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TEN GELEIDE 
Een afspraak om n .oou in de Amsterdamse binnenstad. Om ïo.oou van huis. Via de Aio, afslag S108, deze volgen tot 

van Baerlestraat, links, Overtoom rechts, Stadhouderskade links, Nieuwe Passeerdersstraat rechts, Lijnbaansgracht 

links, Looiersgracht rechts, Prinsengracht links, Runstraat rechts Keizersgracht, nr. 316. Goed. 

Om ïo.oou van huis, via de Aio, afslag S108, deze volgen tot van Baerlestraat, links, Overtoom rechts, Stadhouderskade 

links, Nieuwe Passeerdersstraat...opgebroken. Opgebroken. Maar volgens plan moet ik hier door. Ik moet door, want ik 

ga via de Lijnbaansgracht naar de Looiersgracht. Waarom is het hier opgebroken! Om n .oou moet ik op de 

Keizersgracht zijn. Ik moet er door. Paniek. 

Een simpele wegopbreking kan zo ontregelend zijn omdat het mijn nauwkeurige planning in de war schopt. Ik stel me 

voor dat een persoon met een autistisch spectrumstoornis dit dagelijks meemaakt . Maar dan erger. Vaker en ook vroeger dan voorheen worden 

autistisch spectrumstoornissen gediagnosticeerd. Maar het blijft toch een vrij ongrijpbaar fenomeen, vooral omdat er zo'n enorme variatie is in 

de uitingsvormen. 

In deze uitgave van 'Van Horen Zeggen' hebben we een aantal artikelen opgenomen rondom het thema 'autisme'. 

In het openingsartikel zet mevrouw Dr. Van Berckelaer-Onnes uiteen welke kinderen met een autistische spectrumstoornis voor cluster 2 in 

aanmerking komen. De onderzoekers Van Daalen en Dietz vertellen over hun onderzoek op het consultatiebureau ten behoeve vroegtijdige 

opsporing van autistische stoornissen. Peggy Cremers schrijft over de vrije tijdsclub voor kinderen met een autistisch spectrum stoornis en de 

cd-rom: 'Speel-mee-cd'. Ze geeft daarnaast een beschrijving van een speelochtend voor kinderen. Hoe er op de speciale scholen in Nederland 

omgegaan wordt met de dilemma's die autistische kinderen in de klas oproepen, kunt u lezen in het interview met een aantal deskundigen uit 

ons onderwijsveld. Speciale groepen, spreiding in heterogene klassen, speciale methodes ... iedere school maakt zelf een overwogen keuze om 

een zo goed mogelijk aanbod voor deze doelgroep te realiseren. Erg blij zijn we met de bijdrage van ervaringsdeskundige Midas van Dijk, die een 

boekbespreking doet van 'Freaks, Geeks and the Asperger Syndrome, A Users Guide to Adolescence'. Zijn moeder legt ons uit wat het syndroom 
van Asperger inhoudt. 

De Wet op de Leerlinggebonden Financiering is op 1 augustus j.l. ingegaan. Deze wet heeft voor het onderwijsjn onze sector grote gevolgen. 
In het vorige nummer van Van Horen Zeggen start ten los Hagens, Freke Bonder en Toon Kuis een discussie over die gevolgen. los Hagens zet die 
discussie in dit nummer voort. Wie volgt? 

We hopen dat u met veel interesse en plezier deze editie leest. 

Dirk Hoeben 
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ARTIKELEN 

AUTISME EN CLUSTER 2 

Dr. Ina van Berckelaer-Onnes 

Samenvatting 

De nieuwe Wet op de Leerlinggebonden Financiering die per 01-08-2003 
van kracht is gegaan, roept nog veel vragen op omtrent de plaatsing van 
leerlingen met een autistische spectrumstoornis. De grootste vraag 
betreft de cluster 2 scholen. Zij hebben de afgelopen decennia hun 
populatie zien uitbreiden met leerlingen met een autistische spectrum
stoornis. 

In deze bijdrage wordt uiteengezet welke leerlingen met een autistische 
spectrumstoornis voor cluster 2 in aanmerking komen. Deze worden afge
zet tegen plaatsingsmogelijkheden in cluster 3 of 4. Er wordt tenslotte 
gepleit voor een zorgvuldig diagnostisch beleid waarbij niet alleen de 
classificatie, in de zin van een stoornis, doorslaggevend mag zijn, maar 
ook de leerbelemmering die een dergelijke stoornis tot gevolg heeft. 

Proloog 

De nieuwe wet op het speciaal onderwijs (ingegaan 
op 01-08-2003) roept vele vragen op als het om leer
lingen met een autistische spectrumstoornis gaat. 
In welk cluster horen zij thuis? Hier is geen eenduidig 
antwoord op te geven. Zij kunnen namelijk niet 
alleen in alle vier clusters, maar ook in het reguliere 
onderwijs met of zonder rugzak worden geplaatst. 
Dit antwoord geeft de grote diversiteit van de leerlin
gen met een autistische spectrumstoornis (ASS) aan. 
Deze diversiteit betreft niet alleen de variatie binnen 
het autismespectrum zelf, maar ook de mogelijke co-
morbiditeit, het samengaan van een ASS met andere 
stoornissen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gepaard gaan 
met verstandelijke beperkingen, auditieve, visuele 
en/of motorische problemen. Deze mogelijke 
co-morbiditeit is mede bepalend voor de schoolkeuze. 
Leerlingen met een intelligentiequotiënt lager dan 70 
worden in principe in cluster 3 geplaatst. Bij een 10 
rond de 70 of hoger moet beoordeeld worden welke 
schoolsoort passend is voor de leerling. Dit impliceert 
dat een grondig diagnostisch onderzoek duidelijke 
indicaties moet leveren voor bijvoorbeeld (observa-
tiejplaatsing in cluster 4 of plaatsing in cluster 2. Ook 
kan in zo'n situatie cluster 3 in aanmerking komen 
als blijkt dat de ontwikkeling dusdanig is gestag
neerd dat cluster 2 of 4 niet meer in aanmerking 
komen. Een moeilijke kwestie daar de aangereikte 
gegevens over een ontwikkelingsstagnatie lang niet 
altijd hard zijn, maar veelal gebaseerd op het oordeel 
van een leerkracht, een psycholoog/orthopedagoog of 
ouders. Vorderingen op bepaalde ontwikkelings
domeinen kunnen van doorslaggevende betekenis zijn. 
In dit schrijven zullen we de plaatsingsmogelijkheden 
van ASS-leerlingen in cluster 2 nader toelichten. 

Autistische spectrum
stoornissen manifeste
ren zich altijd op een 
unieke wijze. 

Autisme kan tot op 
heden alleen onderkend 
worden op gedrags-

Op welke gronden kan een leerling met een 
ASS voor cluster 2 in aanmerking komen? 
Cluster 2 richt zich primair op leerlingen met gehoor-
verlies en/of spraaktaalmoeilijkheden. Los van het 
feit dat er ook kinderen met een ASS zijn die gehoor
problemen hebben en op grond daarvan op een clus
ter 2 school geplaatst worden, richten we ons in deze 
bijdrage op de afdeling spraaktaalproblemen. 

Kinderen met een ASS lijden aan een triade van 
stoornissen: een stoornis in sociale interacties, in 
communicatie (zowel non-verbaal als verbaal) en in 
verbeelding. Autistische spectrumstoornissen zijn in 
principe psychiatrische stoornissen die opgenomen 
zijn in de DSM IV en ICD 10. De stoornis op zich kan 
tot plaatsing op een cluster 4 school leiden. Toch 
meent de Landelijke Commissie Toezicht Indicatie
stelling (LCTI) dat voor bepaalde leerlingen ook plaat
sing op een cluster 2 school mogelijk moet zijn, ervan 
uitgaande dat het niet om een ernstige verstandelijke 
beperking gaat. Het betreft leerlingen met een ASS 
waarbij de stoornis primair gekenmerkt wordt door 
de problemen in zowel non-verbale als verbale 
communicatie. Deze moeten van dien aard zijn dat zij 
het leerproces in ernstige mate belemmeren. 
Autistische spectrumstoornissen manifesteren zich 
in de genoemde triade, maar altijd op een unieke 
wijze. Bij de één vallen de sociale beperkingen het 
meest op, bij de andere de communicatieve tekorten. 
Alvorens in te gaan op de vraag op welke gronden 
een leerling met ASS voor een cluster 2 school in 
aanmerking kan komen willen we eerst kort de reeds 
genoemde diversiteit in beelden verhelderen. 

Autistische spectrumstoornissen: 
een verscheidenheid van beelden 
Autisme kan tot op heden alleen onderkend worden 
op gedragsniveau. Hoewel het aantal betrouwbare en 
valide diagnostische instrumenten toeneemt is het 
niet eenvoudig om de diagnose te stellen, zeker als 
het niet om het kernsyndroom de autistische stoornis 
zelf gaat. De grote verscheidenheid van beelden is 
niet alleen toe te schrijven aan de verschillende 
classificaties maar ook aan een aantal factoren, 
hieronder aangegeven. 
• Intelligentie: de autistische stoornis zelf komt op 

alle niveaus van intelligentie voor; 75 a 80% van 
mensen met dit kernsyndroom is echter tevens 
verstandelijk gehandicapt. Kinderen lijdend aan de 
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stoornis van Rett of de desintegratieve stoornis van 

de kinderleeftijd hebben allen een verstandelijke 

beperking. De stoornis van Asperger gaat niet 

samen met een verstandelijke beperking. Het 

betreft kinderen met een normale of bovengemid

delde intelligentie. Gegevens omtrent het samen

gaan van PDD-NOS en een verstandelijke beperking 

lopen sterk uiteen en zijn nog niet betrouwbaar te 

noemen. De diagnose zelf is nog onvoldoende valide 

om betrouwbare prevalentiecijfers te bieden, laat 

s taan in combinatie met intelligentiecijfers. 

• Verbaliteit. Ongeveer 50% van de mensen met de 

autistische stoornis zelf spreekt. Het taalgebruik is 

echter afwijkend. Er is een grote samenhang tussen 

verbaliteit en intelligentie. Hoe lager het 10 hoe 

minder kans op spraak. De stoornis van Rett wordt 

gekenmerkt door een verlies van reeds verworven 

vaardigheden. Deze kinderen spreken zelden. Ook 

bij de desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd 

is sprake van een regressie, hoewel een aantal 

kinderen een beperkt taalgebruik behoudt. 

Kinderen met PDD-NOS hebben afhankelijk van hun 

intelligentie wel of geen spraak. Vermoed wordt dat 

de meesten wel spraak hebben en niet verstandelijk 

gehandicapt zijn, maar zoals vermeld zijn daar nog 

geen harde gegevens van voorhanden. Van de 

stoornis van Asperger is bekend dat er sprake is van 

hoogdravend en breedvoerig taalgebruik. Reeds op 

zeer jonge leeftijd produceren kinderen met het 
Aspergersyndroom "volwassen taal". 

• Activiteit. Kinderen met een ASS kunnen zeer 

ui teenlopend in activiteit zijn, variërend van 

hypo- tot hyperactief. Leerlingen die overbeweeg-

lijk, onrustig en impulsief zijn hebben meer 

gedragsproblemen dan hypoactieve kinderen. 

• Sexe. De autistische stoornis zelf komt bij 4 a 5 op 

10.000 voor, met een ratio jongen-meisje van 4 op 1. 

Als de intelligentie afneemt verandert deze verhou

ding. Zo is de verhouding jongen-meisje bij een 

IQ < 50 2.9 op 1 en bij een IQ < 70 4.7 op 1. Bij de 

stoornis van Asperger ligt dat aanzienlijk hoger en 

worden schatt ingen gemaakt van 8 a 9 jongens op 

1 meisje. Dit wordt tegengesproken door Gillberg 

(1989) die meent dat het aantal niet onderkende 

meisjes met de stoornis van Asperger wel eens veel 
groter kan zijn. Deze meisjes zijn sociaal beter en 

vallen daardoor minder op. De stoornis van Rett 

openbaart zich alleen bij meisjes, terwijl bij de 

desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd de 

verhouding overeenkomt met de autistische 

stoornis zelf. Ook bij de sekseverhouding zijn er 

geen betrouwbare cijfers voor de PDD-NOS groep 

voorhanden. 

Bovenvermelde gegevens geven aan dat het grootste 

aantal leerlingen met een ASS vermoedelijk in cluster 

3 zal worden geplaatst. Het aantal meisjes met een 

ASS zal daar relatief groter zijn dan in cluster 2 en 4. 

De kinderen die in cluster 2 of 4 terecht komen moe

ten over een normale of bovennormale intelligentie 

beschikken. Dit kan dus de autistische stoornis, 

PDD-NOS of de stoornis van Asperger betreffen. 

Bij plaatsing in cluster 2 wordt naar vier spraak-

taalaspecten gekeken, zijnde: spraakproductie, 

spraakperceptie, grammaticale kennisontwikkeling 

en lexicaal-semantische kennisontwikkeling. 

Voor leerlingen met een ASS is ook de volgende 

beschrijving van toepassing: "Een leerling is tevens 

toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan kinderen 

met ernstige spraaktaalmoeilijkheden, indien: op 

basis van logopedisch en psycho-diagnostisch 

onderzoek, zonodig aangevuld met een audiologisch 

onderzoek, is vastgesteld dat er sprake is van een 

ernstige communicatieve incompetentie die tot uit

drukking komt in sociaal inadequaat taalgebruik in 

samenhang met een stoornis op lexicaal-semantisch 

gebied" (OC&W/Uitleg 2003). 

Kinderen jonger dan 7 jaar 

Bij leerlingen met een ASS die mogelijkerwijs in 

cluster 2 worden geplaatst moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen kinderen jonger dan 7 jaar 

en ouder dan 7 jaar. Bij jongere kinderen met ASS zal 

de keuze veelal tussen cluster 2 en 3 gaan. De commu

nicatieve tekorten hebben op die leeftijd een sterke 

invloed op de testuitslagen. Men is vaak aangewezen 

op interviews of vragenlijsten die aan ouders of 

andere betrokkenen worden voorgelegd om tot een 

beeldvorming te komen. Het testen van het kind zelf 

levert lang niet altijd betrouwbare gegevens op. 

Het struikelblok in deze is de communicatieve incom

petentie, zich uitend in een niet kunnen duidelijk 

maken wat het kind wil en het onvoldoende begrij

pen van wat van hem/haa r wordt verwacht. Is dit 

vanwege een intelligentietekort of een partieel aan 

autisme gerelateerd tekort, dat met gerichte hulp 

verbeterd kan worden? Om dit te bepalen zijn 

non-verbale intelligentietests of in ieder geval 

non-verbale scores nodig naast de reeds genoemde 

interviews en vragenlijsten. Deze jonge leerlingen die 

vanwege hun communicatieve incompetentie niet tot 

een adequaat leerproces komen, maar op basis van 

non-verbale intelligentie wel ontwikkelingsmogelijk

heden lijken te hebben, dienen geplaatst te worden 

in cluster 2 waar veel deskundigheid is op het terrein 

van onders teunende communicatie. 

Bij jongere kinderen met 
ASS zal de keuze veelal 
tussen cluster 2 en 3 
gaan. 

Het testen van het autis
tische kind levert lang 
niet altijd betrouwbare 
gegevens op. 
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Het in een zeer vroeg 
stadium met ondersteu
nende communicatie 
beginnen is van belang 
omdat de aanwezigheid 
van functionele spraak 
voor het zevende jaar 
voorspellend gunstig is. 

Taaibegrip vormt de basis 
voor het leerproces; bij de 
sprekende leerlingen met 
ASS is de taaiproductie 
vaak hoger dan het taai
begrip. 

Kinderen ouder dan 7 jaar 
De tweede groep mogelijke kandidaten voor een 
cluster 2 school betreft leerlingen (ouder dan 7 jaar) 
wier leerproces vooral belemmerd wordt door een 
ernstig tekort in taaibegrip. Zij manifesteren zich 
niet primair door gedragsproblemen, maar behoeven 
een vorm van onderwijs die afgestemd is op de 
beperkte receptieve taal. Om dit te bepalen zijn spe
cifieke taaltests noodzakelijk. Een intelligentietest is 
hiervoor ontoereikend. Een voor de hand liggende 
uitspraak dat het tekort in semantiek zichtbaar zou 
moeten zijn in een significant verschil tussen het 
verbale en (het hogere) performale IQ is geen afdoen
de conclusie. Dit verschil, dat relatief gezien vaak 
wordt aangetroffen bij kinderen die lijden aan de 
autistische stoornis, het kernsyndroom, gaat nage
noeg nooit op bij leerlingen met de stoornis van 
Asperger. Bij hen is het verbale IQ hoger dan het per
formale IQ. Desondanks blijken ook zij veelal proble
men met de receptieve taal te hebben, een reden om 
plaatsing in cluster 2 te overwegen als deze problemen 
ernstig zijn. 

Autisme en taal 

Cluster 2 scholen zijn gespecialiseerd in het onder
wijs aan kinderen met spraaktaalmoeilijkheden. 
Kinderen met ASS hebben a-priori spraaktaalproble-
men maar komen niet vanzelfsprekend voor cluster 
2 in aanmerking. De spraaktaalproblematiek moet 
het leerproces in zeer ernstige mate belemmeren wil 
dit de aanleiding tot plaatsing in cluster 2 zijn. Naast 
afwijkend gedrag, gerelateerd aan de stoornis maar 
lang niet altijd resulterend in zodanige gedragspro
blemen dat speciaal onderwijs nodig is, is er sprake 
van een leerprobleem. Onderzoek op het gebied van 
autisme heeft uitgewezen dat er duidelijke cognitie
ve tekorten zijn die het leren bemoeilijken. Deze 
manifesteren zich vooral in beperkte executieve 
functies (plannen en organiseren) en in problemen 
in de integratie van waargenomen prikkels. Hoewel 
de tekorten in executieve functies niet onderschat 
mogen worden, belemmert de integratie problema
tiek, door Frith aangeduid als een zwakke drang tot 
centrale coherentie, het leerproces ons inziens het 
sterkst. Kinderen met autisme, aldus Frith, nemen de 
wereld primair in losse fragmenten waar. Ze hebben 
moeite de waargenomen details tot een betekenisvol 
geheel samen te voegen. Dit heeft vergaande gevol
gen voor de begripsvorming. De vanzelfsprekendheid 

waarmee andere kinderen verbanden leggen, lijkt bij 
kinderen met een ASS niet aanwezig. Ze lijken niet 
van ervaringen te leren. Zij koersen op hun geheu
gen, niet op inzicht, op begrip. Dit is een tekort dat 
zich al op zeer jonge leeftijd openbaart, namelijk op 
het moment dat de symboolvorming zich gaat ont
wikkelen. Ouders geven al vroeg het tekort in weder
kerigheid aan. De communicatieve intentionaliteit 
lijkt zich niet zonder meer te ontwikkelen terwijl dit 
een voorwaarde is om symbolische gebaren en woor
den te verwerven. Myklebust meent dat kinderen 
met autisme een onvermogen hebben om betekenis 
te verwerven, om een innerlijke taal te ontwikkelen. 
Hij ziet het verwerven van innerlijke taal als een eer
ste stap in de taalontwikkeling, welke begint op non-
verbaal niveau. Pas als non-verbale betekenissen 
zoals bijvoorbeeld het beeld van moeder zijn verwor
ven, krijgen woorden betekenissen. Innerlijke 
taalprocessen bestaan uit associaties tussen verbale 
symbolen en ervaringen. Kinderen met autisme 
hebben problemen met de symboolvorming, waar
door de innerlijk taal lijkt te stagneren. De beperkte 
intentionaliteit en symboolvorming bij kinderen met 
een ASS, zijn van grote invloed op het leerproces. 
De graad en ernst van deze tekorten verschillen per 
kind, per leerling. Veel hangt af van de behandeling 
en begeleiding die deze kinderen krijgen. De stoornis 
in communicatie is blijvend van aard, maar kan aan
zienlijk worden verbeterd. Lange termijn studies heb
ben aangetoond dat de aanwezigheid van functione
le spraak voor het zevende jaar voorspellend gunstig 
is. Een reden te meer om al in een zeer vroeg stadium 
met ondersteunende communicatie te beginnen. 
Vanuit deze optiek is het van belang om jonge 
kinderen met autisme en naar verwachting voldoen
de cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden een kans 
in cluster 2 te bieden. 

