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De Solaris FM basisset bestaat 
uit een mikrofoonzender, een 
ontvanger en laadunit. 

OM ReSound 

Solaris FM-apparatuur 
De Solaris is bedoeld voor alle slechthoren 
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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 ReeelinP 

Hulpm.ddelen AWBZ, indien de verzekerde de apparatuur gebruikt voorwet 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 tc . ' 

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

Hearing Innovations for Life 

Hoortoestellen-Ringleidingen-Phonic Ear FM apparatuur 

Voor informatie en advies 
G N ReSound bv, 

Postbus 19, 
6950 AA Dieren 

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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TEN GELEIDE 

U heeft de tweede editie van Van Horen Zeggen van deze jaargang in handen. Dat betekent dat we vlak voor de 
zomervakantie zijn aanbeland. Zo op de drempel van de lente naar de zomer beleven we allemaal een drukke 
periode in onderwijs en zorg. Het eerste schooljaar met leerlinggebonden financiering is bijna voorbij. We hebben 
geworsteld met de criteria, maken ons zorgen of we alle kinderen wel kunnen binnenkrijgen c.q. binnenhouden 
en zijn op zoek gegaan naar onze specifieke kwaliteiten en expertise. We zijn druk geweest met zichtbaar maken 
waar we goed in zijn: goed onderwijs en goede zorg bieden aan onze dove, slechthorende en ESM-leerlingen. 
Van Horen Zeggen wil graag bijdragen aan de kwaliteit van ons werk door zichtbaar te maken wat zich binnen 
ons werkveld afspeelt. Er is in onze scholen en instituten veel kennis en ervaring aanwezig. Dat blijkt ook weer 
uit de inhoud van deze uitgave van Van Horen Zeggen. 

U leest over woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden. Herma Kanis is logopediste en heeft proef
ondervindelijk vastgesteld dat 22% van onze ESM'ers problemen heeft met woordvinding. Dat uit zich in een verminderde accuratesse 
en een traag tempo van benoemen. 

Binnen de Koninklijke Aurisgroep heeft men zich afgevraagd of de principes van Basisontwikkeling en Ontwikkelingsgericht werken 
toepasbaar zijn op de doelgroep van cluster 2. De discussie daarover is interessant geweest en u kunt die alsnog meemaken. 
Bob Koopman en Marjan Bruins doen verslag. 

Minstens zo interessant is de ontwikkeling binnen scholen voor auditief beperkten: dove én slechthorende kinderen bij elkaar? 
Hoe gaat dat? Hoe communiceren ze met elkaar? Wie neemt initiatief en wie past zich aan aan wie? Nanouk Verbeek deed er onder
zoek naar en laat u deelgenoot zijn van haar bevindingen. 

Verder vindt u de gebruikelijke rubrieken met informatie en wordt u bijgepraat over de inhoud van een aantal relevante tijdschriften 
uit binnen- en buitenland. 

Over de drempel van lente naar zomer: namens de redactie wens ik u veel zon, rust, reflectie en vervolgens veel energie voor een 
nieuw schooljaar. 

Frans Mollee 
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ARTIKELEN 

WOORDVINDINGSPROBLEMEN BIJ 

KINDEREN MET ERNSTIGE SPRAAK- EN/OF 

TAALMOEILIJKHEDEN 

Herma Kanis en Hans van Luit 

Samenvatting 

In dit artikel wordt verslag gedaan van een steekproefonderzoek naar 
woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taal-
moeilijkheden (ESM). Uit dit onderzoek blijkt dat 22% van de kinderen met 
ESM woordvindingsproblemen heeft. Kinderen met ESM blijken, over het 
algemeen, trager te zijn in het benoemen. Bovendien hebben zij een ver
minderde accuratesse op een plaatjesbenoemtaak. Een lager tempo en een 
verminderde accuratesse op een benoemtaak zijn de belangrijkste kenmer
ken van woordvindingsproblemen. Belangrijkste conclusie uit dit onder
zoek is dat er een betrouwbare en valide schaal ontwikkeld moet worden, 
waarmee de mate van woordvindingsproblemen bij kinderen met ESM 
adequaat gemeten kan worden. Hiermee kan dan beter en sneller worden 
vastgesteld of een kind met ESM woordvindingsproblemen heeft en de 
logopedische therapie kan hier dan op worden afgestemd. 

Inleiding 

Een woordvindingsprobleem is een bekend fenomeen 
en ook een normaal verschijnsel in de communicatie 
van kinderen en volwassenen. De ervaring dat een 
woord op het puntje van je tong ligt, maar dat je des
ondanks dat woord op dat moment niet kunt zeggen, 
kennen we allemaal. Een vervelend gevoel, maar 
geen probleem als dit verschijnsel slechts incidenteel 
voorkomt. Wanneer frequente pauzes, herhalingen, 
substituties en omschrijvingen van woorden echter 
veelvuldig voorkomen heeft dit grote gevolgen, 
omdat de communicatie hierdoor ernstig belemmerd 
wordt. Bovendien kunnen woordvindingsproblemen 
het verwerven van schoolse vaardigheden in gevaar 
brengen. Het is ook niet verwonderlijk dat woordvin
dingsproblemen de laatste jaren in de literatuur 
steeds meer aandacht krijgen. Vanuit de onderzoeks
velden taalontwikkelingsstoornissen en leerstoor
nissen zijn er verschillende onderzoeken geweest 
naar deze problematiek. De belangrijkste kenmerken 
van woordvindingsproblemen blijken een verminder
de snelheid en accuratesse te zijn. Het ophalen van 
het doelwoord uit het lexicon, (dit wil zeggen het zoe
ken van het juiste woord uit je woordenschat, de 
zogenoemde retrieval) neemt meer tijd in beslag 
dan bij kinderen zonder woordvindingsproblemen. 
Daarnaast halen kinderen met woordvindingsproble-

Woordvindingsproblemen worden gedefinieerd 
als: "Er is een goed begrip van een specifiek 
woord, maar er zijn problemen in het snel en 
adequaat kunnen ophalen van een specifiek 
woord uit het lexicon". 

men vaak een lagere score op een benoemtaak, 
omdat de kwaliteit van benoemen minder goed is. 
De verschijningsvorm kan hierbij verschillen; het ene 
kind geeft een omschrijving van het woord als hij het 
doelwoord niet of niet snel genoeg uit het lexicon kan 
ophalen, terwijl een ander kind het plaatje benoemt 
met een ander woord uit dezelfde semantische cate
gorie (het kind zegt 'appel', omdat het kind 'peer' niet 
kan oproepen) of zegt helemaal niets. 

"Een woord dat op het puntje van je tong ligt maar je 
kunt het desondanks niet benoemen" 
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Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden 

Woordvindingsproblemen bij kinderen 
met ESM 
In dit onderzoek richten we ons op de groep kinderen 

met ESM. Deze kinderen hebben als gevolg van een 

spraaktaalstoornis vaak grote moeite om hun 

gedachten en gevoelens te verwoorden. 

Woordvindingsproblemen zijn voor hen nog eens een 

extra belemmering in de communicatie, die toch al zo 

moeizaam verloopt. Het is opvallend dat de term 

woordvindingsproblemen regelmatig opduikt in de 

verslaggeving van logopedisten en orthopedagogen 

op ESM-scholen, maar dat er vrijwel geen onderzoek 

is gedaan naar de incidentie van woordvindingspro

blemen bij kinderen. Het enige onderzoek dat er is 

gedaan naar de mate waar in kinderen met ESM 

woordvindingsproblemen hebben, is een onderzoek 

van Dockrell, Messer, George en Wilson (1998). Zij 

concluderen op basis van een vragenlijstonderzoek 

dat ongeveer 23% van de ESM populatie woordvin

dingsproblemen heeft. Opgemerkt dient te worden 

dat het onderzoek van Dockrell et al. (1998) is uitge

voerd in Zuid-West Engeland, waar de zorg rondom 

kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen 

anders is geregeld dan in Nederland. Dit kan beteke

nen dat de populatie, waarbij het onderzoek is 

gedaan een enigszins andere samenstell ing heeft dan 

die van kinderen op ESM-scholen in Nederland. 

