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Solo-apparatuur 

Wij hebben oor voor uw gehoor! 

Solaris solo-apparatuur zorgt voor: 
- beter spraakverstaan, ook bij 

omgevingslawaai; 
- ondersteuning bij het spraakafzien; 
- meer betrokkenheid bij het onderwijs; 
- meer betrokkenheid bij de omgeving. 

Verwent het oor 
Streelt het oog 

Voor informatie en advies: GN Danavox Nederland BV 
Postbus 19, 6950 AA Dieren 

Telefoon: (0313) 422688 
Telefax: (0313) 421446 
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TEN GELEIDE 
De Wet Leerlinggebonden Financiering is een feit. Ons kind schijnt sinds 1 augustus officieel een Rugzakleerling. 
We zijn aan het puzzelen om zo'n budget te krijgen. Al weer voor het tweede jaar gaat ze naar de scholengemeen
schap 'om de hoek'. We gingen de onderwijsmarkt op, omdat zij als leerling niet goed dreigde te slagen in het 
speciaal onderwijs. 

Niet alleen stimuleert de wet door middel van vraagsturing in een vrije markt de integratie van gehandicapten 
in het reguliere onderwijs, het is ook de bedoeling om de kwaliteit van het speciaal onderwijs te versterken. Op 
de markt is het immers nodig om de klant van de meerwaarde van de te leveren diensten te kunnen overtuigen. 
Om nu te weten wat kwaliteitsversterking zou kunnen inhouden, rijst de fundamentele vraag wat er onder de 
kwaliteit van onderwijs kan worden verstaan. Om bestaansrecht te kunnen claimen, dient daarbij dan te worden 
aangegeven wat voor belemmering een handicap betekent om te kunnen leren, resp. op welke wijze, en met 
welke middelen de dreiging die ervan uit gaat idealiter ten goede zou kunnen worden omgebogen. Dit veronder
stelt de inrichting van een lerende organisatie. In dit nummer van VHZ wordt verslag gedaan van verschillende 
projecten binnen cluster 2, die beogen bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

De Wet op de Expertisecentra verplicht scholen om jaarlijks een handelingsplan op te stellen, waarmee ouders moeten 
instemmen. Manders en van Kampen geven hun ervaringen weer met de invoering van handelingsgerichte diagnostiek. 

Voor Heineman en Huting is onderwijs op maat het sleutelwoord tot kwaliteitsverbetering. In gesprek met Willem Geurts vertellen zij, 
hoe dat met succes is uitgewerkt in een experiment van tweetalig onderwijs in geïntegreerde groepen met doven en slechthorenden. 

Uit onderzoek van Van Eldik blijkt, dat dove en slechthorende jongeren minstens twee maal zoveel sociale en psychische problemen 
ondervinden als hun horende leeftijdgenoten. Van hen heeft een derde geen contact gehad met hulpverlenende instanties. Hij beveelt 
dan ook de ontwikkeling van een protocol 'signalering&verwijzing' aan. Peter van Veen praat met hem. 

We openen echter met iets anders: om ook op specialistische terreinen de inhoud van het gesprek goed te kunnen interpreteren ont
beren tolken niet zelden specifieke culturele en linguïstische vaardigheden. Langdon werkt deze stelling uit en biedt suggesties om 
de samenwerking tussen tolken en taal- en spraakpathologen te verbeteren. 

Ab Koele 
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ARTIKELEN 

DE ROL VAN DE TOLK BIJ TAAL- EN 

SPRAAKDIAGNOSTIEK 
ENKELE UNIVERSEEL TOEPASBARE PRAKTISCHE SUGGESTIES 

Henriette Langdon 

Samenvatting 
Bij het onderzoeken van anderstalige of meertalige kinderen kan de assistentie 

van een tolk van grote waarde zijn. Mevrouw H. Langdon heeft veel ervaring met 

het werken met tolken in een klinische setting. Zij schrijft over de achtergrond 

van tolken, de kwaliteitseisen waaraan ze zouden moeten voldoen en ze geeft prak

tische suggesties voor de samenwerking met tolken. 

In het artikel wordt steeds 'de logopedist' genoemd, maar dit kan uiteraard ook 

een andere professional zijn. 

Het belangrijkste obstakel 

waar immigranten en hun 

gezinnen tegen aan lopen is 

vaak het ontbreken van een 

gemeenschappelijke taal en 

cultuur. 

De opleiding richt zich tot nog 

toe steevast op de capaciteiten 

van de tolk. 

De communicatieproblemen van immigranten 
In alle hoeken van de wereld neemt ten gevolge van 
economische en politieke krachten de immigratie 
exponentieel toe. Het 'Bureau of Census' telde in de 
Verenigde Staten in 2002 zo'n 28 miljoen mensen die 
buiten het land geboren waren, dat is één op de tien 
inwoners. In andere landen is het aantal immigran
ten vaak moeilijk te schatten. Sommige landen 
houden geen gegevens bij over hun immigranten, in 
andere ontbreekt de mogelijkheid om hun status na 

De medische tolk 

te gaan en soms worden immigranten niet als zo
danig benoemd, omdat deze al de nationaliteit van 
het land zelf bezitten (denk aan overzeese gebieden). 
Het belangrijkste obstakel waar immigranten en hun 
gezinnen tegen aan lopen is vaak het ontbreken van 
een gemeenschappelijke taal en cultuur. Nieuwe 
immigranten zijn vaak moeilijk in staat tot commu
nicatie met hun omgeving en met bijvoorbeeld leer
krachten en professionals in de gezondheidszorg. 
Om de communicatiekloof te overbruggen worden 
tolken en vertalers ingezet. Maar het tot stand bren
gen van effectieve communicatie blijft moeilijk en 
afhankelijk van de mate waarin tolken de problemen 
overzien die ontstaan zijn uit het verschil in taal en 
cultuur, hun opleiding en hun verwachtingen bij een 
bepaalde opdracht. Ook is het van belang dat de de
gene die samenwerkt met de tolk, zijn bedoelingen 
duidelijk weet over te brengen. In de 'face-to-face' 
interactie tussen individuen verandert de manier en 
het tempo van communiceren zodra er een tolk bij 
betrokken wordt. Tolken is het vertalen van gespro
ken boodschappen van de ene taal in de ander. Bij 
vertalen wordt geschreven taal omgezet van de ene 
taal in de ander. 

Opleiding van tolken 

Tolken op internationale bijeenkomsten en doven
tolken genieten erkenning als beroepsgroep, maar 
dat geldt veel minder voor tolken die op allerlei plek
ken in de maatschappij individuen helpen in kwes
ties van onderwijs, gezondheidszorg en andere secto
ren. Shildroth & Hutto (1993) laten zien dat zelfs 
gediplomeerde doventolken vaak de nodige onder
grond missen om goed te kunnen werken in die vel
den. Gebrek aan toegespitste opleiding en erkenning 
van de mogelijkheden van tolken, vormt een deel van 
het probleem. 

In de Verenigde Staten en andere landen proberen 
bepaalde instellingen tolken op specifieke terreinen 
op te leiden, met diploma's voor degenen die aan alle 
eisen voldoen. Zo zijn Massachusetts, Californië en 
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De rol van de tolk bij taal- en spraakdiagnostiek 

Washington bezig met het invoeren van een diploma 
voor medische tolken. 

Californië en Arizona hebben tolkendiploma's voor 
de federale rechtspraak en in 25 staten zijn er tolken
diploma's voor de rechtspraak op staatsniveau. Maar 
voor tolken werkzaam in het onderwijs of in een 
paramedisch beroep als logopedie bestaan er geen 
diploma's. De opleiding richt zich tot nog toe steevast 
op de capaciteiten van de tolk. Het bepalen van het 
succes van het proces krijgt maar weinig aandacht, 
want daarvoor is ook de inbreng nodig van degenen 
die worden bijgestaan (ouders, cliënten/patiënten). 
Langdon & Cheng (2002) bespreken meer in detail 
het proces van het tolken en vertalen, met daarbij 
de rollen en verantwoordelijkheden van zowel tolken 
als logopedisten. Daarbij hoort ook de kwestie van 
de tolkenopleiding en de voor tolken onontbeerlijke 
competenties. Dit artikel concentreert zich op het uit
werken van de voor tolken gewenste linguïstische en 
culturele vaardigheden en draagt suggesties aan voor 
instellingen en personen die met tolken samenwer

ken. Dit draagt bij aan een betere erkenning van de 
bijzondere vaardigheden en vakkundigheid van de 
tolk. 

De rol van een tolk 

Bij het inzetten van tolken kan een aantal proble
men de kop op steken: 1) de tolk lijkt meer, of juist 
minder te zeggen dan wat iemand heeft bedoelt; 
2) de onderzoeker twijfelt of een boodschap duidelijk 
overkomt bij de ouder of cliënt; 3) de leidende rol in 
de interactie wordt 'overgenomen' door de tolk, in 
plaats van dat deze 'neutraal' blijft; 4) er is geen 
overeenstemming over hetgeen vertaald wordt. 
Tolken die samenwerken met logopedisten overbrug
gen de communicatiekloof in uiteenlopende situ
aties. Ze hebben daarbij te maken met uiteenlopende 
individuen van uiteenlopende leeftijden, met een uit
eenlopend opleidingsniveau en alle mogelijke beroe
pen, capaciteiten en communicatieve vaardigheden. 
Figuur 1 toont de vele rollen van de tolk. In een 
gesprek bedoeld om achtergrondinformatie te verza
melen zijn andere communicatieve vaardigheden 

Tolken die samenwerken 

met logopedisten over

bruggen de communica

tiekloof in uiteenlopende 

situaties. 

Figuur 1. 

De diverse functies van de tolk 

Situaties 
Gesprekken met ouders en familieleden en andere situaties 

Gedragsobservaties 
Tests en beoordelingen 

Behandeling 

De communicatieve brugfunctie van de tolk 

Logopedisten en andere professionals Families van uiteenlopende 
samenstelling en opleidingsniveau 

Diverse onderwijsgevenden, artsen en 
andere professionals in de gezondheidszorg 

Cliënten en patiënten die verschillen in 
leeftijd, vermogens en voltooide opleiding 

Met toestemming gewijzigd overgenomen uit Langdon, H.W. & L.L. Cheng (2002). Collaborating with interpreters 
and translators in the communication disorders field. Eau Claire, WI: Thinking Publications. 
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I B t l S ö E C A / WOPKJ) VOOR. IH HEr ARABTSCtf DE ToU< 
OMSChfR'JFT HErAiS i 
PöV LANJ>EL.ilk£KtPt*£ VBEi-R<J/Mre KX'JeTEN HIE% 

Als er geen equivalent 

bestaat in de andere taal, 

zuilen termen moeten 

worden omschreven. 

Kennis van het specifieke 

vakjargon is van belang. 

nodig dan bij een spraak-/taalonderzoek. Tijdens een 
vraaggesprek of bij informatieverstrekking heeft de 
tolk doorgaans een rol als 'pure' vertaler. Bij een 
onderzoek ligt het echter anders; de logopedist is bij 
de interactie aanwezig (en draagt de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het 
type spraak/taalstoornis), maar het is het de tolk die 
taaluitingen verzamelt en, onder leiding van de 
logopedist, specifieke tests afneemt. 
Wie tests afneemt moet kunnen werken volgens een 
bepaald protocol en zal daarin specifiek getraind 
moeten worden. In deze context krijgt de tolk echter 
meer weg van een adviseur, die de onderzoeker bij
staat in het vergelijken van de bij de cliënt waargeno
men linguïstische en communicatieve patronen met 
datgene wat cliënten met een vergelijkbare linguïs
tische en culturele achtergrond laten zien. De logo
pedist behoudt niettemin de uiteindelijke verant
woordelijkheid voor het proces, de diagnose en het 
behandelplan. 

Wat de tolk moet weten en kunnen 
Om een optimale bijdrage te kunnen leveren moeten 
tolken die met logopedisten samenwerken beschik
ken over bepaalde competenties op taalgebied en 
kennis over cultuurverschillen. 

Taal 

Wat de taal betreft moet de tolk zeer goed thuis zijn 
in alle aspecten van beide talen en deze ook kunnen 
lezen en schrijven. En behalve dat de tolk twee talen 
goed moet kennen, moet hij in staat zijn de achter
liggende bedoeling van een taaluiting uit de ene taal 
zeer snel te vertalen naar de andere. De methode van 
tolken die bij de interactie tussen een logopedist en 
een cliënt of familie wordt gebruikt is die van het 
consecutief vertalen: de boodschap wordt in de ande
re taal vertaald na de oorspronkelijke boodschap. In 
andere situaties wordt simultaan vertaald; daarbij 
vertaalt de tolk op het moment zelf waarop de bood
schap in de oorspronkelijke taal wordt uitgesproken. 
Kennis van het specifieke vakjargon is van belang. 
Als er geen equivalent bestaat in de andere taal, 
zullen termen moeten worden omschreven. 

De tolk moet gesproken taal kunnen opschrijven, 
maar sommige talen bestaan misschien niet in 
geschreven vorm. Een letterlijke vertaling van het 
gezegde kan nodig zijn. Kennis van de grammatica en 
de fonologie van elke taal en de mogelijk invloed van 
de ene op de andere taal is ook van groot belang. De 
logopedist zal moeten afgaan op de informatie van 
de tolk over de taaipatronen van de cliënt. De tolk 
moet daarom verstand hebben van de grammatica 
en de ontwikkeling van een taal en van de invloed 
die twee talen op elkaar kunnen hebben. Het gaat 
daarbij niet alleen om de verbale communicatie; de 
tolk moet gevoelig zijn voor de non-verbale commu
nicatie die voor misschien wel 70-80 procent bij
draagt tot het succes van de interactie. Een tolk moet 
met gemak heen en weer kunnen springen tussen de 
verbale en non-verbale wereld. In sommige culturen 
geven vrouwen en mannen elkaar niet de hand, 
in andere wordt als teken van respect oogcontact ver
meden, of is lachen een teken dat iemand zich opge
laten voelt en niet van pret. 

Cultuur 
Op cultureel vlak moet de tolk goed op de hoogte 
zijn van de gewoontes in beide culturen, ideeën over 
medische zaken en opvoedingspraktijken, gezinsver
houdingen, verwachtingen ten aanzien van het 
onderwijs en een zeker inzicht hebben in diverse 
handicaps en hun invloed op de gezondheid en de 
ontwikkeling. In sommige culturen heeft elk van 
de ouders bijvoorbeeld een strak omschreven rol: de 
moeder is in eerste instantie belast met het groot
brengen van het kind, terwijl de beslissing over een 
mogelijke behandeling en het vervolg daarop is voor
behouden aan het gezinshoofd. In andere gevallen 
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kan een door een mannelijke specialist verstrekt 

advies zwaarder wegen dan dat van een vrouwelijke 

specialist. Het stellen van persoonlijke vragen is mis

schien niet passend zolang iemand zich nog niet erg 

op zijn of haar gemak voelt. In andere situaties zal 

advies makkelijker worden geaccepteerd van een 

oudere persoon. Als de tolk ouder is dan de logo

pedist, stelt de familie misschien meer vertrouwen 

in de tolk dan in de logopedist. 

In sommige culturen voeren ouders hun kinderen, 

ook al kunnen ze al zelf eten. Of kinderen krijgen spe

ciale porties, in plaats van dat ze mogen nemen wat 

en hoeveel ze willen. Sommige ouders zullen van hun 

kinderen geen complete zinnen verwachten tot ze 

wat ouder zijn en weer andere ouders zien de nood

zaak niet in van het belang van een goede interactie 

met hun kind, want dat kan toch nog niet 'praten'. 

