
ningen aangeboden aan ondermeer Cathy 
Spierenburg, netcoördinator van Z@ppelin. 
Onder de slogan 'En Nu Wij' maken dove en slechtho
rende kinderen duidelijk dat ook zij gewoon televisie 
willen kijken. De actie heeft zich recentelijk verbreed: 
horende kinderen worden door een aantal jeugdpro
gramma's (waaronder het Jeugdjournaal) opgeroepen 
deze actie te ondersteunen. 

Veel Nederlandstalige televisieprogramma's zijn niet 
toegankelijk voor kinderen met een auditieve handi
cap. Ze worden namelijk niet of nauwelijks voorzien 
van ondertiteling. Ondertiteling is voor dove en 
slechthorende kinderen een essentiële voorwaarde 
om Nederlandstalige televisieprogramma's te kun
nen volgen. Maar ook voor kinderen voor wie het 
Nederlands de tweede taal is, blijkt ondertiteling een 
significante bijdrage te leveren aan de Nederlandse 

taalontwikkeling. Op 21 januari jl. tijdens het concert 
'Ongehoord Goed', een uniek evenement voor dove en 
slechthorende kinderen, is deze actie van start 
gegaan. 

De actie wordt gehouden in samenwerking met 
SOAP!, Samenwerkingverband Ondertitel Alle 
Programma's! 
Sipke Jan Bousema (ZipZoo en de Museumbende, 
AVRO), Herman Boon en Rebecca Bijker (Mir@kel, EO) 
en Jochem van Gelder (Buya, NCRV), Floris Roubos 
(SchoolTV-weekjournaal, Teleac/NOT), Yvon Jaspers 
(KRO jeugdprogramma's), Martine (Nieuws uit de 
Natuur, Teleac/NOT), de Koninklijke Effatha Guyot 
Groep, Viataal, Stichting Lezen en Stichting 
Kinderpostzegels ondersteunen tezamen met zo'n 
3000 'gewone Nederlanders' deze actie van harte. 

ongehoordgoed 

Meer informatie is te 

vinden op: 

www.ongehoordgoed.nl 

en/of 

www.ondertiteling.nu 
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OFON 

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.F. Slofstra-Bremer 

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 

Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht, 

Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92 

E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl 

(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 

Fotografie H. Op den Kamp 

Illustrator Jef Horvers 

Vormgeving/Lithografie AVEQ-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Grafax 

Kopij aanleveren vóór 

n 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 

1816 MB 
3815 DP 

1105 AZ 
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 H8 

3015 GO 

3000 CB 
3031 BA 
5271 GD 
5025JB 
3500 AE 

3584 CX 

3584 EA 

3571 AS 
5912 BL 
8011 GC 

Alkmaar 
Amersfoort 

Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Bergen op Zoom 
Breda 
Den Haag 
Eindhoven 

Eindhoven 
Goes 
Groningen 
Hengelo 
Hoensbroek 
Leeuwarden 
Leiden 

Maastricht 

Nijmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Tilburg 
Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 
Venlo 
Zwolle 

Naam 

Audiologisch Centrum Holland Noord 
Audiologisch Centrum Amersfoort 
Prof. J.J. Groen Stichting 
AMC KNO Audiologisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis VU 
Audiologisch Centrum Amsterdam 
Audiologisch Centrum Bergen op Zoom 
Audiologisch Centrum Breda 
Haags Audiologisch Centrum Effatha 
Samenwerkende Audiologische 
Centra Eindhoven 
Sint Marie (P.B. 1447, 5602 BK) 
Audiologisch Centrum Goes 
Academisch Ziekenhuis Groningen KNO 
Stichting Audiologisch Centrum Twente 
Hoensbroeck Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Friesland 
Audiologisch Centrum van het 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis Maastricht 
Audiologisch Centrum van het 
St. Radboudziekenhuis Nijmegen 
Audiologisch Centrum Erasmus 
universitair Centrum Rotterdam 
Gehoor- en Sproakcentrum (kinderen) 
Audiologisch Centrum Rotterdam 
Diagnostisch centrum Viataol 
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-, Taol- en Gehoorcentrum 
Audiologisch Centrum Utrecht 
Venlo Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 

Adres Telefoon Fax 

Rubenslaan 2-6 072-5141050 072-5141060 
Zangvogelweg 150 033-4726854 033-4755133 

Meibergdreef 9 020-5664013 020-5669068 
De Boelelaan 1117 020-4440969 020-4440983 
PB. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstraat 1 020-6171814 020-6691003 
Boerhoaveplein 3b 0164-266599 0164-238173 
Adriaan von Bergenstraot 232 076-5204130 076-5156611 
Lange Lombardstr. 35, PB. 848 070-3848300 070-3805634 
Castiliêloan 8, PB. 1322 040-2911888 040-2911889 

Castiliélaon 8 040-2413515 040-2412285 
Von Dusseldorpstroat 7 0113-250342 0113-251696 
Hanzeplein 1, PB 30001 050-3612700 050-3611792 
Geerdinksweg 139-35, PB. 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. Debyelaan 25, PB. 5800 043-3877580 043-3875580 

Ph. Van Leijdenloon 15. P.B.9101 024-3617208 024-3617715 

Dr. Molewoterplein 40 010-4633290 010-4634240 

AZR-Sophia kinderziekenhuis PB. 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 

Heidelberglaan 100 030-2507720 030-2522627 
PB. 85500,3508 GA Utrecht 
Lundlaan 6 030-2504902 030-2505314 
Postbus 85090,3508 AB Utrecht 
Reinder Blijstralaan 69 030-2759100 030-2759109 
St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 077-3205097 
Oosterlaan 20 038-4218711 038-4255321 

