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TEN GELEIDE 

Aan het begin van 2004 neemt de redactie helaas afscheid van drie medewerkers. Ab Koele en Annelies Bron 
zijn beide meer dan tien jaar zeer gewaardeerde redactieleden geweest. Ab met kritische blik op het onderwijs 
in ons veld en Annelies met de laatste jaren een duidelijke inbreng vanuit de zorg. Dorothée Raymakers vult in 
dit nummer voor de laatste keer haar column met bijzondere, maar in ons veld bijna alledaagse belevenissen. 
We zullen hen alle drie zeer gaan missen. Ook namens alle lezers wil ik hen voor hun deskundige bijdrages en 
relativerende knipogen ten behoeve van de ontwikkelingen in de sector van harte bedanken. 

Vorig jaar is rond deze tijd een lezersonderzoek gehouden. Opmerkingen van lezers over de inhoud en vorm van 
het tijdschrift hebben ons goed aan het denken gezet. Als gevolg daarvan heeft de redactie aan FENAC en Siméa 
voorstellen gedaan om het tijdschrift nog beter leesbaar en actueler te maken. In de komende maanden zullen 
redactie en besturen gaan onderzoeken op welke manier dat het beste uitgevoerd kan worden. U hoort hier dus 
zeker meer over! 

In dit nummer weer een aantal interessante ontwikkelingen. In de rubriek buitenlandse tijdschriften lezen we dat spraaktaalproble-
men bij jonge kinderen volgens onderzoek niet zomaar overgaan. Een belangrijke bevestiging van wat we vanuit onze deskundigheid 
allemaal al vermoedden. Onderkenning en interventie op jonge leeftijd is dus geboden. Een ander onderzoek (in het Verenigd 
Koninkrijk) heeft de kosten en effectiviteit van behandeling van jonge kinderen met spraaktaalproblemen onderzocht binnen een 
Hanen cursus en bij reguliere logopedie. 
We staan stil bij het afscheid van Derk de Boer van het SH/ESM onderwijs in Arnhem. Hij blikt terug op de ontwikkelingen van het 
SH-onderwijs in Arnhem in de periode die hij heeft meegemaakt. Velen zullen deze ontwikkelingen ook op andere plaatsen herkennen. 
In de artikelen besteedt Van Horen Zeggen aandacht aan het leren van het Nederlands: gaan dove kinderen gesproken Nederlands 
gebruiken als ze tweetalig onderwijs gebruiken? (Fortgens c.s.)? En hoe kunnen gebaren helpen als ESM kinderen gesproken 
Nederlands leren? (Gerritsen en Wijkamp). 

Marjan Bruins 

V H Z JAARGANG 45 NUMMER 1 MAART 2 0 0 4 | 3 



ARTIKELEN 

GEBRUIKEN DOVE KINDEREN DIE OP 

SCHOOL TWEETALIG ONDERWIJS KREGEN, 

OOK NEDERLANDS? 

Connie Fortgens, Anne Baker en Harry Knoors 

Samenvatting 
In 1994 startte het toenmalig Rudolf Mees Instituut, de huidige 
Dr. M. Polanoschool, als eerste in Nederland met tweetalig onderwijs in de 
onderbouw. De twee talen die werden aangeboden en onderwezen waren 
de Nederlandse Gebarentaal (NCT) en het Nederlands in de vorm van 
Nederlands met gebaren. Omdat deze twee talen visueel veel overeenkom
sten vertonen, is onderzocht of deze vorm van tweetalig aanbod voor de 
dove leerlingen ook daadwerkelijk als een tweetalig aanbod functioneer
de. Dat is gedaan door over een periode van twee jaar na te gaan of de 
leerlingen meer Nederlands gebruikten met de horende leerkracht dan met 
de dove leerkracht. Met andere woorden: er is onderzocht of de elf betrok
ken leerlingen een persoonsgebonden taalkeuze maakten. De leerlingen 
waren aan het begin van het onderzoek tussen de vier en vijfjaar oud. 
Ondanks grote variatie tussen de leerlingen, onder andere in hun 
Nederlandse taalvaardigheid, blijken leerlingen met zeer uiteenlopende 
kenmerken een keuze voor het Nederlands te maken als hun gespreks
partner horend is. 

Tweetalig dovenonderwijs 
In 1994 besloot het Rudolf Mees Instituut, de huidige 
Dr. Polanoschool, te starten met een project waarbij 
een aantal leerlingen in de onderbouw tweetalig 
onderwijs kregen: het Rotterdamse Tweetaligheids-
project. Binnen dit project werd de keuze voor een 
bepaalde vorm van tweetalig onderwijs vooral 
gemaakt op basis van wat er bekend was over tweeta
lig onderwijs bij horenden. Uiteraard werden de 
beperkingen die de doofheid de leerlingen oplegt niet 
veronachtzaamd (Knoors & Fortgens, 1995). Bij het 
kiezen van de tweetalige onderwijsvorm binnen het 
project speelde een aantal vragen een belangrijke rol. 
De eerste was in welke vorm het Nederlands aange
boden zou moeten worden en de tweede was op 
welke manier het aanbod en onderwijs in beide talen 
vorm zouden moeten krijgen. Over de beantwoording 
van de tweede vraag kunnen we kort zijn. Hoewel 
bekend is dat kinderen op zeer veel verschillende 
manieren tweetalig kunnen worden (Romaine, 1989), 
werd besloten te kiezen voor een gestructureerde 
aanpak waarbij talen gekoppeld worden aan perso
nen, de een-persoon-een-taal-benadering. 
De afspraak was dat de dove volwassenen met de 
leerlingen alleen de NGT zouden gebruiken en de 
horende alleen het Nederlands. Deze een-persoon-
een-taal-benadering werd gekozen om de leerlingen 
op school te voorzien van duidelijke taalmodellen. 
Het antwoord op de eerste vraag, die naar de manier 
waarop taalaanbod en onderwijs van het Nederlands 
vorm zouden moeten krijgen, vergt meer woorden. 
In principe waren er binnen het project twee moge

lijkheden om met het aanbod van en het onderwijs in 
het Nederlands om te gaan: óf wachten met een 
Nederlands taalaanbod tot de kinderen - in specifieke 
lessen - hadden leren spreken, spraakafzien en/of 
lezen, óf meteen ook met het Nederlands beginnen. 
De keuze om dit laatste te doen, werd om een viertal 
redenen gemaakt. Ten eerste was het project bestemd 
om de kinderen iets extra's te bieden (de NGT) en niet 
om iets na te laten (een aanbod in de gesproken taal) 
Ten tweede is aanbod van de gesproken taal relevant 
voor de ontwikkeling van de gehoorfuncties als er 
sprake is van restgehoor (Holsteijn, 1991). Ten derde 
lijkt het voor de productieve, fonologische ontwikke
ling belangrijk om vroeg met de gesproken taal te 
beginnen. Uit het feit dat bij horenden die na hun 
kindertijd een tweede taal hebben geleerd, de uit
spraak van die taal meestal afwijkt van de norm, kan 
immers worden afgeleid dat het articulatorisch appa
raat of de aansturing daarvan zich na verloop van tijd 
minder goed kan aanpassen aan nieuwe eisen. En tot 
slot was het zeer de vraag of ouders zouden instem
men met een schoolsituatie waarin gesproken 
Nederlands slechts marginaal aan bod zou komen. 
Na het besluit om meteen te beginnen met het 
Nederlands moest er gezocht worden naar mogelijk
heden om deze gesproken taal toegankelijk te maken 
voor jonge, dove kinderen. Er deden zich twee moge
lijkheden voor. De eerste was het toepassen van Cued 
Speech. Cued Speech is een mond-handsysteem dat er 
op gericht is mondbeelden te disambigueren (Cornett 
& Daisy, 1992). Voor deze oplossing is, na rijp beraad, 
niet gekozen omdat zowel de invoering van een nieu-
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we taal - de NGT - alsook van een nieuw decode-

ringssysteem - Cued Speech - te veel van het goede 

zou kunnen zijn. Dat gold zowel voor de ouders als 

voor de leerkrachten op de school. Er werd daarom 

gekozen voor de tweede mogelijkheid: simultane 

communicatie. Simultane communicatie betreft in dit 

geval een manier van communiceren waarbij het 

gesproken Nederlands zo veel mogelijk wordt onder

steund met gebaren. Op het Rudolf Mees Instituut 

werd Nederlands met gebaren al jaren gebruikt in de 

hoop zo het gesproken Nederlands toegankelijk te 

maken voor de leerlingen. Bovendien bestonden er 

voor ouders van leerlingen - ook voor die van de leer

lingen - cursussen waar in zij Nederlands met geba

ren leerden gebruiken'. Deze vorm van taalaanbod 

was dus bekend bij ouders en leerkrachten. 

Een keuze voor zowel Nederlands met gebaren, als de 

NGT levert in principe een tweetalig aanbod op, maar 

het is de vraag of dove leerlingen deze twee talen vol

doende van elkaar kunnen onderscheiden. Om dit 

duidelijk te maken, is het goed eerst aan te geven hoe 

de situatie er uit zou hebben gezien als de leerlingen 

horend waren geweest. Zij zouden dan de gebaren

taal visueel waar hebben kunnen nemen en het 

gesproken deel van de simultane communicatie (het 

Nederlands) auditief. Als de leerlingen horend waren 

geweest, hadden zij daardoor beide talen kunnen ver

werven op een manier die overeenkomt met de 

tweetalige verwerving van gesproken talen. Zij zou

den dan ook al jong in staat zijn passende taalkeuzen 

te maken. De leerlingen in het Rotterdamse 

Tweetaligheidsproject waren echter doof. Zij namen 

niet alleen de aangeboden gebarentaal visueel waar, 

maar ook het Nederlands dat - vooral - in de vorm 

van simultane communicatie werd aangeboden. 

Wanneer dat het geval is, is het onderscheid tussen 

het Nederlands met gebaren en de NGT mogelijk 

onduidelijk. Het gesproken deel van de simultane 

communicatie wordt niet (of niet goed) gehoord en 

vooral als mondbeeld waargenomen. Dat kan verwar

rend zijn omdat in de NGT ook mondbeelden voorko

men. Het gebarendeel van de beide vormen van taal

aanbod bevat bovendien hetzelfde lexicon, namelijk 

de gebaren uit de NGT. Ook hanteren vaardige 

gebruikers van simultane communicatie regelmatig 

grammaticale structuren uit de NGT (Jansma, 1991). 

Voor een doof kind is daarom het onderscheid tussen 

beide talen waarschijnlijk erg moeilijk - of misschien 

wel helemaal niet - waar te nemen. Als een doof kind 

geen systematisch onderscheid kan ervaren tussen 

deze twee vormen van taalaanbod, dan is dit taalaan

bod niet functioneel tweetalig. In dat geval zullen de 

kinderen zich niet gaan gedragen als tweetaligen. Of 

het laatste inderdaad het geval was, was het onder

werp van ons onderzoek. 

Tweetaligheid en taalkeuze 

Om duidelijk te maken wat het onderzoek precies 

behelsde, besteden we nu eerst aandacht aan het de 

begrippen tweetaligheid en taalkeuze. Tweetaligen 

zijn niet per se mensen die twee talen volmaakt 

beheersen, maar mensen die regelmatig twee (of 

meer) talen gebruiken (Appel & Muysken, 1987). Ze 

gebruiken de ene keer taal A en een andere keer taal 

B. Vaak is het zo dat ze in gesprek met een persoon 

die taal A gebruikt, voor taal kiezen en in gesprek 

met een persoon die taal B gebruikt, taal B kiezen. 

Het kiezen voor een bepaalde taal wordt taalkeuze 

genoemd (Grosjean, 1982). Het is echter niet zo dat er 

altijd enkel en alleen voor de ene of de andere taal 

wordt gekozen. Met name als tweetaligen in gesprek 

zijn met andere tweetaligen die dezelfde talen 

beheersen, kunnen zij e lementen uit beide de talen 

gebruiken. Grosjean (1982) heeft de keuzemogelijkhe

den en het taalgebruik van tweetaligen schematisch 

weergegeven (zie figuur 1). 

EEN TWEETALIGE I N GESPREK 

Simultane communicatie: 
vertrouwd taalaanbod 

MET EEN EENTALIGE GEBRUIKT 

TAAL A TAAL B 

MET EEN TWEETALIGE GEBRUIKT 

TAAL A 

(MET OF ZONDER 

ELEMENTEN UIT TAAL B) 

TAAL B 

(MET OF ZONDER 

ELEMENTEN UIT TAAL A ) 

Figuur 1: Taalgebruik van tweetaligen (Grosjean, ig82:i2g). 

Het schema van Grosjean laat zien dat bij het maken 

van een taalkeuze de taal die de gesprekspartner kent 

van belang is, maar ook dat de taalkeuze niet abso

luut hoeft te zijn. Het maken van een taalkeuze houdt 

dus niet in dat óf taal A óf taal B wordt gebruikt, 

maar dat de ene taal meer wordt gebruikt dan de 

andere. Tweetaligen die in een gesprek twee talen 

gebruiken, worden vaak ingeschat als rommelig in 

hun taalgebruik of incompetent in hun taalbeheer

sing. Uit onderzoek (Appel &t Muyskens, 1987; 

Giesbers, 1989) is echter gebleken dat het 'door 

elkaar' gebruiken van twee talen vaak een specifieke 

functie heeft bijvoorbeeld om iets te nadrukken of 

om uiting te geven aan hun groepsverbondenheid of 

om grappig te zijn. 

In tegenstelling tot wat figuur 1 suggereert, kunnen 

tweetaligen ook in gesprekken met een eentalige per

soon die alleen taal A beheerst, e lementen uit taal B 

gebruiken. In dat geval is het meestal wel zo dat 

woordenschat en/of grammaticale kennis van de 

sprekers tekort schiet (Grosjean, 1982). 

Uit onderzoek is gebleken dat niet alleen tweetalige 

volwassen hun taal kunnen aanpassen aan de 

gesprekspartner, maar dat jonge horende kinderen 

ook in staat zijn om zulke taalkeuzes te maken 

(Genesee, Boivin & Nicoladis, 1996). Net als volwasse

nen kiezen kinderen niet altijd uitsluitend voor één 

bepaalde taal. Het lijkt dan of ze geen persoonsge

bonden taalkeuzen kunnen maken. Nauwkeurige 

analyses hebben echter laten zien dat dat schijn is en 

Tweetaligheid en 

taalkeuze 

1 Dit wil overigens niet zeggen dat alle ouders de cursussen ook daadwerkelijk volgen of dat zij Nederlands in vorm van 
simultane communicatie met hun dove kind gebruiken. 
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1 : H E T K I N D H A D W E L E E N 

LEERPROBLEEM 

2 : CLASSIF ICERING OP G R O N D 

V A N DE INTERPRETATIE V A N 

DE A U D I O G R A M M E N DOOR 

DE A U D I O L O O G EN DE 

U N A N I E M E M E N I N G V A N DE 

(SPREEK)LEERKRACHTEN 

3 : "RELATIEF H O O G " W I L Z E G 

G E N DAT DE LEERL INGEN OP 

DE TOETSEN V A N T A A L P L A N 

KLEUTERS M I N I M A A L 50% 

G O E D S C O O R D E N ; I N VERGE

L I J K I N G M E T H O R E N D E 

K I N D E R E N V A N H U N LEEF

T I J D W A S H U N SCORE 

MEESTAL O N V O L D O E N D E 

4 : DE VADER SPREEKT N E D E R 

L A N D S , DE M O E D E R N I E T 

5: DE DOVE OUDERS 

G E B R U I K E N Z O W E L N G T ALS 

S I M U L T A N E C O M M U N I C A T I E 

?: M O M E N T V A N DOOF 

W O R D E N IS N IET B E K E N D 

LEERLING (GEMIDDELD) CONGENITAAL MOGELIJKHEDEN NEDERLANDSE 

INTELLIGENT DOOF VOOR TAALVAARDIGHEID 

SPRAAKVERSTAAN' IS RELATIEF HOOG' 

+ 
+ 
+ 

A Y L I N 

B A R A K A 

CARLOS 

D O R A 

E L E N I 

F U R K A N 

G E R H A R D 

H A B I B A 

ISSA 

K E M A L 

" 

+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+1 
-
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
. 
? 

-
+ 
+ 

GESPROKEN 

T H U I S T A A L IS 

N E D E R L A N D S 

-/+4 
+ 

-/+5 

Tabel i: gegevens van de dove kinderen in het onderzoek 

dat ze bij persoon A taal A meer gebruiken en bij per
soon B meer taal B. Ze maken dus wel degelijk per
soonsgebonden taalkeuzen. Over het taalkeuzege
drag van jonge dove kinderen is vrij weinig bekend. 
In ons onderzoek (Fortgens, 2003) is zowel de taalkeu
ze voor de NGT als voor het Nederlands onderzocht, 
maar in dit artikel beperken we ons tot een aantal 
aspecten die het Nederlands betreffen. 

Het onderzoek 
Van de jonge dove kinderen die een tweetalig aanbod 
krijgen, wilden wij weten of ze met een horende 
gesprekspartner meer Nederlands gebruikten dan 
met een dove gesprekspartner. 
Bij een ontkennend antwoord is niet duidelijk of de 
leerlingen geen taalkeuzen konden maken of dat ze 
dat wel konden, maar in de onderzochte situaties niet 
lieten zien (Lanza, 1997). Bij een bevestigend antwoord 
kan daarentegen gesteld worden dat de dove leerlin
gen hun taal aanpasten aan hun gesprekspartner. 

De leerl ingen 

De elf dove kinderen in het onderzoek waren de leer
lingen uit het Rotterdamse Tweetaligheidsproject. 
Het onderzoek startte toen de leerlingen in groep 1 
zaten (4;6-5;2 jaar oud) en de dataverzameling eindigde 
twee jaar later. De bindende factor tussen alle leerlin
gen was dat zij allemaal in hetzelfde jaar waren gebo
ren en dat zij in hetzelfde jaar waren toegelaten tot 
groep 1 van de dovenschool. Er was daarbij geen sprake 
van een speciale selectie voor toelating tot het tweeta
lige onderwijs en/of dit onderzoek. Alle leerlingen had
den een gehoorverlies van minimaal 80 dB. Voor som
migen gold echter dat ze nog wel enige mogelijkheid 
hadden om spraak te (leren) verstaan (zie tabel 1). 
Geen van de leerlingen droeg een cochleair implantaat. 