Het belangrijkste doel van ons onderzoek is gegevens 

te verkrijgen over de mate waar in woordvindingspro

blemen voorkomen bij kinderen met ESM. In dit 

onderzoek is daarom aan de behandelend logopedis

ten van kinderen van een ESM-school gevraagd om te 

bepalen of deze kinderen wel of geen woordvindings

problemen hebben (onderzoeksvraag 1). Een ander 

doel van ons onderzoek is een bijdrage te leveren aan 

een betere onderkenning van woordvindingsproble

men bij kinderen met ESM. Gezien de negatieve 

invloed op de communicatie en de verwerving van de 

schoolse vaardigheden is het van groot belang dat 

kinderen met woordvindingsproblemen snel worden 

herkend, getest en behandeld. In Nederland is echter 

geen genormeerde test voorhanden om de diagnose 

woordvindingsproblemen te kunnen stellen. Hierdoor 

is een goede onderkenning van woordvindingspro

blemen bij ESM kinderen nu nog niet mogelijk. Het 

ontwikkelen van een genormeerde en gestandaardi

seerde woordvindingstest is belangrijk, maar is een 

activiteit die veel tijd vergt. Een eerste stap in de rich

ting van een betere onderkenning van kinderen met 

woordvindingsproblemen zou een ins t rument zijn, 

waarmee kinderen (met een risico op woordvindings

problemen) kunnen worden gescreend. German 

(2002) noemt screening de eerste stap in het diagnos

tisch proces en zij geeft aan dat een rapid-automatic-

naming (RAN-)taak een geschikt ins t rument is om te 

screenen. Een RAN-taak meet namelijk de mate waar

in een kind snel en automatisch kan benoemen. 

Hierbij kan het gaan om het zo snel mogelijk benoe

men van eenvoudige plaatjes, maar ook cijfers of let

ters. Kinderen die traag zijn in het benoemen van de 

items op een RAN-taak hebben mogelijk ook woord

vindingsproblemen. Een verminderde snelheid op 

een benoemtaak is immers één van de belangrijkste 

kenmerken van kinderen met woordvindingsproble

men. In ons onderzoek wordt nagegaan of kinderen 

met ESM trager zijn dan kinderen met een normale 

ontwikkeling in het benoemen van de stimuli op een 

RAN-taak (onderzoeksvraag 2). Daarnaast is nage

gaan wat de samenhang is tussen de snelheid van 

benoemen en de mate van woordvindingsproblemen 

(onderzoeksvraag 4) en of een RAN-taak inderdaad 

geschikt is als screeningsinstrument voor woordvin

dingsproblemen (onderzoeksvraag 5). 

Naast een verminderde snelheid in benoemen is ook 

een verminderde accuratesse op een benoemtaak een 

belangrijk kenmerk van kinderen met woordvin

dingsproblemen. 

"Zij hebben een verminderde accuratesse bij een 
plaatjesbenoemtaak" 

Kinderen met woordvindingsproblemen benoemen 

de plaatjes minder nauwkeurig en behalen daardoor 

een lagere score op de reguliere plaatjesbenoemtaken 

die alleen een goed/foutscore kennen. De representa

tie van woorden in het semantisch netwerk van het 

lexicon is echter geen alles of niets opslag. Sommige 

woorden hebben een rijk netwerk; ze hebben veel 

relaties met andere woorden. Andere woorden heb

ben weinig tot geen verbindingen. Dit heeft als effect 

dat het ene woord beter gekend wordt dan het andere 

woord. Hoe rijker en sterker het netwerk van een 

woord is, hoe gemakkelijker het woord kan worden 

opgehaald uit het lexicon (Leonard, 1998). 

Plaatjesbenoemtaken met alleen een goed/foutscore 

geven daarom een weinig genuanceerd beeld van de 

kwaliteit van benoemen. Immers als bij een plaatje 

van een leeuw het ene kind niets zegt en het andere 

kind een goede omschrijving geeft van het woord, 
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Herma Kanis en Hans van Luit 

zonder het doelwoord te noemen, krijgen zij op een 
reguliere plaatjesbenoemtaak beiden een foutscore. 
In ons onderzoek willen we met behulp van de 
Boston Benoemingstaak (BBT; Van Loon-Vervoorn & 
Stumpel, 1995), die een uitgebreider scoringssysteem 
heeft dan andere benoemtaken, onderzoeken of er 
een verschil is in de kwaliteit van benoemen van ESM 
kinderen in vergelijking met kinderen met een nor
male taalontwikkeling (onderzoeksvraag 3). 
Ook wordt in ons onderzoek nagaan of er een ver
band is tussen het tempo en de kwaliteit van benoe
men (onderzoeksvraag 4) en wordt de samenhang 
tussen de kwaliteit van benoemen en de mate van 
woordvindingsproblemen onderzocht (onderzoeks
vraag 5). Een sterke samenhang tussen de score op de 
BBT en de mate van woordvindingsproblemen geeft 
aan dat er bij kinderen met woordvindingsproblemen 
tevens problemen zijn in de opbouw en/of organisa
tie van het semantisch netwerk, hetgeen is te inter
preteren als een onderbouwing van de lemma theorie 
(zie kader) 

Over de oorzaak van woordvindingsproblemen is 

men in de literatuur niet eenduidig. Br zijn drie 

theorieën: de lemma theorie, de lexeme theorie en 

de generalized slowing theorie. De lemma en de 

lexeme theorie gaan er beiden vanuit dat de oorzaak 

van de woordvindingsproblemen moet worden 

gezocht in het mentale lexicon. De lemma theorie 

veronderstelt dat het semantisch netwerk van het 

mentale lexicon niet voldoende uitgebreid en/of 

georganiseerd is. In de lexeme theorie gaat men er 

vanuit dat de woordvindingsproblemen ontstaan in 

het fonologisch gedeelte van het mentale lexicon. 

De generalized slowing theorie gaat ervan uit dat 

woordvindingsproblemen een gevolg zijn van een in 

het algemeen trager reageren van deze kinderen op 

linguïstische en niet-linguïstische taken. Uit onder

zoek blijkt dat woordvindingsproblemen vooral voor

komen bij kinderen met ESM en bij kinderen met 

leesproblemen (Dockrell, Messer & George, 2001; 

Faust, Dimitrovsky & Davidi, 199J; Lahey & Edwards, 

1999; Leonard, 1998). 

Leeftijd (jaren) 
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Tabel 1. Samenstelling van de onderzoeksgroep 

Ook traditionele woordenschattesten (plaatjesbe-
noemtaken met alleen een goed en foutscore) geven 
een indicatie van de kwaliteit van het semantisch 
netwerk. Hierbij meten de passieve woordenschattes
ten het woordbegrip en de actieve woordenschattes
ten de woordproductie. Wanneer we de genoemde 
definitie van woordvindingsproblemen bekijken dan 
heeft een kind met een woordvindingsprobleem in 
principe een goed woordbegripsniveau, maar zijn er 
problemen in de woordproductie. Verondersteld kan 
dus worden dat een kind met woordvindingsproble
men op een passieve en actieve woordenschattest een 
grote discrepantie in scores laat zien. In ons onder
zoek wordt nagegaan of er inderdaad een samenhang 
is tussen de aanwezigheid van woordvindingsproble
men en een grote discrepantie tussen de passieve en 
de actieve woordenschat (onderzoeksvraag 5). 
Samengevat: In het onderzoek wordt getracht de vol
gende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1. In welke mate komen woordvindingsproblemen 
voor bij kinderen met ESM? 

2. Is er een verschil in tempo van benoemen tussen 
kinderen met ESM en kinderen met een normale 
taalontwikkeling? 

3. Is er een verschil in de kwaliteit van benoemen 
tussen kinderen met ESM en kinderen met een 
normale taalontwikkeling? 

4. Wat is het verband tussen het tempo van 
benoemen en de kwaliteit van benoemen? 

5. In hoeverre komt het oordeel van de logopedist 
wat betreft de mate van woordvindingsproblemen 
overeen met de score op een RAN-taak, de score op 
de BBT en de discrepantie tussen een passieve en 
actieve woordenschattest? 

Methode 
Kinderen 
De populatie in ons onderzoek betreft kinderen met 
ESM. Leerlingen worden tot een school voor speciaal 
onderwijs, in het bijzonder een ESM-school, toegela
ten als er een spraaktaalstoornis is aangetoond op 
het gebied van spraakproductie, spraakperceptie, 
grammaticale kennisontwikkeling, dan wel lexicale 
en semantische kennisontwikkeling op woord- en 
zinsniveau. Uit betrouwbare tests moet daartoe een 
achterstand in spraaktaalontwikkeling blijken van 
meer dan twee standaarddeviaties op één of meer 
van de bovengenoemde gebieden en moet aange
toond worden dat gerichte spraaktaaltherapie na een 
halfjaar geen vooruitgang in de spraaktaalontwikke
ling heeft opgeleverd. In de steekproef van dit onder
zoek zijn de leerlingen van de Enkschool opgenomen, 
dit is een school voor kinderen met ernstige spraak-
en taalmoeilijkheden. De leerlingen die onderwijs 
kregen in een groep voor meervoudig gehandicapten, 
hebben niet meegedaan aan het onderzoek. Er is bin
nen de steekproef geen onderverdeling aangebracht 
van kinderen die ESM hebben en kinderen die naast 
ESM een stoornis in het autistisch spectrum hebben. 
Aan het onderzoek deden in totaal 189 kinderen mee. 
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te weten 133 jongens en 56 meisjes (zie tabel 1). 
verhouding van jongens en meisjes komt overeen 
met het uit de praktijk en literatuur bekende feno
meen dat jongens oververtegenwoordigd zijn in de 
ESM-populatie in een verhouding van 3:1. 