Kinderen met een ASS die spraak verwerven blijven 
gehinderd door de tekorten in intentionaliteit en 
symboolvorming. Zij hebben problemen in taalvorm, 
semantiek en pragmatiek. De taalvorm wordt vooral 
gekenmerkt door een vreemde intonatie, zoals zo 
duidelijk in de film Rainman wordt weergegeven; 
semantiek door een ernstig tekort in taaibegrip en 
pragmatiek door een gebrek aan wederkerigheid. 
Het zijn eerder monologen dan dialogen, van een 
echt gesprek is zelden sprake. Het grootste probleem 
vormt echter de lexicaal-semantische kennisontwik
keling. Deze is duidelijk vertraagd en afwijkend. 
Taaibegrip vormt de basis voor het leerproces. 
Ons onderwijs is bij uitstek talig en gaat van een 
bepaald niveau van betekenisverlening uit. 
Bij de sprekende leerlingen met ASS is de taaiproduc
tie vaak hoger dan het taaibegrip. Dit geldt ook voor 
de stoornis van Asperger. Men verkijkt zich op het 
vlotte hoogdravende taalgebruik, hetgeen tot ernsti
ge overschatting lijdt. Onderzoek heeft aangetoond 
dat visuele ondersteuning een onmisbaar element is 
in de bevordering van de communicatieve, zowel 
non-verbale als verbale, ontwikkeling. De niet van-
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zelfsprekende symboolvorming wordt ondersteund 
door visuele cues. Visuele beelden blijven zichtbaar 
en bevorderen de koppeling die het kind uit zichzelf 
niet maakt. Leerlingen met een ASS zijn sterk con
creet gebonden. Ze willen de dingen letterlijk voor 
zich zien om tot betekenis te komen. De overgang van 
presentatie (letterlijk 'present' zijn) naar representa
tie dient begeleid te worden. 

Expertise 

Cluster 2 scholen zijn gespecialiseerd in ondersteu
nende communicatie. Ze hebben al jaren ervaring in 
het gebruik van visuele cues en zijn bij uitstek 
geschikt om leerlingen met ASS te onderwijzen. Dit 
geldt echter niet voor alle leerlingen met ASS. De 
reeds aangegeven verscheidenheid van beelden 
vraagt om een selectief beleid wat de schoolkeuze 
betreft. Al eerder is aangegeven dat het intelligentie 
niveau grotendeels bepalend is voor cluster 3. Het is 
van essentieel belang om te bezien waar de grootste 
belemmeringen voor het leerproces liggen. Voor veel 
leerlingen met ASS betreft dat het gedrag, zich uitend 
in onder meer aandachtsproblemen, storend gedrag, 
hyperactief gedrag, angst of paniek. Voor deze leerlin
gen is een zeer gestructureerde gedragsaanpak met 
een uiterst duidelijk en voorspelbaar lesprogramma 
een eerste vereiste om tot leren te komen. 
Deskundigheid op het gebied van gedragsproblema
tiek is hiervoor noodzakelijk. Deze kinderen zijn het 
meest gebaat bij een cluster 4 school. Sommige kinde
ren met ASS zonder gedragsproblemen kunnen op het 
reguliere onderwijs blijven met of zonder rugzak. De 
cognitieve tekorten vragen echter in de meeste gevallen 
om ondersteuning in het leerproces. Andere kinderen 
met ASS zonder gedragproblemen maar met een ernsti
ge problematiek in de lexicaal-semantische kennisont
wikkeling redden het niet op het reguliere onderwijs. 
Hun beperkt taaibegrip belet hen de geboden leerstof 
tot zich te nemen; zij zijn aangewezen op cluster 2. 

Epiloog 

In het voorwoord is reeds aangegeven dat de vraag 
naar plaatsing van leerlingen met ASS niet eenduidig 
te beantwoorden is. Er zijn meerdere mogelijkheden, 
die zeer zorgvuldig onderzocht moeten worden. 
Grondige diagnostiek is derhalve noodzakelijk. 
Hiermede wordt niet alleen de classificerende dia
gnostiek bedoeld (is er sprake van een stoornis?) 
maar ook de individueel descriptieve diagnostiek 
waarbij bepaald moet worden waardoor het leerpro
ces het meest wordt belemmerd. Een dergelijke dia
gnostiek vraagt om betrouwbare en valide instru
menten. Het is dan ook terecht dat er onderzoek is 
verricht naar de toereikendheid van de bestaande 
onderzoeksinstrumenten en dat er door de LTCI voor
stellen zijn gedaan om bestaande tests te hernorme-
ren en nieuwe instrumenten te ontwikkelen. De con
sequenties van de nieuwe Wet op de 
Leerlinggebonden financiering moeten goed in kaart 
worden gebracht om tot de gewenste en verwachte 

verbetering te kunnen leiden. Hiervoor is samenwer
king tussen het veld en de LCTI van essentieel belang. 
De LCTI zal ook de contacten tussen de verschillende 
clusters moeten bevorderen zodat ieder kind een 
plaats toebedeeld krijgt waar hij/zij zich optimaal 
kan ontwikkelen. 

Noten: 
De DSM IV, Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, en de ICD 10, International 
Classification of Diseases) zijn classificatiesystemen, 
waarin verschillende syndromen op gedragsniveau 
worden beschreven.Deze zijn op internationale con
census samengesteld. 

PDD-NOS, pervasive developmental disorder not 
otherwise specified, is een autistische spectrum 
stoornis die niet volledig voldoet aan de criteria voor 
de autistische stoornis zelf maar aan twee van de drie 
hoofd kenmerken. 
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ARTIKELEN 

Vrijetijdsclub voor kinderen met een autisme spectrum stoornis 

"ALS JE ZIET WAT JE DOET, 

WEET JE HOE HET MOET! » 

Peggy Cremers 

Samenvatting 

In 2001 is vanuit Sint Marie, een instelling voor kinderen met communi
catieve beperkingen, een project gestart in de regio Eindhoven dat zich 
richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met stoornissen op het 
autistisch spectrum. De hulpverlening van Sint Marie is er op gericht de 
cliënten te leren omgaan met hun communicatieproblemen en voor te 
bereiden op een eigen, zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschap
pij. Vrije tijd is een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse behandeling 
omdat het in ieders leven een belangrijke plaats inneemt. 
Als praktisch hulpmiddel om kinderen en jongeren met communicatieve 
beperkingen en autisme spectrumstoornissen te ondersteunen bij de 
invulling van hun vrije tijd is de Speelmee CD ontwikkeld. 
Eén van de ontwikkelaars en samenstellers van deze CD-ROM is Peggy 
Cremers, coördinator vrijetijdsproject voor kinderen met een autisme 
spectrumstoornis van Sint Marie. Zij geeft in dit artikel een toelichting 
op het ontstaan van deze bijzondere vorm van hulpverlening en het 
speciale karakter van deze vrijetijdsclub en het gebruik van de 
spelkaarten van deze CD-ROM als hulpmiddel hierbij. 

In nummer 1 van deze jaargang vond u een publicatie 
over de Speel-mee-Cd' 'Ah je ziet watje doet weetje 
hoe het moet!'Deze CD is binnen Sint Marie in 
Eindhoven ontwikkeld. 
Inmiddels vindt deze CD-ROM tevens zijn weg binnen 
instellingen, scholen en verenigingen. Ook ouders van 
kinderen met autisme spectrumstoornissen hebben de 
CD-ROM ontdekt als hulpmiddel om binnen het gezin 
hun kind te stimuleren op een andere manier met hun 
vrijetijdsbesteding om te gaan. Onlangs werd de Speel-
mee-CD door een kinderjury gekozen tot het beste pro
ject waaraan de Stichting Kinderpostzegels een finan
ciële bijdrage had geleverd en ontving hiervoor 'de 
Kinderkroon'. 

Vrije tijd is leuk... 
"Mijn kind kan zich nog geen kwartier alleen 
bezighouden, vraagt continue aandacht." 
"Mijn zoon mengt zich constant in het spel van 
broertjes en zusjes en pakt hun speelgoed weg, of 
bepaalt hoe ze moeten spelen." 
"Het zou zo fijn zijn als mijn kind in één ruimte zou 
kunnen spelen met andere kinderen!" 
"Alle vrijetijdsbesteding met zand en water is prima, 
hij speelt hier het liefst mee." 
"Zijn vrije tijdsinvulling bestaat enkel uit de 
computer en de TV." 

Zomaar een willekeurige verzameling uitspraken van 
ouders van een kind met een autisme spectrumstoor
nis, als het gaat over zoiets vanzelfsprekends als 
spelen en vrije tijd. Vrije tijd is normaal gesproken 
ontspanning, vrije tijd is leuk... Helaas, voor kinderen 
met autisme en hun ouders gaat deze stelling niet 
altijd op. 

Het mag duidelijk zijn dat het voor kinderen en jeug
digen met een stoornis op het autistisch spectrum en 
een normale verstandelijke begaafdheid moeilijk is 
een geschikte vorm van vrijetijdsbesteding te vinden. 
Het ontbreekt reguliere clubs en verenigingen meest
al aan specifieke kennis en deskundigheid om met de 
autistische stoornis om te gaan. Onbegrip, frustratie 
en teleurstelling zijn hiervan vaak het gevolg. Zowel 
voor het kind als de ouder en de mogelijke begelei
der. Deze kinderen zijn voor hun vrije tijd aangewe
zen op individuele vormen van vrijetijdsbesteding of 
gespecialiseerde clubs. In veel regio's ontbreken deze 
echter. 

Begin 2001 is vanuit Sint Marie, een instelling voor 
kinderen met communicatieve beperkingen, een 
project gestart in de regio Eindhoven dat zich richt op 
vrijetijdsbesteding voor kinderen met stoornissen op 
het autistisch spectrum. 
Voordat we ons op de behandeling richten is het 
vanzelfsprekend van belang om te weten waar de 
problemen op vrijetijdsgebied liggen. 

Problemen met het invullen van de vrije tijd 
Voor kinderen met een autisme spectrumstoornis 
(ASS) is het invullen van hun vrije tijd geen vanzelf
sprekendheid. 
Binnen het viertal kernsymptomen: 
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"Als je ziet wat je doet, weet je hoe het moet!' 

stoornissen in het sociale contact, stoornissen in de 

verbale en non-verbale communicatie, stoornissen in 

het verbeeldingsvermogen en een opvallend beperkt 

repertoire van interesses en activiteiten kunnen zich 

problemen voordoen zoals blijkt uit de volgende 

voorbeelden: 

"Als M. computert wil hij niemand om zich heen heb

ben, iedereen die ademt is al lastig voor hem." 

"M. is gelukkig met een zaklamp of vergrootglas en 

alles wat een zilver- of goudkleur heeft trekt zijn 

aandacht." 

Vertaald naar alledaagse situaties, zie je dat er veel 

tijd wordt doorgebracht met solitaire bezigheden. 

"M. doef mee met fysieke spelletjes zoals tikkertje of 

verstoppertje maar dit eindigt altijd in ruzie als het 

zonder begeleiding gaat en de regels worden 

overtreden." 

"M. begint met een spelletje, bepaalt de regels en doet 

niet meer mee als anderen beginnen. Hij speelt 

voornamelijk met jongere kinderen, want die luisteren 

naar hem." 

Als vrije tijd doorgebracht wordt met andere kinde

ren leidt dit snel tot conflicten. Miscommunicatie 

speelt hierbij een grote rol. Hierdoor onts taan al snel 

negatieve spelervaringen. 

"M. denkt dat hij een robot of uitvinder is. Alle activi

teiten moeten bij voorkeur hierom draaien. Spelletjes 

op de computer, tekeningen, bij 'het uitvinden', altijd 

staat dit thema centraal." 

Kinderen met autisme spectrumstoornissen beheer

sen minder vrijetijdsvaardigheden. Zij kunnen die 

ook niet 'al doende' spontaan uitbreiden. Dit dient 

stap voor stap aangeleerd te worden. 

Ook brengen ze meer tijd door met repetitief gedrag. 

Op die manier brengen ze ordening aan in een anders 

zo ongestructureerde tijdsperiode. Het gevolg is dat 

een beperkt repertoire van interesses kan leiden tot 

preoccupaties, allesoverheersende activiteiten of 

gedachtes. 

"M. bepaalt zeer regelmatig wat er in het gezin 

gebeurt." 

Dit alles kan leiden tot meer of zeer claimend gedrag 

naar broertjes, zusjes en ouders om met hun hulp de 

vrije tijd door te kunnen brengen. 

Om de ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren 

op het gebied van de vrijetijdsbesteding is Sint Marie 

gestart met een 'club'. 

Wie nemen er deel aan de 
Vrijetijdstraining op Sint Marie? 

De vrijetijdstraining is bestemd voor kinderen tussen 

7 en 12 jaar met een autisme spectrumstoornis. De 

kinderen hebben een IQ van 70 of hoger, wonen thuis 

en zijn schoolgaand. Deelname aan een reguliere club 

of een vorm van vrijetijdsbesteding in de thuisomge-

ving slaagt niet of dreigt vast te lopen. 

Aanmelding en intaketraject. 
Aanmelding voor de vrijetijdstraining verloopt via de 

CAI ( Centrale Aanmelding en Intake) van Sint Marie. 

Hierna krijgen de ouders een vrijetijdsvragenlijst 

toegestuurd. Doel van de oudervragenlijst is om 

informatie te krijgen over spelvaardigheden, 

motoriek, specifiek gedrag met betrekking tot 

zintuiglijke prikkels, tactiele afweer, interesses, 

sociaal en communicatief gedrag. 

Hierna volgt er een oudergesprek, waarin aan de 

hand van de vragenlijst informatie over het kind en 

de training wordt uitgewisseld.Verwachtingen van 

ouders worden bekeken en er wordt bepaald of aan 

de hulpvraag voldaan kan worden. 

Hierop wordt een uitnodiging met een fotoboekje 

naar het kind gestuurd voor een eerste kennismaking 

voor een onderzoek met het kind. Hierbij krijgt ieder 

kind een aantal taken en opdrachten. De trainer 

krijgt hierdoor meer zicht op vaardigheden, mogelijk

heden en interesses van een kind. Het kind maakt 

tevens kennis met de ruimte en de trainer. Na deze 

kennismaking wordt bekeken of het kind tijdens de 

observatieperiode een training in een groep, duo of 

individueel gaat volgen. 

Ook kan de conclusie zijn dat het kind niet voor de 

training in aanmerking komt. 

De daarop volgende observatieperiode bestaat uit 

4 bijeenkomsten. De trainers krijgen de kans om te 

kijken hoe een kind functioneert en kunnen deze 

informatie gebruiken bij het formuleren van de 

individuele doelen. 

Nu volgt een tweede oudergesprek waarin bepaald 

wordt of de vorm (groep, duo, individueel) van de 

training aansluit. Ook worden definitieve doelen 

geformuleerd en een termijn voor de evaluatie 

bepaald indien het kind voor verdere behandeling in 

aanmerking komt. 

Daarna start de training. Wekelijks wordt er gerap

porteerd en tussentijds vindt ook nog een evaluatie 

plaats met zowel het kind als de ouders. Kinderen 

kunnen maximaal twee jaar gebruik maken van deze 

ambulante , gespecialiseerde training. Afhankelijk 

van de vorderingen en de behaalde leerdoelen wordt 

Voor kinderen met een 
autisme spectrum 
stoornis is het invullen 
van de vrije tijd niet 
vanzelfsprekend. 

De ouders worden 
betrokken bij de invulling 
van de training. 
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Peggy Cremers 

Activiteiten met een 
duidelijke structuur 
zijn geschikt. 

Kinderen leren ervaren 
dat spelen of 
samenspelen leuk is. 

er gekeken naar eventuele doorstroommogelijkhe
den. Van een duo-groep naar een grotere groep, een 
andere vorm van vrijetijdsbesteding binnen Sint 
Marie of mogelijk een reguliere club of vereniging? 
Tenslotte vindt aan het einde van de training nog een 
oudergesprek plaats met eventuele aanbevelingen. 
Het project vrijetijdsbesteding verloopt in overleg 
met de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit 
van Leiden. Samen met hen wordt een gestandaar
diseerde screening bekeken en verfijnd. De huidige 
instrumenten die gehanteerd worden bij de intake, 
zoals de oudervragenlijst en het onderzoek bij het 
kind, worden verbeterd. De wijze waarop de transfer 
vanuit de training naar de thuissituatie gerealiseerd 
wordt, behoeft nog verdere uitbreiding. 

' De bijeenkomsten 

Vanwege de specifieke aanpak is de maximale 
groepsgrootte 5 deelnemers. Twee trainers verdelen 
zich over de groep en kunnen een kind zonodig 
individuele aandacht geven. Voor enkele deelnemers 
blijkt dat functioneren in een groep van 5 kinderen 
nog te veel problemen oplevert. Voor deze kinderen is 
een individuele training of duo-training (twee kinde
ren met een of twee begeleiders) opgezet. 
Alleen leren spelen, in plaats van samen spelen kan 
dan het leerdoel zijn. 
Er is een groepstraining elke woensdagmiddag. 
Daarnaast is er een groep die eenmaal per twee 
weken op zaterdagochtend bij elkaar komt. 
Op maandag en donderdagmiddag zijn er individuele 
trainingen. Bij de algemene aanpak van de kinderen 
wordt rekening gehouden met de mate van voorspel
baarheid die zij vragen, prikkeldosering en aanpass
ingen die nodig zijn in relatieaanbod en mate van 
visualiseren. 

Doelstellingen van de vrijetijdstraining 
De centrale doelstelling is om het kind positieve 
ervaringen op te laten doen tijdens het zelf spelen of 
samenspelen. Spel kan leuk zijn! Het kind heeft een 
plezierige ochtend of middag in de nabijheid van, of 
samen spelend met leeftijdsgenoten. Daarnaast 
geniet het kind van activiteiten die het zelfstandig 
kan uitvoeren. Gelet op de problemen op de hoofd
gebieden van autisme schenken we hierbij vooral 
aandacht aan starheid in denken en doen. 

We laten kinderen kennis maken met verschillende 
vrijetijdsvaardigheden. We proberen hun interesse
gebieden uit te breiden en we leren ze te variëren in 
het uitvoeren van een activiteit. Ook streven we 
ernaar om kinderen zelf oplossingen te laten beden
ken voor kleine (sociale en/ of praktische) problemen. 