De rol van de tolk kan lastig zijn, omdat die rol niet in 

elke situatie gelijk is. Hoewel de tolk boodschappen 

exact en nauwgezet dient te vertalen, moet zijn ken

nis over de twee culturen en talen bij de uitvoering 

van het werk gewaardeerd worden. De tolk fungeert 

als culturele makelaar en zijn rol hoeft niet steeds 

neutraal te zijn. Zijn rol en verantwoordelijkheid in 

een bepaalde situatie moet daarom duidelijk worden 

afgebakend. 

H e t proces in goede banen leiden 

Het beheersen van twee talen en een opleiding tot 

tolk maken iemand nog niet geschikt om op te treden 

in alle denkbare situaties die de diensten van een 

tolk vereisen. Het maakt verschil of je met een tolk 

werkt ten behoeve van bijvoorbeeld een logopedisch 

onderzoek of in een rechtszaak. De principes mogen 

deels dezelfde zijn, maar in elke situatie geldt weer 

een ander protocol en is kennis vereist van de speci

fieke terminologie. Ieder die met een tolk werkt dient 

steeds weer voldoende tijd in te ruimen voor voorbe

reiding en instructie. Verder moet de logopedist aan

wezig blijven als de tolk contact heeft met de cliënt 

en er moet tijd worden uitgetrokken voor een na

bespreking. Dit proces, aangeduid als 'Briefing, 

Interaction, and Debriefing' (BID), wordt gedetailleerd 

behandeld in Langdon & Cheng (2002) en Langdon 

(2002). Hieronder volgen een paar specifieke suggesties. 

• Zorg dat de logopedist altijd ruim tijd heeft voor 

een gesprek vooraf en achteraf; met de tolk, zelfs 

als zij als t eam al eerder hebben samengewerkt; 

• Train in gedragscodes en vertrouwelijkheid; 

• Ken speciale diploma's toe, als professionele erken

ning. 

De volgende suggesties zijn afkomstig van tolken die 

hebben gewerkt met logopedisten om het proces in 

goede banen te leiden: 

• Leg helder en precies uit wat wordt bedoeld; 

• Geef blijk van empathie, geduld en vakkennis; 

• Leg de nadruk op wat de cliënt goed kan; 

• Verwacht niet dat de tolk uit eigen beweging 'her-

vertaalt', als iets niet duidelijk is overgekomen. 

De tolk fungeert als 

culturele makelaar en 

zijn rol hoeft niet steeds 

neutraal te zijn. 

Suggesties 
Enige suggesties voor instellingen die tolken inzetten 

om samen te werken met logopedisten: 

• Zorg voor training in het protocol dat wordt toege

past bij het beoordelen van en werken met cliënten 

met verschillende spraak-, taal- en communicatie

ve stoornissen; 

• Leer de tolk het gebruik van specifieke vaktermen; 

• Oefen in het werken met cliënten van specifieke 

leeftijden; 

• Train in het afnemen van specifieke tests en het 

noteren van de score; 

In sommige culturen geven 

vrouwen en mannen elkaar 

niet de hand, in andere 

wordt als teken van respect 

oogcontact vermeden, of is 

lachen een teken dat iemand 

zich opgelaten voelt en niet 

van pret. 
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Suggesties voor de logopedist en de tolk als team: 

• Laat je t rainen in het effectief gebruik maken van 

de aanwezigheid van een tolk; 

• Zorg voor een goede verstandhouding met de ouder 

of het familielid; 

• Houd rekening met de cultuurgebondenheid van 

ideeën; 

• Controleer of een en ander begrepen is; 

• Richt informatie rechtstreeks tot de ouder of het 

familielid; 

• Wees gevoelig voor verbale en non-verbale 

communicatie; 

• Werk volgens het 'BID'-proces; 

• Houd vast aan ieders specifieke rol; 

• Vraag de ouder of het familielid de gesprekssessie 
te evalueren; 

• Blijf je bijscholen; 

Vooral waar dat van vitaal belang is, zoals in een 

medische, paramedische of juridische context, dient 

de voorname rol van de tolk in het overbruggen van 

de communicatiekloof tussen mensen uit verschillen

de talen en culturen te worden erkend. Als er niet op 

adequate wijze interactie tot stand gebracht wordt, 

lopen wij het risico van een verkeerde diagnose, met 

soms verstrekkende gevolgen. In dit korte artikel zijn 

suggesties gepresenteerd, die in ieder land kunnen 

worden opgevolgd waar mensen die verschillende 

talen spreken met elkaar in aanraking komen. 
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ARTIKELEN 

IMPLEMENTATIE VAN HANDELINGSGERICHTE 

DIAGNOSTIEK BINNEN VERANDERENDE 

SCHOOLORGANISATIES EN - CULTUREN 

Inge van Kampen en Clemens Manders 

Samenvatting 
In dit artikel geven wij de achtergronden van handelingsgerichte diagnostiek weer, en het imple
mentatieproces daarvan. Het is een beknopte samenvatting van een proces van 3 jaar binnen een 
veranderende organisatie. Wij hebben ervoor gekozen om in dit artikel vooral onze eigen ervaringen 
weer te geven. Handelingsgerichte diagnostiek wordt in een breder kader gezet, namelijk binnen het 
geheel van planmatig en handelingsgericht werken. Vervolgens wordt dit in relatie gebracht met 
consultatieve leerlingbegeleiding. 

Inleiding 
Eind jaren negentig werd het voornemen van de 
rijksoverheid om de leerlinggebonden financiering in 
te voeren steeds duidelijker. Om de expertise veilig te 
stellen werd besloten tot samenwerkingsverbanden. 
De samenwerking tussen scholen zou middels de vor
ming van Regionale Expertise Centra worden verwe
zenlijkt. Onafhankelijke toelaatbaarheidsdiagnostiek 
zou een taak worden van het Regionaal Expertise 
Centrum. De losgekoppelde handelingsgerichte dia
gnostiek zou een primaire verantwoordelijkheid blij
ven van de scholen. 
De drie Utrechtse openbare scholen voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs aan slechthorende 
kinderen en kinderen met ernstige spraak- /taal-
moeilijkheden en de Amersfoortse neutraal bijzonde
re school voor speciaal onderwijs aan slechthorende 
kinderen preludeerden op deze landelijke ontwikke
ling door te besluiten tot een bestuurlijke federatie 
en een verandering van organisaties. De missie van 
de nieuwe organisatie werd als volgt geformuleerd: 

'Versterking en kwaliteitsverbetering van onderwijs en 
dienstverlening aan kinderen en jongvolwassenen met 
auditief-Zcommunicatieve problemen in de regio 
Midden Nederland'. 

Naast een nieuwe naamgeving, Auditief 
Communicatief Centrum (ACC), ontstond ook een 
nieuwe cultuur. Het ging erom om met behoud van 
autonomie het beste uit de scholen naar voren te 
halen en elkaar te inspireren. 
De beoogde cultuur van ACC werd gekenmerkt door 
opbrengstbewustzijn. In haar functioneren wordt zij 
gekenmerkt als een lerende organisatie. 

Toen per één augustus 1998 de Wet op Expertise 
Centra van kracht werd, kreeg ACC een pilot in het 
kader van de ontwikkeling van de leerling gebonden 
financiering, waarvan de handelingsgerichte dia
gnostiek een onderdeel was. ACC streeft naar een cul
tuurverandering in de begeleiding van leerlingen. Er 
is gekozen voor een expliciet planmatige werkwijze. 

gericht op handelen. 
In oktober 2000 is de start. De werkzaamheden 
waren: voorbereidingen treffen om beleidsuitgangs
punten met betrekking tot handelingsgerichte dia
gnostiek vast te kunnen stellen; het in kaart brengen 
van de ondersteuningswensen van de locaties; 
inhoud geven aan studiedag(en). Aan de hand van 
een aantal markeermomenten schetsen wij de ont
wikkelingen van de afgelopen 3 jaar en de gevolgen 
daarvan. 

Het 'nieuwe' en 'wat hebben we al?' 
De achtergrond van het 'nieuwe' denken en planmatig 
en handelingsgericht werken 
Het begrip handelingsgerichte diagnostiek stamt uit 
het begin van de jaren negentig en is binnen het 
onderwijsveld en de pedagogiek gemeengoed gewor
den. Een onafhankelijke indicatiestelling voor ouders 
(en school) van een kind met onderwijsbelemmerin-
gen was het doel. Dat is de slagboomdiagnostiek voor 
het SBO. 

Het onderzoek diende geprotocolleerd, transparant 
en niet persoonsgebonden te verlopen. Men wilde 
tevens adviezen geven voor het toekomstig handelen 
ten behoeve van het kind. 
In het denken over pedagogische diagnostiek ont
stond het besef, dat begeleidingsonderzoek van een 
kind in de school in de eerste plaats ten dienste moet 
staan van het ondersteunen van de 
leerkracht/logopedist met zijn werkprobleem, en dat 
er niet meer primair wordt gesproken over het pro
bleem van de leerling. ACC wilde de code 'we doen bij 
ieder kind een volledig diagnostisch onderzoek' ver
anderen in 'we doen in principe geen onderzoek, ten
zij de te verzamelen gegevens van invloed kunnen 
zijn op de advisering of de handelingsplanning'. 
Daarnaast werd in het onderwijs het begrip adaptief 
onderwijs geïntroduceerd. Het idee is om de onder
wijskundige en pedagogische begeleiding af te stem
men op de mogelijkheden en ontwikkelingskansen 
van ieder individueel kind. Het toenemend accent op 
een individuele benadering van de kinderen vereist 
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We moeten beseffen dat 

scholen en diensten soms 

een beperkte verande

ringscapaciteit hebben. 

het steeds meer werken met handel ingsplannen. 

In een later s tadium leidde de Wet op de 

Leerlinggebonden Financiering ertoe, dat voor ieder 

kind een handelingsplan gemaakt moet worden in 

overeenstemming met de ouders. 

Gezien deze ontwikkelingen achtten wij het metho

disch (planmatig, persoonsonafhankelijk en transpa

rant) werken gecombineerd met het werken met han

del ingsplannen als at t i tude voor alle medewerkers 

binnen ACC zo essentieel, dat we besloten in eerste 

instant ie de - bredere en discipline overstijgende -

term 'planmatig en handelingsgericht werken' in te 

voeren. 

Inventarisatie van wat er al is 

Eén van onze eerste acties was om alle locaties te 

bezoeken. Hierbij hadden we vier doelen: 

a. nagaan in hoeverre het begrip planmatig en han

delingsgericht werken bij de locaties al leefde. Op 

alle locaties bleek men heel bewust met dit proces 

bezig te zijn. Het werken met protocollen verschil

de. Zo was een van de scholen al jarenlang heel 

intensief bezig met de relatie tussen ouders en 

de school. Op een andere locatie viel het op, dat 

de cyclus van methodisch werken expliciet als uit

gangspunt gebruikt werd; 

b. een databank opzetten van goed werkende proto

collen, zodat men van elkaar zou kunnen profite

ren. Iedereen hoeft immers niet zelf het wiel uit te 

vinden; 

c. een of tweemaal per jaar een uitwisseling te heb

ben met contactpersonen van alle locaties om onze 

producten en nieuwe ontwikkelingen te bespreken; 

d. ondersteuning bieden bij het implementatieproces. 

Er zou behoefte kunnen zijn aan extra expertise in 

de vorm van verder onderzoek, voorlichting en/of 

scholing. 

In de vervolggesprekken bleek dat iedere locatie, 

naast datgene wat al goed liep, zijn eigen knelpunten 

had. In groepen gerangschikt gaat het om knelpunten 

ten aanzien van: 

i. specifiek planmatig en handelingsgericht werken: 

het maken van groepsplannen; training van speci

fieke vaardigheden zoals gesprekstechnieken; beter 

evalueren van handel ingsplannen; 

2. het specialisme esm/sh: borging (vastlegging van 

onze expertise); 

3- de omgang met pubers: meer expertise aangaande 

pubers en gezinnen met pubers; 

4- de vereisten van de wet: meer inzicht in de defini

tie van wettelijke kaders; observatiefase beter aan 

laten sluiten op de eisen van de wet; schriftelijk 

vastleggen van de ACC-visie op ouders, zowel 

ethisch als in relatie tot de vereisten van de wet; 

5- de continuïteit: aandacht voor een doorgaande 

leerlijn van speciaal onderwijs naar voortgezet 

speciaal onderwijs. 

Concreet aan de slag 

Planmatig en handelingsgericht werken: 

'werk in uitvoering' 

We vonden het belangrijk aan de weg te t immeren 

met het begrip planmatig en handelingsgericht wer

ken. We kozen voor een studiedag voor alle mede

werkers. Op een vorige studiedag was handelings

gerichte diagnostiek het t hema van de hoofdlezing. 

Het thema werd nu 'werk in uitvoering'. De volgende 

sprekers werden uitgenodigd: Bas de Koning, direc

teur van een schoolbegeleidingsdienst, en Wim 

Meijer, wetenschappelijk medewerker aan de 

Rijksuniversiteit te Groningen. Hij heeft veel ervaring 

met leerlingenbegeleiding en daar ook zijn eigen 

visie over ontwikkeld. 

Aan alle locaties werd bovendien een reader aan

geboden, met daarin artikelen, een verslag van onze 

werkzaamheden, en een aantal geleverde protocollen. 

Casus handelingsgerichte diagnostiek 

Om ervaring op te doen met het implementatieproces 

van handelingsgerichte diagnostiek besloten we in 

een van de locaties tot een proefcasus. Volgens de 

exacte methodiek van handelingsgerichte diagnos

tiek zou een kind worden begeleid. In deze proef 

hebben wij ervaren, dat de strikte procedure van 

de handelingsgerichte diagnostiek ingewikkeld en 

tijdrovend is. Het nadeel ervan is, dat er slechts een 

beperkt aantal kinderen uitvoerig multidisciplinair 

besproken kan worden. 

De contactpersonengroep 

In een bijeenkomst met alle contactpersonen bespra

ken we de achtergrondgedachte van planmatig en 

handelingsgericht werken. We hadden gelegenheid 

om elkaar te informeren waar we in de locaties al 

mee bezig waren. Daarover konden we elkaar bevra

gen. We kwamen tot de conclusie dat het planmatig 

en handelingsgericht werken op alle locaties duide

lijk in ontwikkeling was. Met het oog op het maken 

van handel ingsplannen vonden we het noodzakelijk 

om op korte termijn door te gaan met het maken van 

groepsplannen - alleen: hoe? Daartoe werd Wim 

Meijer weer uitgenodigd. Met het verzoek ons te 

adviseren, s tuurden we hem een try-out van een 

groepsplan. 

In een volgende bijeenkomst van de contactpersonen 

kwamen twee locaties met een uitvoerig verslag van 

wat er in de betreffende school gebeurd was ten aan

zien van handelingsgerichte diagnostiek. Een school 

kwam met het verslag van een uitgewerkte casus 

waarin weergegeven werd hoe men heeft gehandeld 

bij het op proef toelaten van een kind. Het doel van 

deze toelating was om te kijken of het kind op deze 

school op zijn plaats was. Men was over deze handel

wijze tevreden gelet op de t ransparant ie van het pro

ces, maar ook over de wijze waarop ouders hier nauw 

bij konden worden betrokken. Het kind werd uitein

delijk afgewezen. De ouders hebben het hele denk

proces mee kunnen maken. Daardoor konden zij zelf 

inzien, dat een plaatsing in deze locatie voor hun 

10 | V H Z JAARGANG 4 4 NUMMER 4 DECEMBER 2 0 0 3 



Implementatie van handelingsgerichte diagnostiek binnen 
veranderende schoolorganisaties en - culturen 

kind niet de meest optimale zou zijn. Een andere 
school kwam met een totaaloverzicht van alle groeps-
plannen. In het volgende schooljaar werden deze als 
basisplannen genomen, die in de loop van het jaar 
werden bijgesteld en verfijnd. 