Tabel 1 laat zien dat de onderzoeksgroep zeker niet 
homogeen was. Er waren grote verschillen in intelli
gentie, de leeftijd van doof worden, de auditieve 

mogelijkheden en de resultaten op de afgenomen 
toetsen Nederlands. Uit de tabel blijkt bovendien dat 
ook de talige thuissituaties verschillen vertoonden. 
Er waren slechts vier leerlingen waar thuis (ook) 
Nederlands werd gesproken. Bij de meeste leerlingen 
was een andere gesproken taal de thuistaal. Of en in 
hoeverre Nederlands met gebaren deel uitmaakte van 
de talige thuissituatie was veelal niet echt duidelijk. 
Wel duidelijk was dat bij Aylin gebaren niet geaccep
teerd waren, dat de ouders van Issa en Kemal nauwe
lijks gebaren beheersten en dat de ouders van Dora 
veel met hun dochter communiceerden en daarbij 
veel gebaarden. De ouders van Leo waren vaardig in 
de NGT en in simultane communicatie. Met andere 
woorden: op school was er sprake van een tweetalige 
situatie en van de een-persoon-een-taal benadering, 
thuis was de situatie anders. 

Dataverzameling en analyse 
De data werden verzameld door de individuele leer
lingen gesprekken te laten voeren met zowel een 
bekende dove volwassene als een bekende horende. 
Hoewel geen van beide gesprekspartners volstrekt 
eentalig was, functioneerden ze tegenover de leerlin
gen in principe wel als zodanig. De dove gesprekspart
ner, de klassenassistente van de groep, gebruikte name
lijk altijd de NGT met de leerlingen en de horende, de 
spreekleerkracht, altijd Nederlands (met gebaren). 
Voor dit onderzoek werden er vier opnameronden 
georganiseerd, steeds met een tussenpoos van zes 
maanden. De elf leerlingen deden per opnameronde 
mee aan twee opnamesessies: één met de dove en 
één met de horende gesprekspartner. Alle gesprekken 
werden op video opgenomen. Het transcriberen van 
de video-opnamen gebeurde door de onderzoeker en 
twee onderzoeksassistenten. Beide assistenten waren 
dove, vaardige NGT-gebruikers. 

Om te kunnen nagaan of de leerlingen bij de horende 
meer Nederlands gebruikten dan bij de dove 
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gesprekspartner moesten er aspecten van die taal 
gekozen worden om overeenkomsten en verschillen 
tussen de gesprekken te meten. Ten eerste hebben we 
onderzocht of de leerlingen met de horende gespreks
partner meer voor het Nederlands kozen door te kij
ken of ze bij haar minder vaak gebaren gebruikten. 
Verder is er gekeken naar stemgevingen en 
Nederlandsachtige stemgevingen'. Deze aspecten 
worden hieronder toegelicht. 

Resultaten1 

Nederlands zonder gebaren 
Ten eerste hebben we onderzocht of de leerlingen bij 
de horende gesprekspartner minder gebaren bij hun 
stemgevingen gebruikten dan bij de dove. Dat wil 
zeggen dat we onderzocht hebben of er bij de horen
de gesprekspartner meer Nederlands zonder gebaren 
is gebruikt dan bij de dove. Als dat het geval is, dan is 
het een indicatie dat de leerlingen meer voor het 
Nederlands kozen. Overigens houdt het voorkomen 
van evenveel gebaren in beide gesprekssituaties niet 
automatisch in dat er dan niet voor het Nederlands 
werd gekozen: hoewel het geen gebruikelijke vorm is, 
is Nederlands met gebaren immers wel een vorm van 
Nederlands. Hoe het voorkomen van Nederlands zon
der gebaren berekend is, blijkt uit voorbeeld (1) van 
Dora. 

LEUK 

/NOU//TOCH//LEUK/ 
'NOU, DAT IS TOCH LEUK!' 

In voorbeeld 1 is sprake van drie stemgevingen (tus
sen schuine strepen) waarvan er twee (66%) zonder 
gebaar zijn gebruikt. Het gebaar uit de zin is weerge
geven in klein kapitaal. De vertaling van de zin staat 
tussen aanhalingtekens. In tabel 2 is aangegeven of 
de leerlingen met de horende gesprekspartner signi
ficant meer lexicale elementen zonder gebaar 
gebruikten dan met de dove*. 

In tabel 2 is te zien dat statistische toetsing van ver
schillen tussen de gesprekken vaak niet mogelijk was 
(n.v.t.). Dat was te verwijten aan het feit dat bij de 
meeste leerlingen stemgevingen zonder gebaar nau
welijks voorkwamen. Wanneer statistische toetsing 
wel mogelijk was, bleek er meestal geen sprake te 
zijn van een significante verschil tussen de gespreks
situaties. Dora, Eleni en Leo maakten hierop een 
enkele keer een uitzondering (zie in tabel 2: +). 
Opvallend is dat niet alleen Dora en Leo, beiden rela
tief vaardig in het Nederlands, (zie tabel 1) soms voor 
meer Nederlands zonder gebaren kozen als hun 
gesprekspartner horend was, maar dat ook Eleni (zie 
tabel 1) dit deed, terwijl Eleni's vaardigheid in het 
Nederlands erg laag was. Overigens kan het voorko
men van een enkel statistisch verschil op toeval 
berusten. Het is daarom belangrijk naar de andere 
aspecten te kijken. 

Stemgeving 
Per zin is vastgesteld welk percentage van de lexicale 
elementen stemgeving bevatten. Een zin van Eleni, 
kan dat duidelijk maken. 

In voorbeeld 2 staan de gebaren in klein kapitaal ver
meld. De INDEX geeft aan dat het er een persoonlijk 
voornaamwoord is gebruikt, de 2 geeft aan dat het 
hier om de tweede persoon gaat (jij). In totaal bevat 
de zin twee gebaren. Koppeltekens geven aan wan
neer er geen stem is gebruikt (één keer). De schuine 
strepen geven stemgeving aan (één keer). In deze zin 
bevat dus 50% van de lexicale elementen stemgeving. 
In voorbeeld 1 bevatten alle lexicale elementen stem
geving. Die zin scoorde dus 100% op stemgeving (en 
dat geldt ook voor voorbeeld 3). 

HELPEN I N D E X , 

/HELP/ 

'JE HELPT MIJ . ' 

LEERLING 

AYLIN 

BARAKA 

CARLOS 

DORA 

ELENI 

FURKAN 

GERHARD 

HABIBA 

ISSA 

KEMAL 

LEO 

OPNAMERONDE1 

C.C. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

OPNAMERONDE 2 

N.V.T. 

N.V.T. 

N .V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

+ 

OPNAMERONDE 3 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N .V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

OPNAMERONC 

N.V.T. 

N.V.T. 

+ 
+ 

N .V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

Tabel 2: schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de leerlingen bij de horende gesprekspartner meer 
lexicale elementen zonder gebaar gebruiken dan bij de dove gemeten over de periode van twee jaar. 

' In dit artikel beperken we ons tot deze drie aspecten. 
! Uit analyse bleek dat de leerlingen op de onderzochte grammaticale aspecten geen verschil in persoonsgebonden taalkeuze 
lieten zien Waarom dat zo is, is niet echt duidelijk. Het kan zijn dat de leerlingen op de gekozen aspecten geen persoonsgebonden taalkeuze konden 
maken omdat ze in net taalaanbod niet duidelijk twee talen onderscheiden. Met kan echter ook zo zijn dat de taalontwikkeling non niet cenoec 
gevorderd was om deze aspecten te gebruiken. Zie voor meer informatie Fortgens (2003). B B B B 

4 Zie voor de exacte data Fortgens (2003). 

C.C. = CEEN CECEVENS OMDAT 

AYLIN ALLEEN MET JA EN 

NEE REACEERDE 

N.V.T. = CEEN STATISTISCHE TOET

SING I .V.M. BEPERKTE 

AANTAL OBSERVATIES 

+ = SIGNIFICANT ( p < . 0 5 ) 

MEER LEXICALE ELEMEN

TEN ZONDER GEBAAR BIJ 

DE HORENDE GESPREKS

PARTNER DAN BIJ DE 

DOVE 
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GEEN GEGEVENS 

OMDAT AYLIN ALLEEN 

MET JA EN NEE 

REAGEERDE 

SIGNIFICANT ( p « . 0 5 ) 

MEER STEMGEGEVEN 

LEXICALE ELEMENTEN 

BIJ DE HORENDE 

GESPREKSPARTNER 

DAN BIJ DE DOVE 

SIGNIFICANT ( p < . 0 5 ) 

MINDER STEMGEGE

VEN LEXICALE ELE

MENTEN BIJ DE 

HORENDE GESPREKS

PARTNER DAN BIJ DE 

DOVE 

GEEN GEGEVENS 

OMDAT AYLIN 

ALLEEN MET JA EN 

NEE REAGEERDE 

• STATISTISCHE TOET

SING IS NIET VAN 

TOEPASSING 

SIGNIFICANT 

(P-".05) MEER 

NEDERLANDSACHTI 

GE STEMGEVINGEN 

BIJ DE HORENDE 

GESPREKSPARTNER 

DAN BIJ DE DOVE 

SIGNIFICANT 

(P-".05) MINDER 

N E D E R L A N D S 

A C H T I G E STEM

GEVINGEN BIJ DE 

HORENDE 

GESPREKSPARTNER 

DAN BIJ DE DOVE 

LEERLING 

A Y L I N 

B A R A K A 

CARLOS 

D O R A 

E L E N I 

F U R K A N 

G E R H A R D 

H A B I B A 

ISSA 

K E M A L 

OPNAME 1 

G.G. 

+ 
+ 

+ 

+ 

OPNAME 2 

+ 
OPNAME 3 

+ 
OPNAME 4 

+ 

+ 

+ 

LEO + 
+ 

Tabel 3: schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de leerlingen bij de horende gesprekspartner mee 

lexicale elementen met stemgeving gebruikten dan bij de dove (gemeten over de periode van twee jaar). 

In tabel 3 is te zien of er met de horende gespreks
partner significant meer stemgevingen werden 
gebruikt dan met de horendes. 

Tabel 3 laat zien dat bij een aantal leerlingen de 
resultaten per opnameronde wisselden: Baraka, Eleni, 
Furkan, Gerhard, Habiba en - zij het in mindere mate 
- Leo. Eleni, Furkan, Gerhard gebruikten een enkele 
keer juist met de dove gesprekspartner meer stemge
vingen. Omdat dit slechts sporadisch voorkwam, kan 
er hier sprake zijn van toeval. Bij twee leerlingen is er 
nooit een verschil tussen de gesprekssituaties: Dora 
en Issa. Zij maakten dus wat stemgeving betreft nooit 
een persoonsgebonden taalkeuze. Tabel 3 laat echter 
ook zien dat er drie leerlingen waren die wel (bijna) 
altijd bij de horende meer stem gebruikten dan bij de 
dove: Aylin, Carlos en Kemal. Opvallend daarbij is dat 
niet alleen de relatief Nederlandsvaardige Carlos dat 
doet, maar ook Aylin en Kemal die beiden een heel 
lage Nederlandse taalvaardigheid hebben (zie de 
mintekens in tabel 1). Met name Kemals resultaat 
baart opzien omdat hij in tegenstelling tot de andere 
twee niet beschikt over bruikbare hoorresten (zie 
tabel 1). Het verschil tussen met en zonder stemge
ving was voor hem dus niet auditief waarneembaar. 

LEERL ING 

A Y L I N 

B A R A K A 

CARLOS 

D O R A 

E L E N I 

F U R K A N 

G E R H A R D 

H A B I B A 

ISSA 

K E M A L 

LEO 

OPNAME 1 

G.G. 

+ 
+ 

OPNAME 2 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. 

N.V.T. N.V.T. 

+ 

Nederlandsachtige stemgevingen 
Alle leerlingen met uitzondering van Aylin gebruik
ten bij zowel de horende als de dove gesprekspartner 
stemgevingen. Vandaar dat is nagegaan of de stem
gevingen bij de horende gesprekspartner significant 
vaker op een Nederlands woord leken. Aan de hand 
van een zin van Dora verduidelijken we hoe het per
centage per zin berekend is. 

-S- HEBBEN VROEGER JARIG 

/ + / H E E F T / / U M / VR0EÉ7/JARI 

'SJORS HEEFT HEM (=DE FIETS) 

VROEGER VOOR ZIJN 

VERJAARDAG GEKREGEN' 

Ook in voorbeeld 3 zijn gebaren in klein kapitaal 
weergegeven (de gevingerspelde 's' staat daarbij tus
sen koppeltekens). Onder de weergave van de geba
ren staan de stemgevingen tussen schuine strepen. 
Het plusteken geeft aan dat de stemgeving niet te 
verstaan was. De andere stemgevingen zijn óf een 
Nederlands woord óf lijken daar op. Al deze stemge
vingen hebben we Nederlandsachtige stemgevingen 

O P N A M E 3 

N.V.T. 

OPNAME 4 

N.V.T. 

N.V.T. N.V.T. 

+ 

Tabel 4: schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de leerlingen bij de horende gesprekspartne 

Nederlandsachtige stemgevingen gebruikten dan bij de dove gemeten over de periode van twee jaar. 

s Zie voor de exacte data Fortgens (2003). 
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genoemd. In voorbeeld 2 staan vijf stemgevingen 
waarvan er één niet te verstaan was. De vier andere 
(80%) zijn Nederlandsachtige stemgevingen. In tabel 
4 is aangegeven of er sprake was van statistisch sig
nificante verschillen tussen de gesprekssituaties6. 

Aylin gebruikte bij de horende wel en bij de dove 
geen stemgevingen waardoor een statistische toet
sing niet mogelijk was. Kemal gebruikte bij beide 
gesprekspartners nauwelijks Nederlandsachtige 
stemgevingen. Hierdoor kon bij hem evenmin statis
tisch toetsing plaatsvinden (zie tabel 4: n.v.t.). Bij de 
andere leerlingen, met uitzondering van Dora en Leo, 
waren de aantallen Nederlandsachtige stemgevingen 
wel laag, maar bij hen kon statistische toetsing 
meestal wel plaatsvinden. Daaruit bleek dat vier leer
lingen (bijna) altijd bij beide gesprekspartners even 
veel Nederlandsachtige stemgevingen gebruikten: 
Dora, Eleni, Furkan en Issa. Twee leerlingen, Baraka 
en Habiba, spraken in de vierde opnameronde juist 
bij de dove gesprekspartner meer Nederlandsachtige 
woorden. Er waren echter ook twee leerlingen die in 
meer dan een opnameronde bij de horende meer 
Nederlandsachtige stemgevingen spraken: Carlos en 
Leo. Zij behoorden tot de meest taaivaardigen van de 
groep. 

Discussie 
Het onderzoek naar taalkeuze is uitgevoerd bij elf 
leerlingen die wel representatief waren voor de 
schoolpopulatie, maar die op een aantal essentiële 
punten erg van elkaar verschilden: intelligentie (twee 
van hen waren laag intelligent; een had een leerpro
bleem), moment van doof worden (twee waren niet 
congentitaal doof, de anderen (waarschijnlijk) wel), 
de mogelijkheid om spraak te (leren) verstaan (bij zes 

van de elf), hun vaardigheid in het Nederlands (bij 
acht van de elf was die vaardigheid zeer laag) en de 
thuistaal (bij slechts vier werd thuis (ook) Nederlands 
gesproken). 
Om na te gaan of de leerlingen bij een horende leer
ling meer Nederlands gebruikten dan bij een dove is 
er gekeken naar drie aspecten: het gebruik van geba
ren, van stemgeving en van Nederlandsachtige stem
gevingen. 
Gezien de grote verschillen tussen de leerlingen is 
het niet vreemd dat de antwoorden op de vragen ook 
een grote variatie lieten zien. Die variatie trad niet op 
bij alle hier besproken aspecten. Zo maakte bijna 
geen van de leerlingen een persoonsgebonden taal
keuze ten aanzien van Nederlandse lexicale elemen
ten zonder gebaar. Dat wil zeggen dat ze bij de horen
de niet minder gebaren gebruikten dan bij de dove 
(dat een enkeling het soms wel doet, kan op toeval 
berusten). Dat de leerlingen in beide gesprekssitu
aties ongeveer evenveel gebaren gebruikten is niet 
vreemd. De horende gesprekspartner maakte in haar 
Nederlandse aanbod namelijk veelvuldig gebruik van 
ondersteunende gebaren. Bovendien werd de leerlin
gen nooit gevraagd gebaren achter wegen te laten. 
Voor de meeste kinderen zou dat zelfs een vloeiende 
communicatie in de weg hebben gestaan omdat hun 
gesproken Nederlands niet of slecht te verstaan was. 
Vanuit communicatief oogpunt was het dus verstan
dig dat de leerlingen ook bij de horende gespreks
partner veelvuldig gebaarden. 
Variatie tussen de leerlingen is er wel ten aanzien 
van stemgevingen en Nederlandsachtige stemgevin
gen. Bij beide aspecten waren er leerlingen die een 
enkele keer juist bij de dove gesprekspartner signifi
cant meer (Nederlandsachtige) stemgevingen 
gebruikten. Waarom sommige leerlingen (Baraka, 

s' Zie voor de exacte data Fortgens (2003). 

VHZ JAARGANG 45 NUMMER 1 MAART 2004 l« 



Connie Fortgens, Anne Baker en Harry Knoors 

Informatie over de 
auteurs: 

Dr. C. Fortgens is als taal
kundige verbonden aan 
de dr. M. Polanoschool te 
Rotterdam en aan de 
afdeling Onderzoek, 
Ontwikkeling en 
Ondersteuning van de 
Koninklijke Auris Groep. 
Correspondent ie-adres: 
c.fortgens@auris.nl, 
Postbus 808, 2800 AV 
Gouda. 