Als het gaat om stoornissen in het sociaal functioneren 
proberen we de kinderen in de nabijheid van leeftijd
genoten te laten zijn. Samen of alleen kunnen zij een 
activiteit uitvoeren en samen plezier hebben. Ze leren 
zelf kleine probleempjes oplossen en materiaal delen. 

Ook samenwerken met leeftijdgenoten, samen overleg
gen, plannen, taken verdelen kan een doelstelling zijn. 
Tenslotte moeten ze proberen zo zelfstandig mogelijk 
gedurende zo lang mogelijke tijd met begeleiding op 
afstand een activiteit uit te voeren. 

Bij kwalitatieve stoornissen in het communicatief 
functioneren wijzen we de kinderen waar nodig op 
de belangrijkste communicatieve functies, zoals: 
vragen om informatie of hulp, zelf informatie geven, 
adequaat emoties uiten. Daarbij is er ook aandacht 
voor sociale routines zoals bijvoorbeeld: alsjeblieft en 
dankjewel zeggen, adequaat weigeren, en groeten. 
Tenslotte wordt tijdens de training spontaan 
aandacht besteed aan motorische vaardigheden 
nodig om een spel of activiteit te kunnen uitvoeren. 

Programmaopzet en 
de keuze van de activiteiten 
De programmaopzet en gekozen activiteiten zijn 
gedeeltelijk afhankelijk van de individuele doelstel
lingen die we samen met ouders per kind geformu
leerd hebben. 

De hoofdelementen in het programma zijn echter 
knutselen, koken, gezelschapsspelen/ binnen spelen, 
buitenspelletjes en (speur)tochten. 
Bij de keuze van de spelen en de organisatie wordt 
rekening gehouden met de voorkeuren en weerstan
den van de kinderen. 

Kijken we naar de keuzes die we maken voor het 
aanbieden van een programma of activiteit dan gaan 
we uit van de volgende uitgangspunten; 
Zoek activiteiten uit waarin al een bepaalde 
structuur besloten zit. Opdrachten en activiteiten met 
een bepaalde volgorde, concrete en duidelijke regels 
en met een helder doel zijn geschikt. Bijvoorbeeld een 
'ingrediëntentocht', waarbij onderweg opdrachten 
dienen te worden uitgevoerd, die de benodigdheden 
voor een bepaald gerecht op leveren. Bij terugkomst 
wordt dit gerecht dan gemaakt. Ieder gerecht heeft 
een vaste structuur met een begin en een duidelijk 
eindresultaat. 
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"Als je ziet wat je doet, weet je hoe het moet!" 

We gaan ook bij voorkeur uit van 'doe' activiteiten en 

vermijden zoveel mogelijk 'praat/ communicatie ' 

activiteiten. Communiceren met een ander is juist een 

probleem. Uitgangspunt van de training is de 

mogelijkheden van het kind aanspreken waardoor 

het succeservaringen kan opdoen. Het contact 

verloopt gemakkelijker als de kinderen bezig zijn. 

Ook kiezen we activiteiten die niet steeds een beroep 

doen op tactisch inzicht en inlevingsvermogen van het 

kind. We vermijden daarom sporten waar veel tactiek 

bij komt kijken zoals voetbal, maar bieden spellen of 

sporten aan die minder tactisch inzicht en samenwer

ken in zich hebben, zoals overloop- en tikspelen. 

Op de training maken we gebruik van opdrachten 

met een duidelijk begin en eindpunt. Opdrachten 

worden stapsgewijs aangeboden van een start- naar 

een eindpunt . Visualisaties zoals pictogrammen en 

geschreven taal helpen de activiteiten en spelletjes 

inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor de kinderen. 

Vooral bij knutselen en koken is er een duidelijk begin 

en eind, met als beloning direct een werkje of iets 

lekkers. Een knutselopdracht of recept wordt op de 

training uitgewerkt met behulp van een spelkaart. 

Een spelkaart is een kaart waarin een activiteit uit

eengerafeld wordt in deelstappen. Deze deelstappen 

worden weergegeven met behulp van korte zinnen en 

eenvoudige tekeningetjes of picto's. 

Tenslotte zoeken we een zo goed mogelijke balans in 

het programma tussen 'Samen' en 'Alleen' spelen. 

We bieden daarom naast groepsopdrachten en spellen 

die interactie in zich hebben, ook momenten aan 

waarbinnen je individueel aan je eigen stuk of 

opdracht kan werken. Dit geeft de kinderen een 

rustmoment . Het geeft bovendien aan de kinderen de 

mogelijkheid tot meedenken en zelf ontdekken wat ze 

willen. We doen dit in de vorm van 'keuze-tijd'. Aan 

het einde van de bijeenkomst, moet iedereen zelf iets 

kiezen om mee te spelen. Kinderen mogen samen of 

alleen spelen, maar even niet met de begeleiders. 

De begeleiding wordt langzaam afgebouwd van hulp 

bij het kiezen en structureren tot op afstand kijken. 

Een blik in de keuken van de vrijetijdstraining 

(Nee, dit verhaal gaat niet over een blik in de keuken, maar een blik in de keuken van, 

kan ook betekenen datje mensen mee laat kijken naar watje doet of iets vertelt over 

wat je tijdens een vrijetijdstraining doet.) 

Zaterdagochtend, groepstraining van 10.00 to t 12.30 uur 

Om 10:00 halen mi jn collega en ik drie kinderen op bij de parkeerplaats van Sint 

Marie. De kinderen staan al klaar met hun blauwe clubtrui aan en hun vr i jet i jdsmap 

onder de arm. Ze hebben er zin in en wi j ook! 

We lopen al pratend r ichting clubgebouw en zien ook de 4de deelnemer aankomen 

vanuit het logeerhuis van Sint Marie. We zijn vandaag niet helemaal compleet, want 1 

kind is op kamp. De afwezigheid van deze groepsgenoot wordt overigens door de kin

deren niet opgemerkt . Dit gebeurt pas later t i jdens de t ra in ing als ik de namen van 

het groepje opschrijf. Nu wordt het visueel en ontbreekt er dus één naam in het r i j t je. 

Binnen gekomen hangt iedereen zijn jas op, legt zijn map weg en vaak wordt er nog 

snel een verkenningsrondje gelopen. Verschillen worden benoemd en het programma

bord bekeken. "He, een nieuwe zandloper, we gaan gips gieten en verstoppertje 

spelen." Ik loop zelf ook naar mi jn plaats en vraag D. rustig te gaan zi t ten en zeg dat 

ze t i jdens het drinken verder mag vertel len. D. heeft vanaf de parkeerplaats aan een 

stuk door gekletst over van alles en nog wat . Ik heb er geen woord tussen kunnen 

kri jgen. Een vraag van mi jn kant wordt door haar niet gehoord. Iedereen zoekt een 

stoel op en gaat z i t ten. We heten de kinderen welkom en starten meteen met het 

bekijken van het programma. De kinderen zijn al t i jd erg nieuwsgierig en wi l len graag 

duidel i jkheid over hoe, wat , hoelang etc. Deze vragen worden direct beantwoord. 

Op een bord hangen de volgende picto's met woorden klaar die de programma

volgorde voor de bijeenkomst aangeven: 

• Samen in de kring • Keuzetijd 

• Programma bekijken • Drinken met f ru i t 

• Drinken • Opruimen 

• BINNEN: GIPS GIETEN •• • Daag, to t de volgende keer! 

• BUITEN: VERSTOPPERTJE" 

(" dit varieert per bijeenkomst, de andere onderdelen staan vast). 

Het volgende gesprek speelt zich hierna af; 

Ik: "Hallo al lemaal, leuk dat ju l l ie er zi jn! We gaan het programma bekijken," 

Kind: "Peggy, samen in de kring moet ervan af, dat is al voorbi j ! " 

Ik: "Ja klopt, je hebt gelijk, ik haal het er vanaf,... klaar!" 

"We gaan eerst dr inken, dan gaan we gips gieten." 

Kinderen: "Ik w i l dat f iguur! Hoeveel mag je er gieten? Ik vind gips vies aan mi jn 

handen!" 

Ik: "Ho.., wacht! Niet praten t i jdens de uit leg." (Ik wijs naar een mond op papier met 

een kruis erdoor) Vinger omhoog, als je iets w i l t vragen!" Iedereen houdt hierop 

keurig zijn mond en 4 vingers wi jzen in de lucht. 

Ik beantwoord alle vragen, bedenk samen met de kinderen oplossingen voor o.a. vieze 

handen- handschoentjes etc. Vi j f minuten later zijn we klaar met het beki jken van 

het programma en drinken we thee of aanmaakl imonade en eten een koekje. Tijdens 

het drinken trachten we automatisch beurtgedrag te st imuleren, evenals gericht naar 

elkaar luisteren, oogcontact maken enz. 

Als het drinken is opgeruimd wordt de groep gesplitst, 2 kinderen met een trainer in 

de keuken en 2 kinderen met een trainer in de hoofdruimte. Mater ialen staan al klaar, 

leder kri jgt zijn eigen tafel met eigen mater ialen. Een eigen tafel zorgt ervoor dat een 

kind geen materialen hoeft te delen, rust en overzicht heeft en zijn eigen manier van 

organiseren kan uitvoeren. Op iedere tafel l igt al een spelkaart klaar, waarop stap voor 

stap staat hoe je bijvoorbeeld gips moet maken. 
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Peggy Cremers 

F. heeft nog een extra kaart over zijn 

spelkaart. In deze kaart is een venster 

gesneden, zodat hij alleen geconcen

treerd is op i regel van de kaart. F. is zo 

v lucht ig dat hij alle plaatjes tegeli jk ziet 

en vergeet waar hij op de kaart gebleven 

is. Dit helpt hem om de aandacht op een 

onderdeel van de kaart te houden t i jdens 

de opdracht. Vervolgens wordt er 

gevraagd te kijken of alle materialen die 

op de kaart vermeld zijn ook al op de 

eigen tafel staan. Dan lezen ze eerst rus

t i g in eigen tempo de kaart door. Vragen 

worden nog beantwoord en de kinderen 

gaan zelfstandig aan de slag. Met een 

kaart waarop staat wat je moet doen 

word t zelfstandig gewerkt en er hoeft 

niet steeds om hulp te worden gevraagd. 

Er word t hard gewerkt en af en toe moet 

nog wel een handje geholpen worden. 

Wat er zoal kan gebeuren: 

Op de spelkaart staat vermeld: 'roer het gips to tdat het een glad papje is.' Als een kind 

al niet valt over de letterl i jke betekenis: "Hoe kan gips nu pap worden?" Komt ook de 

vraag: "hoe weet ik nu wanneer het een papje is?" De opdracht op de spelkaart, 

'Binnen 10 minuten moet ik het gips gebruiken', levert bij sommigen lichte paniek op. 

Als je moeite hebt met t i jdsbesef kan 10 minuten evengoed een seconde l i jken. 

Het stuiven van het gipspoeder belemmert één van de kinderen zo, dat we daar een 

oplossing voor moeten zoeken. Angst voor een druppel gips op je hand wordt opge

lost met behulp van een rubber handschoentje. Een kind dat een t ikgeluid moet 

maken omdat dat zo f i jn is of rust geeft, kan di t nu funct ioneel inzetten om de lucht

bellen uit het gips te kloppen. Wel graag met de handen en niet met de vork, want 

dat kl inkt zo schel. Van dat t ikken wordt een ander nameli jk weer boos. 

De gipsfiguren zijn gegoten en we ruimen op. Voordat we verstoppert je gaan spelen, 

bekijken we eerst die betreffende spelkaart voor het vaststellen van de regels en 

afspraken die hierbij gelden. Die schrijven we op de flip-over, s temmen af en gaan ver

volgens op weg. Ook hier helpt de spelkaart om eenduidigheid te kri jgen. Bij eventu-

r 

1 
? M m*, r 

ele onenigheid of verwarr ing kan hier

naar worden terugverwezen. 

De rest van de bi jeenkomst verloopt 

boeiend en gezell ig. Tijdens 'keuzeti jd ' 

aan het einde van de bijeenkomst kan 

iedereen iets kiezen om mee te spelen. 

Sommigen kiezen voor samen spelen, 

anderen wi l len ju is t nu even geen inter

actie meer en kiezen ervoor om alleen 

even te lezen, lekker te kliederen met 

water en zand, of even te knuffelen met 

een van de konijnen bui ten. Dat is 

tenslot te ook ontspanning! 

Kortom, uit het bovenstaande bli jkt dat 

er genoeg factoren zijn die de vri jet i jds-

invul l ing kunnen bemoeil i jken. Vandaar 

de spelkaart, die als basis en houvast 

dient. Verf i jning en ui tbreid ing van de 

kaarten bl i j f t voor ons dan ook een 

ui tdaging voor de toekomst! 

Belang van de spelkaarten 

tijdens de vrijetijdstraining: 

Tijdens de trainingen maken we dus veel gebruik van 

spelkaarten. Dit zijn kaar ten op A4-formaat, waar in 

een activiteit verdeeld wordt in deelstappen. Deze 

deelstappen worden weergegeven met behulp van 

korte zinnen en eenvoudige tekeningetjes of picto's. 

Deze spelkaarten zijn voor ons belangrijk omdat er 

aangepaste communicatie nodig is voor deze doel

groep. Denk aan visualiseren en daardoor het verge

makkelijken van de communicatie. De spelkaarten 

zorgen voor een vertraging in het communicatietem

po. Ook wordt er minder gesproken en vermijd je het 

gebruik en het uitleggen van figuurlijk taalgebruik. 

De spelkaart biedt het kind structuur en ordening en 

geeft het kind de gelegenheid om de s tappen nog 

eens terug te lezen. 

De spelkaart vergroot de zelfredzaamheid en zelfstan

digheid. 

De spelkaart kan als hulpmiddel mee naar huis geno

men worden, zodat generalisatie van de training naar 

de thuissi tuatie kan plaatsvinden. Het kind kan dan 

thuis ook een activiteit uitvoeren met behulp van de 

spelkaarten. 

Het is een eenduidig systeem. De kaarten hebben 

steeds een zelfde lettertype en lay-out. 

Het uitvoeren van complexe handel ingen is vaak een 

probleem omdat er op meerdere zaken tegelijk moet 

worden gelet. Via de kaart wordt er gestructureerd 

van 'een start- naar een eindpunt gewerkt'. 

De spelkaarten hebben dezelfde onderverdeling als 

het programma-aanbod en bestaan uit vier catego

rieën. 

Op de spelkaarten worden deze categorieën zichtbaar 

gemaakt door middel van vier verschillende kleuren . 

Verder wordt in een hoek van de spelkaart met ver

schillende vormen gewerkt om de categorieën te 

onderscheiden. 

• Binnen spelen 

• Buiten spelen 

• Knutselen 

• Koken 

driehoek 

rechthoek 

vierkant 

cirkel 
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"Als je ziet wat je doet, weet je hoe het moet!' 

Deelnemen Binnen/Buiten 

"® 
Benodigdheden 

Gipspoeder 
2 Bakjes / schaal 
Een houten lepel t vork 
Water 

fyt ?••' ^5D ^ 
Ik laat net zoveel water in mijn bakje lopen als ik gips wil 
hebben. 

I cr± 
C7- S 7 

Ik doe het gipspoeder in de schaal en schenk dit beetje bij beetje in het 
bakje met water. 

Ik roer het gips +/- 3 min , zodat het een glad papje is. 

O rtan 
Binnen 10 minuten moet ik het gips gebruiken Daarna is de gips te droog' 

SINT MARIE 

De droge restjes gips in de prullenmand gooien is goed1 

De restjes gips mag ik niet wegspoelen in de gootsteen 
(raakt de gootsteen verstopt van) 

SINT MARIE 

Ervaringen spelkaarten en project 

Inmiddels zijn bijna 200 activiteiten beschreven en 
getekend in de vorm van spelkaarten. 
De spelkaarten zijn niet alleen een waardevol, prak
tisch vrijetijdsmiddel voor kinderen met een stoornis 
op het autistisch spectrum, maar ook voor andere 
kinderen met communicatieproblemen. 
Sint Marie heeft op de Speel-mee-cd 80 activiteiten 
uit deze 4 categorieën bijeengebracht. Zie hiervoor 
ook de april editie van 'Van Horen Zeggen'. 
Op deze manier worden 80 uitgewerkte spelkaarten 
uit vier spelcategorieën voor een groot publiek toe
gankelijk. Wij hopen zo het speelplezier voor en met 
deze speciale kinderen te vergroten en te stimuleren! 

Van ouders horen we het volgende: 
"De vrijetijdsclub zorgt ervoor dat C. buiten schooi een 
activiteit heeft waar hij met plezier naartoe gaat. 
Deze club daagt hem uit zijn wereldje te vergroten." 
"We zien dat D. iets meer zelfvertrouwen heeft 
gekregen en op de clubdagen minder negatiefis. 
Hij is trots op zijn club!" 
Of: "Eindelijk een plek waar F. zichzelf kan zijn en niet 
weer op zijn kop krijgt en steeds ruzie heeft. Hij mag 
daar zijn eigenaardigheden hebben." 

Kijkend naar de reacties van ouders en kinderen op 
de vrijetijdstraining, zijn deze voornamelijk positief 
te noemen. 
De kinderen komen graag naar 'de club'. 

De spelkaarten die in de map mee naar huis gaan, 
bieden tevens de mogelijkheid om thuis opnieuw met 

een activiteit aan de slag te gaan, samen of alleen. 
Het komt ook voor dat een kind zijn map niet wil 
laten zien aan de ouders. Het is zijn map van de club 
en niet van thuis! Dit maakt nog eens duidelijk dat de 
overstap van de training naar thuis een aandachts
punt blijft. 
Voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling en een 
uitdaging voor ons in het zoeken naar de juiste 
ingang en manier om vrije tijd voor deze kinderen 
ook leuk te laten zijn. 
We hopen dat op meer plaatsen in Nederland 'clubs' 
voor deze kinderen opgezet gaan worden en we 
wensen degene die het voorrecht heeft om met deze 
kinderen te werken, dan ook veel uitdaging, 
creativiteit, vindingrijkheid, humor en geduld toe. 
Veel speelplezier voor de kinderen en jezelf toe
gewenst! 

De Speel-mee-CD is mede dankzij financiële steun van 
het fonds Kinderpostzegels, het Nationaal 
Revalidatiefonds en de Nederlandse Stichting voor het 
gehandicapte Kind ontwikkeld. 
Hij is te bestellen via de website van Sint Marie 
www.sintmarie.nl voor slechts € 11.50 incl. verzendkos
ten. 

Informatie over 

de auteur 

Peggy Cremers is vakthera

peut beeldend vormen. 

Zij is vrijetijdstrainer op 

Sint Marie. 

Het project vrijetijdstraining 

werd twee jaar geleden 

samen met een collega 

opgezet. 

Naast groepstrainingen 

werkt zij ook individueel 

met kinderen. 
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INTERVIEW 

Begeleiding van autisten in cluster 2 scholen 

NAAST VISUELE COMMUNICATIE EN STRUCTUUR 

IS VOORAL BEGRIP BELANGRIJK BIJ BEGELEIDING 
Interview door Peter van Veen, lid van de redactie 

Het aantal leerlingen met autisme spectrumstoornissen (ASS) binnen de 
cluster 2 scholen is de laatste jaren gestegen. Deze kinderen hebben 
specifieke begeleiding nodig. De wijze waarop dit gebeurt, verschilt per 
school. Een rondgang langs een paar locaties. 