Onderzoeksinstrumenten 
De mate van woordvindingsproblemen (geen, matig, 
ernstig) is door de behandelend logopedist bepaald 
en weergegeven op een vijfpuntschaal. Bij het invul
len van deze vijfpuntschaal is de volgende definitie 
van woordvindingsproblemen als uitgangspunt 
gehanteerd: 'Er is een goed begrip van een specifiek 
woord, maar er zijn problemen in het snel en ade
quaat kunnen ophalen van dit woord uit het lexicon'. 

"Er zijn problemen bij het snel en adequaat kunnen 
ophalen van een woord uit het lexicon" 

Ter illustratie van de definitie zijn op het scoreformu
lier tevens de belangrijkste kenmerken van woord
vindingsproblemen (aarzelingen en/of lange pauzes 
tijdens het spreken, frequent gebruik van niet speci
fieke woorden, herhalingen, herformuleringen, fono
logische en/of semantische substituties en het geven 
van omschrijvingen) vermeld, om zo te komen tot 
een zo groot mogelijke eenduidigheid van de logope
disten onderling. 

Het tempo van benoemen werd gemeten met behulp 
van de test Snel Serieel Benoemen (SSB) (zie kader 
voor uitleg over de test). De kwaliteit van benoemen 
werd gemeten met behulp van de Boston 
Benoemingstaak (BBT) afgenomen (zie kader). Op de 
ESM-school waar het onderzoek heeft plaatsgevonden 
wordt bij de kinderen jaarlijks een passieve en een 
actieve woordenschattest, middels de woordenschat-
keuzetest en de woordenschatproductietest van de 
Taaltest voor Kinderen (Van Bon, 1982), afgenomen. 
Bij de jongste kinderen wordt als actieve woorden
schattest het onderdeel woordontwikkeling uit de 

De test Snel Serieel Benoemen (SSB) is een RAN-test 
ontwikkeld door Van den Bos (2003). De test bestaat 
uit verschillende subtests namelijk: verschillende lee
staken en een viertal benoemtaken. In dit onderzoek 
zijn alleen de benoemtaken gebruikt, te weten: 
(a) kleuren benoemen (zwart, geel, groen, rood en 
blauw), (b) cijfers benoemen (2, 4, 8, 5, 9), (c) plaatjes 
benoemen (boom, eend, stoel, schaar en fiets) en (d) 
letters benoemen (d, o, a, s, p). ledere benoemtaak 
bestaat in totaal uit 50 items die zijn weergegeven 
in vijf kolommen met ieder tien items. Bij benoem
taak (a) worden de vijf genoemde kleuren dus tien 
keer in wisselende volgordes herhaald. Kinderen uit 
de kleutergroepen kregen twee SSB- taken namelijk: 
kleuren en plaatjes benoemen en kinderen uit groep 
drie en hoger kregen alle vier taken van de SSB. 
De kinderen kregen de instructie om de items zo snel 
mogelijk zonder fouten te benoemen. Zij moesten de 
items van boven naar beneden lezen en mochten de 
items niet bijwijzen. Voorafgaand aan de testafna
me is geoefend met de laatste kolom. De tijd waarin 
de proefpersoon een benoemtaak maakte is geme
ten met een stopwatch. 

De Boston Benoemingstaak (BBT) is een Nederlandse 
bewerking door Van Loon-Vervoorn en Stumpel (1995) 
van de "Boston Naming Test". De BBT bestaat uit 60 
zwart wit plaatjes van dingen en dieren, die de kinde
ren moesten benoemen. Wanneer een proefpersoon 
een plaatje niet kan benoemen wordt hij aangemoe
digd om er iets over te vertellen. Er is een uitgebreid 
scoringssysteem, waarbij niet alleen de goede benoe
ming van het doelwoord punten oplevert, maar 
waarbij ook aan een (goede) omschrijving van het 
doelwoord punten kunnen worden toegekend. 

Schlichtingstest voor taaiproductie afgenomen 
(Schlichting, Van Eldik, Lutje Spelberg, Van der 
Meulen & Van der Meulen, 1995). Op basis van deze 
gegevens is bepaald of kinderen wel of geen grote 
discrepantie bestaat tussen de actieve woordenschat 
en de passieve woordenschat. 

Procedure 
De kinderen zijn met de SSB en de BBT getest door de 
behandelend logopedist. Voorafgaand aan de tests 
bepaalde de logopedist de mate van woordvindings
problemen bij het kind en scoorde dit op een vijfpunt
schaal. De tests zijn daarna individueel afgenomen. 
De testafname duurde ongeveer twintig minuten. 
Bij de afname van de SSB bleek er een aantal jonge kin
deren te zijn (N=n) die nog geen dan wel onvoldoende 
kleurenkennis hadden en waarbij de subtest kleuren 
benoemen afgebroken moest worden. Bij een enkeling 
(N=4) moest ook de subtest plaatjes benoemen afgebro
ken worden, vanwege het feit dat de concentratie en/of 
motivatie na korte tijd volledig weg was. 
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"Motivatie en concentratie 

na enige tijd volledig weg" 

Jongens 

Meisjes 

Totaal 

Geen 

82% 

70% 

78% 

Tabel 2. De mate van 

woord vindingsproblem 

volgens de logopedist 

Wel 

18% 

30% 

22% 

en 

Bij de kinderen met een (ernstige) verbale ontwikke-
lingsdyspraxie waren er ook enige problemen bij de 
afname van de tests. Ten eerste zijn deze kinderen 
ten gevolge van hun spraakstoornis ernstig belem
merd in het met snelheid uitspreken van woorden. 
De score op de SSB was bij enkele kinderen daarom 
extreem laag, niet ten gevolge van moeite met de 
retrieval van het woord uit het lexicon als wel door
dat het opzoeken en uitvoeren van het bijbehorende 
motorische programma hen veel tijd en moeite kost. 
Bij de dataverwerking zijn de gegevens van deze kin
deren wel meegenomen in de analyse, omdat het 
aantal kinderen dat hierdoor ernstig belemmerd was 
zeer klein was. Het tweede probleem is dat enkele 
kinderen met een ernstige verbale ontwikkelings-
dyspraxie moeilijk verstaanbaar zijn. Dit heeft als 
gevolg dat het scoren van met name de BBT bij deze 
kinderen en bij andere onverstaanbare kinderen las
tig is. De logopedist, die met het kind werkt en het 
kind dus goed kent, scoorde de antwoorden van deze 
kinderen zo goed mogelijk op basis van hetgeen zij 
gehoord had. Alle onderzoeksvragen zijn geanaly
seerd met behulp van daartoe geëigende statistische 
toetsen ('one sample t-test' en 'Pearson correlaties'). 

Resultaten 
Onderzoeksvraag 1: In welke mate komen woord-
vindingsproblemen voor bij kinderen met ESM? 
Uit onderzoek is gebleken dat er een redelijk sterke 
samenhang is tussen het oordeel van de logopedist 
en de uitkomst van een gestandaardiseerde test, wan
neer de mate waarin een kind woordvindingsproble-
men heeft moet worden bepaald. German en 
Glasnapp (1990) vonden dat 90% van de kinderen die 
door logopedisten waren gediagnosticeerd als kinde
ren met woordvindingsproblemen, ook op de test 
'Word Finding in Discourse' (German, 1991) woordvin
dingsproblemen bleken te hebben. In dit onderzoek 
scoorde de behandelend logopedist de mate waarin 
een kind woordvindingsproblemen heeft op een vijf-
puntschaal. 

Uit tabel 2 blijkt dat bij 22% van de kinderen met ESM 
door de logopedist woordvindingsproblemen worden 
herkend. Dit percentage komt overeen met de uit
komst van een onderzoek van Dockrell et al. (1998), 
waar 23% van de kinderen met een specifieke spraak-
taalstoornis woordvindingsproblemen bleek te heb
ben. Opvallend is dat het percentage meisjes met 
woordvindingsproblemen groter is dan het percenta
ge jongens met woordvindingsproblemen binnen de 
populatie kinderen met ESM. Van de jongens op de 
ESM-school heeft 18% woordvindingsproblemen, ter
wijl 30% van de meisjes op de ESM-school woordvin
dingsproblemen heeft. 