Consultatieve leerlingbegeleiding 
in 1996 kwam Meijer met het model consultatieve 
leerlingbegeleiding. Consultatieve leerlingbegelei
ding wordt vooral toegepast om de leerkracht te 
begeleiden. Bij consultatieve leerlingbegeleiding 
wordt onderscheid gemaakt tussen het werken met 
directe- en indirecte factoren. Directe factoren zijn in 
de klas te beïnvloeden, zoals het pedagogisch klimaat 
in de groep. Indirecte factoren hangen mogelijk wel 
samen met de problemen maar liggen buiten de com
petentie van de leerkracht, zoals een onrustige 
gezinssituatie. Met deze laatste factoren dient men 
zeker rekening te houden, maar men kan ook beslui
ten de interventies in eerste instantie te richten op 
de directe factoren. Hier kan je immers vanuit de 
school gezien het makkelijkst greep op krijgen. Aan 
de kant van de leerling kan gekeken worden naar fac
toren als taakaanpak en strategie. Aan de onderwijs-
kant gaat het om de taak en de instructie, maar ook 
om zaken als competentiebeleving, autonomie en 
relatie. 
Het idee van consultatieve leerlingbegeleiding als 
begeleidingsvorm van leerkrachten sprak ons aan. 
We wilden dan ook meer weten over de ervaring die 
hiermee elders in het land is opgedaan en gingen op 
zoek naar instanties die ons verder zouden kunnen 
helpen. 
Nieuw voor de aan de scholen verbonden pedagogen 
is een met consultatieve leerlingbegeleiding verge
lijkbaar protocol. 

Synthese planmatig en handelingsgericht werken en 
consultatieve leerlingbegeleiding? 
Voor orthopedagogen en internbegeleiders is een stu
diedag georganiseerd. Marja van Duin van het 
Consent Onderwijsbegeleiding en Innovatie te 
Roermond wees op de noodzaak om handelingsge
richte diagnostiek en consultatieve leerlingbegelei
ding tot een synthese te bewerken. Dit is in een 
model verwerkt. Enerzijds worden leerkrachten 
ondersteund met consultatieve leerlingbegeleiding, 
anderzijds wordt de expliciete handelingsgerichte 
diagnostiek toegepast als dat nodig is en er verder 
multidisciplinair over het kind gesproken moet wor
den. 

Oogst en vervolg 
Drie jaar later constateren we het volgende: 

Veranderingsprocessen 
Al of niet opgelegde veranderingen zijn ingrijpend 
voor medewerkers. Ze kosten tijd en geld, en kunnen 
niet onder druk gebeuren. Alle locaties hebben hun 
eigen tempo en maken hun eigen keuzes. We moeten 
beseffen, dat scholen en diensten soms een beperkte 
veranderingscapaciteit hebben en hun prioriteiten 
elders (moeten) leggen. 
Daarnaast heeft de voortrekker van vernieuwing zelf 
ook tijd nodig om de markt op te gaan en zich te ver
diepen in het aanbod. Ook dien je je voortdurend op 
de hoogte te stellen van wat zich in het land afspeelt 
rond dit thema. Bovendien is de vertaalslag naar de 
praktijk soms moeilijk door de veelheid van informa
tie die geboden wordt, bijvoorbeeld door de wegberei
ders. Hoe en op welke manier bied je gedoseerd en 
overzichtelijk informatie aan de achterban aan? 
Informatieverstrekking is essentieel gebleken. 

Het contact met ouders is 
onontbeerlijk. 
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Informatie over de 
auteurs 

Inge van Kampen werkt 
als orthopedagoog op één 
van de scholen van de 
Koninklijke Auris Groep. 
Daarnaast is zij voor een 
aantal uren betrokken bij 
de afdeling Onderzoek, 
Ontwikkeling en 
Ondersteuning bij dezelf
de organisatie. 

Clemens Manders is werk
zaam als medewerker van 
de afdeling Onderzoek, 
Ontwikkeling en 
Ondersteuning van de 
Koninklijke Auris Groep. 

Correspondentieadres: 
Koninklijke Auris Groep 
Postbus 808 
2800 AV Gouda 

Planmatig en handelingsgericht werken 
We zijn van mening dat het idee van planmatig en 
handelingsgericht werken vooral sterk tot uiting is 
gekomen in zoverre er nu, meer dan voorheen, proto
collen en goed uitgeschreven handelingsplannen in 
de scholen in omloop zijn. Er is hiernaast een groei
end besef van alle disciplines binnen de locaties om 
onderzoek alleen dan te doen wanneer dit gegevens 
op kan leveren voor het concrete handelen. 
Met nadruk willen wij hierbij het voordeel van trans
parantie accentueren. Dat is belangrijk, zodat ouders 
bij het werken met hun kinderen betrokken worden. 
Hoewel planmatig en handelingsgericht werken 
soms vragen oproept omdat 'handelingsgericht' en 
'werken' dubbelop klinkt, zijn we blij met deze zegs
wijze. Die term is bij ons een overkoepelend begrip 
geworden, losgekoppeld van specifieke disciplines. 
Handelingsgerichte diagnostiek alleen koppelt men 
al heel gauw aan pedagogisch-psychologisch onder
zoek, terwijl de attitude om volgens protocollen en 
met handelingsplannen te werken voor iedereen 
essentieel is. 
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Handelingsgerichte diagnostiek 
De proefcasus laat zien hoe intensief het werken vol
gens het officiële model van handelingsgerichte dia
gnostiek is. Het contact met ouders is onontbeerlijk. 
We vroegen we ons af of het niet beter zou zijn gefa
seerd te werk te gaan. Dat zou in sommige gevallen 
aanzienlijk efficiënter kunnen zijn, omdat mogelijke 
problemen verwant aan de onderwijssetting als 
zodanig eerst onder ogen genomen kunnen worden. 
De consultatieve leerlingbegeleiding bleek een 
vondst. Leerlingbegeleiding dient naar onze overtui
ging te bestaan uit zowel handelingsgerichte dia
gnostiek als consultatieve leerlingbegeleiding. De 
insteek kan dan zijn: eerst kijken wat er binnen de 
groep te verbeteren valt, dan pas het multidisciplinai
re team inschakelen! 

Meijer en Arnold (2003) stellen dat de setting waarin 
gewerkt wordt, consequenties heeft voor 'hoe de leer
lingbegeleiding zo kan worden ingericht dat het 
traject zowel vanuit het diagnostisch oogpunt als 
vanuit begeleidingsoogpunt optimaal verloopt'. Zij 
geven aan dat het om een contextspecifieke discussie 
gaat, dus niet over de vraag of handelingsgerichte 
diagnostiek beter is dan consultatieve leerling
begeleiding. 
Hierin herkennen wij ons. Inmiddels is de organisatie 
ACC namelijk opgegaan in het grotere geheel van de 
Koninklijke Auris Groep. Hierdoor is alles weer 
anders geworden. Het zou een slechte zaak als we in 
een methodendiscussie 'consultatieve leerlingbege
leiding versus handelingsgerichte diagnostiek' zou
den belanden. Het is nu zaak om te streven naar een 
visie omtrent leerlingenzorg binnen Auris. Dan pas 
kunnen er keuzes gemaakt worden over wie wat doet 
en hoe. Wel een uitdaging om verder te gaan. 
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Onderzoeker Theo van Eldik: 

'31 PROCENT VAN DE JONGEREN MET 

PSYCHISCHE OF GEDRAGSPROBLEMEN 

KOMT NIET BIJ HULPVERLENERS TERECHT' 

Peter van Veen, lid van de redactie 

In een recente studie van de Koninklijke Effatha Cuyot Groep zijn 202 slechthorende en dove 
jongeren van 11 tot 18 jaar bevraagd naar hun psychisch welbevinden. Ook is daarover informatie 
verzameld bij ouders en docenten. Onderzoeker Theo van Eldik: 'Het blijkt dat, ongeacht de type 
informant, slechthorende en dove jongeren twee maal vaker aanzienlijke of ernstige problemen 
hebben in vergelijking met horende jongeren. De overeenkomst in beoordeling over het psychisch 
welbevinden van de individuele jongeren is het grootste tussen moeders en docenten en tussen 
jongeren en docenten. 31 procent van de jongeren met deze problemen komt niet bij de hulp
verleners terecht.' Van Eldik beveelt dan ook aan om een protocol 'signalering & verwijzing' te ont
wikkelen, waarbij onder meer gedacht kan worden aan periodieke screening van jongeren en een 
begeleidings-Zbehandelingsroute. 

Meestal wordt informatie over het psychisch wel
bevinden van slechthorende en dove jongeren verza
meld via ouders of leerkrachten en niet bij de jonge
ren zelf. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. 
'Allereerst is het vaak nog steeds zo dat de communi
catie tussen horenden en slechthorenden en doven 
moeizaam verloopt, zowel via woord, gebaar als via 
geschreven taal. Een tweede reden is dat er nauwe
lijks geschikte meetinstrumenten voorhanden zijn 
om jongeren over hun psychisch welbevinden te 
bevragen', zet Van Eldik uiteen. 
Puntsgewijs somt de onderzoeker op hoe verschillend 
mensen tegen de problemen van jongeren aankijken. 
'Moeders lijken vooral gevoelig te zijn voor de emo
tionele problemen van hun kind, problemen die over 
het algemeen minder direct waarneembaar zijn. 
Vaders rapporteren daarentegen eerder gedrag waar
van de omgeving last heeft, zoals vechten, druk doen, 
liegen en stelen. Ook leerkrachten melden vooral pro
blemen die zichtbaar zijn. 'Van Eldik denkt dat ze dit 
noemen omdat zulk gedrag (zoals: druk doen, ruzie 
met klasgenootjes, aandacht er niet bij hebben) het 
klassengebeuren nadelig beïnvloedt. Hij vervolgt: 
'Groepsbegeleiders, die over het algemeen minder 
problemen dan ouders rapporteren, melden hoofdza
kelijk sociale problemen, zoals teruggetrokken en 
agressieve gedragsuitingen. Hoewel de rapportage 
van de informanten dus verschillend is, lijkt dit voor
namelijk iets te zegen over de informant zelf en de 
situatie waarin de jongere gezien en meemaakt 
wordt. Mijn conclusie is: elke informant geeft zinvolle 
informatie en ik vind dat als het mogelijk is van 
meerdere personen informatie over het psychisch 
welbevinden verzameld moet worden. Zo krijg je een 
goed beeld van de jongere in kwestie.' 

VHZ JAARGANG 44 NUMMER 4 DECEMBER 2003 | 13 

Beduidend meer problemen 
Slechthorende en dove jongeren hebben beduidend 
meer problemen dan jongeren van de horende norm-
groep. Percentages zijn twee tot drie maal hoger dan 
in de normgroep (zie Tabel ï). Sociale Problemen, op 
basis van de rapportage van de jongeren, moeders en 
vaders, zijn bijna vier tot zes maal hoger dan in de 
normgroep. Jongeren rapporteren de minste 
Aandachtsproblemen, vaders nemen de minste pro
blemen waar voor Teruggetrokken gedrag en 
Lichamelijke Klachten, moeders rapporteren de min
ste Denkproblemen. Docenten rapporteren duidelijk 
de meeste problemen in Delinquent Gedrag. 
Onafhankelijk van de informant heeft op basis van 
de score voor Totale Problemen, die een indicatie 
geeft van de mate van problemen, één op de drie tot 
vier jongeren aanzienlijke/ernstige problemen. 

'Moeders lijken vooral 
gevoelig te zijn voor de 
emotionele problemen van 
hun kind, problemen die 
over het algemeen minder 
direct waarneembaar zijn.' 

Schalen Jongeren Moeders Vaders Docenten Normgroep 

Totale Problemen 
Internaliseren 

Externaliseren 

Teruggetrokken 
Lichamelijke Klachten 

Angstig/Depressief 

Sociale Problemen 
Denkproblemen 

Aandachtsproblemen 

Delinquent Gedrag 

Agressief Gedrag 

36.6 
42.1 

28.2 

11.4 

10.9 

17-3 

18.3 

1 5 8 

7-9 

9-4 
10.9 

38.5 

35-4 

35-4 

9-2 

10.0 

14.6 

28.5 

7-7 
13.1 

8.5 
13.1 

25.8 

2 4 7 

28.1 

5.6 
34 

10.1 

18.0 

9 . 0 

10.1 

3-4 
11.2 

37-1 

333 
2 9 . 6 

6.9 
11.9 

157 

15-7 

11-9 

8.8 

15.1 

11.9 

17 

17 

17 

5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 

Tabel 7. Vóórkomen van problemen volgens jongeren, moeders, vaders en docenten. 



INTERVIEW 

'Het is zo dat lang niet 
altijd onderkend wordt 
dat er sprake is van 
problemen. Dit zou 
kunnen komen omdat 
we de problemen niet 
of onvoldoende kunnen 
vaststellen.' 

Theo van Eldik: 'De rol van docenten is onontbeerlijk, omdat uit dit 
onderzoek blijkt dat zij goede signaleerden zijn.' 

Van Eldik heeft op een aantal punten onderzocht of 
er een verband is met de mate van 
emotionele/gedragsproblemen. Het gaat om de vol
gende aspecten: geslacht (jongens versus meisjes), 
ernst van het gehoorverlies (slechthorend versus 
doof), intelligentieniveau (laag versus hoog, op basis 
van intelligentietests/oordeel van de psycholoog) en 
schooltype (dovenschool, slechthorendenschool, regu
liere school) en hulpstatus (geen hulp gehad versus 
wel hulp gehad het jaar voorafgaand aan het onder
zoek). De onderzoeker licht de resultaten toe: 'Wat 
betreft de rapportage van de jongeren, moeders en 

docenten komen duidelijke verschillen naar voren: 
jongeren die hulp hebben gehad, hebben duidelijk 
meer problemen dan jongeren die geen hulp hebben 
gehad. Meisjes melden zelf vooral internaliserende 
problemen (problemen die jezelf ervaart, red.) en de 
jongens rapporteren vooral delinquent gedrag. 
Docenten rapporteren vooral voor jongens meer 
extemaliserende problemen (problemen die anderen 
ervaren, red.) dan voor meisjes. Dove jongeren zelf 
rapporteren duidelijk meer externaliserende proble
men dan slechthorende jongeren rapporteren. 
Docenten melden duidelijk meer delinquent gedrag 
bij dove jongeren.' 

Met betrekking tot het intelligentieniveau heeft Van 
Eldik de volgende resultaten gevonden: Jongeren die 
minder intelligent zijn rapporteren duidelijk meer 
sociale problemen dan de jongeren die een hoger 10 
hebben. Moeders rapporteren juist meer externalise
rende problemen voor jongeren met een lager 10 en 
docenten rapporteren geen verschillen tussen jonge
ren met een minder hoog IQ en een hoog IQ. Wat 
schooltype betreft blijkt dat jongens van de doven
school zelf de meeste problemen rapporteren in ver
gelijking met jongens van de slechthorendenschool 
en reguliere school. Meisjes van de reguliere school 
melden duidelijk minder problemen dan de meisjes 
op de dovenschool en de slechthorendenschool. 
Moeders rapporteren geen verschil in problemen tus
sen de jongens van de dovenschool, de slechthoren
denschool en de reguliere school. Meisjes van de 
slechthorendenschool hebben duidelijk de meeste 
problemen, vinden de moeders. Volgens docenten 
hebben de jongens op de dovenschool de meeste pro
blemen en de meisjes op de reguliere school de min
ste problemen. 