Homogene of heterogene groepen? 
Inge Kikstra is autistenbegeleider op Het Rotsoord in 
Utrecht. Daarnaast coacht ze leerkrachten en geeft ze 

, sociale vaardigheidstrainingen. 'Wij hebben op Het 
Rotsoord geen aparte klas voor leerlingen met een 
autistische stoornis. De kinderen bij ons zitten 
verspreid over verschillende groepen. In de praktijk 
werkt dat goed.' Enthousiast legt ze uit hoe de bege
leiding er op haar locatie uitziet. 'Per kind bepalen we 
wat de beste aanpak is. Dat is heel belangrijk bij deze 
doelgroep. Structuur, pictogrammen, aparte materia
len en methodes maken deel uit van deze begelei
ding. Daarnaast beslissen de kinderen zelf of ze in de 
pauze naar buiten gaan en als ze gaan krijgen ze 
extra begeleiding.' Wel zijn er op Het Rotsoord aparte 
gymlessen voor leerlingen met ASS. 
Dat er verschillen zijn in begeleiding van leerlingen 
met een autistische stoornis wordt bevestigd door Jan 
Odolphi. Hij is steunpuntfunctionaris voor het REC 
Noord-Holland en werkzaam op de Burgemeester de 
Wildeschool in Schagen. Zijn jarenlange ervaring met 
deze kinderen heeft hem geleerd dat er geen eendui
dige begeleiding is. 'Er zijn wel richtlijnen, maar je 
kunt niet stellen dat wat goed is voor de ene autist 
ook goed is voor de andere. Ik vind de discussie over 
autiklassen dan ook een ingewikkelde. Ik ben voor
stander, maar niet op voorhand. Het werkt alleen als 
ze het echt nodig hebben. Je kunt ook denken aan een 
dagdeel om bepaalde vaardigheden op te doen.' 
Odolphi denkt dat er in cluster 4 meer scholen zijn 
met autiklassen. 'Daar zitten namelijk de leerlingen 
met ernstige gedragsproblemen.' 
Op de Enkschool (SO) in Zwolle hebben ze wel een 
aparte autiklas. Psycholoog en autideskundige Ellen 
Luteijn legt uit waarom. 'De meeste leerlingen met 
ASS zitten bij ons in een gewone klas. Alleen als een 
specifieke aanpak nodig is gaan ze naar de autiklas.' 
Ze noemt hierbij kinderen die nauwelijks tot spelen 
komen of heel veel problemen hebben met het 
verwerken van informatie. 'Sommigen gaan een paar 
uur in de week naar de speciale klas en anderen veel 
uren.' De werkplekken in de autiklas op de Enkschool 
zijn aangepast. Er staan schotten tussen de werk
plekken en tijdens het werken kan een koptelefoon 
worden opgedaan. 

Michiel Minderhoud is directeur van de 
Dr. F. Hogewindschool en de S. Jonkerenschool in 
Rotterdam. Beiden vallen onder de Koninklijke Auris 
Groep. Hij vindt ook dat er geen specifieke manier 
van begeleiding is van ASS-kinderen. 'Voor iedere 
leerling is onderwijs op maat belangrijk, maar voor 
deze groep geldt dat helemaal. Er zijn er die alleen 
goed functioneren in een zeer gestructureerde omge
ving. Deze leerlingen hebben baat bij een speciale 
klas. Dit geldt echter niet voor iedere autist. De zwaar 
autisten, die baat hebben bij veel structuur, beginnen 
in een aparte autiklas. Langzaam aan proberen wij de 
structuur gestructureerd af te breken. Wij willen ze 
uit de autiklas hebben. Het ideaal blijft de reguliere 
school. Daar proberen we naar toe te werken.' 
Op de Alfonso Corti School (VSO) in Utrecht nemen ze 
ook iedere leerling als uitgangspunt. Marinke Meima 
werkt er als dramadocent en autistenbegeleider in 
het VSO. 'Bij ons zitten leerlingen met ESM, slecht
horendheid en ASS bij elkaar. De leerlingen krijgen 
wel veel individuele begeleiding. Er is bij ons op 
school een apart stiltelokaal. Hiervan wordt vooral 
tijdens de pauze gebruik gemaakt. Het schoolplein 
biedt voor veel autisten te weinig structuur. Dit kan 
tot problematische situaties leiden. Met een apart 
lokaal bieden we ze zo een veilige plek.' 

Combinatiegroep op Het Rotsoord van leerlingen met 
ESM en ASS. Er zijn in dit lokaal vijf individuele plekken 
met schotjes gemaakt. 

Specifieke begeleiding 

'Een autistische stoornis gaat nooit over. Dat moet je 
accepteren. 'Minderhoud stelt dat er een groot beroep 
wordt gedaan op leerkrachten. 'Zij moeten proberen 
zich in te leven in de situatie van de leerlingen en 
accepteren dat dingen gewoon niet lukken. Dat gaat 
in tegen de aard van het vak. Veel leerkrachten 
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Naast visuele communicatie en structuur is vooral begrip belangrijk bij begeleiding 

Juf Leni van Het Rotsoord begeleidt Jordi die een aparte 
Plek bij het bord heeft. 

leggen zich hier niet bij neer en dat is maar goed ook. 
Soms sta je er namelijk van te kijken wat ze wel 
kunnen. In die zin kunnen deze leerlingen ook erg 
onvoorspelbaar zijn. Eén algemene regel heb ik wel 
als het gaat om de begeleiding: Wat goed is voor 
autisten, is goed voor alle leerlingen.' 
Odolphi onderschrijft de visie van Minderhoud. 'Heel 
belangrijk is kennis van autisme. Wanneer je dat 
hebt, krijg je begrip voor het kind. Met kennis alleen 
ben je er niet. Je moet het denken van ze proberen te 
begrijpen. Verder vind ik het heel belangrijk dat leer
krachten een vertrouwensband met ze krijgen. Deze 
leerlingen weten vaak dat ze anders zijn en dan is het 
goed dat er iemand is op wie ze kunnen terugvallen.' 
Kikstra benadrukt planmatig werken. 'Naast struc
tuur en aparte materialen en methoden werken wij 
strikt volgens plannen. Je moet ook goed nadenken 
wat de consequenties zijn van wat je doet. Daarnaast 
leggen wij veel nadruk op veiligheid en moet je 
bereid zijn regels anders toe te passen.' 
Net als op de andere scholen werkt de Enkschool met 
een activiteitenschema met pictogrammen. Een kook-
wekker geeft soms de duur van een activiteit aan, 
zodat ze weten hoe lang ze mogen doorgaan. Luteijn: 
'Alles gebeurt hier stapsgewijs. Ieder stapje wordt 
duidelijk uitgelegd. Daarnaast proberen we zoveel 
mogelijk rekening te houden met ieders voorkeur en 
talenten. Als kinderen gefascineerd zijn door een 
bepaald onderwerp of heel graag tekenen nemen we 
daar tijd voor. Dat kan namelijk heel ontspannend en 
dus heel belangrijk voor ze zijn.' 
Volgens Meima valt bij oudere leerlingen op dat ze 
heel veel moeite hebben met het organiseren en 
plannen. 'Als ze een werkstuk moeten maken dan 
geeft dat veel problemen. Ze weten vaak niet 
wanneer ze wat moeten doen en raken de grote 
lijnen kwijt. Dit vraagt de nodige begeleiding. Vooral 
bij oudere kinderen wordt er een steeds groter beroep 
gedaan op dit soort vaardigheden.' Een ander pro
bleem is het pauzegedrag. Meima: 'Eigenlijk vrije tijd 
in het algemeen. Mensen met autisme weten vaak 
niet wat ze er mee moeten. Je ziet dan ook dat er in 
de pauze nogal eens conflictsituaties ontstaan. In de 
omgang met anderen is er geen wederkerigheid. Wij 
proberen ze daarin zo goed mogelijk te begeleiden.' 

Autisme in de klas 

Eind vorig jaar verscheen'Autisme in de klas. Resultaten van de landelijke inventari
satie onder alle REC-scholen in de periode juni-oktober 2002'. In dit rapport van het 
Landelijk Netwerk Autisme en de Wegbereiders Expertisecentra Leerlinggebonden 
Financiering staan gegevens over autisme in de Regionale Expertisecentra. 
Het aantal gediagnosticeerde leerlingen met ASS en met vermoeden van autisme is 
in cluster i: 18, cluster 2: 895, cluster 3: 3994 en cluster 4: 3862. Daarnaast zijn er kin
deren die nog niet gediagnosticeerd zijn, maar waarbij wel het vermoeden bestaat. 
Dit zijn er totaal 553. Totaal gaat het om 19 procent van de leerlingen in het speciaal 
onderwijs. Als de niet-gediagnosticeerde kinderen erbij worden genomen stijgt het 
percentage tot 24 procent. 

Van de leerlingen waarvan het intelligentieniveau bekend is binnen cluster 2 hebben 
479 kinderen een 10 van 85 of hoger, 98 een 10 tussen de 70 en 85, 29 een 10 tussen 
de 60 en 70 en 8 een 10 van lager dan 50. De meeste kinderen met een 10 lager dan 
50 zitten in cluster 3. 

Conflicten 
Niet alleen Meima ziet in haar school nogal eens con
flictsituaties. Luteijn en Kikstra constateren hetzelfde 
op hun locaties. Gebrek aan wederkerigheid is hier de 
oorzaak van. Odolphi hierover: 'Ze kunnen een hoop. 
Vaak zijn ze heel slim, maar ze hebben zoveel moeite 
om zich te verplaatsen in anderen. En dan kom je 
weer op begrip uit. Je moet altijd in je achterhoofd 
houden dat conflicten meestal voortkomen uit 
onkunde, en niet uit onwil.' Minderhoud bevestigt 
dit. 'Ze zijn zo leuk en zo rechtlijnig, maar tegelijker
tijd is de omgeving zo belangrijk. Het kind en de 
omgeving moeten met elkaar in balans zijn. Als dat 
niet het geval is, dan gaat het verkeerd.' 

Cluster 2 

Als laatste wordt de vraag voorgelegd wat zo specifiek 
is aan de begeleiding in cluster 2. Welke leerling hoort 
thuis in cluster 2 en welke in cluster 4? Allen bena
drukken nog eens dat er grote verschillen zijn tussen 
kinderen met een autistische stoornis. Het opstellen 
van indicatiecriteria leidt dan ook niet voor niets tot 
lange discussies in de onderwijswereld. Over één ding 
zijn ze het echter eens. In cluster 2 draait het om com
municatie. Of, zoals Luteijn het verwoordt: 'De hoofd-
problematiek ligt in communicatie en niet zozeer in 
gedrag. Kinderen met sterke gedragsproblemen horen 
in cluster 4 thuis. Bij ons ligt het accent op communi
catie. Hier wordt communicatie uitgelokt. Alles draait 
erom.' Kikstra onderschrijft dit en Meima zegt hier 
over: 'Autisme is geen grond om een leerling aan te 
nemen. Er moet een communicatieprobleem zijn.' 
Odolphi ziet overlap tussen cluster 2 en 4. 'Als kinde
ren leerbaar zijn op gedrag dan kunnen ze bij ons 
terecht. Maar bij ons zie je nogal eens dat onze leer
lingen, wanneer ze naar het voortgezet onderwijs 
gaan, ambulante begeleiding krijgen vanuit cluster 4.' 
Minderhoud vindt het een lastige discussie. 'Ik blijf 
het moeilijk vinden om voor deze groep criteria op te 
stellen. Je kunt niet zeggen: dit is een autist dus clus
ter 2, maar ook niet: dit is een autist dus cluster 4. 
Ieder kind is anders.' 

Bij sommige leerlingen 
staat een kookwekker op 
de tafel. Zo weten ze hoe 
lang ze moeten doorwer
ken. 

De hoofdproblematiek ligt 
in communicatie en niet 
zozeer in gedrag. 
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INTERVIEW 

Onderzoekers Van Daalen en Dietz: 

' W E K U N N E N A U T I S M E O P J O N G E 

LEEFTIJD VRIJ BETROUWBAAR OPSPOREN* 

Interview door Peter van Veen, lid van de redactie 

Veel artsen hebben 
behoefte aan een 
handvat voor het 
herkennen van een 
kind met een afwijken
de ontwikkeling. 
Dit project probeert 
daar meer helderheid 
over te geven. 

Afgelopen jaren is op de afdeling kinder- en 
jeugdpsychiatrie van het Academisch 
Ziekenhuis in Utrecht een screeningsinstru-
ment ontwikkeld om kinderen met een 
autistische stoornis vroegtijdig te herkennen. 
Dit najaar worden de onderzoeksresultaten 
gepresenteerd. Emma van Daalen en Claudine 
Dietz, onderzoekers en respectievelijk 
kinderpsychiater en psycholoog en verbonden 
aan deze afdeling, vertellen over het hoe en 
waarom van dit onderzoek. Eén van hun 
conclusies: 'We kunnen op jonge leeftijd 
autisme vrij betrouwbaar opsporen.' 

Tot voor kort werd altijd aangenomen dat de diagnose 
autisme bij kinderen voor het derde levensjaar moeilijk 
te stellen is. Afgelopen jaren is er echter op verschillen
de plekken onderzoek gedaan naar het vroegtijdig 
herkennen van deze ontwikkelingsstoornis. 
Baanbrekend werk is gedaan door onderzoeker 
Baron-Cohen en anderen. Zij hebben een grootschalig 
screeningsonderzoek ontwikkeld en uitgevoerd in 
Engeland (zie kader). Hun bevindingen vormden de 
inspiratie voor verder screeningsonderzoek op andere 
plekken, waaronder de afdeling Kinder- en Jeugd-
spsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. 
In 1999 is daar een start gemaakt met het Screenings 
Onderzoek Sociale Ontwikkeling. Hiervoor zijn ruim 
30.000 kinderen rond de leeftijd van veertien maan
den gescreend op consultatiebureaus in de provincie 
Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
het screeningsinstrument ESAT (Early Screening on 
Autism Traits). Er zijn verschillende redenen dat dit 
Engelse screeningsinstrument, de Checklist for 
Autism in Toddlers (CHAT), niet gebruikt is. Dit in
strument had een te hoog percentage vals-positieven 
(kinderen waarbij kenmerken van een autistische 
stoornis werden gevonden, maar wat niet bleek te 
kloppen). Ook is dit instrument ontwikkeld voor 
screening op de leeftijd van achttien maanden. 
In Nederland bezoeken veel kinderen het consultatie
bureau op de leeftijd van veertien maanden als ze de 
BMR-vaccinatie krijgen. Dit leek dus een goed 
moment voor een screening in Nederland. De kinde
ren bezitten op de leeftijd van veertien maanden nog 
niet alle vaardigheden die getoetst werden met de 
CHAT. Reden dus voor de Utrechtse onderzoekers een 
eigen screeningsinstrument te ontwikkelen. 

Onderzoeksopzet 

Onderzoeker Claudine Dietz legt uit hoe het onder
zoek in elkaar steekt. 'De screening werd gedaan in 
twee stappen. De eerste screening bestond uit vier 
vragen, deze werden gesteld op het consultatiebu
reau door de arts. Twee vragen betroffen spelgedrag; 
er werd gevraagd naar interesse in verschillende 
speeltjes en variatie in spel. De derde vraag ging over 
het begrijpen van de emoties van het kind door de 
ouders en de vierde vraag was of het kind volgens 
verwachting reageerde op sensorische prikkels (prik
kels al dan niet waargenomen door de zintuigen). De 
ouders werd gevraagd om de vraag met 'ja of nee' te 
beantwoorden. 

De bereidheid van artsen om mee te werken aan het 
onderzoek was groot. Emma van Daalen licht toe: 
'Veel artsen hebben behoefte aan een handvat voor 
het herkennen van een kind met een afwijkende ont
wikkeling. Dit project probeert daar meer helderheid 
over te geven. Bovendien was er bij dit project geen 
wachtlijst voor het snel doorverwijzen, diagnostice
ren en behandelen van kinderen. Juist voor deze 
jonge groep kinderen zijn de lange wachtlijsten in de 
gezondheidszorg extra schrijnend. 
Wanneer minimaal één van de vragen tijdens het 
bezoek aan het consultatiebureau negatief werd 
beantwoord, werd ouders gevraagd mee te werken 
aan een vervolgonderzoek. Dit bestond uit een huisbe
zoek van anderhalf uur door een psycholoog. Op basis 
van een uitgebreide vragenlijst en een ontwikkelings
onderzoek werd wederom bepaald of het kind een ver
hoogde kans had op een ontwikkelingsstoornis. 
Ouders van peuters die positief scoorden (kinderen 
waarbij kenmerken werden gevonden van een autis
tische stoornis) tijdens het huisbezoek kregen het 
verzoek mee te doen met een uitgebreid onderzoek 
op de peuterunit van de afdeling Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie. Onderdeel hiervan was een 
psychiatrisch onderzoek. 
Naast deze screening kregen artsen op de consulta
tiebureaus jaarlijks een training in het herkennen 
van stoornissen in de sociale ontwikkeling. Ze had
den de mogelijkheid om kinderen tot de leeftijd van 
dertig maanden te verwijzen voor een huisbezoek. 

Resultaten 

Van de ruim 30.000 kinderen scoorde ongeveer 1% 
positief op de eerste screening (zie figuur). Ouders 
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'We kunnen autisme op jonge leeftijd vrij betrouwbaar opsporen' 

Screeningsonderzoek in Engeland 

Er zijn verschillende soorten onderzoek gedaan naar 

het vroegt i jd ig herkennen van autisme. Een ervan is 

retrospectief onderzoek. Een andere manier is het 

systematisch bekijken van video-opmames die 

ouders maakten van het eerste levensjaar van hun 

kind. Er zijn ook prospectieve onderzoeken waarbi j 

kinderen met een autistische stoornis al vroeg in 

hun ontwikke l ing ontdekt en gevolgd werden, 

bijvoorbeeld als gevolg van een screening. De onder

zoeken in Utrecht en Engeland zijn daar voorbeel

den van. 

Een eerste grootschalig screeningsonderzoek is 

ontwikkeld en uitgevoerd door Baron-Cohen e.a. in 

Engeland. Zij zochten naar psychologische kenmer

ken die bruikbaar zijn bij het opsporen van aut isme 

op jonge leeft i jd. De onderzoekers screenden 16 du i 

zend peuters van achtt ien maanden met de CHAT 

(Checklist for Aut ism in Toddlers). Dit gebeurde 

t i jdens een routine onderzoek. De drie kernitems van 

de CHAT waren protodeclaratief wijzen (wijzen om 

iets te laten zien aan een ander en niet met als doel 

iets te krijgen), blikvolgen en doen-alsof-spel. Van de 

veertien vragen waren er negen voor de ouders en 

vi j f voor de arts. De in 1996 gepresenteerde resulta

ten laten zien dat 'het consistent falen op de drie 

kernitems (dus ook bij her-screening) een risico van 

83,3 procent opleverde op het hebben van een 

autistisch stoornis'. 