Prof. dr. Anne Baker is 
hoogleraar Algemene 
Taalwetenschap in het 
bijzonder voor 
Psycholingusitiek, 
Taalpathologie en de 
Nederlandse Gebarentaal 
aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen 
en tevens directeur van 
het Onderzoeksinstituut 

Amsterdam Center for 
Language and 

Communication, 

Universiteit van 
Amsterdam. 

Prof. Dr. Harry Knoors is 
directeur van het 
Diagnostisch Centrum 
Viataal, en hij is bijzonder 
hoogleraar onderwijs aan 
en opvoeding van 
prelinguaal auditief 
gehandicapten aan de 
Katholieke Universiteit in 
Nijmegen (KUN). Hij is 
tevens verbonden aan 
het Expertisecentrum 
Atypische Communicatie 
van de KUN. 

Tweetalig onderwijs 
vereist aandacht voor 
twee talen 

Eleni, Furkan, Gerhard en Habiba) dat deden, is niet 
duidelijk. Feit is wel dat dergelijke incidentele resul
taten op toeval kunnen berusten. Ook waren er leer
lingen die (bijna) nooit een persoonsgebonden taal
keuze op de onderzochte aspecten lieten zien. Dat zijn 
met name Dora en Issa. Waarom dat zo is, kan niet 
vastgesteld worden. Deze twee leerlingen vertoonden 
weinig overeenkomsten (zie tabel 1). Ook hun taalge
bruik in dit onderzoek verschilde sterk. Zo gebruikte 
Dora in beide gesprekssituaties veel 
(Nederlandsachtige) stemgevingen en Issa juist wei
nig. Het kan dus zijn dat Dora een voorkeur had voor 
het Nederlands en die taal in beide situaties gebruik
te omdat ze wist dat ook de dove gesprekspartner 
haar verstond (zeker als ze ook gebaren gebruikte) 
terwijl Issa er juist van uit ging dat de horende hem 
ook zonder stemgevingen begreep. 
Tot slot waren er leerlingen die ten aanzien van 
(Nederlandsachtige) stemgevingen meer dan eens 
hun taal aanpasten aan hun horende gesprekspart
ner. Dat waren vooral Aylin, Carlos en Kemal. Aylin 
gebruikte met de horende wel stemgeving, maar met 
de dove gesprekspartner nooit. Carlos en Kemal 
gebruikten bij beide gesprekspartners stemgeving, 
maar bij de horende significant meer. Carlos produ
ceerde bovendien bij de horende meer 
Nederlandsachtige stemgevingen dan bij de horende. 
Alledrie maakten ze dus een persoonsgebonden taal
keuze, maar de uitkomst daarvan verschilde van per
soon tot persoon. De vraag is nu natuurlijk waarom 
deze drie leerlingen wel een taalkeuze voor het 
Nederlands lieten zien en de anderen niet. Die vraag 
is echter niet te beantwoorden omdat er geen eigen
schappen zijn die deze drie leerlingen wel met elkaar, 
maar niet met de overige gemeen hebben (zie tabel 1). 
Het is belangrijk te benadrukken dat het onderzoek 
jonge dove kinderen betrof met zeer uiteenlopende 
mogelijkheden en achtergronden. Voor dieper inzicht 
in de mogelijkheden om taalkeuzen te maken is meer 
onderzoek nodig. Het deel van ons onderzoek 
(Fortgens 2003) waarin de keuze voor de NGT wordt 
besproken, laat zien dat er meer kinderen waren die 
een persoonsgebonden taalkeuze maakten dan de 
hier vermelde. Ook onderzoek bij oudere kinderen is 
nodig. Observaties uit de jaren na het onderzoek lie
ten namelijk klip en klaar zien dat een aantal leerlin
gen die op vier- vijfjarige leeftijd geen persoonsge
bonden taalkeuzen maakten, dat wel gingen doen. 
Dora ontwikkelde een sterke voorkeur voor het 
Nederlands. Met volwassenen, horenden én doven, 
gebruikte zij bij voorkeur stem (ook zonder gebaren), 
maar met haar medeleerlingen was ze bereid te geba
ren. Ook Leo ontwikkelde zich tot een vaardige 
gebaarder, maar met horenden kon hij graag gesprek
ken voeren zonder te gebaren. 

Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat een aantal 
jonge, dove leerlingen met zeer uiteenlopende moge
lijkheden en achtergronden al een adequate keuze 
voor het Nederlands maakte. Dit is een belangrijk 

gegeven. Vaak bestaat immers nog de angst dat 
tweetalig dovenonderwijs niet goed is voor dove kin
deren omdat ze zich dan zouden beperken tot de voor 
hen "gemakkelijkste" taal, de gebarentaal. Deze 
onderzoeksresultaten laten zien dat die angst onge
grond is. Zelfs kinderen met een zeer lage vaardig
heid in het Nederlands (Aylin en Kemal) probeerden 
hun taal aan te passen aan hun gesprekspartner. 
Hoewel het buiten het kader van het onderzoek valt, 
lijkt het reëel te veronderstellen dat het van groot 
belang is, dat dove kinderen wel de kans moeten krij
gen het Nederlands daadwerkelijk te gebruiken. Een 
manier is te zorgen voor voldoende gesprekspartners 
die het gebruik van die taal stimuleren. Dat wil zeg
gen dat er in het tweetalig onderwijs en taalaanbod 
voldoende aandacht moet zijn voor beide talen, dus 
ook voor het Nederlands (waar mogelijk ook zonder 
gebaren). 
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De uitdaging van de samenwerking 

TOLKEN ALS HULP BIJ SPRAAKTAALDIAGNOSTIEK 

EN -BEHANDELING: 

DE UITDAGING VAN DE SAMENWERKING 

Mir jam Blumenthal 

Samenvatting 
In het decembernummer van "Van Horen Zeggen" beschrijft Henriette Langdon haar visie op de 
rol van de tolk bij spraaktaaldiagnostiek. In het onderstaande artikel wordt door de auteur uitge
legd op welke manier er projectmatig samen met anderen gewerkt wordt aan het ontwikkelen 
van een cursus voor tolken, die speciaal worden getraind voor het werken met logopedisten bin
nen de spraaktaaldiagnostiek. 

Inleiding 
Langdon geeft in haar artikel enkele suggesties voor 
instellingen die tolken inzetten om samen te werken 
met logopedisten: "Zorg voor training in het proto-
col(...); leer de tolk vaktermen (...); oefen in het weken 
met(...)". 
De lezer zou kunnen denken: dat is mooi gezegd, 
maar hoe moeten wij dat in Nederland realiseren? 
Gelukkig wordt er al aan gewerkt. 
Het Audiologisch Centrum Den Haag is bezig een 
cursus te ontwikkelen, voor tolken die zich in dit 
werkveld willen specialiseren Dit project wordt uit
gevoerd in opdracht van de Federatie Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC), en in samenwerking 
met het Tolk- en Vertaal Centrum Nederland (TVCN) 
en de afdeling Video Interactie Begeleiding (VIB) van 
de Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG). 

Tolken voor zorg en onderwijs in Nederland. 
De tolkvoorzieningen in Nederland voor zorg en 
onderwijs zijn in vergelijking met die in andere lan
den (ook in vergelijking met de situatie in de 
Verenigde Staten) uniek te noemen: de Nederlandse 
tolken zijn via het TVCN professioneel georganiseerd, 
verspreid door heel Nederland en gratis beschikbaar 
voor de hulp in de zorg-, onderwijs- en welzijnssector. 

Bij de diagnostiek en behandeling van meer-/anders-
talige kinderen met spraaktaalproblemen is hun 
hulp hard nodig, maar toch worden zij niet altijd 
ingezet. De ervaringen zijn namelijk wisselend: som
mige tolken doen het (bijna) perfect, met begrip voor 
het hóe en waarom van ons werk. Anderen maken 
soms de indruk het werk met kindjes en moeders niet 
zo belangrijk te vinden, zij zijn misschien meer 
geschikt in bijvoorbeeld een rechtszaal te tolken. 
Door tolken speciaal te selecteren en op te leiden 
voor de samenwerking met logopedisten en linguïs
ten, zullen zij beter inzetbaar worden. 
In een project dat in opdracht van de FENAC en in 
samenwerking met het TVCN wordt uitgevoerd, ont
wikkelen wij een cursus voor tolken, die zich willen 
specialiseren in dit werk. 

De ontwikkeling van de cursus. 
Op dit moment is de ontwikkeling van de opleiding 
in volle gang. Het project loopt van juni 2003 tot juni 
2004 en wordt uitgevoerd vanuit het AC Den Haag. 
Bij het ontwikkelen zijn 2 aandachtspunten van groot 
belang: 
- Welke kennis en vaardigheden moeten bij de tolken 

ontwikkeld worden en hoe moet dat gebeuren? 
- Hoe moet het proces van samenwerking tussen de tolk 

en de professional in goede banen worden geleid? 

Wat betreft de kennis en vaardigheden zijn de vol
gende (voorlopige) globale leerdoelen gesteld: 
1. De cursist kan globaal (dus niet in details) uitleg 

geven over het hoe en waarom van de verschillen
de onderdelen van het spraak-/taalonderzoek. 

2. De cursist kan uitleggen wat zijn eigen rol is en wat 
de rol van de onderzoeker is èn hij kan omgaan met 
de complexe samenwerking. 

3. De cursist kan in de vreemde taal volgens protocol 
een aantal nader te bepalen testen en onderzoeken 
afnemen. 

4. De cursist heeft kennis van de grammatica en fono
logie van het Nederlands en van de vreemde taal 
waar men in tolkt. Hij kan op verzoek uitleg geven 
aan de onderzoekers over de kenmerken van de 
vreemde taal ten opzichte van de kenmerken van 
het Nederlands. 

5. De cursist kan in de vreemde taal opschrijven wat 
een kind zegt (van video, van geluidsband of live) 
en kan aan de onderzoeker uitleg geven over de 
grammaticale en fonologische kenmerken van het 
gesprokene. Ook is hij in staat aan de onderzoeker 
te laten zien welke fouten de spraak en taal van 
het kind bevat. 

Wat betreft de samenwerking: voor een goede samen
werking zijn twee partijen nodig, namelijk de tolk en 
de professional. Beide partijen moeten zich bewust 
zijn van hun taken en van de grenzen van ieders 
competentie. De professional blijft verantwoordelijk 
voor het eindresultaat, namelijk een verantwoorde 
diagnostiek. 

Sommige tolken doen het 
(bijna) perfect 

De tolk moet om kunnen 

gaan met een complexe 
samenwerking 

Oproep 
Alleen als voldoende 
logopedisten / linguï
sten gebruik gaan 
maken van deze tolken 
zal deze speciale dienst
verlening op termijn 
houdbaar zijn. Daarom 
roep ik iedereen op om 
nu al meer gebruik te 
gaan maken van tolken, 
en aan het TVCN (aan 
Wilma el Berrah, 
w.el.berrah@tvcn.nl), of 
aan mij, door te geven 
welke tolken voor ons 
werk goed bevallen. Bij 
de werving en selectie 
van de tolken kunnen 
wij dan rekening hou
den met deze gegevens. 

VHZ JAARGANG 45 NUMMER 1 MAART 2004 | 11 

mailto:w.el.berrah@tvcn.nl


Mirjam Blumenthal 

Informatie over de 
auteur: 

Mirjam Blumenthal, 
projectleider 

Audiologisch Centrum 
Den Haag 

Lange Lombardstraat 35 
Postadres: Postbus 848 
2501 CV Den Haag 

Telefoon: 070 - 3848300 

Fax: 070 - 3805634 
Teksttelefoon: 

070 - 3848329 

Email: M.Blumenthal® 
acdenhaag.nl 

Voor het bereiken van een goede samenwerking zul

len twee methodes worden toegepast: 

1. Een protocol dat de gewenste samenwerking 

beschrijft 

2. Video Interactie Begeleiding, om aan de hand van 

video-opnames van de samenwerking, van elkaar 

te leren wat werkt en wat niet. 

Het protocol beschrijft de samenwerking gedetail

leerd. In de inzet ziet u een voorbeeld van een deel 

van dit protocol, dat nog in de maak is. 

Ook al is er een goed protocol, uit ervaring blijkt dat 

deze samenwerking als sociaal proces toch zo inge

wikkeld is, dat bij bijna iedere afname van de test er 

wel iets anders gaat dan vooraf gewenst was. Humor 

en een flexibele houding van beide kanten zijn nodig 

om de sfeer goed te houden. Video Interactie 

Begeleiding kan naar verwachting een goed hulpmid

del zijn om het leerproces te bevorderen. 

Afname Reynell test voor taaibegrip, instructie voor tolk en onderzoeker. 

De Reynell test voor Taaibegrip is een test waarbij voorwerpen op de tafel liggen, die in een vaste volg
orde tussen de onderzoeker en het kind in worden gelegd. 

Bij kinderen die een andere taal dan Nederlands spreken kunnen de vragen vertaald worden door de 
tolk. Sommige onderzoekers gaan zelf tegenover het kind zitten, spreken de opdracht uit (bijvoorbeeld-
Waar is de auto?"), en laten dan de tolk de opdracht 'herhalen' in de thuistaal van het kind Dit is voor 

het kind een verwarrende gang van zaken. Beter is het om de tolk tegenover het kind te laten zitten en 
de opdrachten die op het formulier staan a vue te laten vertalen. De onderzoeker moet alt i jd aanwezig 
zijn bij dit onderzoek, en bli jft ook verantwoordelijk voor de resultaten en de interpretatie ervan 
Voor de algemene regels voor de afname en de aanbieding: zie de bijlage Handleiding Reynell test voor 
Taaibegrip, Hoofdstuk 4.1 en 4.2 
Een aantal aandachtspunten zijn hier bij van belang: 

- De tolk moet het kind aankijken, zo mogelijk wachten tot het kind terugkijkt en li jkt te luisteren, en 
dan de opdracht geven. 

- De toon waarop de opdracht gegeven wordt is van belang. Het mag niet klinken als 'oplezen'; 
de intonatie en intentie van de tolk moeten echt die van een vraag of opdracht zijn. 

- Voor een goed verloop van de test is het nodig dat het kind er niet achter komt welke opdrachten het 
goed of fout heeft gedaan. Als het kind het fout doet, en het merkt dat het fout was, kan het namelijk 
ontmoedigd raken, en niet meer mee willen doen. Daarom de volgende aanwijzingen: 

' Als het kind het fout doet, reageert de tolk neutraal-vriendelijk / instemmend, en stelt de 
volgend vraag. 

• Als het kind het goed doet, kan de tolk ook neutraal-vriendelijk reageren, of duidelijk 
enthousiast, als het kind heel veel bemoediging nodig heeft. Informatie geven over de juistheid 
van de respons is volgens de handleiding niet toegestaan. Het kind wordt dus 'beloond' voor 
het geven van een antwoord, of het nou goed is of niet. 

' Het werkt goed als de tolk af en toe tussen door iets zegt als 'goed zo, j i j doet goed mee, 
j i j bent knap!', althans, als het kind zijn/haar best li jkt te doen. 
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T*JQ 
Gebaren bi j jonge kinderen met ernst ige 

spraak- en /o f taalmoeil i jkheden. 

GEBAREN BIJ JONGE KINDEREN MET ERNSTIGE 

SPRAAK- EN/OF TAALMOEILIJKHEDEN 
Een inhoudelijke verantwoording voor het gebruik van gebaren bij jonge kinderen met ernstige 
spraak- en/of taalmoeilijkheden, gebaseerd op praktijkervaring. 

Betsy Gerritsen en Inge Wijkamp 

Samenvatting 
Op de Tine Marcusschool wordt gebruik gemaakt van Totale Communicatie in de omgang met de 
leerlingen; niet alleen met leerlingen met hoorproblemen, maar ook met leerlingen met ernstige 
spraak- en/of taalmoeilijkheden. Het gebruik ervan bij deze doelgroep is ontstaan vanuit een min 
of meer toevallige ontdekking in de praktijk en is in de loop van de jaren uitgekristalliseerd tot 
een zeer functioneel hulpmiddel in de begeleiding van deze doelgroep. 
In dit artikel schetsen wij hoe dit proces is verlopen. We beschrijven de geschiedenis van Totale 
Communicatie op de Tine Marcusschool, waarbij duidelijk wordt dat vooral de kinderen en hun 
ouders ons gemotiveerd hebben door te gaan op de ingeslagen weg. We geven aan bij welke kin
deren het gebruik van gebaren wenselijk is, dit illustreren we aan de hand van casussen. Gebleken 
is dat het gebruik van Totale Communicatie kinderen niet weerhoudt om zich verbaal te (gaan) 
uiten; in veel gevallen zien we juist dat kinderen steeds meer durven communiceren, ook verbaal. 
Afsluitend bespreken we de inhoudelijke consequenties van onze visie. 

Inleiding 
Al jarenlang zijn wij betrokken bij het ontwikkelen 
en implementeren van het beleid ten aanzien van 
Totale Communicatie op de Tine Marcusschool. Deze 
betrokkenheid komt voort uit onze ervaring met de 
behandeling van jonge kinderen met ernstige spraak-
en/of taalmoeilijkheden (ESM), waarbij we steeds 
meer gebruik zijn gaan maken van non-verbale com
municatiemiddelen. Bij veel kinderen blijkt dit een 
zeer functioneel hulpmiddel om de communicatie te 
verbeteren, zowel binnen als buiten de therapiesitu
atie. 

Onderdeel van het beleid is het geven van perso
neels- en oudercursussen, omdat de kinderen ook in 
andere situaties bevestigd moeten worden in hun 
poging tot communicatie. Op dit moment worden er 
twee a drie keer per jaar personeelscursussen door 
een collega gegeven. Zelf verzorgen we de oudercur
sussen, waarbij ruim 80% van de deelnemers ouders 
zijn van ESM-kinderen jonger dan 6 jaar. Juist van 
deze groep ouders krijgen we veel positieve feedback 
over het effect van het gebruik van gebaren. 