Weinig vraag naar hulp 

Het blijkt dat weinig jongeren met problemen hulp 
zoeken. Er zijn verschillende factoren die dit geringe 
percentage kunnen verklaren. Van Eldik: 'Ten eerste is 
het zo dat lang niet altijd onderkend wordt dat er 

Vragenlijst voor slechthorende en dove jongeren 

Om te kunnen voorzien in de mogelijkheid zelf een oordeel te geven over het psychisch welbevinden is 
recent een poging ondernomen om een geschikte vragenlijst te construeren voor dove (en slechthorende) 
jongeren. In een eerste onderzoek van Van Eldik (2001) is een bewerking van de Youth Self Report (YSR) 
aan 38 normaal intelligente dove jongeren van n-18 jaar van de Effatha Cuyot Groep te Zoetermeer, voor
gelegd. Daaruit kwam naar voren dat de bewerking van de YSR geschikt is voor afname bij dove jongeren. 
De gemiddeld invulti jd van de YSR was met ca. 33 minuten zeer acceptabel (horende jongeren ca. 20 minu
ten). Er bleek geen verband tussen het intelligentieniveau/leesniveau en de tijdsduur van invullen en het 
aantal vragen/opmerkingen door jongeren is gemaakt. Op basis van dit onderzoek zijn verdere (tekstuele) 
aanpassingen voor de YSR gemaakt. De standaard YSR en de YSR-bewerking is ook bij horende jongeren 
afgenomen. De resultaten wezen uit dat de meting met de bewerkte YSR niet noemenswaardig afwijkt 
van de meting met de standaard YSR. Op basis van aanwijzingen van de horende jongeren is de lay-out 
van de YSR verder aangepast. 

In een recent onderzoek onder slechthorende en dove jongeren is de bewerkte YSR gebruikt. Tevens heb
ben ouders en docenten vergelijkbare meetinstrumenten ingevuld zodat een vergelijking van rapportages 
mogelijk is. 
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sprake is van problemen. Dit zou kunnen komen 
omdat we de problemen niet of onvoldoende kunnen 
vaststellen. Verder is van belang wie een rol speelt bij 
de zoektocht naar hulp. Zo is bekend dat bij jongere 
kinderen over het algemeen moeders de beslissende 
rol hebben. Bij oudere jeugd is de jongere zelf daar
voor de belangrijkste persoon, maar de praktijk leert 
dat jongeren minder snel daartoe overgaan. Voorts is 
het gevoel 'problemen te hebben' subjectief. Dit kan 
daarom zeker in de beginfase onderschat worden met 
als argument 'dat gaat wel over". Veelal wordt pas 
overgegaan tot hulp zoeken als de problemen blijven 
aanhouden of als een direct betrokkene zich ermee 
gaat bemoeien. Daarbij kunnen ouders of docenten 
de jongere aanmoedigen om toch eens een gesprek 
aan te gaan.' Na een korte denkpauze vervolgt hij: 
'Natuurlijk kan een, laat ik het maar een 'gekwalifi
ceerde derde' noemen, mede aan de hand van een 
vragenlijst ook een functie vervullen. Tenslotte heb
ben we te maken met marktwerking. Als er te weinig 
capaciteit is bij hulpverleningsinstellingen of als er 
sprake is van wachttijden kunnen mensen afhaken. 
Ook is het zo dat als er geen hulpverleningsinstelling 
in de buurt is mensen vaak afzien van hulp.' 

Uit het onderzoek van Van Eldik blijkt ondermeer dat 
ruim 31 procent van de jongeren, die aanzienlijke/ 
ernstige problemen rapporteren, geen contact heeft 
gehad met enige vorm van hulpverlening. Voor jon
geren met internaliserende problemen ligt dit per
centage zelfs op 38 procent. 'Het is aan te bevelen om 
deze jongeren te signaleren en bijtijds te verwijzen. 
Om hier handen en voeten aan te geven kan gedacht 
worden om een protocol 'signalering & doorverwij
zing' te ontwikkelen. Dit zou met name ontwikkeld 

kunnen worden binnen de scholen voor onderwijs 
aan doven en slechthorenden.' De onderzoeker denkt 
hierbij bijvoorbeeld aan periodieke screening van 
jongeren op basis van verschillende informanten 
(leerlingvolgsysteem, registratie, signalering), spreek
uren (preventie, consultatie), gespreksgroepen (pre
ventie, consultatie), counseling, doorverwijzing e.d. 
'De rol van docenten is onontbeerlijk, omdat uit dit 
onderzoek blijkt dat zij goede signaleerders zijn. In 
een dergelijk protocol moeten vanzelfsprekend ook 
jongeren, ouders en behandelaars betrokken worden. 
Voorts ligt het voor de hand dat het protocol instel-
lingsoverstijgend is.' 

Onderstaande publicaties over de 'Zelf in te vullen 
vragenlijst voor meisjes/jongens 11-18 jaar; voor 
slechthorende en dove jongeren' zijn te verkrijgen via 
de auteur, 079-3294632 of 
t.van.eldik@effathaguyot.nl. 

Slechthorenden en dove jongeren nader bekeken. 
Cijfers over psychisch welbevinden en gezinsstress. 
Onderzoek binnen de Koninklijke Effatha Guyot 
Groep en collega-instellingen. Zoetermeer: 
Koninklijke Effatha Guyot Groep (2003). 

Normgegevens van de YSR voor slechthorenden en 
doven. Zoetermeer: Koninklijke Effatha Guyot Groep. 
(2003). 

'Het is aan te bevelen om 
deze jongeren te signale
ren en bijtijds te verwij
zen. Om hier handen en 
voeten aan te geven kan 
gedacht worden aan een 
protocol.' 

Onderzoeksopzet 
Voor het onderzoek zijn twee doelen geformuleerd: 1) de tekstvertaling bezien op de gebruiksmogelijkhe
den voor slechthorende en dove jongeren en zonodig verdere (tekstuele) aanpassingen treffen; 2) vaststel
len van de emotionele/gedragsproblemen, zoals gerapporteerd door de jongeren, ouders en docenten; 3) 
vaststellen van overeenkomsten tussen de rapportages van jongeren, ouders en docenten; vaststellen van 
relevante kenmerken die verband houden met emotionele/gedragsproblemen. 
De doelpopulatie, dove en slechthorende jongeren binnen de Effatha Guyot Groep en van gelieerde scho
len/instell ingen voor slechthorende kinderen, omvatte 370 jongeren. De onderzoeksgroep omvatte 202 
jongeren, 111 jongens en 91 meisjes, in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. De gemiddelde leeftijd voor jongens en 
meisjes was respectievelijk 14,4 en 14,2 jaar. Het gehoorverlies is gemeten aan het beste oor (voor de fre
quenties 500, 1000, 2000 en 4000 Hertz) en varieerde van 25 decibel tot > 120 decibel: 92 jongeren zijn 
slechthorend (45.5%) en 110 jongeren zijn als doof aan te merken (54.5%). 

Van de 202 jongeren volgden 90 jongeren hoofdzakelijk onderwijs binnen de dovenscholen, 57 jongeren 
hoofdzakelijk binnen het onderwijs voor slechthorenden en 55 jongeren waren nagenoeg voltijds geïnte
greerd binnen het reguliere onderwijs Er wordt gesproken van 'hoofdzakelijk' omdat jongeren op enigerlei 
wijze, soms voor een gering aantal uren, ook in andere onderwijstypes participeren, en/of meer of minder 
ondersteund worden door ambulante onderwijsdiensten. Voor zover nagegaan kon worden kregen van de 
202 jongeren er 74 (36.6%) gedurende het jaar voorafgaande aan het onderzoek enige vorm van begelei
ding/hulp: door maatschappelijk werker, psycholoog, orthopedagoog of psychotherapeut of er was sprake 
van een (partt ime/ful l t ime) verblijf binnen een zorgvoorziening. De onderzoeksgroep is niet representa
tief voor de gehele populatie doven en slechthorenden van 11-18 jaar in Nederland, de uitkomsten zijn wel 
indicatief. 
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INTERVIEW 

Renée Heineman-Cosschalk en Toos Huting: 

O N D E R W I J S O P M A A T ; H O E D O E J E D A T I N E E N S C H O O L 

VOOR DOVE ÉN SLECHTHORENDE KINDEREN? 

W i l l e m Geur t s , l id van de redac t i e 

De nieuwe wetgeving rond leerlinggebonden financiering zet het speciaal onderwijs 

aan tot nadenken over kwaliteitsnormen. Maatwerk en adaptief onderwijs zijn sleutel

woorden. Wat is de consequentie voor het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen? 

De Dr. P.C. M. Bosschool in Arnhem doet ervaringen op in het leveren van onderwijs op 

maat. De eerste successen zijn merkbaar. Het toenemende niveau van geletterdheid bij 

leerlingen, minder ordeproblematiek en meer betrokkenheid van ouders. 

Toos Huting 

'Het is de bedoeling om 

een doorgaande lijn te 

ontwikkelen in de school, 

waar onderwijs op maat 

op adaptieve wijze wordt 

aangeboden.' 

'Kinderen willen in hun eigen tempo en op hun eigen 
niveau leren. Iedereen gelijktijdig identieke lesstof 
bieden betekent dat je kinderen tekort doet.' 
Orthopedagoge Renée Heineman schetst met deze 
heldere bewoordingen de motivatie bij de Dr. P.C.M. 
Bosschool om tot maatwerk over te gaan. De ingesla
gen weg vergt van leraren andere attitudes. Renée 
Heineman: 'Maatwerk lever je niet van de een op de 
andere dag. Dat vraagt een duidelijke beleidskeuze 
van de school. Die keuze dient vervolgens breed 
gedragen te worden door de medewerkers. Zij immers 
zijn de uitvoerders van het plan en zij zijn de eindver
antwoordelijken om aantoonbaar kwalitatief onder
wijs te laten zien.' 

Over de toekomstige ontwikkelingen is Heineman 
hoopvol gestemd. Volgens haar ontstaat er een gene
ratie dove en slechthorende kinderen, die al heel jong 
zelfstandig leren denken en implementeren in de 
voor hen meest toegankelijke taal. 'Het lees- en taal
onderwijs nemen een prominente plaats in om dit 
doel te bereiken. Zij zijn voorwaardenscheppend voor 
verdere cognitieve en sociale ontwikkelingen. Het is 
de bedoeling om een doorgaande lijn te ontwikkelen 
in de school, waar onderwijs op maat op adaptieve 
wijze wordt aangeboden', zegt Heineman, die mede
werkers aan de Dr. P.C.M. Bosschool ook begeleidt. 

De praktijk op de Dr. P.C.M. Bosschool 
In 1998 startte het vierjarig experiment 
'Dovenonderwijs in Oost Nederland' op de Arnhemse 
school en op de Enkschool in Zwolle. Locatieleider van 
de afdeling Huting: 'Bij de start is in Arnhem gekozen 
voor tweetalig onderwijs in geïntegreerde groepen 
met dove en slechthorende kinderen. Na bijna 5 jaar 
kan de Dr. P.C.M. Bosschool terugblikken op een suc
cesvol experiment; de resultaten leidden tot het 
besluit deze onderwijsvorm voort te zetten'. 

Een combinatie van dove kinderen, dove kinderen 
met Cl en slechthorende kinderen tot één groep met 
verschillende communicatiebehoeften maakt de 
groep complex. Echter, het feit dat genoemde groepen 
baat hebben bij zowel gebarentaal als het gesproken 

Nederlands, zorgt ervoor dat ze van eikaars communi
catiemogelijkheden kunnen leren en profiteren. 

Organisatie 

Heineman: 'Eén van de belangrijkste voorwaarden 
om effectief te kunnen differentiëren is dat kinderen 
zelfstandig kunnen werken en spelen. Zodra kinderen 
in zelfstandigheid bezig kunnen zijn kan de leer
kracht individuele aandacht geven en onderwijs op 
maat bieden.' 

Huting: 'Door de complexiteit van communicatie in 
het dovenonderwijs is er in het verleden bij de mees
te scholen gekozen voor klassikaal onderwijs. De 
gebrekkige woordenschat van de kinderen zette de 
leerkracht er toe aan veel te vertellen en klassikaal 
instructie te geven. De taalkeuze en wijze van com
municeren zijn altijd onderwerp van gesprek geweest 
en verschillen van school tot school.' 

'Het is relatief nieuw voor het onderwijs aan dove en 
slechthorende kinderen om adaptief te werken. 
Doordat de groepen steeds complexer worden en de 
verschillen tussen kinderen beter onderkend worden, 
is adaptief onderwijs een belangrijke werkvorm om 
onderwijs op maat te bieden.' 

De Dr. Bosschool koos ervoor om samen met de 
Schoolbegeleidingsdienst een trainingstraject te vol
gen om adaptief onderwijs te introduceren. Door mid
del van video-interactie begeleiding, observatie en 
reflectie krijgen leerkrachten begeleiding om kwali
teit te leveren en die te waarborgen. Om dit proces te 
begeleiden is voor twee dagen per week een orthope
dagoog ingezet. 

Na twee jaar zoeken, leren, trainen en reflectie zijn er 
al een aantal resultaten te zien, die ervoor zorgen dat 
onderwijs op maat zijn vruchten afwerpt. Het leer
proces is nog steeds in gang en blijft in beweging. 
Belangrijk is de conclusie dat de onderwijskwaliteit 
toeneemt en dat de leerresultaten van de leerlingen 
verbeteren. 
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Willem Geurts 

Het Taal/lees Circuit bij de Dr. P.C.M. Bosschool 

Heineman r'Een praktische vorm om onderwijs op 

maat te bieden is het werken met een circuit. Dit 

betekent dat kinderen binnen de context van een 

vastgesteld thema leren om activiteiten te kiezen en 

deze zelfstandig uit te voeren. De leerkracht begeleidt 

kleine groepjes of individuele kinderen in een 

bepaald leerproces. Wij constateren dat kinderen het 

heel leuk vinden om verantwoordelijkheid te krijgen 

over hun eigen leerproces. De meeste kinderen kun

nen goed omgaan met uitgestelde aandacht. Ze leren 

dat al in groep 1 met een kleurensysteem. In groep 

drie kennen de meeste kinderen de regels en kunnen 

ze hun vraag om aandacht uitstellen door zelfstandig 

verder te werken. Het is hen vrij snel duidelijk', zegt 

Renée Heineman over de omschakeling bij de leerlin

gen. 

Voorafgaand aan het werken in circuit krijgen de kin

deren klassikaal instructie over de keuzemogelijkhe

den. Ook bespreken zij de afspraken die nodig zijn om 

plezierig samen te werken. Dit gebeurt in een voor 

alle kinderen begrijpelijke communicatievorm, name

lijk in het gesproken Nederlands, ondersteund met 

gebaren. Mochten kinderen iets gemist hebben dan 

wordt het nogmaals in hun voorkeurstaal herhaald. 

Het circuit draait drie keer gedurende een uur. Dit 

betekent dat kinderen 3 keer 20 minuten aan een 

opdracht werken. Dit kan 1 keer een zelfstandige 

opdracht zijn, 1 keer een opdracht ondersteund door 

de klassenassistent en 1 keer samen lezen met de 

leerkracht. 