Veel later onderzoek is gebaseerd op di t onderzoek 

in Engeland. 

van deze kinderen werd vervolgens gevraagd om mee 

te werken aan een huisbezoek waar een tweede 

uitgebreidere screening plaatsvond. Kinderen die 

sereen-positief waren op de screening die werd 

afgenomen tijdens het huisbezoek werden gezien 

voor uitgebreidere psychiatrische diagnostiek op de 

afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In de figuur 

valt af te lezen dat het bij 17 kinderen die opgepikt 

waren uit de screening op het consultatiebureau 

(linkerkolom) en nog eens 25 kinderen die verwezen 

werden door consultat iebureau-artsen (rechterkolom. 

Deze kinderen werden later verwezen door de arts), 

leek te gaan om een stoornis in het autistisch 

spectrum. Hierbij moet vermeld worden dat een 

definitieve diagnose niet eerder dan op de leeftijd 

van 42 maanden zal worden gesteld. 

Zowel Van Daalen als Dietz zijn zeer tevreden over de 

medewerking van de ouders. Ze constateerden wel 

dat ouders van jonge kinderen die verwezen werden 

naar het ziekenhuis relatief vaak nog even wilden 

afwachten. 'Ze groeien er vaak wel overheen' wordt 

vaak door de omgeving tegen deze ouders gezegd. 

Ouders van heel jonge kinderen lijken een hogere 

drempel over te moeten alvorens ze naar de hulpver

lening stappen. Van Daalen: 'Ouders krijgen veel te 

verwerken als er bij hun kind sprake is van autisme. 

Bij driekwart van deze kinderen is er ook sprake van 

een verstandelijke handicap. Dat zijn twee slechte 

berichten tegelijk voor de meeste ouders. Bij jonge 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het 

belangrijk allerlei lichamelijke ziekten als oorzaak 

voor de achterstand uit te sluiten. Veel ouders had

den nogal wat reserves ten aanzien van het uitvoeren 

van lichamelijk onderzoek. Ze moesten eerst al het 

slechte nieuws verwerken. Een lichamelijk onderzoek 

is dan een stap te ver. Hierbij speelt mee dat autisme 

genetisch bepaald is. Dit kan ouders met een kinder

wens voor een groot dilemma plaatsen. Als onderzoe

ker moet je hier heel zorgvuldig mee omgaan. 

Voordeel van onze werkwijze is wel dat het allemaal 

geleidelijk gaat. Ouders hebben relatief veel tijd om 

zich te verdiepen in de stoornis. Het verbaast ons 

telkens weer hoe goed ze op de hoogte zijn. Ze halen 

heel wat informatie van internet af.' 

'Ouders hebben ons veel geleerd. Ik ben me anders 

gaan uitdrukken. Het is veel belangrijker de bevin

dingen te beschrijven over het niveau en de stoornis 

van het kind dan al een diagnose te stellen die nog 

onzeker is. Daarnaast waag ik me niet, hoe graag 

ouders dat ook willen, aan voorspellingen. Wij zien 

Screening consultatiebureau 
31.724 kinderen 

Verwijzingen op consultatiebureau 

Screen-positief op screen-1 CB 
Totaal 370 kinderen 

12». 
Leertijd gemiddeld 14 maanden 

Geen screen-1 CB 
Totaal 76 kinderen 

Leeftijd maximaal 30 maanden 

Screen-posltlef op screen-2 huisbezoek 
100 van 255 gescreende kinderen 

39?o 
Gemiddelde leertijd 16 maanden 

Voorlopige diagnose autistisch spectrum 
17 van 70 onderzochte kinderen 

24°o 

Screen positief op screen-2 huisbezoek 
54 van 76 gescreende kinderen 

71°o 
Gemiddelde leeftijd 24 maanden 

Voorlopige diagnose autistisch spectrum 
25 van 42 onderzochte kinderen 

60°o 
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Peter van Veen 

Emma van Daalen (links) en Claudine Dietz betrokken 30 duizend kinderen bij hun onderzoek. 

Ons onderzoek leert dat 
ouders over het alge
meen graag mee willen 
werken. Ze hebben een 
of meerdere problemen 
met het kind en willen 
graag weten hoe ze het 
kind beter kunnen 
benaderen. 

de kinderen in een bepaalde situatie en bovendien 
zie je soms dat een kind een ontwikkeling doormaakt 
die wij niet hadden verwacht', aldus Van Daalen. 

Behandelen 
Tijdens het gesprek dringt de vraag zich op wat de 
meerwaarde van dit soort onderzoek is. Wat kunnen 
ouders ermee? En: staat de wetenschap dat je kind 
een stoornis heeft het hechtingsproces tussen ouders 
en kind niet in de weg? Beide onderzoekers geloven 
van niet. Volgens hen is dit een onbewezen stelling. 
Van Daalen: 'Ons onderzoek leert dat ouders over het 
algemeen graag mee willen werken. Ze hebben een of 
meerdere problemen met het kind en willen graag 
weten hoe ze het kind beter kunnen benaderen. 
Ze zijn op zoek naar de gebruiksaanwijzing van hun 
kind. En je merkt dat indien ze het kind beter leren 
begrijpen ze er meer van kunnen genieten. Dus voor 
de ouders en het kind lijkt dit een verbetering van de 
relatie.' 
Maar de vraag blijft staan. Wat is de waarde van het 
vroeg herkennen van een autistische stoornis. Kun je 
kinderen op zo'n jonge leeftijd al behandelen of de 
gevolgen van een ontwikkelingsstoornis beperken? 
'Eerst dit', zegt Dietz, 'ons onderzoek gaat niet in op 
deze vraag. Het doel van het onderzoek is om een 
screeningsinstument te ontwikkelen en te testen of 
deze bruikbaar is. De resultaten die we nu hebben, 
geven hierop een positief antwoord. 
Wetenschappelijk is nog niet bekend wat het effect is 

van het behandelen van deze ontwikkelingsstoornis 
op zo'n jonge leeftijd. Wij merken echter dat wanneer 
er vroeg wordt gestart met behandelen er meer schot 
zit in de ontwikkeling van de kinderen. Nogmaals, we 
hebben geen cijfers, maar ik geloof het wel.' 
Dietz wordt hierin bijgevallen door Van Daalen. 'Als 
er al vroeg een goede diagnose ligt, kun je met ouders 
in kaart brengen wat de sterke en zwakke kanten zijn 
van hun kind. Dit geeft ouders een stuk gereedschap. 
Ze voelen zich vaak zo machteloos. Daarnaast zie je 
nogal eens dat kinderen een hele hulpverleningsge
schiedenis hebben voordat er een goede diagnose ligt 
en de juiste behandeling kan starten. Met het vroeg
tijdig herkennen van een stoornis kan dit worden 
voorkomen.' Lachend voegt ze eraan toe: 'Wij hoorden 
van instellingen waar kinderen uit onze onderzoeks
groep zijn aangemeld dat de ouders zoveel gerichte 
vragen hadden en dat ze goed waren geïnformeerd. 
Dat beoordeel ik als heel positief. Dat haalt ouders uit 
hun afhankelijkheidspositie.' 

Beide onderzoekers zijn tevreden met de resultaten 
van het project. Ze concluderen: 'We hebben nu een 
bruikbaar screeningsinstrument in handen. Een kant
tekening die we nog moeten plaatsen is dat het 
instrument ook sommige kinderen met een andere 
psychische stoornis eruit haalde. Belangrijker is 
echter dat het screeningsinstrument geen kinderen 
eruit gepikt heeft waarbij de ontwikkeling helemaal 
zonder problemen verliep.' 
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GEHOORD EN GEZIEN 

WORLD AUTISM CONGRESS 2002 

ism Congress 2002 

In het najaar van 2002 had in Melbourne, 
Australië, het Wereld Autisme Congres plaats. 
Drs. Ted Raedts-Thomassen, algemeen direc
teur Sint Marie, Paul Raedts, neuroloog/ psy
chiater en Frans Plieger, zorgmanager bij de 
Koninklijke Effatha Cuyot Groep doen verslag. 

Steeds meer autistische stoornissen worden herkend 
en gediagnosticeerd. Volop reden voor een bezoek 
aan dit congres. 

Communicatie 
De belangstelling ging met name uit naar de ontwik
keling van de communicatie bij autistische kinderen, 
omdat naar mening van Raedts c.s. een aanzet 
hiertoe op jonge leeftijd de grootste kans van slagen 
heeft. 
Op het programma stond onder meer het ontwikke
len van ondersteuning en samenwerkingsverbanden 
voor opvoeding, onderwijs en zorg. Met name de 
lezing van mw. Donna Williams over het opwekken 
en afbouwen van angstaanvallen bood een nieuwe 
kans om hiermee te leren omgaan. 
Ook de specifieke therapieën zoals beschreven door 
Dr. Tony Attwood (Cognitieve Gedrags Therapie, 
oftewel affectieve educatie aan de hand van een ther
mometer om gezichtsuitdrukkingen te leren "lezen" 
en emoties te herkennen) en mw. Annette Joosten 
(Sensorische Integratie Therapie) boden in de juiste 
setting en met goede afspraken zowel voor de cliënt 
als zijn omgeving veel soelaas. 
Deze lezingen werden door Australische deskundigen 
gegeven en opvallend is dat de problemen waar zij 
mee geconfronteerd worden niet afwijken van hier 
herkende problematiek. Het blijft steeds weer zoeken 
naar individuele oplossingen die veel inventiviteit 
van de behandelaar vragen, zoals een leesboekje met 
foto's en tekst gebaseerd op reële gebeurtenissen om 
mee naar huis te nemen. Een soort fotoalbum waarin 
dagelijkse belevenissen ook aan de hand van uitstap
jes worden vastgelegd en ervaringen worden bespro
ken. Dit begint met woorden en gaat na verloop van 
tijd over in taal en zinnenstructuur. Hierbij worden 
ook instructies en informatie gegeven hoe ze angst 
kunnen reduceren. Andere activiteiten als koken ble
ken ook van belang te zijn voor het taal/leesproces. 
Interessant was ook de visie van Dr. June Gordon (US) 

over de impact van stress en angst voor het individu 
met autisme en ontwikkelingsstoornissen. 
Een van de Nederlandse gastsprekers, Roger 
Verpoorten (psycholoog bij Viataal) gaf een lezing 
over de Touch methode. Ook een lezing over 
Interactieve Muzikale Ideeën voor kinderen trok de 
aandacht, met name vanwege de bekende gevoelig
heid voor geluid bij een aantal autisten. 

Behandeling 
De Nederlandse specialisten kozen ook voor een 
bezoek aan de sessie voor training en ondersteuning 
van onderwijzers en begeleiders. Elke behandeling 
en/of begeleiding staat of valt door de kwaliteit en 
inzet van deze "behandelaar". Gewezen werd op het 
belang van een interdisciplinaire benadering. 
Geen onbekend fenomeen in Nederland en helaas niet 
veel nieuws om ook hier toe te passen. Dat gold ook 
voor de lezing van Mw. Nicole Kingston over het aan
leren van sociale vaardigheden in peergroepsessies. 

De nadruk lag voor deze Nederlandse delegatie bij 
het aanleren van communicatieve vaardigheden. 
Hanencursussen schonken aandacht aan het thema 
met een pre-schoolprogramma en met een PECS-pro-
gramma. Dat werkte aan de hand van foto's, en ver
toonde veel overeenkomsten met de pictogrammen 
die in Nederland worden gebruikt. Deze methode is 
te vinden op het internet onder www.pecs.com of 
www.pecsaustralia.com. 
Ook werd de nadruk gelegd om vooral op jonge leef
tijd al te starten met communicatieprogramma's. Dat 
gebeurt op een grafische wijze in Japan, op basis van 
vragen in een interactieve sociale en communicatieve 
groep voor talige peuters en kleuters. Hierbij werden 
ook de gezinservaringen meegenomen; uitermate 
belangrijk voor het welslagen van het programma. 
Interessant was de lezing van mw. Brennell (US) met 
als titel "Have a happy autistic holiday". 
Ook kwamen seksualiteit, het gevaar van isolatie van 
autisten in groepsverband en de ondersteuning via 
patiëntenverenigingen nog aan bod. 

Neurobiologie 
Bij de Nederlandse bezoekers bestond interesse in de 
neurobiologische kant van de oorzaak van autisme. 
Het ontcijferen van de genetische puzzel en de onge-
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bruikelijke patronen in het brein van een autist biedt 
steeds meer inzichten in het ontstaan van het 
afwijkende gedrag van autisten, waardoor vroegtijdig 
gestart kan worden met de behandeling. Op basis van 
onderzoek naar de ontwikkeling van het brein en 
naar wat de autistische gedragskenmerken veroor
zaakt bij kinderen van twee tot vier jaar is gebleken 
dat met name de start van een communicatieve 
benadering op jonge leeftijd veelbelovend was voor 
de toekomstige behandelingen. Door het maken van 
MRI (Magnetic Resonance Imagingjscans en vooral 
SPECT-scans is na te gaan welke delen van de 
hersenen wanneer actief zijn en op welke 
neurotransmitters zij reageren. Veel uitgebreider 
onderzoek naar het ontstaan en de effecten van 
afwijkingen in de hersenen mogelijk. Dit biedt ook 
mogelijkheden in de toekomst om te onderzoeken 
hoe interacties tussen hersencellen en hersendelen 
kunnen worden afgeremd dan wel gestimuleerd om 
probleemgedrag te beperken. Belangwekkend 
onderzoek dat reikhalzend laat uitzien naar de 
resultaten van verder onderzoek. 

GEHOORD EN GEZIEN 

Samenvattend: Een andere kijk op de zaak, net weer 
een andere benadering van de problematiek, 
nieuwe mogelijkheden voor vroegtijdige behande
ling. Steeds weer blijkt dat met kleine veranderingen 
reuzenstappen kunnen worden gezet met autistische 
kinderen in de "buitenwereld". 
Zo is in Australië een school "Giant Steps" genoemd. 
Het blijkt mogelijk om teenagers met autisme via een 
speciaal programma langzaamaan te laten integre
ren in een scholengemeenschap op weg naar een 
meer zelfstandige positie in de maatschappij. De 
ondersteuning, tolerantie en omgang van de klasge
noten met de autistische leerling is van wezenlijk 
belang voor het welslagen van het experiment maar 
maakt ook klasgenoten bewust van de beperkingen 
die een autistische stoornis met zich meebrengt. 
Helaas is deze droomsituatie op dit moment alleen 
voor 6 studenten mogelijk, ook al omdat de studie
kosten erg hoog zijn. 

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

VOOR ONS TEAM ZOEKEN WE NOG EEN: 

BELBIDSMEDB WERKER 

TAAKOMSCHRIJV ING 

ALS BELEIDSMEDEWERKER BEN JE VERANTWOORDELIJK 

VOOR ZOWEL DE INHOUDELIJKE ALS ORGANISATORISCHE 

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

VOOR DE AAN DEZE BESTUREN VERBONDEN PROJECT- EN 

VAKGROEPEN. HET WERK IS WISSELEND VAN INTENSITEIT, 

SOMS VERRASSEND EN ALTIJD ZEER DIVERS. 

FUNCTIE-EISEN: 

AFFINITEIT MET CLUSTER-2 EN HIERAAN GERELATEERDE 

ORGANISATIES. ERVARING IN HET (SPECIAAL) ONDERWIJS 

OF DE GEZONDHEIDSZORG IS EEN PRÉ. JE K U N T G O E D 

OBSERVEREN EN BESCHRIJVEN EN MAAKT EEN BRUIKBARE 

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

JE KUNT SOEPEL SCHAKELEN TUSSEN DE DIVERSE WERK

ZAAMHEDEN DIE WE UITVOEREN. JE HEBT DOORZETTINGS

VERMOGEN EN BENT STRESSBESTENDIG. JE HEBT EEN 

GOEDE MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE UITDRUKKINGS

VAARDIGHEID. JE HEBT MINIMAAL HBO-NIVEAU. 

DE A R B E I D S V O O R W A A R D E N : 

DE FUNCTIE WORDT AANGEBODEN VOOR ÉÉN JAAR, 

VOOR 32 UUR PER WEEK. BIJ GESCHIKTHEID WORDT HET 

CONTRACT OMGEZET I N ONBEPAALDE TIJD. HET BUREAU 

VALT ONDER DE CAO WELZIJN. O P N A M E IN HET PENSIOEN

FONDS PGGM. BUREAU A U D C O M HEEFT EEN PRIMA 

PAKKET SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN, MET ONDER 

ANDERE EEN GUNSTIG PC-PRIVÉ PROJECT, FACILITEITEN 

VOOR KINDEROPVANG EN EEN SPAARLOON REGE LING. 

GEÏNTERESSEERD? 

STUUR JE BRIEF MET MOTIVATIE SAMEN MET JE CV VOOR 

31 OKTOBER NAAR M A R C O STRIK, DIRECTEUR BUREAU 

A U D C O M , POSTBUS 222, 3500 AE UTRECHT, OF M A I L NAAR 

INFO@AUDCOM.NL (OOK VOOR NADERE INFORMATIE). 
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GEHOORD EN GEZIEN 

DE RUGZAK: EEN VLOEK OF EEN ZEGEN 

Jos Hagens 

Discussie naar aanleiding van "kind en kwali
teit voorop blijven stellen" - interview met 
Freke Bonder en Toon Kuijs in Van Horen 
Zeggen juni 2003. 

Probleemstelling: 

In het interview reageren Freke Bonder en Toon Kuijs 
op de lezing van mij tijdens de Simea-conferentie 
2003, afgedrukt in Van Horen Zeggen van juni 2003. 
In die lezing heb ik een persoonlijke inschatting 
gemaakt van effecten van de nieuwe wetgeving. 
Freke en Toon kunnen het maar ten dele met mij 
eens zijn. 

Je kunt je afvragen of de rugzak voor het gehandicap
te kind een vloek of een zegen zal zijn. Ie kunt je 
afvragen of toenemende zeggenschap voor ouders 
verantwoord is en of ouders die beslissingen welover
wogen kunnen nemen. Je kunt je afvragen of het 
doorbeken van monopolie van het speciaal onderwijs 
in de begeleiding van gehandicapte kinderen een 
impuls of een doodsteek is voor het speciaal onder
wijs. 

Maar laten we beseffen dat dit allemaal professionele 
vragen zijn. En dat soort vragen zijn eigenlijk door 
werkelijkheid van de politieke besluitvorming achter
haald: 
• de rugzak is een feit 
• de ouders krijgen een belangrijke rol in de keuze 

voor onderwijstype en school 
• er komt een einde aan de verplichte herbesteding 

van middelen uit de Rugzak in het speciaal onderwijs 
• scholen moeten samenwerken in regionale experti

secentra. 

We hebben te maken met genomen besluiten en de 
vragen die aan de orde zijn - of zouden moeten zijn -
zijn de vragen aar hoe we met die besluiten omgaan. 

In mijn verhaal op de Simea-conferentie heb ik een 
poging gedaan om het denken over die vragen breder 
op gang te brengen. Daarom ben ik blij met de reactie 
van Freke en Toon en wil met deze reactie daarop een 
brede discussie op gang brengen. Laat ieder die zich 
geroepen voelt meedoen aan deze discussie. 