Onderzoeksvraag 2: Is er een verschil in het tempo 
van benoemen tussenkinderen met ESM en kinderen 
meteen normale taalontwikkeling? Om deze vraag te 
beantwoorden is nagegaan of de SSB-scores van de 

kinderen met ESM verschillen van de SSB-scores die 
worden behaald door kinderen met een normale taal
ontwikkeling. De kinderen uit groep 1 en 2 bleken tra
ger in het benoemen van plaatjes. Bij het benoemen 
van kleuren waren de kinderen uit groep 2 trager, 
maar bleken de kinderen uit groep 1 sneller dan de 
kinderen met een normale taalontwikkeling. Dit kan 
echter verklaard worden door het feit dat er relatief 
veel kinderen uit groep 1 (10 kinderen van de 26) de 
subtest kleuren benoemen niet kon afmaken doordat 
hun kleurenkennis onvoldoende was. Door deze rela
tief grote uitval is de uitkomst van de subtest kleuren 
benoemen bij groep 1 in dit onderzoek niet betrouw
baar. Uit de resultaten blijkt dat kinderen met ESM 
vanaf groep 3 trager zijn in het benoemen van cijfers 
en letters. Op de subtests kleuren en plaatjes benoe
men worden niet in alle leeftijdscategorieën verschil
len gevonden tussen het tempo van benoemen van 
kinderen met ESM en van kinderen met een normale 
ontwikkeling. 

Onderzoeksvraag * Is er *»n verschil )n A . V ^ H ^ W 
van benoemen tussen kinderen met ESM en kinderen 
meteen.normale taalontwikkeling? De BBT kent twee 
normgroepen voor kinderen, te weten een normgroep 
voor groep 3 van de basisschool (N=ioo) en één voor 
groep 7/8 van de basisschool (N=ioo). 
Om tot een goede vergelijking te komen zijn in deze 
analyse alleen de ESM-kinderen betrokken die qua 
leeftijd overeenkomen met de BBT-normgroepen. Het 
resultaat van dit onderzoek geeft aan dat de gemid
delde scores van de ESM-kinderen voor groep 3 en 
voor groep 7/8 significant lager zijn dan de gemiddel
de scores van de normgroep. Hieruit blijkt dat de 
kwaliteit van benoemen van kinderen met ESM min
der goed is dan de kwaliteit van benoemen van kin
deren met een normale taalontwikkeling. 

Onderzoeksvraag 4 : Wat is het verband tussen het 
tempo van benoemen en de kwaliteit van benoemen? 
Om deze vraag te beantwoorden is nagegaan in hoe 
groot de samenhang is tussen de score op de SSB 
(tempo van benoemen) en de score op de BBT (kwali
teit van benoemen). Uit tabel 3 blijkt dat er een sterke 
samenhang is tussen de SSB subtest 'kleuren benoe
men' en de SSB subtests 'cijfers benoemen' en 'plaat
jes benoemen'. Daarnaast is er een redelijke samen
hang tussen de subtests 'plaatjes benoemen' en 'cij
fers benoemen', en de BBT en de subtests 'plaatjes 
benoemen' en 'kleuren benoemen'. Opvallend is dat 
bij de subtest 'letters benoemen' slechts een geringe 
samenhang wordt gevonden met de overige 
(sub)tests. Blijkbaar meet deze subtest andere aspec
ten van de taaiproductie dan de andere testonderde-
len. In het algemeen blijkt uit deze resultaten dat er 
een beperkte samenhang is tussen het tempo van 
benoemen en de kwaliteit van benoemen. 

Onderzoeksvraag 5: In hoeverre komt het oordeel van 
de logopedist wat betreft de mate van_ woord vin -
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dingsproblemen overeen met dej>core pp de SSB^de 
score op de BBT en de discrepantie tussen een passie
ve en actieve woordenschattest? De resultaten van dit 
onderzoek gaven aan dat het oordeel van de logope
dist wat betreft de mate van woordvindingsproble
men nauwelijks samenhangt met de tests SSB en BBT. 
Dit betekent dat de tests BBT en SSB iets anders 
meten dan hetgeen door de logopedisten als woord
vindingsproblemen wordt beoordeeld. Hier zijn twee 
mogelijke verklaringen voor: (1) de SSB en de BBT 
meten iets anders dan woordvindingsproblemen en 
(2) de indicatie van de logopedisten wat betreft de 
mate van woordvindingsproblemen is niet betrouw
baar en/of valide gemeten. In de discussie wordt ver
der ingegaan op deze verklaringen. Verder blijkt dat 
de discrepantie tussen de passieve en actieve woor-
denschattests niet samenhangt met het oordeel van 
de logopedist wat betreft de mate van woordvin
dingsproblemen en de SSB, en tevens blijkt de samen
hang met de BBT verwaarloosbaar klein te zijn. 

Discussie 

Dit artikel beschrijft de resultaten van een steek-
proefonderzoek naar woordvindingsproblemen bij 
kinderen met ESM. In deze steekproef heeft 22% van 
de kinderen met ESM woordvindingsproblemen. 
Opvallend is dat het percentage meisjes met woord
vindingsproblemen (30%) groter is dan het percenta
ge jongens met woordvindingsproblemen (18%) bin
nen deze steekproef. Een verklaring voor dit feit is er 
niet en ook vanuit de literatuur is dit verschijnsel 
niet bekend. Wellicht is het zo dat de verhouding van 
meisjes en jongens in de ESM populatie (1:3) ertoe bij
draagt dat meisjes met woordvindingsproblemen 
relatief oververtegenwoordigd zijn in de ESM-popula-
tie. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat 
de bovengenoemde percentages zijn gebaseerd op het 
oordeel van de logopedist wat betreft de mate van 
woordvindingsproblemen. Het is echter onduidelijk 
wat de validiteit en betrouwbaarheid is van de vijf-
puntschaal waarop de logopedisten de mate van 
woordvindingsproblemen hebben ingevuld. Op dit 
punt wordt verderop in de discussie dieper ingegaan. 
In dit onderzoek is nagegaan of er verschillen zijn 
tussen kinderen met ESM en normaal ontwikkelende 
kinderen op de twee belangrijkste kenmerken van 
woordvindingsproblemen namelijk: de snelheid van 
benoemen en de accuratesse van benoemen. 
Kinderen met ESM blijken trager te zijn in het benoe
men van cijfers en letters, maar op de subtests 'plaat

jes benoemen' en 'kleuren benoemen' worden niet in 
alle leeftijdscategorieën verschillen gevonden tussen 
het tempo van benoemen van kinderen met ESM en 
van normaal ontwikkelende kinderen. Ten aanzien 
van de accuratesse blijkt in dit onderzoek dat kinde
ren met ESM kwalitatief minder goed benoemen dan 
kinderen met een normale ontwikkeling. Opvallend 
is dat slechts een geringe samenhang wordt gevon
den tussen het tempo van benoemen en de accurates
se van benoemen. Blijkbaar meten de testen Snel 
Serieel Benoemen (SSB) en de Boston Benoemings
taak (BBT) dus heel verschillende aspecten van de 
taaiproductie. Een doel van dit onderzoek is na te 
gaan in hoeverre de SSB en de BBT geschikte instru
menten zijn om woordvindingsproblemen te meten. 
Hiertoe is de samenhang tussen de mate van woord
vindingsproblemen en de scores op de SSB en BBT 
berekend. Deze samenhang blijkt zeer gering te zijn. 
Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. Ten eerste 
zou het zo kunnen zijn dat de SSB en de BBT iets 
anders meten dan woordvindingsproblemen. Echter 
uit het feit dat het tempo van benoemen en de accu
ratesse van benoemen de belangrijkste kenmerken 
zijn van woordvindingsproblemen en de SSB en BBT 
betrouwbare en valide tests zijn om deze aspecten te 
meten, kan worden afgeleid dat deze verklaring niet 
klopt. Een andere verklaring is dat de mate van 
woordvindingsproblemen in dit onderzoek niet 
betrouwbaar en/of valide is gemeten. In dit onder
zoek is de mate van woordvindingsproblemen beoor
deeld door de behandelend logopedist en weergege
ven op een vijfpuntschaal. Uit de literatuur is bekend 
dat het oordeel van logopedisten voor wat betreft de 
mate van woordvindingsproblemen redelijk goed 
overeenkomt met de uitkomsten van een gestandaar
diseerde test voor woordvindingsproblemen (German 
& Glasnapp, 1990). In dit onderzoek beoordeelden de 
logopedisten echter de mate van woordvindingspro
blemen bij kinderen met ESM. Het is heel goed moge
lijk dat het oordeel van de logopedist wel betrouw
baar is voor de populatie normaal ontwikkelende 
kinderen, maar niet voor de ESM-populatie. Het ont
wikkelen van een betrouwbare en valide schaal om 
de mate van woordvindingsproblemen bij kinderen 
met ESM te bepalen, is nodig om een reëel beeld te 
krijgen van de mate waarin de SSB en BBT samen
hangen met de mate van woordvindingsproblemen. 
Tot die tijd is niet bekend in hoeverre de SSB en de 
BBT geschikt zijn als instrument om woordvindings
problemen te meten. Uit de literatuur is bekend dat 

Op basis van dit onderzoek 

kan geconcludeerd worden 

dat verder onderzoek naar 

woordvindingsproblemen 

bij kinderen met ESM 

noodzakelijk is 

SSB kleuren 
SSB plaatjes 
SSB cijfers 
SSB letters 

SSB plaatjes 
,688" (=Significant) 

SSB ci j fers 

,728" (=Significant) 
,499" (=Significant) 

SSB letters 

.037 
,082 

,232" (=Significant) 

BBT 

-,422**(=Significant) 

-,476** (=Significant) 

.197* 
-,122 

* r significant bij p < .05 ** r significant bij p < .01 

Tabel 3. De correlatiematrix van de subtesten van de test Snel en Serieel Benoemen en de Boston Benoemingstaak 
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deze tests de belangrijkste kenmerken van woordvin-
dingsproblemen meten, maar voor het meten van 
woordvindingsproblemen bij kinderen met ESM moe
ten deze tests dus ook kunnen differentiëren tussen 
woordvindingsproblemen en andere spraaktaalpro-
blemen. 