In groep x wordt met de kinderen gewerkt aan het 

scheppen van de voorwaarden om in hogere groepen 

te kunnen differentiëren. Ze leren activiteiten te kie

zen met behulp van een kiesbord. Verder leren ze het 

verschil tussen begeleid en zelfstandig spelen, 

omgaan met uitgestelde aandacht, samen problemen 

oplossen en wordt er gewerkt aan hun zelfredzaam

heid. Ter voorbereiding wordt er met de kinderen 

vanaf 4 jaar in de middag circuit gedraaid op basis 

van spelen in hoeken en voorlezen. Iedereen komt 

een keer bij de juf langs om voorgelezen te worden in 

de eigen voorkeurstaal. De andere kinderen spelen in 

een zelf gekozen hoek. 

Groep 2 werkt met een speel/ taal / voorlees circuit. 

Kinderen leren kiezen en plannen via het kiesbord. 

De klas is ingedeeld in hoeken waar verschillende 

activiteiten plaatsvinden, allemaal gerelateerd aan 

het thema van die maand. Leerkracht en assistent 

begeleiden kleine groepjes kinderen. Tijdens het 

begeleid spelen of werken wordt zowel onderwijs als 

taal op maat aangeboden. Voorlezen kan onderdeel 

van het circuit zijn en wordt in de voorkeurstaal van 

het kind aangeboden. Woordenschatontwikkeling 

wordt spelenderwijs aangeboden en ontluikende 

geletterdheid wordt vanuit de motivatie van het kind 

ondersteund en geprikkeld. 

In groep 3 leren kinderen via het lees/taal/speel cir

cuit lezen op eigen niveau en in hun eigen voorkeurs

taal en in hun eigen tempo. De leesmethode van Cees 
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INTERVIEW 

de Baar 'Leeslijn' biedt hier uitstekende mogelijkhe
den voor. Begrip van de tekst en plezier in lezen staan 
centraal. Door middel van een kieskaart met opdrach
ten werken de kinderen aan de door hun gekozen 
opdrachten. Sommige opdrachten kunnen ze zelf
standig, andere worden begeleid door de klassenas-
sistent. Door de thematische opzet van de taalmetho
de zijn de opdrachten context gebonden. Ieder kind 
leest tijdens het circuit met de leerkracht. Soms in 
kleine groepjes, meestal individueel. Er kan ook een 
situatie zijn waarbij twee groepen zelfstandig wer
ken en waarbij zowel de leerkracht als de assistent 
het lezen ondersteunen. Ook de logopedie werkt bin
nen de context van de thema's. 

Nieuwe keuze mogelijkheden 

Huting: 'De ervaringen bij de Dr. P.C.M. Bosschool slui
ten aan bij de overheidswens om het onderwijs beter 
meetbaar te maken. 
Vanaf 1 augustus 2003 bezitten ouders van kinderen 
met één of meerdere beperkingen nieuwe keuzemo
gelijkheden. Is een kind geïndiceerd door de 
Commissie van Indicatiestelling, dan kunnen ouders 
kiezen voor regulier onderwijs -al dan niet met extra 
voorzieningen- of voor speciaal onderwijs'. 
Geboden kwaliteiten dienen expliciet gemaakt te 
worden. Knoors geeft aan dat kwaliteit meetbaar 
moet zijn, gerelateerd aan onderwijsprestaties. Het 
moet aantoonbaar zijn dat het onderwijsaanbod 
meerwaarde heeft en kwalitatief goed is. Een nog 
relatief onontgonnen terrein in het onderwijs aan 
auditief beperkte kinderen. 

Knoors pleit voor meer aandacht voor de kwaliteit 
van communicatie, de kwaliteit van lesgeven en het 
meten van onderwijsprestaties, zowel op het cogni
tieve vlak als op het gebied van de psychosociale ont
wikkeling. De sector moet vergelijkingsmogelijkhe-
den creëren voor ouders, voor onderwijsgevenden en 
beleidsmakers. 

Renée Heineman : 'Onderwijskwaliteit wordt gekop
peld aan de mogelijkheid tot individuele groei van 
iedere leerling. Hierbij wordt uitgegaan van de kwali
teiten van de mensen die met de kinderen werken. 
Om deze kwaliteiten geheel tot hun recht te laten 
komen, is het raadzaam om voldoende te investeren 
in ondersteuning en coaching van leerkrachten. 
Onderwijs op maat is een specialisme dat geleerd 
moet worden. Leerkrachten moeten de tijd krijgen om 
het klassenmanagement adequaat vorm te geven. De 
leeromgeving moet functioneel zijn ingericht, didac
tische werkvormen moeten aangepast zijn. De rol van 
de docent verschuift. Leren met kinderen moet het 
uitgangspunt zijn.' De Dr. P.C.M. Bosschool heeft de 
eerste stappen gezet. Nu werkt de school er hard aan 
om de lijn door te trekken naar de hogere leerjaren. 

Groep 4 en 5 werken met een taal/ lees circuit. 
Kinderen die niet met de leerkracht lezen, maken 
zelfstandig in groepjes taalopdrachten. De opdrach
ten zijn thematisch van opzet of het zijn verwer
kingsopdrachten van eerder uitgelegde onderwerpen. 
Onderling overleg tussen leerlingen is onderdeel van 
de gevolgde structuur. Men helpt elkaar als de leer
kracht aan het lezen is met andere kinderen. 
Opvallend is dat dove en slechthorende kinderen 
geen moeite hebben om elkaar uitleg te geven. Ze 
passen hun taal aan om begrepen te worden. Er is een 
opzet gemaakt om met weektaken te gaan werken, 
zodat de kinderen zelfstandig leren kiezen en plan
nen op een hoger niveau. Verder werken de kinderen 
in de bovenbouw zelfstandig aan het voorbereiden 
van boekbesprekingen. In het schooljaar 2003-2004 
wordt adaptief onderwijs ook in de bovenbouw waar 
mogelijk verder toegepast. 

Renée Heineman-Gosschalk 

'Zodra kinderen in zelfstandigheid bezig kunnen zijn 

kan de leerkracht individuele aandacht geven en 

onderwijs op maat bieden.' 
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VAN DE BESTUREN 

NAAR EEN N I E U W E STRUCTUUR V A N S I M É A . (VERVOLG) 

In de jaarvergadering van Siméa is uitvoerig stilgestaan bij de consequenties 
die het zogenaamd beradenmodel zal hebben voor de verdere inrichting van de 
overleg- en samenwerkingsstructuren binnen de vereniging. De plannen die in 
april j.l. door het bestuur werden toegelicht, waren de resultante van een aan
tal gesprekken met vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties in het 
schooljaar 2002/2003. 

Het waarom van deze gesprekken is terug te voeren 
tot de fusie van de dragers van Siméa: VEDON en 
VeBOSS. De fusiebesprekingen van deze beide vereni
gingen begon eind jaren negentig en was als het 
ware een logische reactie op de ontwikkelingen bin
nen de sector onderwijs en begeleiding. De VeBOSS 
was in die jaren uitgegroeid tot een strategische 
belangenbehartiger voor het SH en ESM-onderwijs, 
naast de invulling van een andere primaire doelstel
ling: expertiseontwikkeling en kwaliteitsborging. 
Bij de VEDON was dit laatste aspect eigenlijk de 
belangrijkste doelstelling, die ook in grote mate door 
de vereniging gerealiseerd werd. De VEDON was 
vooral een vereniging voor individuele leden. 

In de fusiegesprekken tussen de beide besturen is 
nadrukkelijk gekozen voor een ander ambitieniveau. 
Belangenbehartiger voor onderwijs, zorg en begelei
ding in de brede zin van het woord. Een ambitie die 
het Siméa bestuur in 5 jaar denkt te kunnen bereiken. 
Maar met de structuur van Siméa op 1 januari 2002 
zou die ambitie nimmer gerealiseerd kunnen worden. 
Niet alle partners zijn in afdoende mate aan de 
bestuurlijke kant vertegenwoordigd, of zelfs geen lid 
van de vereniging. 

Om de daadkracht binnen cluster 2 t.b.v. de sector 
onderwijs en begeleiding voorlopig te regelen werd 
eind 2001 de stuurgroep cluster 2 in het leven geroe
pen. De vertegenwoordiging kwam uit drie gremia: 
de REC's, de directies van de doveninstituten en 
Siméa. Ieder REC met één vertegenwoordiger en de 
beide andere partners met twee personen. De stuur
groep cluster 2 kwam in de afgelopen 2 jaar zo'n 11 
keer bij elkaar en besprak talloze zaken, die met 
name betrekking hadden op de REC-ontwikkeling en 
indicatiestelling. Onderwerpen die uiteraard ook zeer 
uitvoerig binnen het bestuur van Siméa besproken 
werden. De afgelopen maanden werden de geluiden 
steeds sterker of Siméa en de Stuurgroep cluster 2 
zich niet eens zouden moeten beraden over het apar
te voortbestaan van beide. 

Eind oktober 2003 was dat bezinningsmoment daar, 
waarvoor een passende locatie op de Veluwe was 
gevonden. 
Nadat de kernvraag of het verstandig is om Siméa en 
de stuurgroep apart naast elkaar te laten bestaan, 
ontkennend was beantwoord, hebben de aanwezigen 
langdurig gesproken over de mogelijke gevolgen van 

een dergelijke beslissing. Daarbij waren de uitkom
sten van de discussies in het recente verleden natuur
lijk het uitgangspunt. Uit de analyse van deze argu
mentatie resulteerde in de benoeming van een aantal 
belangrijke elementen die in een vernieuwd Siméa 
herkenbaar moeten blijven, zoals de inbedding van 
de vereniging in het veld, de voeding die de mede
werkers uit dat veld leveren voor het te voeren beleid 
en de samenwerking in de sector voor een permanen
te kwaliteitsverbetering. De kracht van de verschil
lende netwerken binnen de verenigingsstructuur en 
de daarmee gelegitimeerde bestuurlijke daadkracht 
heeft er immers voor gezorgd dat Siméa b.v. voor de 
overheid een erkende gesprekspartner is. 

De zogenaamde beradenstructuur in de eerder gepre
senteerde Siméastructuur is daarin een wezenlijk ele
ment. Immers de beraden kunnen vanuit de positie 
die zij innemen het bestuur voeden voor het nemen 
van de juiste strategische beslissingen in het belang 
van de sector als geheel. Ook nu werd terecht de 
vraag gesteld of de samenstelling van het bestuur op 
basis van bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de 
beraden wel de juiste was. Op de jaarvergadering in 
april 2003 van Siméa was dit ook een prangend punt 
en was ook al nadrukkelijk onderkend door de ad-hoc 
commissie die zich heeft bezig gehouden met de 
nieuwe structuur. 
De voorlopige conclusie aan het einde van de bijeen
komst was dat een andere wijze van bestuurssamen
stelling de voorkeur zou verdienen om de bestuurlij
ke spagaat, zoals die door de directeur van Bureau 
AudCom werd verwoord, te voorkomen. Op 17 novem
ber komt een kleine commissie (bestaande uit Siméa, 
Directies Doveninstituten en REC's) bij elkaar om dit 
element verder uit te diepen. 

Op 12 november is het beraad van SO-directeuren in 
vergadering bijeen en ook in deze bijeenkomst zal 
ongetwijfeld nagedacht worden over de structuur 
voor Siméa nieuwe stijl. Wat de definitieve uitkomst 
ook wordt, de ambitie blijft dezelfde. Siméa: de belan
genbehartiger voor onze sector. 

Theo van Munnen 
Voorzitter Siméa unea 

'elkaar ver staan l' 
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VAN DE BESTUREN 

Dimea 
'elkaar verstaan!' 

PLAN VAN AANPAK 
Op 28 oktober is het plan van aanpak van Siméa fees
telijk afgesloten. Op deze dag heeft de heer Van 
Londen, voorzitter van de LCTI, het deelprotocollen-
boek cluster 2 officieel in ontvangst genomen. Graag 
wil Siméa via deze weg alle betrokkenen bij het Plan 
van Aanpak, in het bijzonder Marjan Bruins, nog eens 
hartelijk bedanken voor hun inzet. 
In het voorjaar zal een enquête gehouden worden 
naar het gebruik van het protocollenboek. Daaruit zal 
voortvloeien hoe het bestuur met eventuele wijzigin
gen om zal gaan. Belangrijk is dat er één deelprotocol-
lenboek blijft binnen cluster 2, zodat de structuur in 
cluster 2 hetzelfde blijft. Voor nadere vragen/opmer
kingen over het protocollenboek kunt u zich richten 
tot het bureau van Siméa: info@simea.nl. 

FENAC IN DE STARTBLOKKEN VOOR 2004 

FEITC 

Op 31 oktober heeft het bestuur van de FENAC haar plannen voor 2004 aan de leden gepresenteerd. De audiologi
sche centra zullen in 2004 extra investeren in de verbetering van kwaliteit van dienstverlening. Hiervoor zullen 
onderlinge visitaties worden gestart. Vanaf 2005 zal het tariefstelsel van audiologische centra drastisch verande
ren. Er zal in 2004 meer aandacht komen voor het expliciet maken van producten die door audiologische centra 
worden aangeboden. Audiologische centra houden zich al lang niet meer alleen bezig met gehooronderzoek. Al 
jaar en dag wordt ook de taal-/spraak diagnostiek op een audiologisch centrum uitgevoerd. Langzamerhand 
wordt bovendien de vroegdiagnostiek voor zeer jonge kinderen een belangrijk aandachtsgebied voor audiologi
sche centra. In het kader van de slagboomdiagnostiek voor onderwijs worden audiologische centra meer en meer 
ingeschakeld, zowel door ouders als instellingen voor de 'vulling' van dossiers van kinderen. 

Het bestuur van de FENAC is gewijzigd. Mw. W. Lijs is de nieuwe voorzitter van het bestuur. Ze is jaren actief 
geweest in de (lokale) politiek en heeft vele bestuurlijke functies vervuld. Ze is lange tijd kroonlid geweest bij 
het College voor Zorgverzekeringen (voorheen de ziekenfondsraad). Het bestuur wordt gevormd door dhr. R. 
Eggenhuizen, dhr. J.W. van der Linden en mw. H. de Wit-Fleer. 
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Er is geen leerkracht in dit land die niet weet wat het 
betekent als de najaarsstormen en regenbuien er 
weer aan komen. Drukke kinderen en niet naar bui
ten met de pauzes, het heeft me in de loop van de 
jaren heel wat hoofdpijn gekost. 
Maar met deze groep is het anders, ze kijken opge
wekt naar buiten op de eerste echte najaarsdag en 
constateren met genoegen dat het er dreigend uitziet 
buiten. 
'Het gaat regenen', zegt Wesley vrolijk, 'gaan we lek
ker binnen spelen'. 
Ik houd nog hoop maar als het eenmaal kwart over 
tien is, valt het met bakken uit de hemel en is Wesley 
als weersvoorspeller beter geslaagd dan veel van zijn 
collega's-weervoorspeller. 

Spelen dus. Iedereen mag iets kiezen en binnen de 
kortste keren zijn alle kinderen lekker bezig. Met de 
Knex, met de Lego, de plastic dieren, de blokken. 
Twee meisjes spelen schooltje met Tom als gewillige 
leerling. Vooral dat laatste spel is prachtig om stille
tjes te observeren want de 'juffen' zijn niet kinder
achtig en Tom moet echt hard werken. Een stukje 
lezen, schrijven en ook nog rekenen. Hij werkt harder 
en ijveriger dan ik hem tot nu toe ooit heb zien doen. 
Het is een soort Droste-effect, school in de school.... 
Na een half uur is de pauze om, maar ik heb nog even 
de moed niet om dit spel af te breken, ze zijn zo lief 
en gezellig bezig en dat is me in mijn hele school
loopbaan nog niet veel gebeurd. 