Kind en kwaliteit voorop blijven stellen... 
Freke Bonder wil de primaire focus leggen op de kwa
liteit en minder op de bedrijfsmatige kant. In die stel-
lingname wordt een tegenstelling ten tonele gevoerd, 
maar dat is slechts een schijnbare. Scholen zijn orga
nisaties (ofwel in economische termen 'bedrijven') 
waar een product wordt gemaakt. Bedrijfskunde 
houdt zich bezig met de wijze waarop dat product tot 
stand komt: hoe kan met de beschikbaren middelen 
en processen een goed product worden geleverd. 
Er is dus geen tegenstelling tussen kwaliteit en 
bedrijfskunde. Sterker nog zonder bedrijfskundige 
aandacht zou de school een ongeorganiseerde verza
meling van middelen en mensen worden en dus ook 
zonder kwaliteit. 

Waar Freke naar mijn mening zich tegen wil verzet
ten is mijn pleidooi voor een sterkere benadering van 
onderwijsactiviteiten als product. Maar daarmee stel 
ook ik kwaliteit en kwaliteitszorg voorop. Het inter
view met Freke en Toon eindigt met: "dat kan alleen 
door expertise zichtbaar te maken..." en bevestigt 
daarmee volledig mijn pleidooi. Kwaliteit is pas kwa
liteit als die door de klant als kwaliteit wordt gezien 
en ervaren. Alleen heb ik het sterker in economische 
termen gevat. 

Politiek tegenover professional... 

Toon Kuijs ziet een veel minder prominente rol voor 
concurrentie van andere aanbieders en druk van 
opdrachtgevers, dan ik die zie. Immers zegt Toon: de 
school bepaalt zelf zijn beleid. 
Dat is waar en geldt voor elke onderneming. Maar 
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welk bedrijf bepaalt zijn eigen beleid zonder daarbij 
zeer nauwgezet naar de omgeving (klanten, concur
renten, politiek klimaat) te kijken. In elk strategie
proces speelt altijd op een of andere wijze een SWOT-
analyse een rol. In een SWOT-analyse kijkt de organi
satie/onderneming naar zichzelf (Strong/Weak -
sterkten en zwakten) maar ook naar buiten 
(Opportunities/Threats - kansen en bedreigingen). 

In het onderwijs en zeker in het speciaal onderwijs 
hebben we nog sterk het gevoel dat alleen wijzelf de 
kwaliteit van ons onderwijs kunnen beoordelen en 
bepalen. Maar deze professionele opvatting is achter
haald door de politieke realiteit. Immers het verplicht 
herbesteden van de inhoud van de Rugzak in het spe
ciaal onderwijs zal binnen enkele jaren eindigen. En 
dan kan iedereen zich over die middelen ontfermen. 
Vasthouders aan het idee dat het wel niet zo'n vaart 
zal lopen zouden toch eens moeten kijken naar de 
wijze waarop de middelen voor nascholing enkele 
jaren geleden van de nascholingsinstituten naar de 
scholen zijn overgeheveld, of naar hoe binnenkort de 
middelen voor schoolbegeleiding overgaan naar de 
scholen. 
We kunnen vies zijn van marktwerking in het onder
wijs, maar feitelijk is die er al lang. Het speciaal 
onderwijs is een van de laatste sectoren.... 

Kunnen ouders dit wel... 
De vraag die Toon Kuijs oproept (of ouders überhaupt 
wel in staat zijn om weloverwogen beslissingen te 
maken aangaande de kwaliteit) zal door veel ouders 
niet onderschreven worden. 
Ouders nemen ook geen beslissing aangaande 
kwaliteit, ouders nemen een beslissing over de plaats 
waar hun gehandicapte kind onderwijs gaat krijgen. 
Daarbij moeten ze er in mijn visie van uit kunnen 
gaan dat ze maximale kwaliteit krijgen aangeboden. 
En natuurlijk kan niet elke school evenveel beteke
nen voor een kind met een (zware) handicap. Maar 
het is de professionele verantwoordelijkheid van de 
school om haar expertise zichtbaar te maken en dat 
zodanig te doen dat ouders dat kunnen begrijpen. 
Dat verwachten we van een computerleverancier of 
een loodgieter toch ook. Ik heb weinig vakkennis van 
loodgieten en als mijn dak lekt zal ik een beslissing 
moeten nemen op basis van een professionele voor
lichting en advisering. 
En dat is nou precies wat de nieuwe wetgeving van 
ons gaat vragen. Maar we zullen dan wel beter dan 
nu onze vakkennis onder woorden moeten kunnen 
brengen in voor 'leken' begrijpelijke en bevattelijke 
vorm. En dat vereist betere bedrijfsmatige procescon
trole, productomschrijvingen, kwaliteitszorgsyste
men, marketing. De komst van meerdere aanbieders 
zal voor scholen uitgroeien tot een kwestie van leer
lingen blijven krijgen of leeglopen. We gaan toch ook 
niet naar een loodgieter die niet verder komt dan: 
vertrouwt u maar op mij, u hoeft dit ook niet te 
begrijpen... 

Taak van het REC... 
Primaire taak van het REC - zegt Freke Bonder - is het 
bewaken van de belangen van de doelgroep. En zegt 
ze verder: thuisnabijheid onderstreept de uitzonde
ringspositie van speciale kinderen. Dus concludeer ik 
dan ondeugend: taak van het REC is het voorkomen 
van integratie. 
De taken van het REC staan in de wet geformuleerd en 
komen vooral neer op ondersteuning van het proces. 
Een proces waarvoor de wetgever de primaire verant
woordelijkheid zeer nadrukkelijk aan de ouders heeft 
gegeven. Ik denk dat het REC nog veel meer werk zou 
moeten maken van die faciliterende taak. Ik heb dat 
uitgebreid beschreven in een publicatie onder de titel 
Experts in communicatie - het REC als service-organi
satie voor speciaal onderwijs. Daarin schuilt de 
meerwaarde van de 'gedwongen' samenwerking van 
scholen in regionale expertisecentra. 

En om ander zicht te krijgen op de opvatting dat 
thuisnabijheid de uitzonderingspositie alleen maar 
versterkt zou Freke eens in het buitenland moeten 
gaan kijken (een goed voorbeeld is Stiermarken in 
Oostenrijk). Daar ziet ze dat integratie een einde kan 
maken aan de uitzonderingspositie van kinderen met 
een handicap. Maar dan moet het wel van jongs af 
aan en vooral in een vorm van inclusief onderwijs. En 
ook ik ben erg kritisch of het Nederlandse basis- en 
voortgezet onderwijs daar nu klaar voor zijn. 

Slot... 
"Het is goed om positief naar de toekomst te kijken..." 
begint het interview met Freke en Toon en het ein
digt met "dat kan alleen door de expertise zichtbaar 
te maken en door kind en kwaliteit voorop te stellen." 
Deze koppeling van de eerste aan de laatste zin biedt 
een boeiend perspectief. Immers elke startende 
ondernemer kijkt positief naar de toekomst door zijn 
expertise zichtbaar te hebben (ik lever een product 
waar markt voor is) en kwaliteit voorop te stellen (ik 
lever het beste product). Deze startende ondernemer 
heeft dat beschreven in zijn bedrijfsplan. 
Nu de overheid meer economie in het onderwijs 
brengt, zouden scholen voor speciaal onderwijs zich 
eens bezig moeten gaan houden met hun bedrijfs
plan: 

• wat heb ik de markt te bieden 
• waarom zullen klanten bij mij komen en blijven 

komen 
• waardoor ben ik de beste en hoe denk ik dat te 

blijven 

En dat is dunkt mij een wel buitengewoon positieve 
manier van naar de toekomst kijken. 
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BOEKBESPREKING 

LUKE JACKSON: 'FREAKS, GEEKS 

AND THE ASPERGER SYNDROME, 

A USER GUIDE TO ADOLESCENCE' 

Uitgever: Jessica Kingsley Publishers, 
London and Philadelphia 2002. 

Door: Midas van Dijk 
(midasvandijk@hotmail.com) 

Het boek gaat over autisme en vooral over de Stoornis 
van Asperger. Het is geschreven door Luke Jackson, 
een jongen van 13 jaar. Hij heeft Asperger (Asperger 
word in het boek A.S. genoemd). Ik heb zelf ook asper-
ger en ik heb het boek gekregen van mijn moeder die 
kinderpsycholoog is. Het boek is makkelijk te lezen 
alhoewel het in het engels is geschreven. Ik ben elf 
jaar en zit in groep 8 van een gewone basisschool. 

Binnenkort ga ik op een training voor kin
deren met een stoornis in het autistisch 
spectrum en hoop daar veel te leren. Dit 
boek is al een leuke voorbereiding. 

In het boek lijkt het net alsof Luke met 
je praat. Hij maakt vaak opmerkingen 
zoals: 'Ik ben ook maar 13 jaar!' In het 
boek wordt verteld dat autistische 
mensen (niet altijd) anders zijn in hun 
zintuigen. Dat ze commando's te let
terlijk opvatten. Dat ze moeite hebben 
met contact zoeken en problemen 
hebben met school. In het eerste 
hoofdstuk vertelt hij over zijn fami
lie. In de rest van het boek blijft hij 

nog meer voorbeelden geven van zijn autistische 
familie. 
Er worden ook tips gegeven over een heleboel dingen. 
Er is een hoofdstuk gewijd aan pesten en wat je er 
tegen kan doen. Er is een hoofdstuk over slaapproble
men (niet-slaapproblemen dus). Er is ook een hoofd
stuk over huiswerk. Daarin staat dat je nooit iets 
anders moet gaan doen voor je huiswerk af is. Hij ver
telt ook dat het belangrijk is om een speciale huis-
werkplek te hebben in huis. Hij geeft ook tips over 
contact maken en hoe je mensen aankijkt. 
Maar er zijn ook persoonlijke (minder nuttige) hoofd
stukken. Bijvoorbeeld over taekwondo of over een 
dieet tegen autisme (?). 
Het boek is heel leuk om te lezen maar soms wordt er 
afstandelijk over Asperger verteld (en dat is toch wel 
jammer). 
Ik zou over nog meer concrete voorbeelden willen 
lezen. Zo vertelt hij een keer over vreemd gedrag, als 
het overal potloden mee naar toe nemen. Dat vind ik 
wel grappig en interessant. 

Luke la 

Ik vond het vooral leuk, dat ik veel dingen uit het 
boek bij mezelf heb herkend, zoals: de moeite om 
contact te maken met andere mensen. Kortom, het 
boek is leuk om te lezen voor kinderen met Asperger, 
maar ik denk dat andere mensen het ook wel leuk 
zullen vinden. 

Midas 

Asperger: 
In 1944 publiceerde de Oostenrijker Asperger zijn eerste 
artikel over een groep kinderen en jongeren met een 
afwijkend gedragspatroon. Volgens hem zijn de belang
rijkste kenmerken van wat men tegenwoordig het 
Asperger syndroom noemt: 
• een naïeve en onhandige manier van contact maken; 
• een fascinatie voor iets heel specifieks, b.v. Egyptische 

mythologie; 
• goede kennis van grammatica en een grote woorden

schat, die echter slechts gebruikt wordt voor stereotie
pe alleenspraak en niet om met anderen te communi
ceren; 

• slechte coördinatie van de motoriek; 
• een gemiddeld tot bovengemiddeld intelligentie

niveau; 

• specifieke leerproblemen op een of twee gebieden; 
• een uitgesproken gebrek aan gewoon praktisch 

inzicht.* 

contact met mensen. 
Deze kinderen hebben vaak een redelijk besef van 
hun situatie. Sommige kinderen aanvaarden het zoals 
het is, anderen voelen zich diep ongelukkig. 
Sommigen zoeken de oplossing in de ontkenning van 
hun problemen. En een kind als Midas zoekt de oplos
sing door zijn probleem met anderen te bespreken. 
Hij wil begrip en zoekt steun om zo goed mogelijk 
met zijn anders zijn om te kunnen gaan. De behoefte 
om intieme relaties aan te gaan met anderen is bij 
kinderen met Asperger immers niet minder. 
Wanneer we bij deze kinderen het vreemde en 
stuntelige gedrag kunnen plaatsen in het licht van 
het Asperger syndroom kunnen we meer begrip voor 
ze opbrengen. 

Rest nog te vertellen, dat kinderen met Asperger 
bijzondere kwaliteiten op andere terreinen hebben, 
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waar we van kunnen meegenieten en veel van 
kunnen leren als we hiervoor open staan. 

Katinka Franken, 
Moeder van Midas 
Neuropsycholoog Spraak-Taal Ambulatorium 
Sint Marie. 

VAN DE BESTUREN 

NIEUWS VAN HET SIMÉA BESTUUR 

i augustus 2003 Een historisch moment gelet op 
het van kracht worden van een aantal grote wijzigin
gen in de wet- en regelgeving. De wet op de 
Leerlinggebonden Financiering en de stevig gewijzig
de Wet op Expertisecentra (WEC) kunnen eindelijk na 
jarenlange voorbereiding in goed overleg met het 
onderwijs ten uitvoer worden gebracht. 

De positie van de ouders is duidelijk verbeterd, maar 
ook de onafhankelijke indicatiestelling sluit beter 
aan bij het huidige maatschappelijke krachtenveld. In 
de afgelopen jaren zijn door de gesprekken over het 
nieuwe wettelijk kader ook de samenwerking en het 
overleg tussen de cluster 2 voorzieningen sterk geïn
tensiveerd. In sommige regio's heeft dit zelfs geleid 
tot vergaande bestuurlijke samenwerking en fusies. 

Er zijn natuurlijke twee grote zorgpunten. De oudere 
ESM-leerlingen passen nog altijd niet in de structuur 
van de huidige regelgeving en moeten via de berede
neerde toelating op basis van een vergelijking met de 
SH-leerling geïndiceerd worden. Daar zijn wij het als 
Siméa uiteraard niet mee eens en de inzet is dan ook 
om dit 'foutje' in de tweede fase LGF wel opgelost te 
hebben. Een ander punt betreft het verdwijnen van 
de MG-ESM indicatie. In financieel opzicht zijn de 
scholen en afdelingen die voor 1 augustus een 
beschikking hadden voorlopig op basis van de exper-
tise-bekostiging gegarandeerd. Vlak voor de zomerva
kantie is met het ministerie nog nadrukkelijk over
eengekomen dat de MG-SH beschikkingen behouden 
blijven als er een controleerbare administratie 
bestaat van SH en ESM leerlingen. 

Eind september 2003 loopt de laatste fase van het 
Plan van Aanpak af. Onder leiding van oud-bestuur-
der Marjan Bruins is de afgelopen vier jaar keihard 
gewerkt om het traject van de indicatiestelling voor 

onze populatie zo goed mogelijk te laten verlopen. De 
publicaties van de z.g. deelprotocollenboeken is 
gepland voor september. Het bestuur wil de afslui
ting van het Plan van Aanpak, alsmede de publicatie 
van de deelprotocollen niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Binnenkort zullen de direct betrokkenen daar 
nader over geïnformeerd worden. 

Het bestuur van Siméa heeft het afgelopen jaar vaak 
gesproken over de structuur van de vereniging. 
De REC's zijn inmiddels allen een rechtspersoon 
geworden en moeten zich vertegenwoordigd weten 
binnen de vereniging. Ditzelfde geldt ook voor de 
doveninstituten. Nog niet alle dovenscholen zijn 
organisatielid van Siméa, hetgeen ook veroorzaakt 
wordt door de contributieheffing op dit moment. 
De huidige contributieheffing is niet fijnmazig 
genoeg om ook kleinere instellingen / scholen / les
plaatsen een redelijke contributiebijdrage te vragen. 

Medio september bespreekt het bestuur de resultaten 
van de onder de leden uitgezette enquête m.b.t. de 
gewenste activiteiten, doelen en positie, die Siméa 
zou moeten innemen. Het bestuur wordt in dat 
proces ondersteund door het bureau Van Huisstede 
Communicatie. Uiterlijk in de ledenvergadering van 
april 2004 zal het definitieve communicatieplan aan 
de leden en aangesloten organisaties worden aange
boden. 

Theo van Munnen 
Voorzitter Siméa 

'elkaar verstaan!' 
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DEELPROTOCOLLENBOEK BESCHIKBAAR 

In 1996 presenteerde de toenmalige minister van 
onderwijs 'De Rugzak'. Een beleidsplan voor leerlin
gen met een handicap. Essentieel onderdeel daarvan 
was het opstellen van landelijk geldende criteria 
waaraan een kind moet voldoen, wil het in aanmer
king komen voor de leerlinggebonden financiering 
(LGF). Het afgelopen jaar is er op verzoek van de 
Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling 
(TCAI) een landelijk digitaal protocol indicatiestelling 
speciaal onderwijs ontwikkeld voor alle clusters. 
Het invullen van dat protocol gebeurt binnen de 
Regionale Expertisecentra (REC) waar een leerling 
wordt aangemeld. 

Siméa heeft, ter structurering van de onderzoeken, 
de rapportage en het invullen van de resultaten in 
dat protocol, per 1 september 2003 een deelproto
collenboek voor cluster 2 beschikbaar gesteld. 
Dit protocollenboek is een resultaat van het Plan 
van aanpak (1997-2003) van Siméa en opgesteld met 
behulp van het cluster 2 veld. 

Het deelprotocollenboek is bedoeld voor verwijzers 
en onderzoekers die, bij een aanmelding van een leer
ling bij een van de CvI's van Cluster 2, zorgen voor het 
vullen van het leerling dossier. Dit handboek 
beschrijft welke criteria er door het ministerie zijn 
voorgeschreven voor dove kinderen, slechthorende 
kinderen en kinderen met ernstige spraaktaalmoei-
lijkheden (ESM). Onder ESM valt ook de groep kinde
ren met een stoornis in het autismespectrum waarbij 
de communicatieve incompetentie centraal staat. Er 
wordt ingegaan op de zogenaamde 'beredeneerde 
afwijking', die van toepassing kan zijn wanneer een 
leerling niet aan de formele criteria voldoet. Binnen 
cluster 2 wordt er de voorkeur aan gegeven om ver-
wijzingsonderzoeken en rapportages zo veel mogelijk 
te standaardiseren. Daartoe zijn er deelprotocollen 
opgesteld voor het logopedisch onderzoek, het psy-
chodiagnostisch onderzoek en het audiologisch 
onderzoek. Siméa is van oordeel dat de kwaliteit van 
de indicatiestelling door het gebruik van de deelpro
tocollen vergroot wordt. Dit is mede in het licht van 
enkele landelijk geldende criteria voor cluster 2 die 
nog in ontwikkeling zijn en dus aan verandering 
onderhevig. Het gebruik van de deelprotocollen door 
verwijzers kan tevens de route van de cliënt naar de 
Cvl vereenvoudigen en verkorten. 

Het deelprotocollenboek telt 61 pagina's en verschijnt 
in een eerste oplage van 300 exemplaren. Het deel
protocollenboek is een initiatief van Siméa, belan
genbehartiger namens personen en instellingen voor 
communicatief beperkten, slechthorenden en doven. 
Siméa, Postbus 222, 3500 AE Utrecht. 
E-mail: info@simea.nl, Fax: 030-2712892. 
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AUTEURSRICHTLIJNEN 

RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN ARTIKEL 

Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren 

onderwijs en zorg aan auditief/communicatief beperkte 

kinderen en (jong) volwassenen. De artikelen in Van 

Horen Zeggen worden vooral gelezen door professionals 

zoals leerkrachten, groepsleiders, logopedisten en 

pedagogen. Br wordt aandacht besteed aan ontwikke

lingen in de doelen en methodieken van de genoemde 

sector. Dit kan naar aanleiding van een (wetenschappe

lijk) onderzoek of op basis van ervaringen in de praktijk. 