Tenslotte is in dit onderzoek nagegaan of de discre
pantie tussen de passieve en de actieve woordenschat 
gebruikt kan worden als indicatie voor woordvin
dingsproblemen. De samenhang tussen de discrepan
tie van de passieve en actieve woordenschat en de 
mate van woordvindingsproblemen is in dit onder
zoek zeer gering gebleken. Omdat voor het bepalen 
van de mate van woordvindingsproblemen een speci
fiek instrument ontbreekt, is nog niet duidelijk of de 
discrepantie tussen de actieve en passieve woorden
schat een indicatie is voor woordvindingsproblemen. 
Het is opvallend dat de samenhang tussen de score 
op de BBT en de discrepantie tussen de passieve en 
actieve woordenschat uiterst gering is, omdat beiden 
iets zeggen over het semantisch netwerk van het 
mentale lexicon. Een sterke samenhang zou dus te 
verwachten mogen zijn. Op basis van dit onderzoek 
kan geconcludeerd worden dat verder onderzoek naar 
woordvindingsproblemen bij kinderen met ESM 
noodzakelijk is. Een relatief groot deel van deze popu
latie heeft last van woordvindingsproblematiek. Het 
begrip 'woordvindingsproblemen' is op zich al een 
complex begrip en het vaststellen van woordvin
dingsproblemen bij kinderen met ESM is extra moei
lijk, omdat kenmerken van een spraaktaalstoornis 
aangezien kunnen worden voor een woordvindings-
probleem of doordat een spraak- taalstoornis de 
woordvindingsproblemen verhullen. Op dit moment 
ontbreekt het echter aan een observatie- en /of test-
instrument waarmee woordvindingsproblemen bij 
kinderen met ESM kunnen worden vastgesteld. Dit 
heeft tot gevolg dat woordvindingsproblemen waar
schijnlijk onvoldoende gesignaleerd worden of dat 
andere spraak- taalproblemen onterecht worden aan
gezien voor een woordvindingsprobleem. Bovendien 
is het zonder observatie- en / of testinstrument moei
lijker om doelgericht te werken aan het verminderen 
van woordvindingsproblemen, omdat een verminde
ring van woordvindingsproblemen niet objectief is 
vast te stellen. Het is daarom gewenst dat een valide 
en betrouwbare observatie- en/of testinstrument 
wordt ontwikkeld, waarmee de mate van woordvin
dingsproblemen bij ESM-kinderen objectief kan wor
den vastgesteld. Vervolgens kan met behulp van dit 
instrument worden nagegaan welke behandelmetho
des het meest succesvol zijn. Tenslotte is er nog 
onvoldoende bekend over de etiologie van de woord
vindingsproblematiek, verder onderzoek hiernaar 
kan de behandeling van woordvindingsproblemen 
eventueel verder verbeteren. 
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Basisontwikkeling in cluster 2: onzin of zinvol? 

BASISONTWIKKELING IN CLUSTER 2: 

ONZIN OF ZINVOL? 

Bob K o o p m a n en M a r j a n Bru ins (red) 

Samenvatting 
Het onderwijs in cluster 2 heeft in de laatste decennia getracht onderwijsconcepten een plaats te 
geven binnen de eisen die het dove, slechthorende en ESM-kind aan het onderwijs stelt. Dit heeft 
op menige school tot discussies geleid over vernieuwingsconcepten en over de eisen die de cluster 
2 kinderen stellen. Dit artikel is een beschrijving van een bijeenkomst waar de discussie over het 
concept Basisontwikkeling voor de cluster 2 doelgroep werd gevoerd. De conclusie is dat dit 
concept goede mogelijkheden biedt om de speciale didactiek en pedagogiek voor de doelgroep 
een plaats te geven. 

Inleiding 

Het REC Midden Zuid-west bestaat uit de Koninklijke 
Auris Groep en Het Rotsoord. Dit REC bestaat uit 13 
scholen en lesplaatsen, drie locaties voor ambulante 
begeleiding en drie regionale aanmeldpunten voor 
ouders en leerlingen. Het management en de interne 
begeleiding van de tien locaties voor speciaal onder
wijs van 3 tot 12 jaar (s.o.) komen regelmatig bij 
elkaar. De bijeenkomsten leveren een bijdrage aan de 
ontwikkeling en de bevordering van de kwaliteit op 
de schoollocaties. 

Onlangs kwamen de vertegenwoordigers van de s.o. 
locaties bij elkaar om de mogelijkheden en wenselijk
heid van het concept basisontwikkeling voor de clus
ter 2 doelgroep te verkennen. In de praktijk blijkt dat 
scholen behoefte hebben aan een concept, een visie 
die onderbouwing geeft voor het werk. Het geeft hou
vast bij het maken van school-, groeps- en individuele 
handelingsplannen. Dagelijks in de klas vormt het de 
basis van didactische en pedagogische beslissingen 
die de leraar en opvoeder neemt. Het onderwijs in 
cluster 2 heeft in de laatste decennia getracht onder
wijsconcepten een plaats te geven binnen de eisen 
die het dove, slechthorende en ESM-kind aan het 
onderwijs stelt. Dit heeft op menige school tot discus
sies geleid over vernieuwingsconcepten en over de 
eisen die de cluster 2 kinderen stellen. 
Naast de traditionele vernieuwingsscholen kan een 
driedeling in onderwijsvisies gemaakt worden: 

1. Programmagericht onderwijs, waarbij het 
lesprogramma en de leerlijn het uitgangspunt zijn 

2. Ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij uit wordt 
gegaan van de ontwikkeling van het kind. 

3. Ervaringsgericht onderwijs: leren gebeurt veel op 
initiatief van de leerling op basis van de eigen 
ervaringen. 

Dick Memelink, spreker op de bijeenkomst, denkt dat 
het essentieel is om een visie kenbaar te maken aan 
ouders. In een tijd dat ouders kiezen voor een vorm 
van onderwijs die past bij hun eigen wensen, zoeken 
ouders naar het beste voor hun kind. 

Onderwijsconcepten bieden de mogelijkheid om een 
grote lijn in het onderwijs te herkennen en scheppen 
voorwaarden voor continuïteit in de wijze van inrich
ting van het onderwijs. In relatie tot ontwikkelings-
volgmodellen heeft Memelink intensief contact met 
de inspectie voor het onderwijs. Die geeft aan dat bij 
een bezoek aan een school een visie of het benoemen 
van onderwijsconcepten in het schoolplan als kijk
wijzer voor de inspectie functioneren bij het beoorde
len van de school. Dit is dan voor de school een 
bekend referentiekader in tegenstelling tot de situ
atie waarin de inspectie een eigen referentiekader 
hanteert. Een school kan daarmee beoordeeld worden 
ten opzichte van de eigen ambitie. 

Tijdens de bijeenkomst van de s.o.-locaties van het 
REC MZw werd gesproken over één van deze onder
wijsconcepten: de basisontwikkeling, een vorm van 
ontwikkelingsgericht onderwijs. In verschillende 
teams van de s.o.-locaties werd de discussie hierover 
al levendig gevoerd: basisontwikkeling is goed voor 
reguliere kinderen, maar 'onze' leerlingen hebben er 
geen baat bij of ondervinden er eerder schade van. 
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Kinderen bezitten 

van nature een 

ontwikkelingsdrang 

Om meer zicht op de materie te krijgen richtte de bij
eenkomst zich op de volgende vragen: 

Is basisontwikkeling een verstandig concept 
voor cluster 2 scholen? 
en: 
Welke vragen worden er vaak gesteld over 
basisontwikkeling in cluster 2? 