En wat normaal een nachtmerrie is voor mij, blijkt nu 
een feest. Het regent twee dagen in alle pauzes en in 
die twee dagen valt er nauwelijks een onvertogen 
woord, er wordt gespeeld dat de stukken er vanaf 
vliegen. 

Dat zegt natuurlijk wel iets over het niveau van deze 
groep vijf, ze zijn sociaal-emotioneel nog heel kinder
lijk en hebben een korte spanningsboog als het om 
concentratie en werkhouding gaat. 
Ik sla ze voortdurend te hoog aan en moet steeds 
stappen terug doen omdat ik te moeilijk ben in wat 
en hoe ik iets aanbied. Dat blijkt wel uit het volgend 
voorval. 

We gaan een herfstuitstapje maken en omdat ik het 
niet aandurf alleen op stap te gaan met tien kinderen 
gaat er een brief naar de ouders of er vrijwilligers zijn 
om mee te gaan. De kinderen willen terecht weten 
wat er staat in de brief die ze meekrijgen in hun tas. 
'Ik heb twee mamma's nodig die met ons meegaan 
volgende week als we uitgaan', zeg ik in mijn 
onschuld, 'dat staat in de brief'. 
Over vaders heb ik het voor het gemak even niet... 
Sylvia heeft het gevoel dat ik haar rechtstreeks aan
spreek met deze opmerking. Ze raakt min of meer in 
paniek en wat ik verder nog zeg, hoort ze helemaal 
niet meer. 
'Ik heb maar één mamma!', roept ze vertwijfeld uit. 

Dorothée Raymakers-Hulsenbek 

Richtlijnen voor het indienen van een artikel 
Hieronder vind u een samenvatting van de volledige richtlij
nen. Indien u van plan bent een artikel aan te leveren, dient 
u bij de redactie de volledige richtlijnen op te vragen. 

Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren 

diagnostiek, onderwijs en zorg aan auditief/communicatief 

beperkte kinderen en (jong) volwassenen. De artikelen in 

Van Horen Zeggen worden vooral gelezen door professionals 

zoals leerkrachten, groepsleiders, logopedisten en pedag

ogen/psychologen. 
Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen in de doelen 
en methodieken van de genoemde sector. Dit kan naar aan
leiding van een (wetenschappelijk) onderzoek of op basis 
van ervaringen in de praktijk. De redactie streeft ernaar de 
inhoud en de stijl van het artikel zodanig te laten zijn, dat 
de lezers gemakkelijk de toepasbaarheid van de gegeven 
informatie binnen hun werksituatie kunnen ervaren. Bij de 
stijl van het artikel dient u daarom vakjargon zoveel moge
lijk te vermijden en zo min mogelijk gebruik te maken van 
citaten en voetnoten.Teksten van toespraken of lezingen 
kunt u alleen bewerkt aanbieden, waarbij spreektaal zoveel 
mogelijk vermeden wordt. In overleg met de redactie kan 

door middel van kopiëren gebruik worden gemaakt van de 

artikelen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. 

Structuur artikel 

Het artikel wordt voorafgegaan door een samenvatting met 

de lengte van 750 to f 200 woorden. De totale lengte van het 

artikel mag niet meer bedragen dan sooo woorden. Aan het 

eind van een artikel wordt informatie gegeven over de ach

tergrond van de auteur. Eventueel kan een literatuurlijst 

worden opgenomen, met een maximum van 15 titels. 

Gehanteerde spellingsregels 
De redactie hanteert de officiële Nederlandse spelling. 

Daarnaast worden er geen of zo min mogelijk afkortingen 
gebruikt. 

Wijze van aanleveren en contacten met de redactie 
De redactie ontvangt het artikel op diskette of per e-mail in 

Word for Windows vergezeld van twee uitdraaien. Indien 

het artikel voor plaatsing in aanmerking komt levert de 

auteur een pasfoto van zichzelf, met op de achterzijde naam 

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

onnea 
'elkaar verstaan!' 

SIMÉA CONGRES 

Nog nooit heeft een congres zo hoog gescoord als het congres 2003! 
Voor de congrescommissie een uitdaging om het in 2004 nog succesvoller 
te maken. 

Het thema voor het Siméa congres 2004 luidt: 

'Is meten weten?" 

De structuur van het vorige congres wordt gehandhaafd. Dat betekent meer 
dan 40 mini lezingen, gepresenteerd op donderdag en vri jdag. Beide dagen 
gevuld met een inhoudelijk verschillend programma. 
Ervaren en startende congresgangers kunnen makkelijk hun keuze bepalen, 
doordat vooraf helder is aangegeven welke voorkennis nodig is. 

Er is in het programma veel gebruik gemaakt van de suggesties en ideeën 
van leden. 

Het Siméa congres vindt plaats op donderdag 15 en vr i jdag 16 april 2 0 0 4 
in Congres Hotel 'De Werelt ' te Lunteren. 

Bent u Siméa lid en zijn wi j in het bezit van uw e-mail adres, dan ontvangt 
u het programmaboekje per mail. U kunt ook nu nog uw e-mail adres met 
l idnummer mailen naar info@simea.nl. 

Nadere informatie en de mogelijkheid to t inschrijven volgen begin 2004. 

Contactadres: Bureau Siméa 
Postbus 222, 3500 AE Utrecht 
Tel : 030-2769902 
Fax : 030-2712892 
Email : info@simea.nl 
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Auris viert kunstzinnig feest: 

H.M. KONINGIN BEATRIX BEZOEKT HET SYMPOSIUM 150 JAAR 

ONDERWIJS AAN AUDITIEF BEPERKTEN IN ROTTERDAM. 

Na een intensieve voorbereiding werd op woensdag 
26 november in het Stadhuis van Rotterdam ter gele
genheid van het 150 jarig bestaan van het onderwijs 
aan doven in Rotterdam het symposium 'Ongehoord 
spraakmakend' gehouden. Met deze dag werd een 
totaalprogramma afgesloten. De leerlingen van de 
Polanoschool vierden al in mei hun feest met een 
circus. Ook werd er bij het Hilton hotel (de oude plek 
van de school) een plaquette onthuld en kregen de 
leerlingen van het Amman college in het hotel een 
feestelijke lunch aangeboden. 'Een bijzondere erva
ring', zo vertelde directeur Aad Deelen. In oktober 
volgde nog een reünie voor oud-leerlingen en oud-
collega's, die werd afgesloten met een boottocht. 
De slotbijeenkomst werd opgeluisterd door de aanwe
zigheid van de koningin, die een gedeelte van het 
programma bijwoonde. Er werd geprobeerd een 
verbinding tot stand te brengen tussen auditieve en 
communicatieve beperkingen en verschillende 
vormen van kunst. De bedoeling was niet te praten 
over doofheid en slechthorendheid, maar de gasten 
te laten beleven wat zo'n beperking eigenlijk in het 
communicatief functioneren met zich mee kan bren
gen. Veel van de aanwezigen vertelden na afloop 
dat men daar zeer goed in geslaagd was. 
Het symposium werd geopend door Burgemeester 
Opstelten, die de jubilerende organisatie van harte 
feliciteerde. 

Koningin Beatrix in gesprek met leerlingen van het Amman college 

foto: Marcel Bekedam 

Noortje van Oostveen verzorgde de verbindingen 
tussen de verschillende kunstuitingen en gaf de aan
wezigen achtergrondinformatie. Allereerst kondigde 
zij Willem Nijholt en Rick Nicolet aan. Zij speelden 
een scène uit het toneelstuk 'Kinderen van een min
dere God'; na 22 jaar opnieuw op de planken gebracht 
door dezelfde acteurs. In volle hevigheid werd de 
methodestrijd ('Jouw taal is niet slechter dan de 
mijne') weer voelbaar. 
Heel bijzonder werd de muziek van de doof geworden 
Beethoven tot leven gewekt: hoorbaar door het strijk
kwartet Domestica Rotterdam en prachtig in beelden 
vertaald door vormgever Jaap Drupsteen. Musicoloog 
Leo Samama lichtte als kenner van Beethoven en zijn 
muziek het geheel toe. 

Nadat de koningin zich bij de gasten had gevoegd en 
welkom was geheten, was het de beurt aan poëzie en 
proza. Gebarenpoëte Sarah Muller maakte indruk met 
haar expressieve vertolking van Marsmans 'Herinne
ring aan Holland'. Schrijver Kader Abdolah (Spijker
schrift) vertelde over zijn dove vader. Met slechts 125 
gebaren was hij in staat alles met zijn vader te delen: 
'Als je dat kunt heb je goud in je handen.' 

Mariëlle de Jong van het Scapino ballet danste een 
choreografie van Ed Wubbe. Muziek vormde de 
achtergrond van een deel van het ballet. Het deel 
zonder muziek verbond horenden en doven in 
dezelfde ervaring. 
Tenslotte de beeldende kunst: Kunsthistoricus en 
directeur John Leighton van het Van Goghmuseum 
nam de gasten mee naar het leven van van Gogh. 
John van Gelder van het Handtheater speelde op 
indringende wijze een gedeelte uit de voorstelling 
Vincent & Theo. Leighton sprak over de gebrekkige 
toegankelijkheid van kunstcollecties voor speciale 
groepen, zoals voor auditief en communicatief 
beperkten. Het zijn met name de verhalen die de 
kunst een diepere betekenis geven. Musea zouden 
zich dat meer moeten realiseren en werken aan de 
toegankelijkheid van kunst voor iedereen. 
Met het aanbieden van het eerste exemplaar van 
'Ongehoord spraakmakend' aan de koningin kwam 
een einde aan het officiële programma. In dit boek 
van historica Nelleke Manneke worden 150 jaar 
onderwijs en zorg voor doven en slechthorenden in 
het Rotterdamse beschreven. 

De Koninklijke Auris Groep kan terugzien op een 
geslaagd symposium. 
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Annelies Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang j$, 

november 2003, nummer n 

Deze uitgave van Logopedie en Foniatrie is geheel 

gewijd aan Auditieve Verwerkingsproblemen. 

Onlangs promoveerden K. Neijenhuis en M. Stollman 

op het onderwerp auditieve verwerkingsproblemen. 

In een viertal artikelen wordt deze problematiek 

belicht. Als eerste wordt in een artikel beschreven 

wat auditieve verwerkingsproblemen zijn. Vervolgens 

komt in een tweetal artikelen de dia

gnostiek aan bod. Als eerste gaat K. 

Neijenhuis in op de diagnostiek bij vol

wassenen en kinderen vanaf ongeveer 

5 jaar. 

Vervolgens een artikel door Neijenhuis, 

Stollman, Simkens en Snik, waarin zijn 

ingaan op een auditieve testbatterij 

die recent voor kleuters is genor

meerd. 

Tot slot beschrijven E. Baas en H. 

Simkens wat er aan mogelijkheden is 

met betrekking tot het inzetten van 

computerprogramma's in de thera

pie bij auditieve verwerkingsproble

men. 

Voor een ieder die werkt met kinde

ren met hoor- spraak- en taalpro

blemen kan ik dit nummer van 

harte aanraden! 

K. Neijenhuis en M. Stollman, Auditieve verwer
kingsproblemen; een inleiding. Definitie en onder
zoek op een rijtje. 
Auditieve verwerkingsproblemen worden geken

merkt door: 'Ik hoor je wel, maar ik versta je niet". 

Geluid wordt wel opgevangen door het oor, maar de 

verwerking ervan geeft problemen. Auditieve verwer

king vindt plaats in het neurale auditieve systeem. 

Een probleem bij de precieze definitie van auditieve 

verwerking ligt in het feit dat er nog geen gouden 

standaard is bij het vaststellen van die problemen. 

In Amerika is men al enige tijd zoekende naar een 

passende definitie. Ook in Nederland wordt daarover 

nagedacht. K. Neijenhuis geeft in dit een artikel een 

definitie die gehanteerd wordt in dit artikel en die als 

leidraad wordt gehanteerd bij het onderzoek dat 

wordt gedaan. 

Als eerste stap in de onderkenning van auditieve ver

werkingproblemen kan gebruik worden gemaakt van 

een checklist. Wanneer een kind op basis van zo'n 

checklist verdacht wordt van auditieve problemen 

kan een verder onderzoek meer duidelijkheid geven. 

In Nederland wordt door medewerkers van Sint Marie 

en het UMC St. Radboud onderzoek gedaan om te 

komen tot een geschikte testbatterij . Hiervan wordt 

in de volgende twee artikelen verslag gedaan. 

K. Neijenhuis, De Nijmeegse Testbatterij. Auditieve 
problemen bij volwassenen in kaart gebracht. 
De Nijmeegse testbatterij voor auditieve verwerking

problemen is geschikt voor volwassenen en kinderen 

vanaf 8,5 jaar. 

In dit artikel wordt beschreven hoe deze testbatterij 

eruit ziet en hoe het onderzoek naar toepasbaarheid 

op het Audiologisch centrum is verlopen. 

De Nijmeegse testbatterij is een test die bestaat uit 

verschillende onderdelen. Er zijn onderdelen waarbij 

gebruik wordt gemaakt van spraakmateriaal en 

onderdelen waarbij tonen worden gebruikt. De test is 

relatief eenvoudig af te nemen en er kan gebruik 

worden gemaakt van bestaande audiologische appa

ratuur. 

De test bestaat uit de volgende onderdelen: 

Zinnen-in-ruis test, cijferreeksen, patroonherken-

ningstest, woorden-in-ruis-test, digotische digit test, 

gefilterde spraaktest, binaurale fusietest, categorale 

spraakwaarnemingstest . 

Deze onderdelen zijn gebruikt in een normeringson-

derzoek in drie leeftijdscategorieën (volwassenen, 8 

tot en met 12 jaar en 14 tot en met 16 jaar). 

Vervolgens is het onderzoek afgenomen bij een groep 

mensen die het Audiologisch Centrum bezochten in 

verband met hoorproblemen, die niet het gevolg 

waren van verminderde hoordrempels. 

Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat de testbatterij 

geschikt is om te gebruiken bij deze doelgroep. De 

auteur maakt hierbij wel enige kant tekeningen. 

Zo is er geen gebruik gemaakt van de zogenaamde 

gouden standaard om het nieuwe onderzoek mee te 

vergelijken, immers die is er nog niet. 

Ten tweede blijkt het lastig om auditieve verwer

kingsproblemen te onderscheiden van verwerkings

problemen in andere modaliteiten. Hiermee moet bij 

het doen van onderzoek en het interpreteren van de 
resultaten rekening worden gehouden. 

Kinderen blijken lager te scoren dan volwassenen, 

een individu moet dus worden vergeleken met een 

normgroep van zijn eigen leeftijd. 

Neijenhuis stelt dat de rijping van het auditieve 

zenuwstelsel nog doorgaat tot ongeveer 16 jaar. 

K. Neijenhuis, M. Stollman, H. Simkens, A. Snik, 
Auditieve tests voor kleuters. Ontwikkeling en nor
mering 

Naast de testbatterij voor volwassenen en oudere kin

deren is er ook een onderzoek naar Auditieve verwer

kingsproblemen bij kleuters ontwikkeld en genor

meerd. 

Het is in het belang van de spraak- en taalontwikke

ling dat auditieve functies zo voeg mogelijk in kaart 

worden gebracht. 

Dit is van invloed op de te volgen behandelstrategie. 