In april 2003 hebben wij op het Siméa-congres de 
lezing 'Gebaren bij jonge kinderen met spraak- en/of 
taalmoeilijkheden' verzorgd waarin we onze ervarin
gen met en meningen over het belang van het 
gebruik van Totale Communicatie bij deze doelgroep 
hebben uitgewerkt. 
De grote belangstelling voor het onderwerp, niet 
alleen tijdens het congres maar ook daarna, heeft ons 
doen besluiten de inhoud van het project te bewer
ken tot een schriftelijke weergave. De titel van het 
artikel geeft al aan dat wij vooral het belang van 
gebaren als vorm van Totale Communicatie willen 

beschrijven. In het vervolg maken we regelmatig 
gebruik van de term Totale Communicatie; ook dan 
doelen we vooral op het gebruik van gebaren. 
In dit artikel beschrijven we de inhoudelijke aspec
ten; het plan is om in een tweede artikel meer in te 
gaan op de beleidsmatige kant en de organisatorische 
consequenties voor de school. 

Totale Communicatie op de Tine Marcusschool 
Het beleid ten aanzien van Totale Communicatie op 
de Tine Marcusschool is sinds april 1999 vastgelegd 
in een beleidsstuk. Dit punt is niet zomaar bereikt; 
het is een proces geweest van jaren, waarbij de ont
wikkeling lang afhankelijk is geweest van het 
enthousiasme van een beperkt aantal personen. Er is 
gedurende de jaren ook tegenstand geweest. Vanuit 
de theorie of vanuit onderzoek is er nog maar weinig 
bekend over het gebruik van gebaren bij kinderen 
met ernstige spraak- en/of taalproblemen, hoewel er 
het laatste jaar enkele publicaties over dit onderwerp 
zijn verschenen (Bode en Knoors, 2003; 
Veldman-Das, 2003). 
Op dit moment ligt er een tweede, aangescherpt 
beleidsstuk. Regelmatig zijn er themabijeenkomsten 
georganiseerd waarin het team met elkaar van 
gedachten kon wisselen over Totale Communicatie en 
expliciet het gebruik van gebaren binnen het onder
wijs. Op deze manier is er binnen de organisatie een 
steeds groter draagvlak ontstaan voor het gebruik 
van gebaren bij deze groep kinderen. 
Essentieel in het geheel is dat wij als school voor kin
deren met ernstige hoor- en/of spraaktaalproblemen 
uitgaan van het gesproken Nederlands. Ons doel is 
dat de kinderen verbaal gaan communiceren en van 
daaruit hun mondelinge taalvaardigheid ontwikke-

"Ze wilde brood 
meenemen naar de 

eendjes", vertelt een 

opa op de laatste 
cursusavond 

voor het eerst begreep 
ik mijn kleindochter 
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Betsy Gerritsen en Inge Wijkamp 

Totale communicatie: 

draagvlak binnen de 

school 

len naar een voor dat kind zo optimaal mogelijk 
niveau. Dit betekent dat er altijd gesproken wordt 
met of tegen de kinderen. De gebaren zijn in die zin 
van ondergeschikt belang. Omdat ons doel is kinde
ren te stimuleren tot het gebruik van de Nederlandse 
taal, kunnen we binnen onze vorm van onderwijs 
alleen gebruik maken van een ondersteunend sys
teem, zoals het gebruik van NmG, Nederlands onder
steund met Gebaren. Om deze reden valt NGT, 
Nederlandse Gebarentaal, af als communicatiemiddel 
binnen ons onderwijs. 

Tine Marcusschool 

De Tine Marcusschool verzorgt onderwijs aan kinderen in de 

leeftijd van 3 tot 13 jaar. De school maakt deel uit van de 

Koninklijke Effatha Cuyot Groep en valt onder het REC-

Noord Nederland. 

De geschiedenis van gebaren op de Tine 

Marcusschool 

1988 - Gebaren komen binnen de Tine Marcusschool 
In 1988 werkt in de peutergroep een logopediste die 
ook werkzaam is op het doveninstituut. Zij neemt de 
gebaren vanuit het doveninstituut mee naar de Tine 
Marcusschool en biedt deze aan in de peutergroep. 
Wat blijkt, niet alleen de leerlingen met hoorproble-

men maken gebruik van het gebarenaanbod zoals de 
verwachting was, maar ook de leerlingen met ernsti
ge spraak- en/of taalmoeilijkheden. 

1992 - Personeels- en oudercursussen 
De eerste personeels- en oudercursussen worden aan
geboden. Een aantal geïnteresseerde ouders en leer
krachten neemt hieraan deel. Dit leidt tot een voor
zichtige discussie over de plaats van gebaren op een 
school als de onze. 

1998- Eye-opener 

In 1998 bestaat de peutergroep voor een groot deel 
uit kinderen die niet of nauwelijks spreken. Een aan
tal van deze kinderen maakt dermate actief gebruik 
van het gebarenaanbod, dat deze groep als eye-ope
ner voor het team van de Tine Marcusschool fun
geert. Eén van deze kinderen is Fleur. 

Fleur is ruim driejaar als ze in de peutergroep wordt 
geplaatst. Ze communiceert middels stereotiepe uitin
gen als 'papa"mama"mij ja' en 'mij nee'en een 
beperkt aantal klanken. 
Fleurs onvermogen tot verbale communicatie blijft 
haar belemmeren; ondanks intensieve logopedie komt 
de spraak - taalontwikkeling niet op gang. Veelvuldige 
driftbuien, zowel thuis als op school, zijn het gevolg. 
Fleur pikt intussen wel het gebarenaanbod uit haar 
school- en thuisomgeving op, haar ouders volgen dan 
inmiddels de oudercursus, en ze ontplooit zich tot een 
communicatief meisje dat actief gebruik maakt van 
gebaren, mimiek en lichaamsexpressie. Vanaf dat 
moment is Fleur beter benaderbaar en verdwijnen de 
woedeaanvallen. Uiteindelijk komt de spraak -taalont
wikkeling tot ontwikkeling en deze neemt gaandeweg 
de functie van de non-verbale communicatie over. 

Een groot deel van de ouders van de genoemde groep 
neemt deel aan de oudercursus. Aan het eind hiervan 
interviewen we een aantal van hen over hun ervarin-

Begripsomschrijving 

Totale Communicatie: 

Het gebruik van alle 

middelen die aangewend kun

nen worden om de communica

tie met het kind tot stand te 

brengen, te handhaven en te 

optimaliseren. Onder 

deze hulpmiddelen valt het 

gebruik van praten, luisteren, 

gebaren, vingerspelling, mimiek, 

kijken/gelaatgerichtheid, 

lichaamstaal, schrijven, picto's 

en lezen. (Gerritsen, B. e.a., 2002) 

Nederlands ondersteund met 

Gebaren (NmG): 

In NmG worden woorden in 

Nederlandse zinnen onder

steund met gebaren uit de 

Nederlandse Gebarentaal. Deze 

vorm van communiceren is geen 

zelfstandige taal, maar een 

combinatie van twee natuurlij

ke talen en dus een gebaren-

systeem. (Nederlands 

Gebarencentrum, 1997) 

Nederlandse Gebarentaal 
(NGT): 

NGT is een op zichzelf staande 

taal met een eigen gebaren-

schat en eigen regels om geba

ren te combineren tot zinnen 

en zinnen te combineren tot 

grotere teksten. (Nederlands 

Gebarencentrum, 1997) 
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Gebaren bij jonge kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeili jkheden. 

gen met het gebruik van gebaren bij de kinderen. 
Hier volgen enkele citaten: 

Ouders van Jeroen [y,i jaar) 
' '...hij is een veel vrolijker kind geworden...het is een 
heel ander kind nu...' 
"-het allerbelangrijkste is datje contact hebt met je 
kind ... als dat nu alleen door gebaren kan, dan is dat 
een heel mooie manier. We hopen dat het later wel 
praten wordt, maar je hebt in ieder geval nu contact 
met hem. Hij begrijpt jou wel, maar je begrijpt hem nu 
ook...' 

Ouders van Robbinforf jaar) 
'"... we hadden het niet in de gaten... waarschijnlijk 
heeft hij al veel eerder gebaren gemaakt, voordat wij 
door hadden dat het gebaren waren...' 
* '...Robbin gaat heel veel dingen vertellen ... dat heeft 
hij altijd al gewild, maar nu lukt het...' 

Opa van Annica (414 jaar) 
"...het was een geweldige ervaring... ik snapte dat 
Annica brood wilde meenemen naar de eendjes... voor 
het eerst begreep ik haar...' 

2999 ~ Beleidsplannen 
In 1999 worden voor het eerst de gedachten en 
ideeën over het gebruik van gebaren bij onze leerlin
gen als beleidsplan op papier gezet. Vooral de inhoud 
en de scholing worden hierin uitgewerkt. Landelijk 
begint in deze periode de discussie over het Speciaal 
Onderwijs wat ons dwingt na te denken over de vol
gende vraag: 'wat maakt ons als cluster 2-school zo 
bijzonder?' Op een aantal scholen wordt op dat 
moment al gebruik gemaakt van Totale 
Communicatie. Bij verschillende bijeenkomsten 
wordt steeds vaker het gebruik van Totale 
Communicatie als mogelijk onderdeel van de experti
se genoemd. 

In 2002 wordt het beleidsplan herzien. Eén van de 
aanvullingen is dat Totale Communicatie een structu
rele plek krijgt binnen het begeleidingstraject van 
het kind, zowel in de i-op-i situatie als in de klassen-
situatie. 

Indicaties voor het gebruik van gebaren bij 
jonge kinderen met ernstige spraak- en/of 
taalmoeilijkheden 
In een periode van vijftien jaar heeft het gebruik van 
Totale Communicatie zich ontwikkeld van een toeval
lige ervaring tot een geïntegreerd en breed gedragen 
hulpmiddel in de begeleiding van ESM-kinderen. 
Voor een groot aantal van deze kinderen is het 
gebruik van Totale Communicatie een welkome aan
vulling op de standaard informatieoverdracht binnen 
de school; voor een aantal kinderen is het gebruik 
van gebaren echter een noodzaak. 

Eén van onze doelstellingen bij de ontwikkeling van 
het project 'Gebaren bij jonge ESM-kinderen' was het 

benoemen van die groepen kinderen voor wie het 
gebruik van gebaren zinvol blijkt. Dit hebben we als 
volgt gedaan. 
Op het moment dat wij aan het project werkten, 
waren wij als logopedist betrokken bij de peuter-
groep en een jongste kleutergroep. Binnen deze groe
pen - in totaal twintig kinderen - waren er zes kinde
ren die zelf actief gebruik maakten van gebaren. In 
hoeverre de rest van de groep zinvol gebruik maakte 
van het gebarenaanbod is moeilijk vast te stellen. 
Onze ervaring is, zowel bij deze groep als in het verle
den, dat de informatieoverdracht makkelijker en 
beter verloopt, wat een positieve uitwerking heeft op 
de spraaktaalontwikkeling. 
Voor de kinderen voor wie het gebruik van gebaren 
zinvol bleek, hebben we in kaart gebracht wat hun 
specifieke spraaktaalprobleem was en welk effect het 
gebruik van gebaren op hun ontwikkeling had. Deze 
informatie hebben we gegroepeerd en dit heeft gere
sulteerd in het benoemen van vijf groepen kinderen 
voor wie wij het gebruik van gebaren noodzakelijk 
achten. We illustreren dit aan de hand van een vijftal 
casussen. 

Totale communicatie: 
- wanneer het kind niet beschikt over verbale 

communicatiemiddelen; 
- wanneer het kind onverstaanbaar spreekt; 
- wanneer het kind zich onzeker voelt over zijn of 

haar verbale mogelijkheden; 
- als middel om contact tot stand te brengen; 
- als middel om de taalontwikkeling te stimuleren. 

Totale Communicatie wanneer het kind niet beschikt 
over verbale communicatiemiddelen 
Om verschillende redenen kan het zijn dat een kind 
(tijdelijk) niet beschikt over verbale communicatie
mogelijkheden. Dit geldt voor kinderen die niet of 
nauwelijks spreken omdat er sprake is van neurologi
sche problematiek, bijvoorbeeld bij kinderen die hun 
spraak zijn kwijtgeraakt na een hersenontsteking of 
bij kinderen met een ernstige verbale ontwikkelings-
dyspraxie. In andere gevallen kan de spraaktaalach-
terstand dermate ernstig zijn dat het kind nog niet 
tot spreken is gekomen. 
In deze gevallen heeft het kind een alternatief nodig 
om zich te kunnen uiten en dienen de gebaren als 
alternatief communicatiemiddel. 

Marthe 
Marthe's ontwikkeling verloopt normaal tot de leef
tijd van 2:3 jaar; Marthe wordt dan in het ziekenhuis 
opgenomen met een hersenontsteking. Marthe raakt 
motorische vaardigheden kwijt die ze later langzaam 
weer terug krijgt. Het spreken blijft echter een groot 
probleem. Marthe wordt in september 2002 op de Tine 
Marcusschool geplaatst. Ze heeft een ruim voldoende 
taaibegrip en voldoende auditieve vaardigheden. Er is 
duidelijk sprake van communicatieve nood. 
Marthe is zich zeer bewust van haar communicatieve 

Informatieoverdracht 
gemakkelijker en beter 
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Cerwin: 'Boekje' 

Door gebruik van gebaren 

wordt de vicieuze cirkel 

doorbroken: 

communicatie wordt 

minder beladen en wekt 

minder spanning op. 

Halvar: 'Dansen' 

Betsy Gerritsen en Inge Wijkamp 

probleem en herkent feilloos alle pogingen om geluid 

of klanken uit te lokken; ze houdt haar mond en imi

teert pas als ze de kans op succes groot acht. De geba

ren worden vanaf het begin aangeboden. Na een aar

zelend begin gaat ze na een paar weken actief gebruik 

maken van de gebaren. Op dat moment volgen de 

ouders van Marthe de cursus. 

Marthe durft steeds meer klanken te maken. 

Aangezien ze zich nog onvoldoende verbaal kan uiten, 

is ze nog aangewezen op het gebruik van gebaren als 

alternatief communicatiemiddel. 

Marthe: 'Oma' 

Totale Communicatie wanneer het kind onverstaan
baar spreekt 

Bij een aantal kinderen geeft de verstaanbaarheid 

grote problemen. Dit kan zowel bij het kind als bij de 

omgeving van het kind veel frustratie oproepen; het 

kind wordt belemmerd in het overbrengen van zijn of 

haar wensen of ideeën terwijl de omgeving, ondanks 

de grote moeite die men er vaak voor doet, niet 

begrijpt wat het kind bedoelt. Oorzaken voor onver

s taanbaarheid zijn divers. Dit kan uiteenlopen van 

verstaanbaarheidproblemen bij kinderen met een 

schisis, een verbale ontwikkelingsdyspraxie of als 

symptoom van een syndroom, bijvoorbeeld hyperna-

saliteit bij het VCF-syndroom. Ook hardnekkige 

woordvormingproblemen al dan niet behorend bij de 

taalachterstand van het kind, kunnen leiden tot 

onverstaanbaarheid. 

Door de ondersteuning van de spraak met gebaren 

kan het kind de essentie van zijn verhaal of een 

bepaald woord overbrengen, waardoor het wederzijd

se begrip en daardoor de communicatie gestimuleerd 

wordt. 

Bas 

Bas wordt in mei 2002 op 3 jarige leeftijd door het 

Medisch Kleuter Dagverblijf naar de Tine 

Marcusschool verwezen. De zinsproductie is onvol

doende. Bas spreekt onverstaanbaar, waarbij vooral de 

hypernasaliteit opvalt. De logopedische therapie heeft 

onvoldoende effect en ook het plaatsen van een pha-

rynxplastiek leidt niet tot verbetering. 

Ondanks het feit dat er gebaren worden aangeboden, 

gaat Bas zelf niet over tot actief gebruik. Bas is zich 

Bas: 'Boot' 

wel bewust van het feit dat anderen hem niet ver

staan, maar zoekt de oorzaak daarvan niet direct bij 

zijn eigen spreken. Hij moet daarom regelmatig aan

gespoord worden tot het gebruik van gebaren. 

Inmiddels gebruikt Bas steeds langere zinnen, waarbij 

hij kernwoorden ondersteunt met gebaren. 

Totale Communicatie wanneer het kind zich onzeker 
voelt over zijn of haar verbale mogelijkheden 
Nadat kinderen op de Tine Marcusschool zijn 

geplaatst start een traject dat er mede op gericht is de 

spraaktaalontwikkeling te stimuleren. Dit gebeurt 

onder andere door intensieve logopedische begelei

ding en gerichte taalst imulat ie in de groepen. 

De ontwikkeling van de verbale communicatiemoge

lijkheden is een geleidelijk proces dat vaak gepaard 

gaat met een stuk onzekerheid bij het kind over zijn 

of haar eigen kunnen op dit gebied. Ook kan het 

gebeuren dat, zeker in momenten van emotie of 

spanning, de verbale mogelijkheden nog tekort schie

ten. In deze gevallen zien we dat kinderen veel steun 

hebben aan het feit dat ze terug kunnen vallen op de 

gebaren. 

Er zijn ook kinderen die zich niet of nauwelijks dur

ven te ui ten omdat er veel druk op het spreken ligt. 

Voordat kinderen op de Tine Marcusschool worden 

geplaatst, hebben ze vaak al een heel traject afgelegd. 

De ouders maken zich zorgen over het spreken van 

hun kind en in veel gevallen zijn ze al op zoek 

geweest naar hulp en het kind heeft wellicht al diver

se onderzoeken ondergaan. Veel jonge kinderen zijn 

zich daardoor al sterk bewust van het feit dat ze com

municatief minder presteren dan leeftijdsgenoten en 

voor hen is het spreken inmiddels een beladen en 

spanningsvol gebeuren geworden. 