Ter beantwoording van deze vragen waren drie des
kundigen (Marjan Elzer, Johan van der Hart en Dick 
Memelink') uitgenodigd. Op de bijeenkomst gaven zij 
hun mening over basisontwikkeling en over de rela
tie met de doelgroep. Op basis van hun ervaringen en 
ideeën en de discussie met de aanwezigen is dit arti
kel tot stand gekomen. 

Wat zijn de kenmerken van ontwikkelingsgericht 
werken. 
Eén van de belangrijkste kenmerken van het ontwik
kelingsgericht werken is dat kinderen zoveel moge
lijk actief betrokken worden bij hun eigen ontwikke
ling. Kinderen bezitten van nature een ontwikke
lingsdrang en daar wordt binnen dit onderwijscon
cept gebruik van gemaakt. 
Een tweede kenmerk is dat de omgeving binnen het 
ontwikkelingsgericht werken van groot belang is. 
Kinderen hebben bij hun ontwikkeling hun omge
ving nodig. In de derde plaats sluiten aangeboden 
activiteiten nauw aan bij hetgeen het kind al kan en 
waarin het de tevens de gelegenheid krijgt om een 
stapje verder te gaan (zone van de naaste ontwikke
ling). Daarbij is van belang dat de activiteiten plaats
vinden binnen een, voor het kind, zinvolle en beteke
nisvolle context. Hierdoor wordt het kind meer uitge
daagd en nieuwsgierig gemaakt.. Het leren richt zich 
op de brede persoonlijkheidsontwikkeling; dat bete
kent dat het hier niet alleen om cognitieve aspecten 
gaat, maar ook om sociale en emotionele. 

Vandaar ook dat de betrokkenheid van het kind gesti
muleerd wordt door het aanbieden van activiteiten 
met een sociaal-culturele invalshoek. 

Basisontwikkeling, een vorm van ontwikkelings
gericht werken. 

Basisontwikkeling is een vorm van ontwikkelingsge
richt werken. Hierbij wordt uitgegaan van opvoe-
dings- en onderwijsbedoelingen uitgesplitst in drie 
gebieden: de basiskenmerken (zelfvertrouwen heb
ben , emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn), de brede 
ontwikkeling (o.a. zelfstandigheid, wereld verken
nen, redeneren, probleem oplossen en communice
ren) en de specifieke kennis en vaardigheden (daar
onder vallen o.a. sociale vaardigheden, gereedschap 
en technieken, geschreven en gedrukte taal, motori
sche vaardigheden). Deze drie gebieden zijn visueel 
gemaakt in de cirkel van Basisontwikkeling. 
Deze cirkel vormt als het ware de basis. Het wordt 
gebruikt bij de ontwikkeling van activiteiten, waarbij 
telkens een beweging van binnen naar buiten of van 
buiten naar binnen wordt gemaakt. Daarbij neemt 
geen enkel aspect een dominante plaats in; alle 
aspecten komen evenredig aan bod met een bepaalde 
mate van continuïteit. 

Is basisontwikkeling een verstandig concept 
voor cluster 2 scholen? 

1. Concept basisontwikkeling en de doelgroep 
ESM/SH/Doof 

Wat de doelgroepen ESM/SH/Doof in cluster 2 bindt 
zijn twee zaken: 

1. het ontbreken van een effectief, gemeenschappelijk 
talig communicatiemiddel waardoor de interactie 
en communicatie met de omgeving, thuis, op school 
en daarbuiten stagneert. 

2. een gestoord of verstoord verloop van de moeder
taalverwerving. 

Het belang van een effectief, gemeenschappelijk 
communicatiemiddel is ruimschoots aangetoond bij 
dove kinderen van dove ouders, die weliswaar ook 
moeite hebben met het Nederlands als tweede taal 
maar in hun eigen gebarentaal niet alleen fantas
tisch en adequaat uit de voeten kunnen maar, min
stens zo belangrijk, concepten hebben opgebouwd 
over hoe de wereld, de ander en zijzelf in elkaar zit
ten. Deze concepten steunen hen bij het leren van 
Nederlands als tweede taal. Want dat is exact waar 
een moedertaal voor dient: concepten vormen. 
Gewoonlijk gaan daarbij moedertaalverwerving en 
kennisverwerving hand in hand, in een heel fijne 
afstemming tussen omgeving en kind. 

Kijkend naar de specifieke kenmerken van het con
cept basisontwikkeling en de specifieke kenmerken 
van de begeleiding van onze leerlingen in hun 
spraaktaalontwikkeling, kunnen we concluderen dat 
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beiden elkaar weinig ontlopen of zelfs versterken. 
Dit kunnen we verhelderen aan de hand van een aan
tal begrippen uit de basisontwikkeling. 

De zone van de naaste ontwikkeling 
Complexe concepten kunnen wij alleen maar begrij
pen doordat in de moedertaal heel concreet begon
nen is met het benoemen van alle mogelijke aspecten 
van onze reële leefwereld en dat we vervolgens in die 
moedertaal stapje voor stapje naar steeds hogere ab
stractieniveaus, en naar steeds fijnere nuanceringen, 
getrokken zijn, als het ware steeds naar de zone van 
de naaste ontwikkeling. 
Wanneer een effectief, gemeenschappelijk communi
catiemiddel ontbreekt en daardoor de moedertaal 
niet voldoende verworven wordt, heeft dit grote 
gevolgen voor de totale ontwikkeling van kinderen. 
Het meest pregnante gevolg is het isolement waar de 
leerlingen van cluster 2 vroeg of laat in dreigen te 
geraken. Het stelt hoge eisen aan de omgeving van 
zo'n kind. Wil er een evenwicht ontstaan tussen de 
bedoelingen van de omgeving en de betekenis voor 
het kind dan zal de omgeving z'n eigen communica
tieve en talige vaardigheden moeten aanpassen om 
de kinderen alsnog in staat te stellen de moedertaal 
en daarmee essentiële leefwereldkennis te verwer
ven. Dan zal de omgeving heel responsief en sensitief 
moeten zijn om bedoelingen van kinderen die ze niet 
precies kunnen uiten, toch te vangen. 

Betekenisvol leren 
Bovenstaande pleit ervoor om in cluster 2 de voor
waarden, activiteiten en doelen Basisontwikkeling 
mee te nemen in het hele onderwijsproces. Ook de 
schriftelijke taalvaardigheden zijn voor onze leerlin
gen een middel om meer inhoudelijke kennis te kun
nen verwerven en om te communiceren; functioneel 
dus en geen doel op zich. Alles moet erop gericht zijn 
samen met de leerlingen de wereld te verkennen, van 
heel concreet naar steeds iets abstracter, in taal dus, 
en van abstract weer terug naar de praktische werke-
lijkheid.We moeten dus zinvolle, voor de kinderen 
betekenisvolle situaties creëren om hen te laten 
leren. In essentie is leren immers niets anders dan 
nieuwe informatie toevoegen aan al bestaande infor
matie. Daartoe moet de omgeving weten wat de kin
deren al weten, wat voor de kinderen zinvol en bete
kenisvol is. Dit staat niet in boekjes, sterker nog het 
verschilt per leerling.Vervolgens kunnen deze leerlin
gen het lang niet altijd in gesproken Nederlands dui
delijk maken, wat ze al weten. Wil een kind dus in 
z'n ontwikkeling gevolgd worden, dan moet er heel 
zorgvuldig geobserveerd worden. 

Welke rol speelt de leraar binnen de 
Basisontwikkeling. 
Binnen de Basisontwikkeling is uitgangspunt dat 
kinderen voor hun verdere ontwikkeling afhankelijk 
zijn van hulp. Die hulp komt van de leraar en deze is 
in die zin dan ook bijzonder belangrijk Hij is vooral 

begeleider, staat daarbij naast het kind en werkt 
samen met het kind. In alles wat hij doet, spelen twee 
kernwoorden een grote rol: aansluiten bij en toevoe
gen aan. 
Als leraar dien je telkens aan te sluiten bij datgene 
waarmee de kinderen bezig zijn, bij hun ontwikke
ling en hun motivatie. Vervolgens bied je het kind 
activiteiten die daaraan iets toevoegen; het moet een 
meerwaarde voor het kind opleveren. 
Om de juiste activiteiten aan te kunnen bieden is het 
een taak van de leraar het kind handelingsgericht te 
observeren. Daardoor zie je het kind, kijk je waar het 
mee bezig is en zie je waar de knelpunten liggen om 
vervolgens die signalering om te zetten in het aan
bieden van passende, aansluitende activiteiten. 
Daarbij is het zaak om telkens een evenwicht te zoe
ken tussen de bedoeling van jou als leraar en de bete
kenis ervan voor het kind. 