De test die voor oudere kinderen werden ontwikkeld 

bleken niet geschikt voor jongere kinderen. Men is 

daarom overgegaan tot de ontwikkeling van een 

Auditieve Test voor Kleuters (ATK). De test is ontwik

keld in een samenwerkingsverband van Sint Marie 
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(Eindhoven) en UMC st. Radboud (Nijmegen). 
Ook uit het normeringonderzoek van deze test blijkt 
het van belang om rekening te houden met leeftijds
effecten. Het auditieve systeem van kinderen ontwik
kelt zich. Er moet dus een leeftijdsgebonden norme
ring zijn. 
Er moet nog een vervolgonderzoek plaatsvinden 
waarin de klinische toepasbaarheid van het instru
ment moet worden aangetoond. 

E- Baas, H. Simkens, Luister vaardiger! 
Trainingssoftware voor auditieve verwerkingspro
blemen. 
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van allerlei 
educatieve software met betrekking tot het trainen 
van auditieve vaardigheden. 

In het overzicht is aangegeven welke programma's er 
zijn en welke auditieve aspecten worden getraind. In 
het overzicht staan Nederlandstalige programma's. Er 
zijn ook twee Amerikaanse programma's geëvalueerd 
om te kijken wat die aan mogelijkheden bieden. 
Deze inventarisatie heeft ook als doel om te kijken 
wat er nog ontwikkeld zou kunnen worden. Naast 
computerprogramma's zijn ook twee mondelinge pro
gramma's in het overzicht opgenomen. De onderzoe
kers willen bestuderen wat de meerwaarde is van het 
trainen door middel van een computer. 
De inventarisatie van deze programma's vraagt dat er 
ook onderzoek gedaan gaat worden naar het effect 
van inzetten van deze programma's. 
In dit artikel wordt daar al een kleine aanzet voor 
gegeven. 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 
volume 8, nr. 4, herfst 2003 
Deze aflevering van dit gerenommeerde tijdschrift op 
het gebied van dovenstudies en dovenonderwijs is 
geheel gewijd aan diagnostiek van taalvaardigheid 
bij dove kinderen. 
Het themanummer opent met een artikel van Esther 
Dromi (Tel-Aviv University) met als onderwerp de 
diagnostiek van prelinguale communicatie van dove 
kinderen en de rol die ouders bij deze diagnostiek 
kunnen vervullen. In het artikel, getiteld 'Assessment 
of prelinguistic behaviors in deaf children; parents as 
collaborators', wordt verslag gedaan van de afname 
van een vragenlijst over de taal van dove kinderen 
die door ouders moet worden ingevuld. De vragenlijst 
is door Italiaanse onderzoekers ontwikkeld, maar 
voor het Hebreeuws aangepast. De vragenlijst is afge
nomen bij horende ouders van 43 dove kinderen. 
Deze kinderen varieerden in leeftijd van 8 tot 49 
maanden. De resultaten van het onderzoek duiden 
erop dat de taalvaardigheid van dove kinderen in de 
prelinguïstische fase maar tot op zekere hoogte over
eenkomt met die van horende kinderen. Er bleek een 
grote samenhang te zijn tussen wijsgedrag en ander 
vroeg non-verbaal gedrag, maar er bleek geen samen
hang te bestaan tussen het gebruik van referentiële 
gesticulaties en dat van vroege woordjes of gebaren. 
Amy Prezbindowski en Amy Lederberg (Georgia State 
University) tekenen voor het tweede artikel. De titel 
hiervan is 'Vocabulary assessment of deaf and hard-
of-hearing children from infancy through the pre
school years'. In het artikel worden methodieken 
besproken die gebruikt kunnen worden om de woor
denschat van kinderen tot de leeftijd van 5 jaar in 

kaart te brengen. Hiertoe behoren observaties, versla
gen van ouders en gestandaardiseerde woordenschat -
tests. De auteurs beschrijven ook procedures om het 
leerproces voor woordbetekenissen bij kinderen in 
kaart te brengen. Tot slot worden suggesties gepre
senteerd met betrekking tot verschillende diagnosti
sche technieken en de data die hiermee verkregen 
kunnen worden. 
'Assessment of language skills in 
young children with profound 
hearing loss under two years of 
age' is de titel van het artikel van 
Pauline Nott, Margareth Brown en 
collega's (University of 
Melbourne). Dit artikel gaat over 
eerste evaluatie van een techniek 
die bekend staat als de 'Diary of 
Early Language' (Di-EL). Met deze 
techniek worden data verzameld 
door ouders over de taalontwik
keling van hun kinderen te 
laten rapporteren, meer in het 
bijzonder hun woordenschat. In 
het artikel wordt ingegaan op 
de validiteit van Di-EL, waarbij 
data worden gepresenteerd 
van afname van zowel dit ins
trument als van de McArthur 
Communicative 
Developmental Inventories. Conclusie van de auteurs 
is dat Di-EL een valide instrument is voor het meten 
van de ontwikkeling van de vroege woordenschat. 
Tot slot wordt ingegaan op implicaties voor vervolg
onderzoek en voor de klinische praktijk. 
Johanna Nicholas en Ann Geers (Central Institute for 
the Deaf) bespreken de ontwikkeling van vroege 
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pragmatische vaardigheden in een artikel met als 
titel 'Hearing status, language modality, and young 
children's communicative and linguistic behaviour'. 
Het onderzoek richtte zich op 38 kinderen met een 
ernstig gehoorverlies die in een programma zaten 
waarin simultane communicatie de boventoon voer
de. De kinderen waren tussen de 1 en 4 jaar oud. Het 
gebruik van intentionele communicatieve gedragin
gen en het taalgebruik in het algemeen werden 
bestudeerd door middel van analyse van spelsessies 
tussen het kind en een beroepsopvoeder. Deze spel
sessies duurden 30 minuten. De resultaten werden 
vergeleken met die van twee op chronologische leef
tijd gematchte groepen, te weten 38 dove kinderen 
die in een oraal programma zaten en 84 normaalho
rende kinderen. Alle groepen vertoonden significante 
groei in hun communicatief gedrag met de toename 
van hun leeftijd. De ontwikkelingssnelheid varieerde 
echter. Op de leeftijd van 3 jaar had zich in alle drie 
de groepen een specifiek patroon van communicatie
ve functies ontwikkeld. De patronen van de dove kin
deren in de oraal-aurale groep en in de groep simulta
ne communicatie leken erg op elkaar en op die van 
jongere, normaal horende kinderen, maar verschilden 
van de patronen die horende leeftijdsgenootjes ver
toonden. Het gebruik van gebareninput door de 
horende ouders en leerkrachten nam de effecten van 
het gehoorverlies op de ontwikkeling van de commu
nicatie niet weg, maar er bleken wel voordelen van 
het gebruik van gebaren voor de vroege ontwikkeling 
te zijn. De kinderen in de groep die simultane com
municatie gebruikten vertoonden geen voordeel 
boven de oraal-auraal opgevoede kinderen als het 
gaat om de totale frequentie van communicatieve 
gedragingen of als het gaat om de breedte van hun 
vocabulaire, maar zij begonnen wel woorden op een 
jongere leeftijd te gebruiken en ze gebruikten com
plexere communicatieve functies significant vaker 
dan de oraal-aurale groep. Implicaties voor program
ma's voor gezinsbegeleiding worden bediscussieerd. 
De bijdrage van James Bebko en collega's (York 
University) is getiteld 'The language 
Proficiency Profile-2'. In het artikel wordt de validiteit 
besproken van een instrument om de taalvaardigheid 
en de communicatieve vaardigheid van dove kinde
ren te meten. Dit instrument, het 'Language 
Proficiency Profile-2 (LPP-2)', is in 1993 ontwikkeld 
door Bebko en McKinnon. De bedoeling ervan is om 
de algemene taal- en communicatieve vaardigheden 
van dove kinderen te evalueren onafhankelijk van de 
specifieke taal of modaliteit. Het artikel beschrijft 
twee experimenten gericht op de onderbouwing van 
de validiteit van LPP-2. Volgens de auteurs tonen de 
twee gerapporteerde studies aan dat het meetinstru
ment een grote gebruikswaarde heeft, niet alleen als 
maat voor algehele taalvaardigheid, maar ook als 
voorspeller voor specifieke vaardigheden in de 
Engelse taal en voor specifieke leesvaardigheden. 
Een vergelijkbaar instrument komt aan bod in een 
tweede artikel ook van de hand van Bebko en 

Goldstein. In dit artikel gaat het over 'The profile of 
multiple language proficiencies: a measure for evalu
ating language samples of deaf children'. Bij dit ins
trument gaat het om een nominale schaal, waarmee 
taalvaardigheden gemeten kunnen worden op een 
enkelvoudig continuüm met goed Engels en goede 
Amerikaanse gebarentaal als de twee extreme pun
ten op de schaal en ongeveer vergelijkbare vaardighe
den in beide talen als het middelpunt. Daarnaast is 
een tweede instrument ontwikkeld, wederom gebruik 
makend van een enkelvoudige schaal, maar waarin 
de punten de verschillende stadia van taalontwikke
ling die in zowel het Engels als in ASL waargenomen 
kunnen worden markeert. Uit onderzoek blijkt dat 
deze schalen een redelijke betrouwbaarheid hebben 
en dat ze, althans volgens de auteurs, beloftes inhou
den als het gaat om een gemakkelijk af te nemen 
maat voor taalontwikkeling van kinderen die gebruik 
maken van verschillende communicatiemodaliteiten. 
De auteurs bediscussiëren aspecten die de betrouw
baarheid en validiteit van dit type instrumenten 
negatief kunnen beïnvloeden en gaan tevens in op 
maatregelen om deze negatieve invloeden te voorko
men. 

In het laatste artikel van dit themanummer staat de 
leesvaardigheid centraal. Het artikel is van de hand 
van Barbara Luetke-Stahlman en Diane Corcoran-
Nielsen (University of Kansas). De titel van het artikel 
is 'The contribution of phonological awareness and 
receptive and expressive English to the reading abili
ty of deaf students with varying degrees of exposure 
to accurate English'. In het artikel wordt een onder
zoek beschreven waarbij 31 dove leerlingen betrokken 
waren, in leeftijd variërend van 7.9 tot 17.9 jaar. De 
leerlingen kwamen van 3 Amerikaanse onderwijsin
stellingen. Hun prestaties op 15 taal- en geletterd-
heidmaten werden geanalyseerd. Uit deze analyse 
bleek dat leerlingen die het hoogste scoren op een 
maat voor tekstbegrip ook het beste in staat waren 
om synoniemen, antoniemen en analogieën van 
woorden en zinnetjes te bedenken, het beste in staat 
waren om binnen bepaalde tijdseenheid veel woor
den te lezen en beter in staat waren om woorden te 
veranderen in andere, ook bestaande, woorden door 
foneemsubstitutie. In het onderzoek worden ook 
twee groepen leerlingen vergeleken, namelijk leerlin
gen die lange tijd onderwijs hebben gehad in Signing 
Exact English en een groep leerlingen die slechts 
kortdurend instructie in dit gebarensysteem heeft 
gehad. De leerlingen in de groep die langdurig 
instructie in het gebarensysteem heeft gehad scoor
den hoger op alle taal- en leesmaten. Uit het onder
zoek bleek tevens dat beide groepen significant ver
schilden daar waar het gaat om maten voor korte ter
mijngeheugen, receptief en expressief Engels en 
maten voor fonologische vaardigheden. 

Al het bovenstaande samenvattend: een aanrader, dit 
themanummer!! 
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N I E U W OEFENMATERIAAL ALFABETISERING 

VAN ALLOCHTONE DOVEN 

SLO ontwikkelde samen met ROC Zadkine in 
Schiedam en Doveninstituut Effatha een praktische 
lesmethode voor dove allochtonen: AAD: 
Alfabetisering Allochtone Doven. Dit materiaal helpt 
de doelgroep bij het leren lezen en schrijven in het 
Nederlands. 
Het ontwikkelde lesmateriaal telt een aantal modu
les. Het handalfabet komt als eerste aan bod. 
Beheersing hiervan is essentieel om te leren lezen en 
schrijven. In de eerste module leert de cursist ook de 
letters schrijven. In de tweede module volgt een 
basiswoordenschat van 80 essentiële woorden. 
De daarop volgende modules zijn thematisch van 
aard en richten zich op de verbreding en verdieping 
van de Nederlandse taal, communicatie, sociale 
kennis en vaardigheden van de cursist. 
Alle modules sluiten aan op de belevingswereld van 
de cursist. De inhoud is visueel gemaakt en praktisch 
ingericht. Praatpalen en stripverhalen worden gekop
peld aan gebaren en vervolgens aan woorden. 

Het lesmateriaal; bevat veel herhaling. Ook bevatten 
de modules huiswerkopdrachten. 

Voor docenten zijn er intaketoetsen, een cursisten
registratieformulier en een uitgebreide handleiding 
en eindtoetsen. 
Met regelmaat komen nieuwe modules op de markt. 

De lesmethode AAD: Alfabetisering Allochtone Doven 
bestaat uit 2 mappen (ruim 400 pagina's). 
Een inleiding en een thematische module van de 
methode is te bekijken via www.slo.nl. 

Bestellen via: SLO Afdeling Verkoop 
Postbus 2041, 
7500 CA Enschede 
telefoon 053 - 4840 305 
internet http://catalogus.slo.nl 
e-mail verkoop@slo.nl 
Prijs € 35. 

s l o 

GEBARENSCHEURKALENDER 2004 
Nu in 4 talen: Nederlands, Engels, Turks en 
Papiaments 

De Gebarenscheurkalender 2004 bevat eenvoudige 
gebaren, de zogenoemde vroegverworven gebaren. 
Dit zijn gebaren en woorden die jonge dove kinderen 
al kennen, maar die horende mensen vaak nog moe
ten leren, en ook graag willen leren. 366 vroegverwor
ven gebaren compleet voor u. Gebaren als potlood, ijs, 
kikker, stap, ring, opruimen, pijn. 

Verder biedt deze kalender informatie over de com
municatie bij doven. Ook is de kalender een vraag
baak en deze bezit ook links naar interessante websi
tes. Het handalfabet, Gebarentaal op cd-rom, het 
naamgebaar, De Nederlandse Gebarentaal, het opde
len van een gebaar in klanken of letters, Gebaren uit 
de Koran, verschillende vertalingen van één woord 
komen eveneens op de kalender voor. 

Gebarenscheurkalender 2004 
€ 12,00 incl. btw, excl. verzendkosten 
ISBN 90 73460 64 6 
Vanaf 1 november in elke boekhandel te koop scheurkalender 
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Auri* f 3 
Koninklijke A u r i s Groep 

Auditieve Communicatieve Expertise 

DOVE KINDEREN KUNNEN KIEZEN 

TUSSEN TWEETALEN! 
Op 5 november j.l. promoveerde Connie Fortgens aan 
de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift 
'Taalkeuze van dove kinderen'. Connie is als taal
kundige werkzaam bij de afdeling Onderzoek, 
Ontwikkeling en Ondersteuning van Auris en op de 
Dr. M. Polanoschool. Op deze school heeft ze onder
zocht of dove kinderen met een dove gesprekspartner 

een andere taal kiezen om te communiceren dan met 
een horende gesprekspartner. In haar proefschrift 
meldt ze dat deze dove kinderen die tweetalig 
worden opgevoed, in staat zijn hun taal aan te passen 
aan de ander. Dit moet ouders bij de keuze voor een 
tweetalige opvoeding vertrouwen kunnen geven. 