Het gebruik van gebaren als alternatief voor het spre

ken kan dit proces positief beïnvloeden; de aandacht 

wordt verlegd naar een andere communicatievorm en 

zowel voor ouder als kind wordt een vicieuze cirkel 

doorbroken. 

Gerwin 

Cerwin is 3:10 jaar als hij geplaatst wordt op de Tine 

Marcusschool. Zijn taaibegrip is (laag) gemiddeld en 

de taaiproductie bestaat uit enkele, weinig gevarieerde 

kreten. Hij is erg angstig en huilt snel. 
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Genvin gebruikt vanaf het begin af aan gebaren, ook 

als hij zich na een paar maanden goed verstaanbaar 

kan uiten. De gebaren lijken hem bevestiging te geven. 

Gerwin reageert alerter en begrijpt de inhoud van de 

boodschap beter als de spreker gebaren gebruikt. Vaak 

herhaalt hij de spreker met woorden en gebaren. 

Totale Communicatie als middel om contact tot 
stand te brengen 
Bij een aantal kinderen zijn auditieve prikkels alleen 

niet de juiste ingang om het contact tot stand te 

brengen en tot communicatie te komen. Dit geldt bij

voorbeeld voor kinderen met stoornissen in het autis

tische spectrum; zij hebben moeite met het zich rich

ten op, het verwerken van en betekenis verlenen aan 

verbale informatie. Als alternatief voor of aanvulling 

op deze auditieve input kan de visuele ingang, de 

gebaren, een bruikbare optie zijn. 

Halvar 

Halvar wordt geplaatst op de leeftijd van 3.7 jaar. Hij 

heeft een zwak taaibegrip en een zinsproductie van 

maximaal twee woorden met meestal een vaste 

inhoud. Halvar laat weinig emotie zien; hij reageert 

niet op vragen en er is geen sprake van communicatie 

over en weer. Hij voelt zich niet op zijn gemak op 

school en weigert te eten of mee te doen met activitei

ten of spelletjes in het speellokaal; vaak blijft hij bij de 

deur staan en kijkt rond zonder actief deel te nemen 

aan het gebeuren. Na een aantal weken zien we dat 

Halvar geboeid raakt door gebaren en mimiek. Het 

duurt nog een aantal weken voordat hij merkt hoe 

gebaren, lichaamstaal en mimiek hem kunnen helpen 

in de communicatie en hij er ook actief gebruik van 

gaat maken. Vanaf dat moment gaat Halvar ook ver

baal vooruitgang boeken; de contactproblemen blij

ven wel bestaan. Op dit moment uit Halvar zich gro

tendeels verbaal. Bij instructie heeft hij veel baat bij 

ondersteuning door middel van Totale Communicatie. 

Totale Communicatie als middel om de taalontwikke

ling te st imuleren 

Zoals bij de voorgaande indicaties beschreven is, kun

nen gebaren dienen als alternatief communicatie

middel of als alternatieve ingang in de omgang met 

een jong ESM kind. Daarnaast kan het gebruik ervan 

als hulpmiddel dienen bij de directe behandeling van 

de spraak-taalproblematiek zoals binnen de logopedi

sche therapie. 

Gebaren kunnen gebruikt worden als onders teuning 

b innen het gericht werken aan taaibegrip, woorden

schats t imulat ie en zinsbouwuitbreiding of als 

k lankonders teunend hulpmiddel bij de art iculatie

behandel ing. 

Aaliyah 

Aaliyah is 3:11 jaar als ze op de Tine Marcusschool 

wordt toegelaten. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is 

van onvoldoende taalontwikkeling, zowel receptief als 

productief. 

Al snel komt de taalontwikkeling van Aaliyah op 

gang. Daarbij valt wel op dat ze moeite heeft met het 

hanteren van de communicatieve regels en dat er pro

blemen zijn met het verwerken en interpreteren van 

auditief aangeboden informatie. 

Het taalaanbod naar Aaliyah toe wordt ondersteund 

met gebaren. Zelf gebruikt ze actief weinig gebaren. 

Passief profiteert Aaliyah er wel van; het helpt haar 

gericht te blijven op het auditieve aanbod en onder

steunt de verwerving van woordbegrippen en de 

woordvinding. 

Binnen de logopedische therapie wordt actief gebruik 

van gebaren gestimuleerd, omdat het als hulpmiddel 

dient bij de uitbreiding van de zinsbouwontwikkeling 

en de woordenschat. 

Gebruik van gebaren 
helpt bij woordvindings 

problemen 

Aaliyaa: 'Wijzen' 

Wat binnen de casussen niet naar voren is gekomen, 

is het volgende aspect: kinderen kunnen gebaren 

gebruiken als 'cue' b innen het proces van de 

woordvinding. 

Woorden die het kind al wel geleerd heeft maar die 

het nog niet altijd meteen paraat heeft, worden mak

kelijker 'gevonden' als het kind eerst, of soms gelijk

tijdig , het bijbehorende gebaar maakt. 

Toepassing 

Aan de hand van doelgroepen hebben we uiteengezet 

bij welke jonge ESM-kinderen het gebarenaanbod 

niet alleen een aanvulling is op het s tandaard taal

aanbod, maar naar ons idee ook echt een noodzaak is. 

Het onderkennen hiervan heeft een aantal conse

quenties. 

Voor mensen in de directe omgeving van het kind is 

het belangrijk zich te realiseren dat kinderen meestal 

niet uit zichzelf overgaan tot het actieve gebruik van 

gebaren, uitgezonderd natuurlijke gebaren. De kinde

ren zijn hiervoor, net als bij de verbale taalverwer

ving, aangewezen op het aanbod uit de omgeving. 

Het kind kan geen gebaren verwerven zonder aan

bod. Tevens is het belangrijk dat er in de omgeving 

van het kind dagelijks gebaren worden gebruikt, 

omdat het op die manier een vorm van erkenning 

vindt voor zijn of haar manier van communiceren; 

het kind ziet dat de omgeving op dezelfde manier 

communiceert en zal zich eerder begrepen voelen. 

Gebaren belemmeren de 
ontwikkeling van het 

spreken niet, maar 
ondersteunen deze juist 
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Betsy Gerr i tsen en Inge W i j kamp 

Informatie over de 
auteurs: 

Betsy Gerritsen werkt als 
logopedist op de Tine 
Marcusschool. Zij is coör
dinator van de vakgroep 
logopedie en docent 
Nederlands ondersteund 
met Gebaren. 

Inge Wijkamp is logope-
dist/neurolinguïst en 
werkte ten tijde van de 
ontwikkeling van het 
project als logopedist op 
de Tine Marcusschool. 
Inmiddels is zij werkzaam 
als docent op de oplei
ding logopedie van de 
Hanzehogeschool te 
Groningen. Tevens is ze 
als docent verbonden aan 
het Seminarium voor 
Orthopedagogiek, 
Hogeschool van Utrecht. 

Beide auteurs hebben een 
jarenlange ervaring met 
de behandeling van jonge 
kinderen met ernstige 
spraak- en/of taalmoei-
lijkheden en het gebruik 
van gebaren met deze 
doelgroep. Ook verzorgen 
ze de oudercursus Totale 
Communicatie. Ze zijn 
intensief betrokken 
geweest bij het ontwikke
len en het implementeren 
van het beleid ten aan
zien van Totale 
Communicatie op de Tine 
Marcusschool. 
Contactadressen: 
Betsy Gerritsen - Tine 
Marcusschool Groningen: 
gerritsenb@tinemarcus.nl 
Inge Wijkamp -
Hanzehogeschool 
Groningen; j.s.wij-
kamp@pl.hanze.nl 

Illustratief hiervoor is de opmerking die wij in bijna 
elke cursus van een aantal ouders horen: het kind 
gaat thuis pas actief gebaren gebruiken vanaf het 
moment dat de ouders de cursus volgen en zelf geba
ren gaan gebruiken in het contact met hun kind. 

Het is niet zo dat als kinderen zelf geen gebaren 
gebruiken, ze daar ook geen baat bij zouden hebben. 
Een essentiële vraag is dan ook: 'hoe bepaal je of het 
kind gebaren nodig heeft?'. Bij de beantwoording van 
deze vraag maken we gebruik van de omschrijving 
van de doelgroepen. Wanneer het kind in de doel
groep valt, worden de gebaren aangeboden. Dit wil 
niet zeggen dat deze kinderen ook altijd actief 
gebruik gaan maken van gebaren. Ook als wij ver
wachten dat aanbod van gebaren wel zinvol is voor 
een kind, zien we soms dat het kind er productief 
niets mee doet. 

Voor bepaalde kinderen, zoals kinderen met een 
dyspraxie, kan de motoriek een belemmering vormen 
in het maken van de gebaren. Bij deze kinderen moe
ten de voor- en nadelen van het gebruik van gebaren 
tegen elkaar afgewogen worden. 

Afsluiting 
De ervaring leert dat het gebruik van gebaren bij 
ESM-kinderen een tijdelijk hulpmiddel is in het pro
ces naar verbale communicatie. Het ene kind zal lan
ger aangewezen zijn op het gebruik van gebaren dan 
het andere. Dit wordt mede bepaald door de aard en 
mate van de problematiek van het individuele kind. 
Onze ervaring is dat zo gauw een kind het 'met de 
mond afkan' het gebruik van gebaren afneemt en uit
eindelijk verdwijnt. De gebaren belemmeren de ont
wikkeling van het spreken niet, maar ondersteunen 
deze juist. 

Als een leerkracht of een logopedist concludeert dat 
een kind gebaat is bij het gebruik van gebaren, dan is 
dat slechts het begin van een traject. Hoe stimuleer je 
het gebruik van gebaren in de thuissituatie? Kun je 
als school een doorgaande lijn in het gebruik van 
Totale Communicatie waarborgen? Bij de uitwerking 
hiervan kunnen er problemen ontstaan, vooral orga
nisatorisch. In een tweede artikel willen we ingaan 
op deze vragen. 

Het project 'Gebaren bij jonge ESM-kinderen' is gefi
nancierd door zorg en onderwijs van de Koninklijke 
Effatha Guyot Groep. De foto's in dit artikel zijn 
afkomstig van beeldmateriaal gemaakt door Frans 
Gort en Hans Otermann. 
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VAN DE BESTUREN 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Theo W.J. van Munnen, Voorzitter Siméa 

Het algemeen bestuur van Siméa heeft in een van 

haar laatste vergaderingen van 2003 het besluit 

genomen om ons verenigingsblad Van Horen Zeggen 

meer te benut ten voor het communiceren met de 

leden over de uitvoering van het Siméa beleid. 

Zolang VHZ maar vier keer per jaar verschijnt en er 

een flinke tijd ligt tussen het aanleveren van kopij en 

de daadwerkelijke verschijning van het blad, zal deze 

bijdrage niet op de actualiteit gericht zijn. 

Daarvoor gebruiken wij de Nieuwsbrief, die om de 

twee maanden verschijnt. 

• Het beleidsplan 2004-2007 van Siméa 
Siméa heeft een beleidsplan geschreven voor 2004-

2007. Dit beleidsplan verwoordt de ambitie van 

Siméa, die de belangen behartigt van onderwijs, 

zorg, begeleiding en diagnostiek. De termijn van 3 

jaar voor het in de ALV van april vast te stellen 

beleidsplan is zeer ongebruikelijk. Het duidt enigs

zins op de vele veranderingen, waarvoor ons veld 

zich de komende jaren gesteld ziet en waarvan het 

nog maar afwachten is in welke richting de hazen 

daadwerkelijk gaan lopen. 

Daarbuiten behoeft de bestuurlijke structuur van 

Siméa in vergelijking met de modellen gepresen

teerd op de ALV van april 2003 een aantal correc

ties. 

De belangrijkste is het loslaten van de rechtstreek

se vertegenwoordiging uit delen van de vereniging 

in het bestuur. Het laat onverlet dat de bestuursle

den van de vereniging in afdoende mate het werk

veld kunnen representeren. 

Belangrijk is een gezamenlijk optrekken van alle 

instellingen en organisaties binnen ons werkveld. 

In het onderwijs hangt daar de naam cluster 2 aan 

vanuit de historie van oude wetgeving. In de zorg 

spreken we meer van auditieve en communicatieve 

problematiek, maar het werkveld blijft hetzelfde. 

o iinea 

Welkom bl} Sim*» 

Een n ieuw contr ibutiesysteem en andere wijze 

van begrot ingssystematiek 

Het contributiesysteem met een vast bedrag voor 

iedere aangesloten organisatie gaat op de schop. 

Het doet geen recht aan de diversiteit b innen de 

aangesloten organisaties, van zeer groot tot zeer 

klein en van algemeen tot gespecialiseerd. 

Het bestuur werkt aan een systeem, waarbij met 

name de personeelsomvang van de organisatie de 

bepalende factor zal worden. 

Ook de begrotingssystematiek, waarbij al in april 

de begroting voor het nieuwe jaar wordt opge

maakt, biedt te weinig flexibiliteit om in te spelen 

op de ontwikkelingen in het veld. Gedacht wordt 

aan het verschuiven hiervan naar het najaar. 

Ontwikkelingen van de WEC raad i.o. 
Het Platform 2/3, samengesteld uit de werkverban

den en verenigingen in het speciaal onderwijs 

wordt omgevormd tot WEC-Raad, waarin ook de 

representanten van de REC's herkenbaar vertegen

woordigd zullen zijn. Realisatie: eerste kwartaal 

2004 

Brief aan Tweede Kamer over MG kinderen cluster 2 

Siméa heeft de onderwijscommissie van de Tweede 

kamer nogmaals gewezen op de grote problemen 

die het niet opnemen van ESM-MG in de WEC tot 

gevolg heeft. Binnenkort trekt Siméa ook nog aan 

de bel als het gaat om de VSO-ESM leerling. 

Onderwijskundig rapport cluster 2 

Het bestuur heeft het advies van de Commissie 

OKR cluster 2 overgenomen en de LCTI hiervan in 

kennis gesteld. Ook is aan de commissie gevraagd 

om het proces van invoering te volgen en waar 

nodig bijstellingen in het OKR te bevorderen. Voor 

alle duidelijkheid gaat het hierbij om bijzonderhe

den specifiek voor cluster 2 leerlingen. 

Herindicatie 

Het moet eenvoudiger, minder bureaucratisch en 

onze leerlingen meer recht doen! De inspanningen 

van Siméa zullen bij het verschijnen van VHZ 

hopelijk gerealiseerd zijn. 

Website 
Eindelijk weer in de lucht; zelfs met een speciaal 

gedeelte voor leden: 

www.simea.nl 

Het beleidsplan 

De herindicatie 
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GEHOORD EN GEZIEN 

BEHAVIOUR PROBLEMS? WHOSE PROBLEM? 

Van 31 oktober tot 1 november 2003 vond het twee
jaarlijkse FEAPDA congres plaats in Cardiff, Engeland. 
De FEAPDA is de Europese Federatie van verenigingen 
van leerkrachten en andere deskundigen, die werk
zaam zijn in het onderwijs aan en in de zorg voor 
ernstig auditief beperkten. (Federation Européenne 
des Associations de Professeurs de Deficients 
Auditifs) Siméa participeert in deze federatie. 

Erkenning minderheidstalen 
De minister van onderwijs van Wales opende het 
congres. Zij meldde dat sinds 1993 het Welsh als taal 
erkend is en er op alle scholen een bilinguale aanpak 
is, ook voor dove kinderen. Ze zag overeenkomsten 
tussen de strijd voor de erkenning van het Welsh en 
de erkenning van sign language als minderheidstaal. 
In Engeland is British Sign Language (BSL) sinds 
maart 2003 erkend als taal in alle delen van het land. 
Zover zijn we in Nederland nog niet. 

In de lezingen werd aandacht besteed aan soorten 
probleemgedrag, factoren die daarbij een rol spelen, 
aanpak en mogelijke oplossingen. 

Niet alleen audiometrische en medische 
gegevens 

Uit de bijdrage van Wendy McCracken (UK) bleek dat 
in een groep kinderen met matige gehoorsverliezen 
van 20-45 db, tweemaal zoveel emotionele en sociale 
problemen aangetroffen werd dan in een vergelijkba
re groep zonder gehoorsverlies. Zij pleitte voor aan
dacht voor deze groep, die veel minder duidelijk 
zichtbaar is en minder faciliteiten krijgt dan de groep 
doven en zwaar slechthorenden. 

Communicatienood 

Dr. Tiejo van Gent (NL), kinderen jeugdpsychiater, 
verbonden aan Curium, afdeling voor doven en 
slechthorenden te Oegstgeest, noemde twee tot 
driemaal zoveel psychische problemen bij dove en 
slechthorende kinderen als in een normale populatie. 
Oorzaken hiervoor zijn o.a dat doofheid gepaard kan 
gaan met hersenbeschadigingen, zoals verstandelijke 
beperkingen of met andere stoornissen zoals adhd en 
autisme. 

Communicatienood, het zich machteloos voelen in 
veel situaties met goedhorenden en de daardoor 
opgedane frustraties, kunnen in het leven van een 
slechthorende en een dove zorgen voor ernstige 
depressies. Zij ervaren vaak een gemis aan gemeen
schapsgevoel. 
Dit begint al in het gezin. Ouders en school zijn niet 
goed in staat de signalen van emotioneel disfunctio
neren op te pikken. Veel doven en slechthorenden 
voelen weerstanden om tijdig psychische hulp in te 
roepen of ze kennen de kanalen niet. Van Eldik (NL) 
heeft op het gebied van signaleren van emotionele 

stoornissen onderzoek gedaan en in het vorige num
mer van Van Horen Zeggen hierover gepubliceerd. 
(44e jrg., nr 4, dec.2003) 

Speciale aanpak 

De bijdragen uit Denemarken, België (speciale unit 
in Sint-Gregorius, Gentbrugge) en Engeland 
(Manchester) gingen over de groep doven en slecht
horenden met ernstige gedragsstoornissen in 
speciale scholen. 