De leraar is daarin actief. Hij neemt initiatieven, sti
muleert, is (samen met het kind) medeontwerper van 
activiteiten, selecteert het aanbod en dat in alle fasen 
van het proces. Daarin kan hij ten opzichte van het 
kind verschillende rollen nemen: op de achtergrond, 
begeleidend of leidend. Ook de activiteiten die kinde
ren uitvoeren kunnen vanuit verschillende invalshoe
ken worden opgezet. Zo kan het kind op eigen initia
tief activiteiten ondernemen, of op verzoek of in 
opdracht van de leraar. In alle drie de situaties zal de 
leraar zijn rol aanpassen afhankelijk van de bedoe
ling van de activiteit en de betekenis ervan voor het 
kind. Dit is in figuur 1 duidelijk gemaakt. 

figuur U Doelen van de Basisontwikkeling 
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Voor de leraar betekent dit: 

• Mediator zijn. Een mediator is iemand die de kinde

ren helpt, begeleidt in het proces van moedertaal-

en daarmee kennisverwerving. Hij kan niet vol

staan met kennisoverdracht, maar is voortdurend 

op zoek naar al dan niet talige middelen om nog 

effectiever met dit kind te kunnen communiceren 

over wat hem bezighoudt en om zo de kennis die 

het kind al bezit een stapje hoger op de ladder van 

abstractie te voeren. 

• Tegelijkertijd zal een leraar zelf steeds een of meer 

'stapjes terug moeten doen' om het kind ontbreken

de of incomplete ervaringen op te laten doen, liefst 

met meerdere zintuigen tegelijk of waar nodig de 

aanwezige concrete leefwereldkennis van het kind 

alsnog met taal te benoemen en met hem samen te 

proberen de relaties te leggen, relaties met wat al 

eerder is meegemaakt , wat nog zal gebeuren, met 

oorzaken, gevolgen, met nevenstaande en boven

staande objecten, woorden en begrippen. Dit vereist 

fijne afstemming op het niveau van kennis, maar 

ook op het terrein van de communicatie. 

• Daartoe moet de leraar ook bereid en in staat zijn 

steeds te reflecteren op z'n eigen communicatieve 

vaardigheden. Misschien is dit nog wel de grootste 

bottleneck. Wij willen kinderen die iets (nog) niet 

weten zo graag datgene leren, wat ze nog niet 

weten. We willen zo graag deze kinderen taal leren 

en vergeten dan dat ze nog bezig zijn hun moeder

taal te verwerven en dat wij hen daarin alleen maar 

kunnen begeleiden. Het verwerven van moeder
taal, het verwerken van nieuwe informatie moeten 
kinderen actief zelf doen. 

De leraar is degene die voor passend taalaanbod en 

feedback zorgt, maar belangrijker nog degene die 

het kind de gelegenheid geeft om zelf met z'n com

municatieve vaardigheden, z'n taal en z'n nieuw 

verworven kennis te stoeien. Zij zijn nog met hun 

moedertaalverwerving bezig en moeten dus volop 

de gelegenheid krijgen om daarmee te oefenen en 

zelf te ontdekken: hoe zeg ik iets, welke woorden 

passen daarbij, valt het goed? krijg ik voor mekaar 

wat ik wil met deze uiting? hé, als ik iets voorover 

ga zitten, dan krijg ik de beurt van juf. Het kind 

ervaart dat zijn actie effect heeft!! Dit vertrouwen 

krijgen in eigen communicatieve vaardigheden is 

essentieel, want kinderen hebben al zo vaak 

gemerkt dat het niet lukte om via taal invloed op de 

omgeving uit te oefenen. Zoals Greenspan zegt: 

"De emotie is de dirigent van de ontwikkeling". 

Dit zien we terug bij de basiskenmerken van 

ontwikkelingsgericht onderwijs: heeft het kind het 
gevoel dat hij het kan, wil en durft? 

• Een ander gevolg van het denken in taalleren is dat 

we geneigd zijn kinderen hiertoe taalregels aan te 

bieden, ons vooral te concentreren op instrumentele 

vaardigheden als luisteren, spreken, schrijven, lezen 

etc. Dit is onvoldoende als het om de moedertaal 

gaat. 

Wat vraagt Basisontwikkeling van de leeromgeving. 
Wil je je onderwijs vanuit de Basisontwikkeling 

vormgeven, dan vraagt dit aanpassing van de leerom

geving. Het leren wordt (voor het grootste deel) niet 

vanuit vakken gestimuleerd, maar vanuit activiteiten. 

Er zijn diverse vormen van activiteiten die aangebo

den kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan spelacti

viteiten, bouwactiviteiten, gespreksactiviteiten, lees-

schrijf en wiskundige activiteiten; er worden situ

aties gecreëerd waarbij allerlei ontwikkelingsaspec

ten naar boven komen. Al die activiteiten worden op 

grond van de ontwikkelingsbehoefte van het kind 

aangeboden. Dit betekent voor de onderwijspraktijk 

dat er in een groep tegelijkertijd diverse activiteiten 

kunnen plaatsvinden. De omgeving moet zo ingericht 

worden dat dit mogelijk is. 

Binnen de Basisontwikkeling wordt veel gewerkt met 

thema's en hoeken. Daarin vinden allerlei sociaal 

-culturele activiteiten plaats, waar in het kind in een 

voor hem functionele situatie de gelegenheid krijgt 

om de wereld om hem heen te Ieren kennen en te 

onderzoeken. Die hoeken zijn essentieel. Immers daar 

voltrekt zich een groot deel van het proces, daar vindt 

communicatie plaats, staat de taal centraal en krijgt 

de woordenschatuitbreiding haar impulsen. 

Daarnaast geeft het 't kind de ruimte om veel eigen 

initiatief te kunnen tonen. 

2. Concept Basisontwikkeling en de doelgroep ASS leer
lingen 

Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum 

(ASS) op de scholen zijn vaak een reden om te discus

siëren over al dan niet werken volgens de principes 

van Basisontwikkeling. Begrippen als actieve betrok

kenheid bij de eigen ontwikkeling, betrokkenheid in 

het sociaal culturele leven, kunnen exploreren, zelf

vertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn worden in 

het kader van Basisontwikkeling genoemd. Het zijn 

begrippen die botsen met de werkelijkheid van de 

ASS leerling. Immers, kenmerkende kreten in de 

begeleiding van ASS-leerlingen zijn structuur, regel-
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maat, duidelijkheid en extrinsieke motivatie. Het 

voelt daarom voor veel leraren veiliger om met ASS 

kinderen programmagericht te werken. Of ASS kinde

ren daarmee geholpen worden zich verder te ontwik

kelen is echter de vraag. 

Hieronder nemen we enkele kenmerken van ontwik

kelingsgericht werken apart en zetten deze af tegen 

de begeleidingsbehoefte en de begeleidingsdoelen 

van ASS-leerlingen. Het resultaat is volgens ons, dat 

ASS-leerlingen beter geholpen worden binnen het 

concept Basisontwikkeling dan in een onderwijskli

maat dat volledig geënt is op orde en regelmaat, 

Niet programmagericht werken 

ASS kinderen hebben behoefte aan ordening. 

Programmagericht werken biedt die ordening. De 

leerling weet wat er verwacht wordt en waar hij aan 

toe is. Maar het gevaar bestaat dat het programma 

het heilige doel wordt. 

Het zou echter prachtig zijn als in de begeleiding het 

programma met al zijn structuur in het hoofd van de 

begeleider zit en dat vanuit die kennis de ASS-leer-

ling individueel benaderd wordt. Protocollen kunnen 

hiervoor een mooi alternatief zijn. Hierin kan 

omschreven worden wat je in een bepaalde situatie 

met bepaald gedrag van ASS leerlingen het beste 

kunt doen. Zo kan een kring middels een protocol 

toch een heel herkenbare structuur krijgen. 

Betekenisvol leren in sociaal-culturele context 

Kinderen uit het autistisch spectrum hebben een bij

zondere betekenisgeving. Hun betekenisgeving kan 

afwijken van de bedoelde betekenis. Mede daardoor 

hebben ze moeite met het doorzien van complexe 

situaties. 

Wij moeten ervoor zorgen dat ASS leerlingen beteke

nisvol kunnen leren. Dit betekent dan ook dat ónze 

bedoeling moet overkomen. De betekenisgeving van 

de ASS leerling mag niet overheersen. Aandacht voor 

betekenisvol leren is b innen de Basisontwikkeling 

een ui tgangspunt . In dit kader vullen beiden elkaar 

aan. 

Rekening houdend met de aard van de ASS leerling, is 

het de verantwoordelijkheid van de leerkracht om de 

sociaal culturele context voor de leerling zichtbaar te 

ordenen. Juist die ordening kan ertoe bijdragen dat 

onze sociaal culturele werkelijkheid ook de werkelijk

heid van de ASS leerling wordt. Het vergt van de leer

kracht wel voldoende kennis van het autistisch den

ken om de werkelijkheid van het kind te verbinden 

met de sociaal culturele werkelijkheid. 