De redactie streeft ernaar de inhoud en de stijl van het 

artikel zodanig te laten zijn, dat de lezers gemakkelijk 

de toepasbaarheid van de gegeven informatie binnen 

hun werksituatie kunnen ervaren. 

De stijl van het artikel 
Ms u als auteur een artikel voor publicatie in Van Horen 

Zeggen wilt aanbieden, dient u rekening te houden met 

de doelgroep van het tijdschrift. Dit houdt onder ande

re in dat u vakjargon zoveel mogelijk vermijdt en dat u 

vaktaal zodanig omschrijft dat ook onervaren professio

nals zich het artikel eigen kunnen maken. In de tekst 

verwijst u zo weinig mogelijk (bijvoorbeeld naar de lite

ratuurlijst) en maakt u zo min mogelijk gebruik van 

citaten en voetnoten. Teksten van toespraken of lezin

gen kunt u alleen bewerkt aanbieden, waarbij spreek

taal zoveel mogelijk vermeden wordt. 

Auteurs- en publicatierecht 

U kan een artikel ter publicatie in Van Horen Zeggen 

aanbieden, als u het niet tegelijkertijd aan een ander 

tijdschrift aanbiedt. Een aangeboden artikel is ook niet 

eerder elders gepubliceerd. In overleg met de redactie 

kan het artikel in later stadium in andere tijdschriften 

worden gepubliceerd onder vermelding van de publica

tiedatum in Van Horen Zeggen. Als uw artikel in Van 

Horen Zeggen gepubliceerd wordt, geeft u de auteurs

rechten over aan de redactie van Van Horen Zeggen. Na 

publicatie ontvangt u twee exemplaren van de 

betreffende uitgave. Als de redactie besluit uw artikel 

niet in Van Horen Zeggen te publiceren, ontvangt u het 

artikel met bijbehoren zo spoedig mogelijk retour. 

Kopiëerrecht 
In overleg met de redactie kan door middel van kopië

ren gebruik worden gemaakt van de artikelen. Hiervoor 

worden kosten in rekening gebracht. 

Structuur artikel 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder een 

eventuele subtitel, vervolgens de naam van de auteur 

(Voor- en achternaam of voorletters met achternaam of 

met vermelding van titels). Het artikel wordt voorafge

gaan door een samenvatting met de lengte van 150 tot 

200 woorden.Het artikel moet onderverdeeld worden in 

niet te lange stukken tekst (maximaal 500 woorden), 

elk met een genummerde kop en eventuele subkopjes. 

De tekst wordt niet uitgevuld. Er worden geen tabs 

gebruikt. Tabellen worden aangeleverd in Word for 

Windows met een uitdraai erbij of alleen als 

uitdraai.De totale lengte van het artikel mag niet meer 

bedragen dan $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 is 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., C. de Koning, l.H.J. Lindeboom en 

L.C.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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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie, 
Jaargang 75, april 2003, nummer 4 
M.W.M.P. Veldman-Das, 
Nederlands met gebaren 
Binnen Centrum Sint Marie heeft men al langere 
tijd ervaring met het gebruik van gebaren bij 
diverse doelgroepen. De gebaren worden 
gebruikt als ondersteuning bij de orale commu
nicatie (NmG, Nederlands met gebaren). 
Het gebruik van de gebaren in de communicatie 
wordt vooral als voordeel gezien omdat ze altijd 
inzetbaar zijn en ze gemakkelijk simultaan aan 

de spraak aan te wenden zijn. De auteur ziet echter 
ook nadelen: ze zijn van een hoger abstractieniveau 
dan sommige andere communicatiemiddelen en ze 
zijn een vluchtig hulpmiddel in de communicatie. 
In dit artikel wordt het gebruik van NmG binnen 
Sint Marie geëvalueerd. 
Er zijn op Sint Marie groepen waar een echt gebaren-
klimaat is, de zogenaamde gebarengroepen. 
Daarnaast behoort NmG tot het basisklimaat van alle 
leefgroepen op Sint Marie. 
Zowel slechthorende kinderen als kinderen met 
ernstige spraaktaalproblematiek zitten in de 
gebarengroepen. Veel van de kinderen in deze 
groepen hebben ook nog bijkomende leerproblemen. 

De slechthorende kinderen wenden over het 
algemeen gebaren spontaner aan dan de kinderen 
met spraaktaalproblemen. Wanneer deze laatste 
groep specifieke gebarentraining krijgt worden de 
gebaren wel toegepast, met name in situaties waarin 
ze onvoldoende verstaanbaar zijn. 
De kinderen in de gebarengroepen bleken beter te 
presteren op taaltesten in het NmG. 
Ook werden observatielijsten bijgehouden. Er werd 
gelet op factoren als humor, initiatief tot communice
ren, moeite om zich uit te drukken. De conclusie is 
dat het welbevinden verbetert bij consequent gebruik 
van gebaren. 

De auteur geeft aan dat ook de toepassing van andere 
communicatiemiddelen (voorwerpen, plaatjes en 
schriftbeeld) van groot belang is bij deze doelgroep. 
Het is van belangrijk steeds zorgvuldig af te wegen of 
voor gebaren of voor een andere vorm van ondersteu
nende communicatie wordt gekozen. 
In dat licht is door de afdeling logopedie in samen
werking met de fysiotherapeut en ergotherapeut een 
checklist gebaarvaardigheid ontwikkeld. 
Deze lijst is bedoeld om vooraf beter te kunnen 
beslissen of Nederlands met Gebaren al dan niet een 
goede ondersteuning in de communicatie voor een 
kind kan zijn. 

Geïnteresseerden in de lijst kunnen contact opnemen 
met het secretariaat van Sint Marie. 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

International Journol of 
Language & 

Communication 
Disorders 

Harry Knoors, lid van de redactie 

International Journal of Language & 
Communication Disorders, 38, 3, 2003 
In dit Britse tijdschrift staan twee interessante 
artikelen over de relatie tussen autisme en taal
ontwikkelingsstoornissen. 
Het eerste artikel is getiteld 'Predicting language 
outcome in infants with autism and pervasive 
developmental disorder'. De eerste auteur is Tony 
Charman, verbonden aan de Behavioral and 
Brain Sciences Unit van het University College 

in London. Een van de co-auteurs is Simon 
Baron-Cohen, één van de autoriteiten op het gebied 
van autisme en verbonden aan de afdeling experi
mentele psychologie en psychiatrie van de universi
teit van Cambridge. 

De auteurs rapporteren over een onderzoek naar het 
verband tussen de diagnose autisme of pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen (met daarbij als gedrags-
kenmerken gedeelde aandacht, spel en imitatiever
mogen) en de latere taalontwikkeling van kinderen. 
In dit onderzoek werd gedeelde aandacht, spelont-
wikkeling en vermogen tot imiteren gemeten in een 
steekproef van kinderen met autisme spectrum stoor

nissen. De kinderen waren gemiddeld 20 maanden 
oud. Hun taalvaardigheid werd gemeten op de leef
tijd van 42 maanden. Nagegaan werd of en in welke 
mate de op de leeftijd van 20 maanden gestelde diag
nose de taalvaardigheid op de leeftijd van 42 maan
den voorspelde. 
Uit het onderzoek blijkt dat de taalvaardigheid op de 
leeftijd van 42 maanden groter is bij kinderen die de 
diagnose pervasieve ontwikkelingsstoornis hebben 
gekregen als ze vergeleken worden met kinderen die 
als autistisch gediagnosticeerd zijn. Taalvaardigheid 
hangt tevens positief samen met de prestatie op 
experimentele maten voor gedeelde aandacht en imi
tatie. De maat voor spelontwikkeling bleek niet 
samen te hangen met de latere taalvaardigheid. Dit 
kan liggen aan de relatief kleine steekproef, maar ook 
aan het gehanteerde meetinstrument. 
De onderzoekers concluderen dat de individuele ver
schillen in de sociale en communicatieve vermogens 
van peuters met autisme spectrum stoornissen de 
latere taalvaardigheid kunnen voorspellen. Het is 
derhalve van belang om gedeelde aandacht, imitatie
vaardigheid en spelontwikkeling in kaart te brengen 
bij kinderen die verwezen worden voor een diagnose 
op het autistisch spectrum. Imitatie en gedeelde aan-
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dacht zijn volgens de auteurs tevens belangrijke doe
len voor vroege interventie. 

Het tweede artikel is van de hand van Bruce Tomblin, 
Laura Hafeman en Marlea O'Brien. Zij zijn allen verbon
den aan het Department of Speech Pathology and 
Audiology, University of Iowa, in de Verenigde Staten. 
'Autism and autism risk in siblings of children with spe
cific language impairment' is de titel van hun bijdrage. 
De achtergrond van het onderzoek, dat in dit artikel 
gepubliceerd wordt, is dat er meerdere studies zijn 
geweest die hebben aangetoond dat familieleden van 
kinderen met autisme een grotere kans lopen op 
manifestatie van problemen met gesproken of 
geschreven taal. In het onderzoek in dit artikel wordt 
de vraag omgekeerd gesteld: Is er sprake van een ver
hoogd voorkomen van autisme bij broertjes of zusjes 
van kinderen met specifieke taalstoornissen? 
Aan het onderzoek namen 158 kinderen met specifie
ke taalstoornissen deel en 132 kinderen met een nor
male taalvaardigheid. Deze kinderen hadden samen 
522 broertjes en zusjes, die voor prevalentie van autis
me onderzocht werden met de Autism Behavior 
Checklist. Broertjes of zusjes, waarvan met behulp 
van deze checklist een specifiek risico werd vastge
steld, werden vervolgens onderzocht met het Autism 
Diagnostic Interview-Revised en de Autism 
Diagnostic Observation Schedule-G. 
Het onderzoek toont aan dat er sprake is van een 
verhoogde prevalentie van autisme bij broertjes en 
zusjes van kinderen met specifieke taalstoornissen. 
Uiteindelijk echter werd de diagnose autisme gesteld bij 
4 van de 522 kinderen. Dit komt overeen met een voor
komen van 0.8%. 3 van deze 4 kinderen hadden een 
broertje of zusje met een taalontwikkelingsstoornis. 
De auteurs concluderen dat hun onderzoek opnieuw 
steun verleent aan de hypothese dat er een familiai
re, dus genetische, associatie is tussen autisme en 
specifieke taalstoornissen. 

In dit tijdschrift staat naast de twee artikelen over 
autisme en specifieke taalstoornissen ook een inte
ressant artikel over taaitherapie voor dove mensen 
met neurologische stoornissen, of anders gezegd, het 
gebrek aan taaitherapie. Het artikel is getiteld 'Is 
speech and language therapy meeting the needs of 
language minorities? The case of Deaf people with 
neurological impairments'. Het artikel is van de hand 
van Jane Marshal en een aantal co-auteurs, onder wie 
Bencie Woll, allen verbonden aan het Department of 
Language and Communication Science van de City 
University in London. 

Het artikel moet gezien worden tegen de achtergrond 
van het feit dat culturele en linguïstische diversiteit 
in het Verenigd Koninkrijk steeds meer een uitdaging 
vormt voor logopedisten. Immers, zij worden ook 
geacht kinderen en volwassenen van taalminderhe
den te onderzoeken en te behandelen. Eén van die 
minderheden is de groep dove mensen, die gebruik 
maakt van Britse Gebarentaal. Het is een feit dat ook 

bij gebarentaalgebruikers afasie kan optreden. De 
onderzoekers stellen zichzelf de vraag of gebarentaal
gebruikers met taaluitval, als gevolg van een hersen
bloeding, uiteindelijk verwezen worden voor logope
dische therapie en/of de behandelend logopedisten 
vaardig zijn in Britse Gebarentaal, dan wel een 
beroep doen op gebarentaaltolken. 
Een vragenlijst werd gestuurd naar alle diensten in 
het Verenigd Koninkrijk die logopedische therapie 
aanbieden. 60% van de uitgestuurde 264 vragenlijs
ten werd geretourneerd, hetgeen een hoge repons is. 
Slechts 34 van de aangeschreven 264 diensten had
den te maken gehad met dove patiënten die naar hen 
verwezen werden. In totaal werden 39 doven gezien. 
Dit ligt ver beneden het aantal dat verwacht mag 
worden op basis van de prevalentie van hersenbloe
dingen in een populatie met volwassenen. De meeste 
van de 39 dove patiënten ontvingen een diagnostisch 
taalonderzoek. De meeste logopedische diensten 
beschikten echter niet over gebarende stafleden en 
de toegang tot gebarentaaltolken wisselde zeer. 
De onderzoekers zijn van mening dat de resultaten 
aangeven dat dove mensen met hersenletsel feitelijk 
amper toegang hebben tot dienstverlening van 
logopedisten. De dove mensen die verwezen worden 
krijgen meestal geen taaitherapie. Het oprichten van 
een logopedisch team dat zich specialiseert in stoor
nissen in de gebarentaalvaardigheid ten gevolge van 
neurologische stoornissen wordt aanbevolen. 

Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 33, 3,june 2003 
Molly Losh en Lisa Capps van de University of 
California in Berkeley tekenen in dit tijdschrift voor 
het artikel 'Narrative ability in high-functioning 
children with autism or Asperger syndrome'. 
In het artikel wordt een onderzoek gerapporteerd 
naar de narratieve vaardigheden van 28 hoogfunctio-
nerende kinderen die als autistisch gediagnosticeerd 
zijn of Asperger syndroom hebben en 22 normaal kin
deren met een normale ontwikkeling. Het onderzoek 
richtte zich op 2 verschillende typen verhalende 
teksten, te weten het beschrijven van persoonlijke 
ervaringen en het navertellen van stripverhalen. 
Uit het onderzoek bleek dat de hoog functionerende 
groep met autisme spectrumstoornissen in vergelij
king met normaal ontwikkelde kinderen relatief goed 
presteerde als het ging om het navertellen van strip
verhalen, maar dat er sprake was van aanzienlijke 
problemen als hun verhalen met persoonlijke erva
ringen werden geanalyseerd. Verder lieten kinderen 
met autisme of met het syndroom van Asperger pro
blemen zien als het ging om het aangeven van causa
le relaties in verhalen in beide tekstuele contexten. 
Tot slot toonde het onderzoek aan dat de narratieve 
vaardigheden van de kinderen met autisme of 
Asperger syndroom samenhingen met hun prestaties 
op taken die te maken hadden met begrip van 
emoties, maar dat er geen samenhang was met 
theory of mind of met hun verbale IQ. 
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COLUMN 

Zeven jongens en drie meisjes zitten in de kring keu
rig ieder op hun eigen stoeltje. 
Is ons diagnosegroepje opeens zo explosief gegroeid? 
Nee, het toneel is veranderd, we zitten nu in groep 
vijf van een SH/ESM school. Tja, als ik van baan ver
ander, verandert de column met me mee 

De hoogzwangere juf, die ik de komende maanden ga 
vervangen, neemt afscheid voor ze op verlof gaat en 
heeft gezorgd voor chips en limonade. Er wordt gezel
lig gekout tijdens het kleine feestje en het valt me op 
hoe vriendelijk de kinderen met elkaar omgaan. Er 
hangt een ontspannen en gezellige sfeer, zouden het 
de SOVA lessen van de afgelopen jaren zijn die dit 
hebben bewerkstelligd? 
Tijdens het buiten spelen is de sfeer aanzienlijk min
der gemoedelijk en komen er regelmatig huilende 
kinderen hun beklag doen over hun aangedaan 
onrecht! Maar daar is de situatie ook niet duidelijk 
gestructureerd met woordkaarten of picto's! 
Mustafa b.v. ( meeverhuisd vanuit de diagnosegroep) 
zit inmiddels hier in groep drie en alles gaat goed 
behalve tijdens de pauzes, dan jaagt hij met grote 
stokken achter de andere kinderen aan. 

Terug naar het feestje. 
" Weet je of het een jongetje of een meisje is 

juf?" Wat een eigentijdse vraag, daar zou nie
mand op zijn gekomen een jaar of tien gele

den. De juf zegt het niet te weten en we 
babbelen verder en komen langzaam in 
de buurt van het grote moment dat de 
baby er uit zal moeten komen. Hoe zal 
dat gaan, de meningen lopen uiteen. 
"Uit je billen" roept Freek en hier en 
daar wordt zachtjes gegiebeld en ach
ter handen gesmoesd. Blijft een deli
caat onderwerp en mijn collega en ik 
kijken elkaar eens aan; hoe gaan we 
dit gesprek richting geven 
Dan plotseling de luide stem van 
Maarten die opgewekt zegt: "Je hebt 
ook een keizersnee, juf." 
Ongelooflijk. Maarten met zijn beperk

te woordenschat, zijn voortdurende 
onrust, zijn bovenmatige interesse in 

tanks en schietgeweren en dan nu dit. Dit 
prachtige, moeilijke woord op het juiste 

moment en met de juiste uitleg. 
"Een sneetje in je buik en daar komt de baby 

uit". 
De zwangere juf vertrekt geen spier en beaamt 

kalm dat een keizersnee ook kan, het is één van de 
mogelijkheden! Nu komen de indianenverhalen goed 
los: ziekenauto's, sirenes, alarmbellen en als hoogte
punt het verhaal van Tom. 
Met opgewonden stem vertelt hij in zijn gebroken 
zinnen, maar voor ons allemaal volstrekt duidelijk 
het verhaal van zijn geboorte. "Mama in de auto, 
papa achter het stuur en ja hoor...daar kwam hij 

eruit... zomaar onderweg". Grote opwinding en ook 
nu reageert mijn collega weer ijzig kalm. 
"Ja dat kan allemaal gebeuren... had je weer zo'n 
haast Tom, kon je niet even wachten tot jullie in het 
ziekenhuis waren"? 
Dan wordt het tijd om naar buiten te gaan en ik ben 
blij dat er nog niet meer ellende is uitgestort over de 
aanstaande moeder. Een bevalling moet rustig tege
moet gezien worden, geen spannende verhalen zo in 
de laatste weken. 
De kinderen maken nog mooie tekeningen als 
afscheidscadeautje en ook nu weer: veel ziekenauto's 
en weinig roze en blauwe wiegjes die ik nog zo aardig 
had gesuggereerd! 

In het dossier van Tom lees ik enkele dagen later: 
geboren na een vlotte en normale bevalling. 
Wat verstaan we daar eigenlijk onder? 

Dorothée Raymakers-Hulsenbek 
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SYMPOSIUM ALLE TAAL CENTRAAL 2003 

Op donderdag 27 november 2003 organiseren de gemeenschap van scholen 
De Beemden, De Horst en Ekkersbeek en orthopedagogisch centrum Sint 
Marie een symposium over slechthorendheid, spraak- en taalproblemen en 
autisme vertaald naar de praktijk. Dit symposium is interessant voor iedereen 
die zich beroepsmatig bezighoudt met kinderen en jongeren met auditieve en 
communicatieve beperkingen, zoals leerkrachten, logopedisten, medewerkers 
van audiologische centra en medewerkers in de eerste- en tweedelijns 
gezondheidszorg. Het symposium 'Alle Taal Centraal' wordt eens in de twee 
jaar georganiseerd en deze keer gehouden in Conferentiecentrum Koningshof 
in Veldhoven. 