In de oude situatie werden factoren geanalyseerd, 
gedrag van leerlingen en leerkrachten werd nauwlet
tend geobserveerd en in beeld gebracht. 
Binnen internaten en speciale scholen ontstond vaak 
een gesloten cultuur met eigen codes, waarbinnen 
het niet toegestaan was om kwetsend gedrag van 
elkaar te melden aan buitenstaanders, leerkrachten, 
groepsbegeleiders. Leerkrachten en begeleiders 
waren niet in staat kleine communicatiesignalen 
onderling op te merken. 

Bij nieuwe projecten in de drie landen werd veel tijd 
en geld aan het trainen van begeleiders en leerkrach
ten besteed: Er werden bijvoorbeeld twee leerkrach
ten of begeleiders in een groep aangesteld. Zij kregen 
speciale trainingen in communicatie, sociale vaardig
heden en het omgaan met agressief gedrag. Elke dag 
was er gelegenheid om stoom af te blazen, d.m.v. 
nagesprekken. Multidisciplinaire begeleiding vond 
plaats. Ook werden ouders bij de aanpak betrokken. 
In Manchester wordt er door de leerkracht en door de 
ouders een persoonlijk plan geschreven dat onderte
kend wordt door de ouders. Per plan wordt een 
beperkt aantal gedragsaspecten aangepakt, waarbij 
de sterke kanten van de leerling benut worden. 

Organisatie van de psychische hulpverlening 
in delen van Europa 

In de verschillende landen is een groot tekort aan 
gespecialiseerde hulp aan psychische hulpverlening 
aan dove en slechthorende kinderen en volwassen. 
Engeland en Duitsland beschikken elk over één 
gespecialiseerd centrum voor het hele land, waar 
alleen ambulante zorg voorhanden is. België heeft 
geen eigen centrum en betrekt de kennis uit 
Nederland. Ons land springt er in vergelijking met de 
andere landen redelijk uit, heeft één centrum, dat 
ambulante en klinische hulp biedt, Curium. Vijf 
Riagg's hebben een doventeam, de Riethorst in Ede 
biedt ambulante zorg. 

Conclusies 

Uit discussiegroepen kwamen de volgende aanbeve
lingen: 
• Erken dat een significant aantal dove en slecht

horende leerlingen emotionele en of gedrags
problemen zullen hebben, waarvoor multi
disciplinaire aanpak nodig is. 
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Probeer vroegtijdige onderkenning van stoornis

sen, t rauma's bij een doof of slechthorend kind te 

realiseren. 

Er zullen meer psychiatrisch geschoolde deskundi

gen opgeleid moeten worden die kennis hebben 

van het omgaan met auditief beperkten. 

Vergroot de aandacht in het onderwijs voor de 

sociale ontwikkeling. 

Werk samen met ouders en kinderen in de aanpak 

van emotionele- en gedragsstoornissen. 

Heb oog voor de emotionele ontwikkeling en voer 

gesprekken met het kind. 

Schakel dove/slechthorende volwassenen in als 

rolmodel. 

Pak de problematiek multidisciplinair aan. 

Leidt leerkrachten specifiek op en laat ze kennis 

nemen van de gewone ontwikkeling van kinderen 

en die van kinderen met stoornissen en beperkin

gen en leer ze omgaan met de auditieve beperking. 

Er zal een specifieke aanpak van leerlingen met 

gedragsproblemen moeten komen, meer man

kracht in de klas/groep, training op maat en 

multidisciplinaire begeleiding binnen de scholen 

en internaten. 

• Trek de aandacht van het management voor deze 

probleemgroepen en investeer in een passende 

omgeving, lokalen en vrije tijdsruimte. 

FEAPDA-congres 2005 

Iedere twee jaar vindt er een FEAPDA-congres plaats 

in één van de lidstaten. Collega's uit de deelnemende 

landen wisselen gedachten uit die soms tot heftige 

discussies leiden. Ontwikkelingen in Nederland val

len goed te toetsen aan de ideeën die in andere lan

den leven. Met elkaar wordt professioneel richting 

gegeven aan het onderwijs en zorg aan auditief 

beperkten. Het volgende congres is in het najaar van 

2005 en zal waarschijnlijk gehouden worden in 

Genève (CH). 

FEAPDA vertegen

woordigers van Siméa: 

Peter Luitzen van Dijk 

Voorlichting en Scholing, 

Koninklijke Auris Groep 

Gouda 

p.v.dijk@auris.nl 

Gerrie van Hamersvelt 

Ambulant begeleider bij 

Dienstverlening van de 

Koninklijke Auris Groep te 

Driebergen 

g.v.hamersvelt@auris.nl 

N.B.: de lezingen zijn op 

CD-rom verkrijgbaar bij de 

vertegenwoordigers 

SOLARIS 
milPhonicEar 

De Solaris FM basisset bestaat 
uit een mikrofoonzender, een 
ontvanger eniaadunit. 

S o l a r i s F M - a p p a r a t u u r 
De Solaris is bedoeld voor alle slechthoren
den die een verbeterd spraakverstaan 
wensen k 
Het verbetert de signaal-ruisverhouding in " 
luistersituaties waarbij de stem van de Jf; • . 
spreker wordt gehinderd door o.a. afstand | 
en achtergrondlawaai. 
Het Solaris systeem is geschikt voor op 
school, op het werk of in de thuissituatie 

De Solaris kan in bruikleen worden verstrekt in het kader van de Regeling 
Hulpmiddelen AWBZ, indien de verzekerde de apparatuur gebruikt voor het volgen 
van regulier onderwijs, her- of bijscholing in groepsverband of bij het in 
gestructureerd en georganiseerd verband verrichten van betaalde of niet betaalde 
werkzaamheden. Te denken valt hierbij aan deelname aan cursussen, bestuurs-, 
clubvergaderingen, e t c . 

De Solaris FM-apparatuur van Phonic Ear biedt een goede FM versterking. Door 
middel van de instelregelaars kan men beter inspelen op de wensen /behoeften van de 
gebruiker. 

C M ReSound 
l fearing Innovations for Ujè 

Hoortoestellen-Ringleidingen-Phonic Ear FM apparatuur 

Voor informatie en advies 
GN ReSound bv, 

Postbus 19, 
6950 AA Dieren 
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GEHOORD EN GEZIEN 

DERK DE BOER NEEMT AFSCHEID VAN DE 

STICHTING EDUCATIE IN COMMUNICATIE 
Door Gerard Hoogendoorn 

Op 30 januari 2004 nam Derk de Boer afscheid van de 
Stichting Educatie in Communicatie te Arnhem. In 
totaal heeft hij 36 jaar voor de stichting gewerkt: 
3 jaar als leraar, 13 jaar als leraar en adjunct, 17 jaar 
als directeur van vso De Stijgbeugel en de laatste 
tweeëneenhalf jaar als (bovenschools) directeur 
beleidszaken. Op zijn laatste werkdag heeft VHZ hem 
geïnterviewd en besprak met hem een aantal mar
kante thema's uit z'n lange loopbaan. 

De aanleiding 
In 1963 moest ik vijftig schooltijden stage lopen om 
de hoofdakte te behalen. Ik koos ervoor om die stage 
in te vullen op een school voor slechthorenden en 
kwam op de Dr. P.C.M. Bosschool te Arnhem terecht. 
Het opmerkelijke en voor mij aantrekkelijke van het 
onderwijs was met name de gedetailleerde en 
gestructureerde manier van lesgeven. 
Na die stage besloot ik om te proberen in het onder
wijs aan slechthorenden een baan te vinden. 
Toen er in 1966 een vacature was, heb ik gesollici
teerd, maar er werd me aangeraden om eerst erva
ring op te doen in het gewone onderwijs. 

De start 
In 1968 probeerde ik het opnieuw en werd aangeno
men: Ik kreeg een taak in de eindgroep van 
de kernafdeling van de Dr. P.C.M. Bosschool in 
Arnhem. 
Na drie jaar overleed het hoofd der school en heb ik 
gedurende driekwart jaar de Dr. Bosschool als waar
nemend hoofd geleid. 
Het individualisme van de leerkracht vond ik ken
merkend voor dit onderwijs; dit werd mijns inziens 
veroorzaakt doordat er een sterke band tussen leer
kracht en leerling ontstond. De leerling was sterk 
afhankelijk van de informatie die hij/zij van de leer
kracht kreeg. 

VSO 

Het VSO (eerst VBO) groeide vanuit de kernafdeling 
en er werd hoofdzakelijk MULO-onderwijs gegeven. 
Met dit theoretische onderwijs konden niet alle leer
lingen bediend worden. Beroepsonderwijs was bij
voorbeeld niet mogelijk omdat we niet beschikten 
over vaklokalen. Leerlingen voor wie beroepsonder
wijs meer geschikt was, bleven wel tot hun vijftiende 
jaar op de kernafdeling (klas 6/groep8) waarna ze 
zouden kunnen integreren in het beroepsonderwijs. 
In 1978 werd De Stijgbeugel opgericht met het doel 
een brede opvang voor (aanvankelijk alleen) slecht
horende leerlingen in VSO, LBO en LHNO. 
Het ontstaan van het VSO-onderwijs gaf ouders het 

veilige gevoel dat er na de kernafdeling nog een, 
eventueel beroepsgerichte, vervolgopleiding was. 

Symbioseonderwijs 
Om in de behoefte aan beroepsonderwijs te kunnen 
voorzien werd rond die tijd, met steun van de inspec
tie van het onderwijs, het Symbioseonderwijs opge
zet. In mijn functie van adjunct directeur ben ik daar 
nauw bij betrokken geweest. De theoretische vakken 
werden gegeven op het VSO en de praktijkvakken op 
een LBO/LHNO-school met het doel de leerling na 
enkele jaren te integreren in een door hem of haar 
gekozen vakrichting en de opleiding tenslotte met 
een diploma af te sluiten. 

Dankzij de ISOVSO (interim-wet speciaal onderwijs 
voortgezet speciaal onderwijs) konden we de school 
flexibel inrichten. Deze wet verplichtte ons tot het 
geven van slechts twee vakken van het voortgezet 
onderwijs, maar het mochten er ook veel meer zijn! 
Hierdoor konden we leerlingen heel intensief, nage
noeg individueel en langdurig begeleiden. 
Uitgangspunt van De Stijgbeugel was en is om leerlin
gen met een diploma op zak van school te laten gaan. 

Arbeid 
Door al deze ontwikkelingen bleef er toch een groep 
leerlingen in de school die niet regulier diplomeer-
baar was en waarvoor je ook een behoorlijke maat
schappelijke toekomst wenste. Deze leerlingen moest 
je echter niet lastig vallen met wiskunde, Duits, 
natuurkunde enzovoorts. We wilden die leerlingen 
een vak leren en we zochten er een paar relevante 
theorievakken bij. Ze bleven gebruikmaken van de 
symbioselessen op de praktijkschool. Wij zochten bij 
die praktijk de benodigde theorie. Daar werd vervol
gens een stageplaats bij gezocht en veelal ging zon 
stage dan over in een werkplek. 

Nu zie je bij de REC's en bij de instellingen voor 
dovenonderwijs arbeidscentra ontstaan die deze leer
lingen naar arbeid toeleiden. Ik zou er voor willen 
pleiten een lijn met onderwijs in stand te houden, 
zodat er een soepele overgang van onderwijs naar 
werk tot stand komt. De school kan hier een belang
rijke taak vervullen. Het is van belang hiervoor een 
continuüm te hebben. Een aardige REC-taak. Zeker in 
de Achterhoek is hier grote behoefte aan. 

De rol van de overheid 
Ik heb het als vervelend ervaren dat er bij de overheid 
de opvatting heerste dat de directeuren van de scho
len maar willekeurig leerlingen toelieten om te zor
gen dat hun school maar zo groot mogelijk werd. Wij 
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hebben altijd gekeken of we een leerling binnen het 
aanbod van de school konden helpen en ook omge
keerd hebben we het aanbod wel bij moeten stellen 
om goed antwoord te kunnen geven op de hulpvraag 
van de leerlingen. Ik vond dat een prima uitgangs
punt. Binnen de ISOVSO-wetgeving waren daarvoor 
de mogelijkheden voorhanden. 
Dat vind ik onder de nieuwe wet een van de grote 
vraagstukken. Waar moet de school zich nu op focus
sen? Je moet je richten op de leerling die hulp nodig 
heeft, maar je kunt geen lange termijn planning voor 
je school en leerlingen maken. 

Uiteraard is de schoolgrootte wel belangrijk. Wil een 
VSO-school van ons type goed kunnen draaien met 
voldoende mogelijkheden voor leerlingen, dan moet 
je toch wel zon 95 tot 100 leerlingen hebben zodat je 
ook kunt differentiëren. Uiteindelijk gaat het maar 
over 9 scholen voor VSO, maar we worden wel meege
nomen in de regelgeving van alle 13 soorten. 

De toekomst 
Ik heb het onderwijs aan slechthorenden in de loop 
der jaren alleen maar complexer zien worden, de leer
lingen hebben steeds meer hulp nodig en het zal 
steeds minder mogelijk zijn om de leerlingen onder
wijs op niveau van het regulier onderwijs te geven. 
Als je daarnaast ziet dat ouders voor hun kinderen 
zoveel mogelijk regulier onderwijs wensen, zal dat de 

beeldvorming van onze scholen niet ten goede komen 
en zullen we alleen nog zeer speciale scholen zijn en 
geen speciale school die opleidt voor een regulier 
diploma. 

Wij hadden het voordeel dat we de schoolloopbaan 
van de leerling van begin tot eind konden begeleiden, 
uitgaande van de hulpvraag. Kijkend naar de nieuwe 
wet- en regelgeving zou ons VSO-onderwijs zich wel 
eens kunnen ontwikkelen tot een soort reparatie
werkplaats. Elke twee jaar moet er geïndiceerd wor
den: als er naast de slechthorendheid of andere han
dicap geen leerachterstand meer is, dan krijgt de leer
ling geen indicatie en kan hij of zij de opleiding bin
nen speciaal onderwijs of met begeleiding in het 
regulier onderwijs dus ook niet afmaken. 

De scholen krijgen onder de nieuwe wet, vanwege de 
keuzevrijheid, nauwelijks kans meer zich als zeer spe
ciale school met onderwijs op maat te profileren. Het 
leerlinggebonden budget gaat naar de school waar de 
leerling zit en daar moeten ze zorgen dat de leerling 
zich in het regulier onderwijs kan handhaven. 
Natuurlijk zijn we er allemaal voorstander van dat de 
leerling kan gaan naar de school om de hoek, maar 
uiteindelijk moeten ze straks toch een plek krijgen in 
de maatschappij. Dat kan het best gerealiseerd wor
den met een opleiding die past bij de leerling en dat 
moet uitgangspunt blijven. 

De werkdag begint vroeg voor mij met taxiwacht om 
kwart over acht. Alle taxi's rijden af en aan en laden 
de kinderen uit die aan hun nieuwe schooldag begin
nen. Sommigen hebben er zin in en zeggen vrolijk 
"Goede Morgen", anderen negeren mij en hun school-
genoten zoveel mogelijk. Dan komt er een kind uit de 
taxi die met een ernstig gezicht en met iets in zijn 
hand op me af stapt. "Dit is een stuk boomschors, dat 
is uit de natuur en daar moeten we zuinig op zijn", 
zegt hij met gedragen stem. 

Hij loopt door en ik kijk hem peinzend na. Dit kind 
ken ik niet maar als ik een snelle diagnose mag stel
len, is dit een autist. Of netjes gezegd: een kind met 
een stoornis in het autistisch spectrum. 

Dan gaan we naar binnen en tijdens het rekenen is 
het bladstil, er wordt geconcentreerd en rustig 
gewerkt. Dan klinkt er opeens het geluid van een 
mobiele telefoon door de klas. Iedereen kijkt onmid
dellijk op en we zien hoe Memet zwijgend in zijn 
kastje grijpt, de telefoon opneemt, een nummer 
opschrijft en daarna het lokaal verlaat om op de gang 
het gesprek voort te zetten. 
Als hij weer binnenkomt zegt hij alleen maar rustig: 
"Dat was de dokter, ik moest iets doorgeven aan mijn 
moeder"! 
"Oh", is mijn enige reactie want op dit soort situaties 
ben ik op de kweekschool niet voorbereid. Benieuwd 

hoe lang het duurt voor er regels zijn op deze school 
over het telefoongebruik van leerlingen tijdens de 
les... We praten over 9 jarigen! 

Goed de dag is nog niet afgelopen en als we 's mid
dags aan het kleuren zijn in het winterboek, slaakt 
Ralf plotseling een ijselijke kreet en komt naar mijn 
tafel gerend. 
"Ik heb een knoop doorgeslikt, ik heb een knoop 
doorgeslikt". 
Er staat blinde paniek in zijn ogen te lezen en hij 
huilt tranen met tuiten. 
"Voel je hem in je keel" vraag ik onmiddellijk want ik 
denk aan mijn zoon die vroeger ooit eens bijna stikte 
in een dropje dat in zijn keel bleef steken. 
" Nee", huilt hij "maar ik heb hem echt ingeslikt". 
" Water drinken", adviseer ik, "veel water". 
Dat doet hij braaf en terwijl ik hem over zijn rug aai, 
voel ik hem trillen als een espenblad. Grote, stoere 
Ralf die mij zo veel problemen bezorgt met zijn grote 
mond en zijn onaangepaste gedrag. 
Als hij wat rustiger is, vertelt hij hoe het zo kwam en 
dan hebben we samen nog veel werk om de andere 
kinderen te kalmeren en hun allemaal het naadje van 
de kous te vertellen. En Ralf krijgt het advies mee om 
de komende dagen de knoop te zoeken in de wc. 