E-mail 

secretariaat@profgroenstichting.nl 

audiologie@vumc.nl 

soca@effathaguyot.nl 

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

info@sintmorie.nl 

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

vandervelden@audi.azr.lnl 

aukes@knos.azr.nl 
info@auris.nl 
DC@Viotaal.nl 
info@actilburg.nl 
info@fenac.nf 

teksttel. 030-27591 ( 
venlo-ac@zonnet.nl 
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INSTITUTEN EN SCHOLEN VOOR COMMUNICATIEF EN/OF AUDITIEF GEHANDICAP 

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 
6823 JC 
4812 GE 
3300 AC 
9207 BK 
3972 LB 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5628 WE 
5629 CC 
5628 WE 
7500 AR 
7500 AR 
7521 EC 
4461 DS 
4460 MA 
2807 HZ 
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 
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 
3513 EM 
3571 XH 
5263 EE 
5261 LB 
2716 KS 
8022 D7 
8001 BH 

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

Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
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 

Prof. Groenschool 
Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.0. 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. 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 
De Skelp 
Auris 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. 
Kon. Auris Groep (Centraal Bureau) 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- zorginstelling 
Dr. J. de Graofschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effatha Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank-V.S.O. 
Martinus von Beekschool 
De Marwindt - V.S.O. 
De Open Cirkel -zorginstelling 
L.W. Hildemisseschool 
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. 
Viataal 
CVO Compas-VSO 
Rafael (doofblinden) 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
Bertha Muller school 
De Taaikring 
Alfonso Corti school - V.S.O. 
Effotho Guyot Groep 
Het Klankbeeld 
COO Talent 
Mariëlla 
Effatho Guyot Groep 
Enkschool 
Effatho Guyot Groep 

Adres 

Kortenaerstroat 10 
Fürglerplein 7-8 
Jan Sluijterstroat 5 
J. Sluyterstraot 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliosstraat 76 
Jan Tooropstroat 13 
Jan Tooropstroat 11 
Jan Tooropstroat 1 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Rosendaalsestraat 483 
Bonte Wetering 89 
Dirk Hortogstroot 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 
Bachstraat 9 
Twickelstraat 5 
Nijmeegseboon 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplonts. 9 
Joltadaheerd 163 
Bordewijkloan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zondbergsweg 115 
RobijnstrootlOO 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Btuïnew. 248 
Pierre Baylestroat 2 
Kraayeveldstroat 2 
Malmöpod 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 91030 
Witte Hertstraat 1 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtsloon 25 
Bozuinlaon 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Theerestraat 42 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotloon 37 
Santo Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Oudenoord 115 
Cohenlaon 6 
Helvoirtseweg 189 
Loagstraot 1 
Zalkerbos 330 
Jon Buschstraat 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 
0182-591000 
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 
010-4135651 
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 
0182-591098 
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 
010-4110113 
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@acc-expertise.com 
prof.groenschool@acc-expertise.com 
prof.h.burgerschool@wolmail.nl 
ammanschool@effathaguyot.nl 
ammanschool@effothoguyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendolschool@worldonline.nl 
hermusschool@effathaguyot.nl 
ombulantezorgnh@effothaguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 

info@spreekhoorn.nl 
lesploatsdordrecht@zonnet.nl 
info@skelp.nl 
dienstverlening@acc-expertise.com 
info@sintmarie.nl 
dehorst@ioehv.nl 
beemden@ioe.nl 
leuven@iae.nl 
VSO@ioehv.nl 
leuven@ioe.nl 
k.vanheesbeen@stg-moatman.nl 
a.tenijenhuis@stg-maatman.nl 
Enschede@ivd.nl 
poul.jooss@kring.goes.kennisnet.nl 
vsodekring@kennisnet.nl 
info@auris.nl 
cor-emous@planet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

degroafschool@effathaguyot.nl 

info@effathaguyot.nl 
vongilse@knoware.nl 

info@effathoguyot.nl 
info@effothaguyot.nl 
a.haubrich@mgrhanssen.nl 
j.daamen@deweerklank.nl 
weerklonk@tip.nl 
martinusvanbeek@viotaal.nl 
vso.de.marwindt@tip.nl 

hildernisseschool@amman.nl 
f.hogewind99@freeler.nl 
evertseschool@amman.nl 

school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@viataal.nl 
compas@viataal.nl' 
rofael@viataal.nl 
info@rotsoord.nl 
info@rotsoord.nl 
secretorioot@berthamuterschool.utrecht.kennisnet.nl 

acs@acc-expeitise.com 

klonkbeeld.cohen@hetnet.nl 
talent@viataol.nl 
mariella@viataal.nl 
info@effathoguyot.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 

Alinea 
'elkaar verstaan!' 
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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, 1 l e druk, 28 pagina's 
HET AUDIOLOGISCH CENTRUM 
2002, 4" druk, 24 pagina's 
HOREN MET ÉÉN OOR 
2003, 7" druk, 24 pagina's 
KINDEREN MET EEN HOORTOESTEL 
2002, 4e druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET LUISTERPROBLEMEN 
2003, Ie 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, l e druk, 20 pagina's, plus Arbo-wet, 1998 
SPREKEN, TAAL EN LUISTEREN BIJ KINDEREN 
MET EEN TIJDELIJK VERMINDERD GEHOOR 
2000, 3e druk, 32 pagina's 
TECHNISCHE HULPMIDDELEN VOOR SLECHTHORENDEN 
2003, 3 ' druk, 36 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, 1" druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ENGELS / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. TURKS / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN, ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ENGELS/ NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. TURKS/ NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 

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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