Het voorlopige programma heeft de volgende onderwerpen: 
• Centrale auditieve waarneming door dr. Martin Stollman (Academisch 

Ziekenhuis St. Augustinus, afd. KNO, Antwerpen) 
• Taalstoornissen en ADHD door prof. dr. Jan Buitelaar / prof. dr. Rutger van 

der Gaag (Universitair Medisch Centrum Nijmegen) 
• Sociaal-emotionele problemen en communicatief beperkten, door dr. 

Annemat Collot d'Escury-Koenigs (Universiteit van Amsterdam, afd. 
ontwikkelingspsychologie) 

• Autisme, door prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes (Universiteit van Leiden, 

faculteit sociale wetenschappen). 
Het middagprogramma wordt ingevuld met een 16-tal workshops of lezingen 
over een keur aan onderwerpen in het spectrum van auditieve en communi
catieve problematiek. 
Het symposium is toegankelijk voor maximaal 600 personen. De inschrijving 

is begin september gestart. 

2© 

fQl'certf* 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Bastiaans, 
directiesecretariaat Sint Marie Eindhoven, telefoon (040) 264 70 01. 
Meer gegevens vindt u op de website van Sint Marie: www.sintmarie.nl 

INSTITUUT JM m 

SINT MARIE 

Dr. H. Knoors benoemd tot bijzonder hoogleraar onderwijs 

aan en opvoeding van prelinguale auditieve gehandicapten 

Dr. Harry Knoors is met ingang van 1 oktober 2003 benoemd tot bijzonder hoogleraar 
bij de Faculteit der Sociale wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 
met als leeropdracht "Onderwijs aan en opvoeding van prelinguale auditieve 
gehandicapten". 
De leerstoel is ingesteld door de Stichting Viataal, voorheen het Instituut voor 
Doven/Mgr. Terwindtstichting. 
Dr. Harry Knoors (1955) is directeur van het Diagnostisch Centrum Viataal en staflid 
van de sectie Orthopedagogiek: leren en ontwikkeling en senior-onderzoeker van het 
Expertisecentrum voor Atypische Communicatie van de KU Nijmegen. 

olickc Universiteit Nijmegen 
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+ + + + + + + * 
STUDENTENCONGRES 

Op maandag 24 november vindt in de Jaarbeurs een congres plaats speciaal 
voor studenten met een handicap of chronische ziekte. Zij hebben op deze 
dag gelegenheid om andere studenten te ontmoeten en met politici te 
discussiëren. De workshops Studie of stage in het buitenland, Hoe krijg ik 
mijn recht, Studentenactivisme en Omgaan met energie en vermoeidheid 
gaan van start om 13.30 uur. Later die middag volgt een forum o.l.v. Felix 
Rottenberg met Tweede Kamerleden en studenten. 
Aanmelden per e-mail: algemeen@handicap-studie.nl 
of via www.handicap-studie.nl 

h a n d i c a p 

s t u d i e 

e x p e r t i s e 

c e n t r u m 

SCHOOLTV-BEELDBANK VAN START 

Sinds september zijn honderden educatieve videoclips onder de naam Schooltv-beeldbank via 
Internet beschikbaar. Ruim driehonderd videofragmenten uit het Schooltv-archief staan online. 
Met een keuze van allerlei onderwerpen is de Schooltv-Beeldbank dé plek voor multimediaal 
bronnenmateriaal. 
Elke clip, met een maximale duur van vijf minuten is een afgerond geheel. De clips zijn 

geschikt voor onderwijssituaties, als beeldmateriaal thuis en als illustratie bij werkstukken. 
De Schooltv-Beeldbank kwam tot stand in samenwerking met Kennisnet.nl. De clips zijn te 

vinden op www.schooltv.nl/beeldbank of beeldbank.kennisnet 

POST-HBO OPLEIDING LOGOPEDIST ESM 
In het najaar van 2004 starten Fontys en Pro Education een Post-hbo opleiding logopedist ESM (Ernstige Spraak-
taalMoeilijkheden). Daarbij worden vanuit theoretische modules praktijkopdrachten op de eigen werkplek 
uitgevoerd, die tijdens intervisie bijeenkomsten worden besproken en gesuperviseerd. Docenten zullen 
specialisten zijn op het gebied van ESM. 

Plaatsen: Amsterdam en Eindhoven (afhankelijk van geografische belangstelling) 
Studiebelastinguren: 120 (exclusief zelfstudie-uren) 
Aantal deelnemers per groep: minimaal 12, maximaal 18 
Kosten indicatie: € 4.000,00 exclusief boeken, readers en andere materialen. 
Organisaties en inlichtingen: Fontys en Pro Education (Linda Danen 020 - 5677922; info@proeducation.nl) 

De Koninklijke Effatha 

Cuyot Groep in Zwolle en 

De Brink in Vries tekenden 

op 1 mei een samenwer

kingsovereenkomst. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

TUSSEN EFFATHA GUYOT GROEP EN DE BRINK 

Met de bundeling van kennis en expertise denken beide organisaties beter te kunnen inspelen op de wensen 

van de doelgroep. De samenwerking zal zich vooral richten op het gebied van screening, diagnostiek, advies en 
consultatie aan cliënten buiten de eigen instelling. Ook zal de samenwerking moeten leiden tot het opzetten van 
leefleergroepen op het terrein van De Brink in Vries. 
Tot de doelgroep van De Brink horen mensen met een verstandelijke en visuele handicap; 
De Effatha Guyot Groep richt zich op mensen met een verstandelijke en auditief / communicatieve handicap. 
Voor een deel komen beide doelgroepen overeen. 
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LUMPSUMBEKOSTIGING: 
NAJAARSCONFERENTIE 2003 PRIMAIR ONDERWIJS 

De actuele ontwikkelingen rondom de invoering van 
de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs in 
relatie tot zowel besturingsfilosofie, financieel beleid 
als management komen aan bod. De nu geldende 
wettelijk bepaalde 'schotten'tussen personele en 
materiële budgetten moeten per augustus 2005 zijn 
opgeheven.Beide conferentiedagen hebben een 
identiek programma. Op 19 november opent minister 
van OC & W, Maria van der Hoeven, de conferentie. 
Twee dagen later opent Mr. J.P. van Ham, directeur 
Primair Onderwijs. 
Na de openingsredes volgen workshops en presenta
ties. 

I n t e r s t u d i e V O S \ > 

De Najaarsconferentie 2003 richt zich op praktische, 
realistische en toepasbare wijze op de verschillende 
aspecten die het primair onderwijs tegenkomt bij de 
invoering van de lumpsum. 

Interstudie, VOS / ABB en AOb zijn de organisatoren 
van de Najaarsconferentie 2003. 

Aanmelden is mogelijk via 
www.interstudie.nl/najaarsconferentie. 
Coördinatie en informatie via Interstudie, 
adviesbureau voor onderwijsmanagement, 
Willemsplein 23, 6811 KB, Arnhem; tel. 026 - 3537300. 

3 D D Algemene QjJnderwijsbond 

De ne Najaarsconferentie 

voor leidinggevenden in 

het primaire onderwijs, 

op 79 en 21 november in 

conferentiecentrum 

De Reehorst in Ede, 

staat in het teken van de 

lumpsumbekostiging. 

ONDERZOEKSVERSLAG SEKSUELE VOORLICHTING 

DOVEN: GEEN KOPIETJES MEER 
De FODOK publiceerde in september het omvangrijke onderzoeksverslag 'Geen kopietjes meer'. Het landelijk 
expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld Transact deed onderzoek naar seksuele voorlichtings
materialen en seksuele voorlichting aan dove kinderen en jongeren. FODOK hoopt seksuele voorlichting en 
verwante onderwerpen voorgoed en structureel een plaats te hebben gegeven in het dovenonderwijs. Adequaat 
voorlichtingsmateriaal, ondersteuning aan ouders en leerkrachten bij het geven van seksuele voorlichting en 
verbetering van het schoolklimaat vragen volgens de onderzoekers structurele en onmiddellijke aandacht. 
Een volgende stap waaraan FODOK medewerking verleent zal de vorming van de werkgroep Voorlichtings
materiaal zijn. Deze is door het Platform Psychische Hulpverlening aan Doven ingesteld in het kader van de 
landelijke aanpak van seksueel misbruik van doven. 
Voor contact over het verschenen rapport: M. Hannink te. 030 - 2948679 of per e-mail: m.hannink@fodok.nl 

Federatie van Ouders 

FODOK 
van Dove Kinderen 

Seminarium voor Orthopedagogiek 

OVER DE GRENZEN VAN INTEGRATIE t£ 
Het Seminarium voor Orthopedagogiek en Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg houdt op 19 en 
20 november een grote internationale conferentie 'Een school voor iedereen'. De ondertitel 'Óver de grenzen' 
duidt op het verkennen van mogelijkheden die verder gaan dan integratie. Een aantal buitenlandse ervarin
gen vormen de aanleiding. Ervaringsdeskundigen uit Amerika, Noorwegen en Oostenrijk komen aan het 
woord. Vlaamse en Nederlandse onderwijsmensen kunnen deelnemen aan de conferentie. De conferentie 
bestaat niet uit plenaire lezingen, maar posterpresentaties, videobeelden, rondetafelgesprekken, demonstra
ties, meningsuitingen van ouders, kinderen, onderwijsgevenden. 
De conferentie zijn in Veldhoven (op 19 november Koningshof) en in Utrecht (20 november Vechthuis). 
De voertaal is deels Engels. De conferentie vormt de opmaat voor de viering van het 75-jarig bestaan 
(volgend jaar) van beide organiserende instellingen. 
Inschrijven via Conferentie Een school voor Iedereen, t.a.v. M. Wolfswinkel, 
antwoordnummer 60034, 5000 VB Tilburg 

EEN SCHOOL VOOK 
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Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa, 
belangenbehartiger namens personen en instellingen 
voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven 
en de FENAC, Federatie Nederlandse Audiologische Centra. 

Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins 

Eindredactie Dhr. F. C. M. Mollee 

Redactie 

• Mw. N. Hoiting 

• Mw. M.C. Bruins 

• Dhr. H. Knoors 

• Dhr. D. Hoeben 

Dhr. A. Koele 

Dhr. F.C.M. Mollee 

Dhr.W. Ceurts 

• Mw. A.E. Bron 

• Dhr. P. van Veen 

• Mw. C.F. Slofstra-Bremer 

Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht, 

Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92 

E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl 

(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 

Fotografie H. Op den Kamp 

Illustrator Jef Horvers 

Vormgeving/Lithografie AVEO-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Crafax 

Siméa 

• Th. van Munnen, voorzitter 

• A.P.C. Broerse, penningmeester; 

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

FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra 

• J. de Klein, voorzitter 

• J. Brokx, penningmeester 

• H. de Wit-Fleer, secretaris 

Ambtelijk secretariaat en ledenadministratie Siméa en FENAC 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht 

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

Bezoekadres: Chr. Krammlaan 2, Utrecht 

Kopij aanleveren vóór 

11 februari - 7 mei -1 september - 20 oktober 

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

de uitgave van de geldende jaargang gepubliceerd worden. 

Verschijningsfrequentie 4 x per jaar 

Abonnementsprijs € 23,- per jaar Losse nummers € 8,-

(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 

Indien u vóór 1 november van het lopende jaar uw abonnement 

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

AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 

Postcode Plaats 

1816MB 
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 HB 

3015 GD 

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 Moastricht 
Audiologisch Centrum van het 
St. Radboudziekenhuis Nijmegen 
Audiologisch Centrum Erasmus 
universitair Centrum Rotterdam 
Gehoor- en Spraakcentrum (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-, Taal- en Gehoorcentrum 
Audiologisch Centrum Utrecht 
Venlo Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 

Adres Telefoon Fax E-mail 

Rubenslaan 2-6 
Zangvogelweg 150 

Meibergdreef 9 
De Boelelaan 1117 
PB. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstraat 1 
Boerhaaveplein 3b 
Adrioan van Bergenstraat 232 
Lange Lombardstr. 35, PB. 848 
Castiliëlaan 8, PB. 1322 

Costiliëloan 8 
Van Dusseldorpstraat 7 
Hanzeplein 1, PB 30001 
Geerdinksweg 139-35, P.B. 446 
Zandbergsweg 111 
Verlengde Schrans 35 
Albinusdreef 2, P.B. 9600 

P Debyelaan 25, PB. 5800 

Ph. Van Leijdeniaon 15, P.B.9101 

Dr. Molewaterplein 40 

AZR-Sophia kinderziekenhuis PB. 2040 
Ammanplein 8 
Theerestraat 42 
Korvelseweg 61 
Postbus 222 

Heidelberglaon 100 
PB. 85500, 3508 GA Utrecht 
Lundlaan 6 
Postbus 85090,3508 AB Utrecht 
Reinder Blijstralaan 69 
St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 
Oosterlaan 20 

072-5141050 
033-4726854 

020-5664013 
020-4440969 

020-6171814 
0164-266599 
076-5204130 
070-3848300 
040-2911888 

040-2413515 
0113-250342 
050-3612700 
074-2917301 
045-5282900 
058-2801586 
071-5262440 

043-3877580 

024-3617208 

010-4633290 

010-4636073 
010-4132280 
073-5588111 
013-5362042 
030-2769902 

030-2507720 

030-2504902 

030-2759100 
077-3205097 
038-4218711 

072-5141060 
033-4755133 

020-5669068 
020-4440983 

020-6691003 
0164-238173 
076-5156611 
070-3805634 
040-2911889 

040-2412285 
0113-251696 
050-3611792 
074-2503822 
045-5282909 
058-2801361 
071-5248201 

043-3875580 

024-3617715 

010-4634240 

010-4636472 
010-4149483 
073-5588440 
013-5361104 
030-2712892 

030-2522627 

030-2505314 

030-2759109 

038-4255321 

secretariaat@profgroenstic 

audiologie@vumc.nl 

saca@effathaguyot.nl 

acb@octilburg.nl 
acdenhaag@acdenhnag.nl 
info@ac-eindhoven.nl 

info@sintmnrie.nl 

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

vandervelden@audi.azr.ln 

aukes@knos.azr.nl 
info@auris.nl 
DC@Viataal.nl 
info@actilburg.nl 
info@fenac.nl 

teksttel. 030-2759108 
venlo-oc@zonnet.nl 
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INSTITUTEN EN SCHOLEN VOOR COMMUNICATIEF EN/OF AUDITIEF GEHANDICAPTE 

Postcode Plaats Naam 

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 AB 
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 DZ 
8001 BH 

Amersfoort 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Dordrecht 
Drachten 
Driebergen 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Goes 
Goes 
Gouda 
's-Gravenh. 
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 

Prof. Groenschool 
Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendaalschool 
Mar. Hermusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
Centrum "De Winde" 
Dienst Ambulante Begeleiding SEC 
De Spreekhoorn 
Lesplaats Dordrecht 
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 Begeleid 
Ambulante Dienstverlening 
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 Graafschool-V.S.O. 
Tine Marcussctiool 
Effatha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effatha Guyot Groep 
Guyotschool- S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Honssenschool 
De Weerklonk 
De Weerklonk - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt • V.S.O. 
De Open Cirkel -zorginstelling 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
Amman College - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
Dr. M. Polanoschool 
Ammancollege - V.S.O. 
Auris dienstverlening 
Zorgcentrum Rotterdam 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol-V.S.O. 
Viataal 
CVO Compas-VSO 
Rafaël (doofblinden) 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
Bertho Muller school 
De Taaikring 
Alfonso Corti school - V.S.O. 
Effatha Guyot Groep 
Het Klankbeeld 
COO Talent 
Mariëlla 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effatha Guyot Groep 

Adres 

Kortenaerstraat 10 
Fiirglerplein 7-8 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliosstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Jan Tooropstraat 1 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Rosendaolsestroat 483 
Bonte Wetering 89 
Dirk Hartogstraot 10 
W. Pyrmontweg 20 P.O. 132 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaon 8 
Toledolaan 3 
Toledolaon 1 
Leuvenloon 23 
Toledolaan 5 
Leuvenlaan 23 
Postbus 56 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Bochstroat 9 
Twickelstraat 5 
Nijmeegseboan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
RobijnstroatlOO 
Obrechtstroat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmópad 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 91030 
Witte Hertstraat 1 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnoendtslaan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Theerestraat 42 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santo Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Oudenoord 115 
Cohenlaan 6 
Helvoirtseweg 189 
Laogstraat 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 
053-4344306 
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 
053-4300018 
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 
ammonschool@effathaguyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
hermusschool@effathaguyot.nl 
ambulantezorgnh@effathaguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 

info@spreekhoorn.nl 
lesploatsdordrecht@zonnet.nl 
info@skelp.nl 
dienstverlening@acc-expertise.com 
info@sintmarie.nl 
dehorst@kennisnet.nl 
beemden@ioe.nl 
debeemden@kennisnet.nl 
ekkersbeek@kennisnet.nl 
cdob@kennisnet.nl 
h.reink@stg-moatmon.nl 
k.vanheesbeen@stg-maatman.nl 
a.tenijenhuis@stg-maatman.nl 
Enschede@ivd.nl 
paul.jooss@kring.goes.kennisnet.nl 
vsodekring@kennisnet.nl 
info@auris.nl 
cor-emous@planet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

degraafschool@effathaguyot.nl 

info@effathaguyot.nl 
vangilse@knoware.nl 

info@effathaguyot.nl 
info@effathoguyot.nl 
a.houbrich@mgrhanssen.nl 
j.daamen@deweerklank.nl 
weerklonk@tip.nl 
maitinusvanbeek@viataal.nl 
vso.de.morwindt@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 
compos@viataal.nl' 
rofael@viataal.nl 
info@rotsoord.nl 
info@rotsoord.nl 
secretariaat@berthamullerschool.ufrecht.kennisnet.nl 

ocs@acc-expertise.com 

klonkbeeld.cohen@hetnet.nl 
talent@viataal.nl 
mariella@viataal.nl 
info@effothaguyot.nl 
enk@enkschool.nl 
info@effathaguyot.nl 

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

onnea 
'elkaar verstaan!' 
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Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra 

Publicaties 2003 

. 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. 
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Publicatie 

EEN SLECHTHORENDE KIND IN HET REGULIERE ONDERWIJS 
2003, l l e druk, 28 pagina's 
HET AUDIOLOGISCH CENTRUM 
2002, 4e druk, 24 pagina's 
HOREN MET ÉÉN OOR 
2003, 7e druk, 24 pagina's 
KINDEREN MET EEN HOORTOESTEL 
2002, A" 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 13e 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, 2e 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, 3" druk, 32 pagina's 
TECHNISCHE HULPMIDDELEN VOOR SLECHTHORENDEN 
2003, 3e 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 , 1" druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN, ARABISCH / NEDERLANDS 
2001 , l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ENGELS/ NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. TURKS/ NEDERLANDS 
2001, 1* druk, 44 pagina's 

CD KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ARAB / MAROK./ NED 2002 
CD KAN UW KIND NIET GOED HOREN. BERBER / NEDERLANDS 2002 
CD KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ARAB/ MAROK. / NED. 2002 
CD KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. BERBER / NEDERLANDS 2002 
AUDITIEVE ASPECTEN VAN ARBO-ZORG 1997, 90 pagina's 
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