Dorothée Raymakers-Hulsenbek 
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Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 
Vol. 11 2003 no. 4 (decembernum
mer). 
Dit themanummer bestaat uit een fraaie 
reeks artikelen rond diagnostiek van 
spraakstoornissen bij kinderen, een 
onderwerp dat velen in Siméa en in de 
Fenac na aan het hart ligt. Zowel bij de 
indicatiestellende diagnostiek als bij 
de handelingsgerichte diagnostiek is 
er behoefte aan meer inzichtelijke 
diagnostiek. Er worden geen nieuwe, 
direct toepasbare diagnostische 
technieken beschreven, maar wel 
wordt een mooi overzicht geboden 
van recente inzichten en theoreti
sche denkmodellen op dit gebied, 
concreet uitgaande van één 
casus. Kino Jansonius beschrijft 

deze casus (Joris) uitgebreid (zowel dia
gnostisch als wat betreft verloop van de behandeling) 
in het eerste artikel, waarbij zij tracht vanuit een kli
nisch linguïstische invalshoek een verklaring te 
geven voor de aangetroffen problematiek. Marie-
Christine Franken doet een poging de problematiek 
van Joris te verklaren vanuit een theoretisch (met 
name psycholinguïstisch) spraakproductiemodel. 
Mieke Beers belicht de mogelijkheden van een fono
logische benadering van deze problematiek. Zij geeft 
tevens aan hoe fonologische problemen zich verhou
den tot spraakontwikkelingsdyspraxie; tussen deze 
beide ziet zij een raakvlak daar waar sprake is van 
fonologische planningsproblemen. Ben Maassen, ver
volgens, neemt de spraakmotorische kant van de pro
blematiek voor zijn rekening. Hij geeft modellen voor 
het spraakmotorische leren en bespreekt de relatie 
tussen fonologische ontwikkeling en spraakmotoriek. 
Tot slot geeft hij aan wat de consequenties van de 
besproken inzichten zijn voor de casus Joris. John van 

Borsel tenslotte benadert de casus vanuit 
de fonetische hoek in relatie tot de fono
logie en tot verbale dyspraxie. Hij eindigt 
met een kritische noot: men kan grote 
waarde hechten aan modellen en abs
tracties, maar uiteindelijk pleit hij toch 
voor een opwaardering van de klassie
ke empirische benadering. 

Logopedie en Foniatrie 2003 
nummer 12 

is het tweede themanummer over 
auditieve verwerking. Harry 
Simkens en Ludo Verhoeven verge
lijken de resultaten van onderzoek 
met de testbatterij voor auditieve 
competentie bij kinderen 5-11 jaar 
uit het basisonderwijs en uit het 
ESM-onderwijs. 
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Lian Nijland rapporteert over haar onderzoek naar 
het bestaan van subgroepen van auditieve verwer
kingsstoornissen; zij zoekt naar een indeling in sub
groepen die verschillende behandeling nodig hebben. 
Door de indeling in subgroepen zou betere individu
ele advisering voor de behandeling mogelijk zijn. 
Angélique Tielman-van Rooijen is als ambulant bege
leider betrokken bij kinderen met auditieve verwer
kingsproblemen en behandelt aan de hand van casuï
stiek de problemen die deze kinderen ondervinden in 
het onderwijs. De bijdrage van ambulante begelei
ding komt in dit artikel duidelijk naar voren. De 
auteur verzucht tenslotte dat het wel zeer te betreu
ren is dat auditieve verwerkingsproblematiek niet als 
zodanig in de indicatiecriteria wordt genoemd; 
spraakperceptie is uiteraard niet gelijk te stellen met 
auditieve verwerkingsproblematiek. Roelien 
Bastiaanse en Julia Klitsch behandelen tot slot audi
tieve verwerking door afasiepatiënten. 

Logopedie en Foniatrie 2004 nummer 1 

bevat een bespreking van het Anterior Operculum 
syndroom, waarbij problemen met slikken, speeksel-
controle en spreken tot de symptomen behoren. Dirk 
den Ouden geeft een beknopt overzicht van zijn theo
retisch onderzoek, gericht op de precieze aard van 
verbale apraxie. Ook hier (zie de bespreking hierbo
ven van SSTP dec. 2003) komen verschillende denk
modellen naar voren. De auteur vertaalt zijn inzich
ten naar de klinische praktijk en geeft aan welke 
gevolgen deze inzichten hebben voor de therapie. 

Logopedie en Foniatrie 2004 nummer 2 
is sterk medisch: een casusbeschrijving van een 
vrouw met het dieptragische locked-in syndroom, 
een inventarisering van medisch-ethische vraagstuk
ken waarmee logopedisten in ziekenhuizen te 
maken hebben en een artikel over auditieve waarne
ming bij kinderpsychiatrische problemen. Dit laatste 
artikel, van de hand van Marijke Wels en Willy 
Verniers, biedt de resultaten van onderzoek met de 
experimentele testbatterij naar auditieve vaardighe
den bij kinderen en jeugdigen met psychiatrische 
problematiek. De auditieve prestaties van deze kin
deren zijn vergeleken met hun leeftijdgenoten die 
een normale ontwikkeling doormaken. Vergeleken 
met de normaalpopulatie vertonen de kinderen met 
psychiatrische problemen significante achterstanden 
en afwijkingen. 
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Applied psycholinguistics, 24 (2003) 
Kristine Yont, Catherine Snow (Harvard University 
Graduate School of Education) en Lynne Vernon-
Feagans (Univeristy of North Carolina) hebben voor 
dit tijdschrift een artikel geschreven met als titel "Is 
chronic otitis media associated with differences in 
parental input at 12 months of age? An analysis of 
joint attention and directives". 
De auteurs wijzen erop dat er een veelheid aan 
onderzoeksliteratuur bestaat, die erop wijst dat kin
deren taal verwerven in interactie met volwassenen. 
Veel van deze onderzoeksliteratuur beperkt zich tot 
typisch ontwikkelende kinderen. De suggestie die 
van deze onderzoeksliteratuur uitgaat, is dat gemeen
schappelijke aandacht voor objecten, gebeurtenissen 
en handelingen van volwassenen en kinderen de ont
wikkeling van communicatie bij kinderen faciliteert, 
terwijl directief taalgebruik van volwassenen dat 
juist niet doet. Om goed te kunnen begrijpen wat de 
cruciale kenmerken van taalaanbod zijn wil het taal
ontwikkeling ondersteunen, moet er ook onderzoek 
gebeuren naar kinderen die in minder optimale con
dities taal moeten leren. Kinderen met chronische 
middenoorontstekingen (chronische otitis media) 
zijn hiervan een voorbeeld. Er bestaat controverse 
over de vraag of kinderen met otitis media ook op de 
lange termijn risico lopen wat betreft hun taalont
wikkeling. Er is enerzijds onderzoeksevidentie, ook 
Nederlandse, die erop wijst dat de taalproblemen van 
kinderen met chronische middenoorontstekingen 
van voorbijgaande aard zijn. Anderzijds is er ook evi
dentie en zijn er sterke klinische aanwijzingen dat 
een aanzienlijk deel van de kinderen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden bestaat uit kinderen die 
eerder in hun leven middenoorproblemen hebben 
gehad. Yont en collega's beargumenteren dat niet 
alleen gekeken moet worden naar de uiteindelijke 
taalontwikkeling van kinderen met chronische mid
denoorontstekingen, maar ook naar de interactiestijl 
van hun ouders en het taalaanbod dat deze kinderen 
gekregen hebben. De auteurs rapporteren vervolgens 
een onderzoek met als vraag of ouders met kinderen 
van 1 jaar oud anders communiceren als die kinderen 
chronische middenoorontsteking hebben dan als ze 
die niet hebben. Aan het onderzoek werd deelgeno
men door 48 kinderen die gebruik maakten van kin
deropvang. Deze kinderen bezochten een kindercen
trum al in hun eerste levensjaar en verbleven in kin
deropvang tot de leeftijd van 3 jaar. 24 kinderen (12 
jongens en 12 meisjes) hadden chronische midden
oorontsteking, terwijl 24 andere kinderen dat niet 
hadden. Deze laatste groep was gematcht met de oti
tis media kinderen wat betreft leeftijd, geslacht en 
opleidingsniveau van de ouders. Alle kinderen kwa
men van Engelssprekende eentalige gezinnen. Geen 
van de kinderen had een perceptief gehoorverlies of 
andere chronische ziektes. De onderzoeksdata 
bestaan uit 20 minuten video-opnames van moeder-

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

vader-kind-interacties in de thuissituatie toen de kin
deren 1 jaar oud waren. 
Uit het onderzoek blijkt dat de ouders van de kinde
ren met chronische middenoorproblemen vaker 
expliciet de aandacht van hun kind proberen te trek
ken. Er is minder vaak sprake van gezamenlijke aan
dacht voor objecten, gebeurtenissen of handelingen 
dan het geval is bij de ouders van de normaalhorende 
kinderen. De uitkomsten van het onderzoek suggere
ren dat chronische middenoorproblemen een speci
fiek effect kunnen hebben op de interacties tussen 
ouders en kind, daar waar het gaat om het richten van 
de aandacht en dat het taalaanbod aan kinderen met 
chronische middenoorproblemen minder optimaal is 
dan het taalaanbod aan hun leeftijdsgenootjes. 

International Journal of Language and 
Communciation Disorders, 
October-December 2003, vol. 38, no. 4. 
"Comparison of the effectiveness of the Hanen Parent 
Programme and traditional clinic therapy" is de titel 
van een bijdrage van Janet Baxendale en Anne 
Hesketh (University of Manchester, UK). De achter
grond van de bijdrage van Baxendale en Hesketh is 
dat in de behandeling van kinderen met taalstoornis
sen zowel directe als indirecte benaderingen gehan
teerd worden. Onder directe benaderingen wordt ver
staan gerichte logopedische therapie voor het kind, 
terwijl indirecte benaderingen proberen de taalont
wikkeling van een kind via de ouders of verzorgers te 
stimuleren. De auteurs wijzen erop dat er weinig evi
dentie is over de effecten van beide benaderingen. In 
het onderzoeksproject, waarvan de auteurs verslag 
doen, wordt de effectiviteit en de geschiktheid van het 
Hanen Programma, een vorm van indirecte behande
ling, vergeleken met directe logopedische interventie 
in een kliniek. Aan het onderzoek werd deelgenomen 
door 37 kinderen met een diagnose van spraak- en 
taalstoornissen en hun ouders. De kinderen varieer
den in leeftijd van 1.06 tot 3.06 jaar. 19 kinderen en 
hun ouders participeerden in het Hanen Programma, 
terwijl 18 kinderen klinische logopedische therapie 
kregen. De indeling van kinderen en hun ouders in de 
twee soorten interventies vond plaats op basis van 
woonplaats. Analyse van de taalvaardigheid van de 
kinderen en van de interactie met hun ouders vond 
plaats via testdiagnostiek en via analyse van audiota
pes op 3 momenten, namelijk een keer voorafgaand 
aan de therapie, een keer na 6 maanden (inmiddels 
was de therapie beëindigd) en een keer na een jaar. 
Uit de resultaten blijkt dat 71% van alle kinderen na 1 
jaar significante vooruitgang in taalvaardigheid liet 
zien. Er bleken echter geen statistisch significante ver
schillen in taalvaardigheid te bestaan tussen de kin
deren die het Hanen Programma volgden en de kinde
ren die directe logopedische therapie hadden gekre
gen. Het Hanen Programma was echter twee keer zo 
intensief in termen van benodigde therapeutische 
tijd als de directe logopedie. 
Anders gesteld: het Hanen Programma is twee keer 

Psychological and Linguistfc 
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zo duur als directe logopedie, maar levert, aldus dit 
onderzoek, eenzelfde resultaat op. De auteurs conclu
deren, dat, gegeven de hogere kosten van het Hanen 
Programma en de resultaten ervan, de keuze voor 
deze vorm van interventie niet de meest ideale is 
voor veel kinderen met een matige of ernstige 
spraak- en taalstoornis. Ze wijzen er echter ook op dat 
uit eerder gepubliceerd onderzoek blijkt dat voor 
sommige gezinnen het Hanen Programma wel een 
goede vorm van interventie is. Het lijkt de auteurs 
van belang dat kenmerken van de ouders, hun wen
sen en hun interactiestrategieën betrokken worden in 
de besluitvorming over de vorm van therapie die het 
meest effectief en efficiënt is. 

Journal of Speech, Language, and Hearing 
Research. Vol. 46, December 2003. 
Bruce Tomblin, Xuyang Zhang, Paula Buckwalter en 
Marlea O'Brien zijn allen verbonden aan de 
Universiteit van Iowa. Zij schrijven in bovengenoemd 
tijdschrift een artikel met als titel "The stability of 
primary language disorder: four years after kinderg
arten diagnosis". Het artikel is een verslag van een 
onderzoek waarin de ontwikkeling van taalvaardig
heid bij kinderen met een specifieke taalstoornis 
onderzocht werd. Het gaat om kinderen die een taal
stoornis hebben die op zichzelf staat, dus die niet ver
gezeld gaat van gehoorstoornissen of van andere ont
wikkelingsstoornissen. Een steekproef van 196 kinde
ren werd gevolgd vanaf de kleuterschool tot en met 
groep 6 van het basisonderwijs. Eerder onderzoek 

heeft uitgewezen dat kinderen met zulke specifieke 
taalstoornissen hun taalvaardigheid slechts zeer 
gedeeltelijk weten te verbeteren gedurende deze 
jaren. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek dat de 
kinderen met de meest specifieke problemen de 
meeste kans hebben om uiteindelijk toch taalvaardig 
te worden. In het onderzoek van Tomblin en collega's 
is allereerst een baseline meting gedaan. De taalvaar
digheid van de genoemde 196 kinderen met een pri
maire taalstoornis is in kaart gebracht. Vervolgens is 
een follow-up meting verricht na twee jaar en na vier 
jaar. Het onderzoek heeft zich zowel op woorden
schat, op zinsbouw, als op vertelvaardigheid gericht. 
Gekeken is naar taaibegrip en naar taaiproductie. 
Belangrijk is om op te merken dat de meerderheid 
van de kinderen nooit specifieke logopedische inter
venties had gehad. In technische termen is er sprake 
van een steekproef uit de totale groep kinderen en is 
er geen sprake van een klinische steekproef. 
Uit het onderzoek blijkt dat de taalproblemen van 
kinderen met een specifieke taalstoornis ook na vier 
jaar nog aanwezig waren. Met andere woorden, de 
taalproblemen die in de peuter- en kleutertijd optre
den gaan niet als vanzelf, door rijping dus, over tij
dens de basisschool. De auteurs concluderen dan ook 
dat de prognose voor kinderen met een specifieke 
taalstoornis in hun peuter- en kleutertijd niet goed is. 
Deze kinderen lopen een hoog risico op leesstoornis
sen en daarom is vroegtijdige onderkenning en inter
ventie absoluut noodzakelijk. 

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 150 tot 200 woorden. De totale lengte van het 
artikel mag niet meer bedragen dan 5000 woorden. Aan het 
eind van een artikel wordt informatie gegeven over de ach
tergrond van de auteur. Eventueel kan een literatuurlijst 
worden opgenomen, met een maximum van 15 titels. 

Gehanteerde spellingsregels 

De redactie hanteert de officiële Nederlandse spelling. 
Daarnaast worden er geen of zo min mogelijk afkortingen 
gebruikt. 

Wijze van aanleveren en contacten met de redactie 
De redactie ontvangt het artikel op diskette of per e-mail in 
Word for Windows vergezeld van twee uitdraaien. Indien 
het artikel voor plaatsing in aanmerking komt levert de 
auteur een pasfoto van zichzelf, met op de achterzijde naam 
en adres vermeld en foto's en/of illustraties bij het artikel. 
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TRAINING SOCIALE VAARDIGHEDEN 

EFFATHA GUYOT GROEP 

De Cuyotschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en de afdeling 
Diagnostiek & Innovatie van de Koninklijke Effatha Guyot Groep ontwik
kelden speciaal voor dove jongeren van 12 tot 20 jaar een sociale vaardig
heidstraining, gebaseerd op de methodiek van Goldstein. Basis van de 
methode is 'leren door doen'. Met behulp van de methode kunnen trainers 
kennis en vaardigheden van dove en slechthorende jongeren in sociale 
situaties vergroten. De belevingswereld van de jongere is uitgangspunt. 
Sociale situaties zijn in NGT voorgespeeld en opgenomen op video. 
Goldstein's techniek kenmerkt zich door 'modeling': leren door doen. 
Het programma kent telkens terugkerende elementen: 
- instructie; uitleg over een vaardigheid aan de hand van leerpunten 

(gedragsstappen) en voorbeeldsituaties op video; 
- rollenspel; oefenen van vaardigheid in (op video opgenomen) rollenspel; 
- feedback; bekijken van video-opnames, met positieve feedback door de 

spelers, de rest van de groep en de begeleiders; 

- transfer; via huiswerkopdrachten. 

Sociale vaardigheidstraining 
voor dove jongeren 

GtfbMüf VOOI 'vMttüghftden 

Voor een teamtraining (maximaal 6 
personen) op locatie kunnen belangstel
lenden contact opnemen met Monica 
Fortuin, m.fortuin@effathaguyot.nl, 
050-5331970. 

Koninklijke 

Effatha S Guyot Groep 

Adresgids 
Gehandicaptenzorg 
2003 - 2004 
De Adresgids Gehandicaptenzorg 2003 - 2004 biedt 

een overzicht van de instanties in de gehandicapten

zorg in Nederland. In de gids zijn instanties uit de 

gehele gehandicaptenzorg opgenomen. Beleids- en 

belangenorganisaties, audiologische centra, boerderij

projecten, dagverblijven voor volwassenen, activitei

tencentra, gezinsvervangende tehuizen, inrichtingen, 

kinderdagcentra, kortverblijftehuizen, logeerhuizen, 

weekendhuizen, instellingen voor speciaal onderwijs, 

revalidatiecentra, zorgverzekeraars en instanties op 

het gebid van sport, spel, recreatie en vakantie. Elke 

instantie is voorzien van een korte toelichting. Het 

werkgebied, de capaciteit tot speciale aandachtgebie-

den en namen van bestuurs- en directieleden zijn 

eveneens vermeld. 

Voor verwijzers, hulpverleners en beleidsmedewer

kers kan de Adresgids Gehandicaptenzorg 2003-2004 

een nuttige overzichtelijke leidraad zijn in de wereld 

van instanties en instellingen. 