*e<$^$| 
BEROEPSVERENIGING VOOR 

ONDERWIJSADVISEURS VAN START 

Op 18 november is het startsein gegeven voor de 
beroepsvereniging voor onderwijsadviseurs. In de 
laarbeurs kwamen bij de startconferentie onderwijs-
medewerkers bijeen op initiatief van de Algemene 
Onderwijsbond en de Onderwijsbonden CNV (OCNV). 
Het programma van de conferentie was gewijd aan 
de inhoud van het vak onderwijsadviseur. 
Een formele oprichting van de beroepsvereniging is 
voorzien voor het einde van dit jaar. 

Algemene JiijJnderv/iisbond 

De reden tot onderlinge samenwerking is door de 
bonden toegelicht. Ook gaven zij het belang aan van 
het versterken van de beroepsgroep van onderwijs
adviseurs. 
In het middagprogramma sprak Eric Spaans, 
zelfstandig adviseur uit de 'school' van professor 
Weggeman. Spaans zette de dilemma's neer van 
de organisatieadviseur. 
Hanna Nathans, auteur van de boeken Adviseren als 
tweede beroep en Werken met het enneagram, hield 
de deelnemers een spiegel voor die noodde tot reflec
tie op het werk van de onderwijsadviseur. 

PiCTOGENDA 2004 EN PiCTOGENDA 
PRINTER 2004 
Uitgever Bohn Stafleu van Loghum bracht een visuele 
agenda op de markt. Door middel van pictogrammen 
kan de gebruiker zelfstandig activiteiten, gebeurte
nissen en andere informatie over het dagelijkse leven 
vastleggen. Een aantal pictogrammen zijn al voorge
drukt in de agenda, andere zijn als stickervellen ach
ter in de agenda opgenomen. In totaal bevat de agen
da bijna 200 verschillende pictogramman. 

De nieuwe versie telt behalve nieuwe pictogrammen 
ook een stevige multomap als nieuwe outfit. De 
Pictoagenda is geschikt voor iedereen die niet of nau
welijks kan lezen, schrijven en/of praten. Ook voor 
mensen die moeite hebben met het bijhouden van 
tijdsaspecten is de agenda een geschikt middel. 
De Pictoagenda wordt al jaren met succes gebruikt 
met verstandelijk beperkten. Ook is het een aantrek
kelijk hulpmiddel voor doven en slechthorenden, kin
deren met een autistische stoornis, ouderen met ver
liezend tijdsbesef, mensen met spraak- en taalstoor

nissen en kinderen in het speciaal onderwijs. 
Nieuw is de Pictoagenda Printer 2004 
Deze agenda is een nieuw computerprogramma, op 
cd-rom, waarmee pictorgrammen uit de pictoagenda 
een jaar lang onbeperkt geprint kunnen worden. Het 
programma is zeer gebruikersvriendelijk. 

Meer weten over de Pictoagenda 2004 en de 
Pictoagenda Printer 2004? Kijk dan op 
www.pictoagenda.nl 

Pictoagenda 2004, ISBN 90 313 4020 o 
abonnementsprijs € 19,90; losse verkoop € 22,00 
Pictoagenda Printer 2004, ISBN 90 313 4217 3 
abonnementsprijs € 8,91*; losse verkoop € 9,90* 
Combinatiepakket 
abonnementsprijs g 27,27*, losse verkoop € 30,31* 

'Prijzen zijn bedragen voor particulieren; voor instel
lingen geldt een andere prijs 
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NATIONALE KINDERHOORTEST 
Een wereldprimeur: Hoortest voor kinderen 
via internet. 

Aan het begin van de Week van het Oor 2003 intro
duceerde het Audiologisch Centrum van het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de 
Nationale Hoorstichting de Nationale Kinderhoortest. 
De test is een initiatief van het AC van het LUMC. 
De test, ontwikkeld voor kinderen uit het basis
onderwijs, kan via internet worden afgenomen. 
Een computer, internetaansluiting en een koptele
foon (of luidsprekers) zijn de benodigde ingrediënten. 
Wie www.kinderhoortest.nl intoetst krijgt 9 plaatjes 
te zien. Om de paar tellen wordt de naam van een 

plaatje genoemd. Het noemen van de plaatjes 
gebeurt met geruis op de achtergrond. Vervolgens 
klikken kinderen op het plaatje dat ze gehoord heb
ben of menen gehoord te hebben. Alles bij elkaar 
moet zo'n 25 keer geklikt worden. De test kan zowel 
voor het linker als het rechter oor gedaan worden. 
Aan het eind van de test volgt de uitslag. Deze kan 
zijn: je hoort goed, je hoort minder goed of je hoort 
niet goed. Voor wie minder goed hoort of niet goed 
hoort, geeft de test een duidelijk advies. 
Volgens Herman ten Berge van de Nationale 
Hoorstichting zou de kinderhoortest wel eens even 
succesvol kunnen worden als de Nationale Hoortest 
voor volwassenen. 

NATIONALE 
(INDERHOORTEST 

www.kinderhoortest.nl 

HOOR 
STICHTING 

WETHOUDER HANNAH BELLIOT 

MAAKT ONDERTITELING AT5 

NIEUWS VOOR DOVEN 

EN SLECHTHORENDEN MOGELIJK. 

De ondertiteling van het AT5 nieuws is op maandag 24 november officieel van 
start gegaan. Dit betekent een nieuwe mijlpaal voor doven en slechthorenden in 
Amsterdam: voor het eerst wordt het belangrijkste programma van AT5 ook voor 
hen bereikbaar. 
Wethouder Belliot heeft naast zorg ook de lokale media in haar portefeuille. Aldus 
kon zij mensen van AT5 en van de Stichting Welzijn Doven Amsterdam snel bij 
elkaar om de tafel krijgen voor overleg. In dat overleg bleek dat het jammer 
genoeg niet mogelijk was in het AT5 nieuws een gebarentolk te laten optreden, 
zoals dat wel gebeurt in de ochtendjournaals van de NOS. Deze wens van de dove 
en slechthorende Amsterdammers bleek technisch te ingewikkeld en bovendien 
te duur. De keuze is dus gevallen op ondertiteling van de programma's via 
Teletekstpagina 888. 
AT5 is één van de vier lokale omroepen die hun nieuwsprogramma's ondertitelen. 
De andere zijn TV Gelderland, TV West en TV Rijnmond. 

Gemeente Amsterdam 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

X 
X 

kijk en lees 

(AT© 

•£3SWD> 
•€3 ! 

TXT 
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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. 
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AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 
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1062 BE 
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4811 SW 
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5602 BH 

Plaats 
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Amsterdam 
Amsterdam 
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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 
Haogs Audiologisch Centrum Effotho 
Samenwerkende Audiologische 
Centra Eindhoven 
Sint Marie (P.B. 1447, 5602 BK) 
Audiologisch Centrum Goes 
Academisch Ziekenhuis Groningen KNO 
Stichting Audiologisch Centrum Twente 
Hoensbroeck Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Friesland 
Audiologisch Centrum van het 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis Maastricht 
Audiologisch Centrum van het 
St. Rodboudziekenhuis Nijmegen 
Audiologisch Centrum Erasmus 
universitair Centrum Rotterdam 
Gehoor- en Spraakcentrum (kinderen) 
Audiologisch Centrum Rotterdam 
Diagnostisch centrum Viotaol 
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 Gehoorcenrrum 
Audiologisch Centrum Utrecht 

Venlo Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 

Adres 

Rubenslaon 2-6 
Zangvogelweg 150 

Meibergdreef 9 
De Boeleloan 1117 
P.B. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstroot 1 
Boerhaaveplein 3b 
Adriaon van Bergenstraat 232 
Lange Lombardstr. 35, P.B. 848 
Costiliëlaan 8, P.B. 1322 

Castiliëloan 8 
Van Dusseldorpstraot 7 
Honzeplein 1, P.B 30001 
Geerdinksweg 139-35, P.B. 446 
Zandbergsweg 111 
Verlengde Schrans 35 
Albinusdreef 2, P.B. 9600 

P. Debyeloan 25, PB. 5800 

Ph. Van Leijdenlaan 15, P.B.9101 

Dr. Molewaterplein 40 

AZR-Sophia kinderziekenhuis P.B. 2040 
Ammonplein 8 
Theerestraat 42 
Korvelseweg 61 
Postbus 222 

Heidelberglaan 100 
P.B. 85500, 3508 GA Utrecht 
Lundlaan 6 
Postbus 85090,3508 AB Utrecht 
Reinder Blijstroloan 69 

St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 
Oosterlaan 20 

Telefoon 

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 

Fax 

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 

030-2759100 030-2759109 
teksttel. 030-2759108 
077-3205097 
038-4255322 038-4255321 

E-mail 

secretoriaot@profgroenstichting.nl 

oudiologie@vumc.nl • 

saco@effathaguyot.nl 
acbergenopzoom@auris.nl 
acb@actilburg.nl 
ocdenboag@acdenhaog.nl 
info@ac-eindhoven.nl 

info@sintmorie.nl 
ocgoes@auris.nl 

info@actwente.nl 
ac-hoensbroeck@och.nl 
ocfinfo@acfriesland.nl 
audc@lumc.nl 

vandervelden@audi.ozr.lnl 

aukes@knos.azr.nl 
acrotterdam@auris.nl 
DC@Viotool.nl 
info@octilburg.nl 
info@fenac.nf 

acutrecht@utrecht.nl 

venlo-ac@zonnet.nl 
info@aczwolle.nl 
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INSTITUTEN EN SCHOLEN VOOR COMMUNICATIEF EN/OF AUDITIEF GEHANDICAPTEN 

Postcode Plaats 

3814 TL 
3825 BN 
1062 CJ 
1062 G 
1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
6824 CL 
6823JC 
4812 GE 

3319 HR 
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 
2804 ST 
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 

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

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

Naam 

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 Spreekhoom 
Prof. Groenschool 
Ammanschool 
De Skelp 
Auris Dienstverlening 
Sint Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jr.) 
School de Beemden (3-8 jr.) 
Ekkersbeek-V.S.O. 
Centrale Dienst Ambulante Begeleiding 
Ambulante Dienstverlening 
Prof. Huizingschool - S.O. 
Het Maatman - V.S.O. 
Zorgcentrum de Cirkelboog 
De Kring - S.O. 
De Kring - V.S.O. 
Auris Dienstverlening Goes 
Kon. Auris Groep (Centraal Bureau) 
Lesplaats Gouda 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- zorginstelling 
Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effatha Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Mortinus 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 
Ammoncollege - V.S.O. 
Auris dienstverlening 
Zorgcentrum Rotterdam 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol-V.S.O. 
Viataal 
CVO Compas-VSO 
Rafael (doofblinden) 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
Bertha Muller school 
De Taaikring 
Alfonso Corti school - V.S.O. 
Effatha Guyot Groep 
Het Klankbeeld 
C00 Talent 
Manilla 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effatha Guyot Groep 

Adres 

Koitenaerstroat 10 
Darthuizerberg 131 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Monstr. 1 
Burg. Eliasstraot 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Jan Tooropstraat 1 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Rosendoalsestraot 483 
Bonte Wetering 89 
Dirk Hartogstroat 10 

Meidoornlaan 2a 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaan 8 
Toledolaon 3 
Toledoloan 1 
Leuvenloan 23 
Toledoloan 5 
Leuvenlaon 23 
Postbus 56 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 

Bachstraat 9 
Oosthoef 7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21 o 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltodaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Doslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

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

Telefoon 

033-4794488 
033-4794488 
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 
0182-698312 
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 
033-4700305 
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 
0182-698628 
070-3962000 
024-6841473 
024-6842154 
050-5261265 
050-5470881 
050-5271808 
023-5246797 
050-5348487 
050-5350449 
050-5350454 
045-5636505 
071-5720330 
071-5769679 
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 

prof.groenschool@auris.nl 
prof.groenschool@auris.nl 
prof.n.burgerschool@wolmoil.nl 
ommanschool@effathoguyot.nl 
ammanschool@effathaguyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
hermusschool@effathaguyot.nl 
ambulantezorgnh@effathaguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 

ab@sec-ornhem.nl 
info@spreekhoorn.nl 
prof.groenschool@ouris.nl 
lesplaatsdordrecht@zonnet.nl 
info@skelp.nl 
aurisdienstverleningutrecht@auris.nl 
info@sintmarie.nl 
dehorst@kennisnet.nl 
beemden@iae.nl 
debeemden@kennisnet.nl 
ekkersbeek@kennisnet.nl 
cdab@kennisnet.nl 
h.reink@stg-maatman.nl 
k.vanheesbeen@stg-maatman.nl 
a.tenijenhuis@stg-moatman.nl 
Enschede@ivd.nl 
dekring.so@auris.nl 
dekring.vso@auris.nl 
aurisdienstverleninggoes@ouris.nl 
info@auris.nl 
lesploatsgouda@zonnet.nl 
cor-emous@planet.nl 
mgr.terwindtschool@srob.nl 

degraafschool@effathaguyot.nl 

info@effathaguyot.nl 
vangilse@knoware.nl 

info@effathoguyot.nl 
info@effathaguyot.nl 
a.haubrich@mgrhanssen.nl 
administratie@deweerklank.nl 
vso_deweerklank@hetnet.nl 
mortinusvanbeek@viataal.nl 
vso.de.marwindt@tip.nl 

hildernisseschool@auris.nl 
hogewindschool@auris.nl 
ammancollege@auris.nl 
jonkerenschool@ouris.nl 
polanoschool@auris.nl 
ommancollege@ouris.nl 
ourisdienstverleningrotterdom@auris.i 
zorgcentrumrotterdom@auris.nl 
school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@guicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@viataal.nl 
compas@viataal.nl' 
rofoel@viataal.nl 
info@rotsoord.nl 
info@rotsoord.nl 
berthomullerschool@ouris.nl 
detaolkring@auris.nl 
alfonsocortischool@auris.nl 

klankbeeld.cohen@hetnet.nl 
talent@viataal.nl 
mariella@viataal.nl 
info@effathaguyot.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 

junea 
'elkaar verstaan!' 
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Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra 

De Federatie van 
Nederlandse Audiologische 
Centra geeft brochures uit. 
Deze zijn via de FENAC te 
verkrijgen. De brochures 
behandelen alle aspecten 
van zorg binnen een audio-
logisch centrum. Voor een 
volledig overzicht kunt u de 
FENAC site bezoeken: 
www.fenac.nl. Brochures 
kunnen ook via de site 
worden besteld. 
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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, 4e druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET LUISTERPROBLEMEN 
2003, Ie druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET SPRAAK- EN TAALPROBLEMEN 
2003,1e druk, 36 pagina's 
LEIDRAAD VOOR HOORTOESTEL GEBRUIKERS 
2002 13" druk, 36 pagina's 
OUDEREN EN SLECHTHORENDHEID 
2003, 5e druk, 28 pagina's 
PLOTS- EN LAATDOOF 
2000, 1° druk, 24 pagina's 
SLECHTHORENDE PEUTERS 
2002, 2» druk, 28 pagina's 
SLECHTHORENDHEID OP HET WERK 
1998, le druk, 20 pagina's, plus Arbo-wet, 1998 
SPREKEN, TAAL EN LUISTEREN BIJ KINDEREN 
MET EEN TIJDELIJK VERMINDERD GEHOOR 

2000, 3e druk, 32 pagina's 
TECHNISCHE HULPMIDDELEN VOOR SLECHTHORENDEN 
2003, 3" druk, 36 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ENGELS / NEDERLANDS 
2001, 1' druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. TURKS / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN, ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, 1" druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ENGELS/ NEDERLANDS 
2001, 1" druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. TURKS/ NEDERLANDS 
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