Adresgids Gehandicaptenzorg 2003 - 2004-03-02 
ISBN go 313 4158 4 Prijs € 59,95 
verkrijgbaar via de boekhandel of bij Bohn Stafleu Van 
Loghum, Postbus 246, 3990 WA Houten, 
telefoon 030 - 638 37 36; fax 030 - 638 39 99; 

internet www.bsl.nl 

Inaugurele rede 
dr. Harry Knoors 

Dr. Harry Knoors, 
benoemd tot bijzonder 

hoogleraar aan de 
Faculteit der Sociale 

Wetenschappen met als 
leeropdracht 'Onderwijs 

aan en opvoeding van 
prelinguaal auditief 

gehandicapten', zal in een 

academische zitting op 
donderdag 24 juni 2004 
om 15.45 uur zijn ambt 

aanvaarden. Hij doet dat 
met het uitspreken van 

een rede getiteld 
'Regulier basisonderwijs 
voor dove kinderen: een 

wenkend perspectief?' in 

de Academiezaal van de 
Aula van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. 
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Vertrek 

Richard Janssen 

bij Raad van 

Bestuur Viataal 

Per 31 maart verlaat 
prof. dr. Richard Janssen 
de Raad van Bestuur van 
Viataal. Richard Janssen 
is benoemd tot voorzitter 
van de Raad van Bestuur 
bij de Mondriaan 
Zorggroep in Heerlen. 
Deze organisatie is actief 
op het terrein van de 
geestelijke gezondheids
zorg in Zuid-Limburg. 
Hert vertrek van Richard 
Janssen past in een lan
ger lopende reorganisatie 
binnen Viataal. Als gevolg 
van deze herinrichting 
brengt Viataal de omvang 
van de Raad van Bestuur 
terug van drie leden naar 
één, te bereiken in de 
tweede helft van 2004. 
Richard Janssen beheerde 
de portefeuille onderwijs. 
In overleg met divisiedi
recteur onderwijs Paula 
Koers wordt gewerkt aan 
de taakoverdracht. 
Na 31 maart ligt de 
eindverantwoordelijkheid 
voor de onderwijsporte-
feuille bij drs. Huub 
Steemers, voorzitter van 
de Raad van Bestuur. 

Sociale kaart Jeugdzorg 2004 

Kinderen Sc Adolescenten 
" Problemen en risicosituaties 

Sociale kaart 
JEUGDZORG 

Bij Uitgever Bohn Stafleu Van Loghum is de Sociale Kaart 
Jeugdzorg 2004 uitgebracht. De sociale kaart bevat adressen 
van de verschillende instanties en instellingen op het gebied 
van jeugdzorg. Naast adresgegevens bevat het naslagwerk 
informatie over capaciteit, het werkterrein, de leeftijdscategorie 
en de werkzaamheden van de opgenomen instanties. Een regis
ter vergemakkelijkt het opzoeken. 

Voor verwijzers, hulpverleners en beleidsmedewerkers kan de 
Sociale Kaart Jeugdzorg 2004 een nuttige overzichtelijke lei
draad zijn in de wereld van instanties en instellingen. 

Sociale Kaart Jeugdzorg 2004 
ISBN go 313 4174 6 prijs € 44,20; 

verkrijgbaar via de boekhandel of bij Bohn Stafleu Van Loghum, 
Postbus 246, 3990 WA Houten, 
telefoon 030 - 638 37 36; fax 030 - 638 39 gg: 

internet www.bsl.nl 

WAAROM OPNIEUW EEN 

"INTERNATIONAL CONGRESS ON 

THE EDUCATION OF THE DEAF" IN 2005? iced 
2005 

Niet alleen omdat het een vijfjaarlijkse traditie is! 
Het werkveld rondom de opvoeding van en het 
onderwijs aan dove en slechthorende kinderen veran
dert snel. Nieuwe keuzes worden gemaakt en moge
lijkheden komen beschikbaar. Zij bieden nieuwe kan
sen aan kinderen en hun families. 
Deze ontwikkelingen vinden meer dan ooit op 
wereldwijde schaal plaats. Internationale uitwisse
ling is belangrijk bij het verspreiden van informatie 
en ervaringen en het delen van onderzoeksresultaten. 
Na weer vijfjaar van vooruitgang hebben we elkaar 

veel te vertellen in 2005. Nieuwe collega's hebben het 
werkveld betreden; zij zullen collega's willen ontmoe
ten en hun professionele netwerk willen uitbreiden. 
Genoeg redenen voor een 20ste Internationaal 
Congres. Het wordt van 17 tot 20 juli 2005 gehouden 
in Maastricht. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Organising Committee van ICED 2005: 
Conference Agency Limburg 
Postbus 1402 6201 BK Maastricht 
Tel.: 043 - 3619192 E-mail: info@conferenceagency.com 
Web: www.iced-2day.0rg 

PROJECT . 
c/nclusion 

^vustaal 

Conferentie 'Project Inclusion' bij Viataal 
Van maandag 12 juli tot en met donderdag 75 juli houdt de stichting Viataal in Sint-
Michielsgestel een conferentie, gekoppeld aan het lopende transatlantische 'Project 
Inclusion'. De conferentie kwam tot stand in samenwerking met Europese en 
Amerikaanse onderwijspartners. Deelnemers aan de conferentie zijn leerkrachten, 
ondersteunende specialisten, ouders en belangstellende doven. De conferentie 
draagt als titel 'Comparative Education of Deaf Children'. De initiatiefnemers beogen 
met het congres tot een uitwisseling te komen van ondersteuningsmodellen voor 
dove kinderen in het regulier onderwijs. "Welke benadering werkt waarom, waar en 
met wie het best?" Voor dialoog en discussie zal in deze meerdaagse conferentie 
ruimschoots tijd zijn gereserveerd. 

Eveneens zal er aandacht bestaan voor auditief beperkten die zijn voorzien van een 
Cochleaire Implantatie. Viataal bezit belangrijke ervaring, middels 180 kinderen en 
200 volwassenen in deze doelgroep. 
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BROCHURE AUTISME SPECTRUM 

STOORNISSEN VOOR BEGELEIDERS 

EN DIENSTVERLENERS 

Auris 
Koninklijke Auris Groep 

Auditieve Communicatieve Expertise 

Kenmerkende taalaspecten bij leerlingen 

met een autisme spectrum stoornis 

De Koninklijke Auris Groep stelde een brochure samen over 

Autisme Spectrum Stoornissen. De uitgave bevat antwoorden 

en tips met betrekking tot specifieke hulpvragen die leerlin

gen met autisme spectrum stoornissen aan hun omgeving 

stellen. Het boekje biedt handreikingen om antwoord te vin

den op vragen over ASS in relatie tot taal. 

De reader is vooral bedoeld voor ambulant begeleiders, die 

hiermee anderen (leerkrachten, intern begeleiders, remedial 

teachers, ouders en leerlingen kunnen informeren over ken

merkende taalaspecten bij ASS-leerlingen en de consequen

ties van de stoornis. 

Een werkgroep van Auris Dienstverlening Driebergen, ambu

lant begeleiders met deskundigheid op ASS-gebied, logope

die en remedial teaching kwam tot een beschrijving van de 

specifieke taalproblemen. Het resultaat van hun werk is 

voor € 4,- per brochure te bestellen via inf0@auris3bergen.nl. 

DE COMPETENTE AMBULANT BEGELEIDER 

In de Fontys-OSO reeks is onlangs verschenen: De competente Ambulant Begeleider. 

In dit boek wordt de professionaliteit die nodig is om verantwoordelijkheid over het welzijn 

van speciale kinderen te dragen in kaart gebracht. 

Op twee manieren wordt antwoord gegeven op de vraag waarin een Ambulant Begeleider 

competent dient te zijn. Dit meesterschap wordt uitgewerkt in een competentieprofiel ten 

aanzien van de begeleiding van leerlingen met een auditieve, communicatieve beperking. 

Daarnaast wordt een algemeen of generiek competentieprofiel AB gepresenteerd. Op basis 

hiervan kan iedere Dienst Ambulante Begeleiding of school eigen accenten leggen. 

Tevens wordt aangegeven wat het werken met competenties voor de individuele Ambulant 

Begeleider kan betekenen. In diverse bijlagen worden projectresultaten beschikbaar gesteld. 

Dit boek is het resultaat van een samenwerking. Gerard Hoogendoorn schetst vanuit zijn 

vertrouwdheid met de praktijk de veranderingen die Ambulante Begeleiding in de loop van 

haar bestaan heeft ondergaan en schreef een hoofdstuk over kwaliteit en kwaliteitszorg; 

Loeki Feringa formuleerde niet alleen de onderbouwing van de projectresultaten, 

maar ook de verbreding naar de actualiteit. 

Beide auteurs spreken de hoop uit dat deze uitgave een bijdrage mag leveren aan de 

vormgeving van Ambulante Begeleiding in de toekomst. 

Loeki Feringa & Gerard Hoogendoorn: De competente Ambulant Begeleider 

Uitgeverij Garant, Antwerpen / Apeldoorn 2004 

ISBN: go-4411554-s 
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COLOFON 

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

Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins 

Eindredactie Dhr. F. C. M. Mollee 

Redactie 

• Mw. N. Hoiting 

• Mw. M.C. Bruins 

• Dhr. H. Knoors 

• Dhr. D. Hoeben 

Dhr. A. Koele 

Dhr. F.C.M. Mollee 

Dhr.W. Ceurts 

Mw. A.E. Bron 

Dhr. P. van Veen 

Mw. C.F. Slofstra-Bremer 

Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht, 

Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92 

E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl 

(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 

Fotografie H. Op den Kamp 

Illustrator Jef Horvers 

Vormgeving/Lithografie AVEQ-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Grafax 

Siméa 

• Dhr. Th. van Munnen, voorzitter 

• Dhr. A.P.C. Broerse, penningmeester; 

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

FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra 
• Mw. W. Lijs, voorzitter 

• Dhr. R. Eggenhuizen, bestuurslid 
• Dhr . J.W. v a n d e r L i n d e n , b e s t u u r s l i d 

• Mw. H. de Wit-Fleer, bestuurslid 

Ambtelijk secretariaat en ledenadministratie Siméa en FENAC 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht 

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

Bezoekadres: Chr. Krammlaan 2, Utrecht 

Kopij aanleveren vóór 

n februari - 7 mei -1 september - 20 oktober 

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

de uitgave van de geldende jaargang gepubliceerd worden. 

Verschijningsfrequentie 4 x per jaar 

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

(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 

Indien u vóór 1 november van het lopende jaar uw abonnement 

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

AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 

Postcode Plaats 

1816 MB 
3815 DP 

1105 AZ 
1081 HV 

1062 BE 
4624 VT 
4811 SW 
2501 CV 
5602 BH 

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

6202 AZ 

6500 HB 

3015 GD 

3000 CB 
3031 BA 
5271 GD 
5025JB 
3500 AE 

3584 CX 

3584 EA 

3571 AS 

5912 BL 
8011 GC 

Alkmaar 
Amersfoort 

Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Bergen op Zoom 
Breda 
Den Haag 
Eindhoven 

Eindhoven 
Goes 
Groningen 
Hengelo 
Hoensbroek 
Leeuwarden 
Leiden 

Maastricht 

Nijmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Tilburg 
Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Venlo 
Zwolle 

Naam 

Audiologisch Centrum Holland Noord 
Audiologisch Centrum Amersfoort 
Prof. J.J. Groen Stichting 
AMC KNO Audiologisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis VU 
Audiologisch Centrum Amsterdam 
Audiologisch Centrum Bergen op Zoom 
Audiologisch Centrum Breda 
Haags Audiologisch Centrum Effatha 
Samenwerkende Audiologische 
Centra Eindhoven 
Sint Marie (PB. 1447, 5602 BK) 
Audiologisch Centrum Goes 
Academisch Ziekenhuis Groningen KNO 
Stichting Audiologisch Centrum Twente 
Hoensbroeck Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Friesland 
Audiologisch Centrum van het 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Audiologisch Centrum Academisch 
Ziekenhuis Maastricht 
Audiologisch Centrum van het 
St. Radboudziekenhuis Nijmegen 
Audiologisch Centrum Erasmus 
universitoir Centrum Rotterdam 
Gehoor- en Spraokcentrum (kinderen) 
Audiologisch Centrum Rotterdam 
Diagnostisch centrum Viataal 
Stichting Audiologisch Centrum Tilburg e.o. 
Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC) 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
KNO audiologisch Centrum 
UMC, Locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Stem-, Spraak-, Taal- en Gehoorcentrum 
Audiologisch Centrum Utrecht 

Venlo Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 

Adres 

Rubenslaan 2-6 
Zangvogelweg 150 

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

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

P. Debyelaan 25, PB. 5800 

Ph. Van Leijdenlaan 15, P.B.9101 

Dr. Molewaterplein 40 

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

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

St. Maartenspasthuis 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 

secretarioot@profgroenstichting.nl 

audiologie@vumc.nl 

saca@effathaguyot.nl 
acbergenopzoom@auris.nl 
acb@actilourg.nl 
acdenhaag@acdenhaag.nl 
info@ac-eindhoven.nl 

info@sintmarie.nl 
acgoes@auris.nl 

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

vandervelden@audi.azr.l 

aukes@knos.azr.nl 
acrotterdam@auris.nl 
DC@Viataal.nl 
info@actilburp.nl 
info@fenac.nl 

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 CJ 
1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
6824 CL 
6823JC 
4812 GE 
4824 DA 
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 
8001 BH 

Amersfoort 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Breda 
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 
Rotterdom 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
St-Michielsg. 
St-Michielsg. 
St-Michielsg. 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Vught 
Vught 
Zoetermeer 
Zwolle 
Zwolle 

Naam 

Prof. Groenschool 
Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.0. 
Alex. Roozendaalschool 
Mar. Hermusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.0. 
Centrum 'De Winde' 
Dienst Ambulante Begeleiding SEC 
De Spreekhoorn 
Centrum De Kubus 
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.0. 
Centrale Dienst Ambulante Begeleiding 
Ambulante Dienstverlening 
Prof. Huizingschool - S.O. 
Het Moorman - V.S.0. 
Centrum De Cirkelboog 
De Kring-S.0. 
De Kring - V.S.O. 
Auris Dienstverlening Goes 
Kon. Auris Groep (Centraal Bureau) 
Lesplaats Gouda 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
Viataal De Wylerberg 
Dr. J. de Graafschooï-V.S.O. 
Tine Morcusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effatha Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt- V.S.O. 
Viatoal De Open Cirkel 
L.W. Hildemisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
Amman College - V.S.O. 
S. Jonkeienscnool 
Dr. M. Polanoschool 
Ammancollege - V.S.O. 
Auris dienstverlening 
Centrum De Medeklinker 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Viatoal 
CVO Compos 
Rafaël (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 
Mariëlla 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effatha Guyot Groep 

Adres 

Kortenoerstraat 10 
Darthuizerberg 131 
Jon Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jon Tooropstraat 11 
Jon Tooropstraat 1 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Rosendaalsestraot 483 
Bonte Wetering 89 
Dirk Hartogstraot 10 
Essendonk 7 
Meidoornloan 2a 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaan 8 
Toledoloan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaon 23 
Toledolaan 5 
Leuvenlaan 23 
Postbus 56 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 

Bachstraat 9 
Oosthoef 7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegseboan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijkloan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraot 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Biuïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraot 2 
Malmöpod 60 
Guido Gezelleweq 12 P.B. 91030 
Witte Hertstraat 1 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtslaon 25 
Bazuinloan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestroat 42 
Theerestraat 42 
Theerestroat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santo Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Oudenoord 115 
Cohenlaan 6 
Helvoirtseweg 189 
Loagstraat 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 
076-5986333 
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 
073-5588243 
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 
076-5986330 
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 
073-5588181 
073-5588246 
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.h.burgerschool@wolmail.nl 
ommanschool@effathaguyot.nl 
ammanschool@effathoguyot.nl 
agbell@x4all.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
hermusschool@effathaguyot.nl 
ambulantezorgnh@effothoguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostijg@bart.nl 
dewinae@viataal.nl 
ab@sec-arnhem.nl 
info@spreekhoorn.nl 
breda.breda@viataal.nl 
ammanschool@auris.nl 
info@skelp.nl 
ourisdienstverleningutrecht@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-maatman.nl 
enschede@viataal.nl 
dekring.so@ouris.nl 
dekring.vso@auris.nl 
aurisdienstverleninggoes@auris.nl 
info@auris.nl 

cor-emous@planet.nl 
mtw@viotaal.nl 

degraofschool@effathoguyot.nl 
info@tinemarcus.nl 
info@effothaguyot.nl 
vangilse@knoware.nl 

info@effathoguyot.nl 
info@effathaguyot.nl 
info@mgrhonssen.nl 
administratie@deweerklank.nl 
vso_deweerklank@hetnet.nl 
martinusvonbeek@viataal.nl 
vsodemarwindt@viataol.nl 

hildernisseschool@auris.nl 
hogewindschool@auris.nl 
ammancollege@ouris.nl 
jonkerenschool@auris.nl 
polanoschool@auris.nl 
ammancollege@auris.nl 
aurisdienstverleningrotterdam@auris.nl 
rotterdam.iotterdom@viataal.nl 
school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@viatoal.nl 
cvo.compos@viataal.nl 
odm.rofael@viataol.nl 
info@rotsoord.nl 
info@rotsoord.nl 
berthamullerschool@auris.nl 
detaolkring@auris.nl 
alfonsocortischool@auris.nl 

klankbeeld.cohen@hetnet.nl 
tolent@viataal.nl 
mariello@viatool.nl 
info@effathaguyot.nl 
enk@enkschool.nl 
info@effathaguyot.nl 

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

Dimea 
'elkaar verstaan!' 
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Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra 

Publicaties 2003 

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

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

ARABISCH / NEDERLANDS 

Prijs 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€2,00 

€ 2,00 

€2,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€2,00 

€2,00 

€2,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€6,80 
€6,80 
€6,80 
€6,80 
€4 ,50 

http://www.fenac.nl