Praktisch gezien is het nodig om voor ons alledaagse 

begrippen uitgebreid te expliciteren en ook complexe 

sociale situaties als een kringgesprek te ordenen voor 

de ASS leerling. 

Spel vormt een belangrijke betekenisvolle oefensitu

atie. Maar als er iets is dat een ASS leerling als onvei

lig ervaart, dan is dat wel een spelactiviteit. Spel 

heeft altijd iets onvoorspelbaars in zich. Het vraagt 

om interactie met anderen, dus ook om inleving in 

anderen. En toch kunnen juist spelactiviteiten een 

goede inbreng hebben in de ontwikkeling van onze 

ASS leerlingen. Juist spel kan het kind helpen de 

betekenis van zijn denken en handelen te ervaren. 

Natuurlijk vraagt dit om specifieke aanpassingen, 

waarbij de rol van de leraar onontbeerlijk is. Regels 

en rollen dienen duidelijk te zijn en de inhoud van 

het spel dient vanuit eenvoud opgezet te zijn. 

Daarnaast zal er bemiddeld moeten worden bij mis

communicatie. Helder maken van wat er gebeurt en 

aanwijzingen geven voor een adequate voortzetting 

zijn taken van de leraar die kunnen leiden tot succes-

ervaringen. Spel wordt door ASS kinderen snel een 

bron van onveiligheid en misverstanden. Er zal echter 

veel aandacht aan spelcondities besteed moeten wor

den om het spelen tot een constructieve en leerzame 

bezigheid te laten worden. 

Spelregels en het hanteren en expliciteren van rollen 

zijn hierbij belangrijk. 

Er bestaat bij ASS 

kinderen een angst voor 

het onbekende. Dit lijkt 

conflictueus met dit 

specifieke kenmerk van 

basisontwikkeling. 

Werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling 

Kinderen uit het autistisch spectrum zijn in hun aard 

nogal behoudend. Ze zijn niet snel geneigd een stap 

verder te nemen in hun eigen ontwikkeling. 

Uitdagingen zijn wat dat betreft uit den boze. Want 

een stap verder nemen betekent altijd een verande

ring in de vertrouwde situatie en onwetendheid over 

een nieuwe situatie waardoor frustratie en spanning 

eerder toeslaan Er bestaat bij ASS kinderen een angst 

voor het onbekende. Dit lijkt conflictueus met dit spe

cifieke kenmerk van basisontwikkeling. 

Juist bij onze ASS leerlingen is het echter goed, dat zij 

tot veranderingen uitgenodigd worden. Wel vraagt 

dit om een specifieke benadering. De interactie waar

mee zij worden uitgenodigd vraagt om rust, gevoelig

heid voor dat wat bij het kind leeft, (bege)leiding en 

volharding. Het kind moet ervaren dat de leerkracht 

greep heeft op en vertrouwen heeft in de situatie. Het 

besef dat uitdaging (leerdrempels, nieuwe situaties) 
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Kenmerk Basisontwikkeling 
i. Betekenisvol leren 
(in sociaal-culturele context) 

2. Zone van de naaste 
ontwikkeling 

3. Eenheid van intellect 
en affect 

Kenmerk ASS leerling 
Bijzondere of afwijkende 
betekenisgeving 

Niet doorzien van 
complexe situaties 

Huiver voor vernieuwing 

Weinig openheid over 
eigen vermogens 

Structurele beperking in 
deze verbinding 

Ceen vanzelfsprekende 
betrokkenheid, vaak 
bijzondere, afwijkende 

Taakgebieden leraar 
Expliciet maken van 
betekenis. 
Betekenisgeven 
aansturen. 
Zichtbare ordening 
aanbrengen in sociaal 
culturele werkelijkheid 

Veilige omgeving 
organiseren 
Situaties voorspelbaar 
maken 
Vier een 
ontwikkelingsstap 
Stimuleer extrinsieke 
motivatie: lokkertjes 
Neem kennis van wat er 
over ASS kinderen in de 
wetenschap bekend is 

Bemiddelen tussen 
werkelijkheid van het 
kind en die van een 
ander 
Dagelijks aandacht voor 
explicitering van 

4. Spel 

5. Niet programma gericht 

Figuur 2 

interesse 

Angst voor het 
onverwachte verloop 
van een spel 
Niet in staat zijn om te 
doen alsof, in te leven in 
een rol 

Leren vanuit routines 

Ordening noodzakelijk 
ten behoeve van 
zingeving 

affectieve componenten 
Niet te hoge 
verwachtingen hebben 

Rollen en regels in een 
spel hanteren en 
verhelderen 
Bemiddelen bij 
misverstanden 
Oplossingen voor 
vervolg aanreiken 
Routines in de 
werkwijze opnemen 
Aandacht voor 
programmatransfer 

.—. 

veel van deze kinderen vraagt, betekent ook dat die 
uitdaging zowel kwalitatief als kwantitatief gedo
seerd moet worden. Een moeilijkheid is dat het niet 
eenvoudig is om het ontwikkelingsniveau van een 
ASS leerling goed in te schatten. 

Eenheid van intellect en affect 
In Basisontwikkeling wordt telkens gestreefd naar 
een eenheid van intellect en affect. Het betekenisvol 
leren is hiervan een uitwerking. Als een kind een 
bepaalde mate van affiniteit heeft met hetgeen hij 
aan het leren is, zal dit het intellect vergroten. Voor 
ASS kinderen is dit lastig. Integratie van beiden is 
lang niet zo vanzelfsprekend, omdat het voor hen 
twee van elkaar gescheiden fenomenen zijn. Het 
vraagt om betrokkenheid en interesse van het kind 
en dat zijn juist zaken die niet als vanzelfsprekend bij 
ASS leerlingen zijn ontwikkeld. Maar juist het leggen 
van een link tussen intellect en affect, het geven van 
een zinvolle betekenis aan de activiteit is voor ASS 
leerlingen van groot belang. Ook dit vraagt wederom 
extra aandacht van de leraar. Vooral het voortdurend 
leggen van verbindingen tussen het denken en het 

handelen is hierbij van groot belang, omdat zij dit 
niet uit zichzelf zullen doen. Daarnaast heb je als 
leraar een rol als bemiddelaar tussen de wereld van 
het kind en die van de ander. Veel zaken dienen ver
duidelijkt of uitgelegd te worden als je integratie tus
sen beiden wil doen ontstaan. 

De hierboven beschreven koppeling van een aantal 
belangrijke uitgangspunten van het ontwikkelings
gericht werken aan specifieke begeleidingskenmer-
ken van ASS-leerlingen, met de aanpassingen die 
voor deze doelgroep nodig zijn, zijn in figuur 2 terug 
te vinden. 

Welke vragen worden er vaak gesteld over 
basisontwikkeling in cluster 2? 
Basisontwikkeling vraagt initiatief van de leerlingen 
en gericht zijn op de omgeving. Onze leerlingen (in 
cluster 2) zijn hier vaak niet toe in staat. Hoe los je dit 
op binnen basisontwikkeling? 
Basisontwikkeling schept vaak het idee dat de 
betrokkenheid er bij kinderen al van te voren is. Het 
is echter de taak van de leraar om kinderen actief te 
maken. Dat kun je doen door niet meteen alle materi
aal tegelijk bij een leerling in te zetten. Bouw het op 
en neem de tijd om die dingen aan te bieden waarin 
het kind op dat moment geïnteresseerd is. 
Van groot belang is dat je kinderen laat zien dat ze 
zich ontwikkelen. Je kunt laten zien wat een kind al 
bereikt heeft, zodat het trots kan zijn en gemotiveerd 
is om verder te gaan. Het inzetten van tutor-leerlin-
gen is ook een optie. Dat kan een kind zijn dat zelf 
wel verder wil en kan of al verder is. Deze lokt op het 
niveau van het kind een volgende stap uit. 

Onze leerlingen hebben veel herhaling nodig voor ze 
een volgende stap kunnen zetten. Hoe verhoudt herha
ling zich tot Basisontwikkeling? 
Alle kinderen hebben vanuit zichzelf veel behoefte 
aan herhaling. Onze kinderen zeker. Bij het leren 
dient die herhaling betekenisvol te zijn. Eindeloos 
dezelfde puzzel blijven herhalen zal het kind niet ver
der ontwikkelen. Wel als je er telkens een andere 
opdracht omheen creëert of de puzzel moeilijker 
maakt door het weglaten van hoekjes en deze pas 
aan het eind toe te voegen. Herhaal, maar tegelijker
tijd: vul aan en breid uit!! Daarmee komt het kind 
ondanks het herhalen steeds een stapje verder. 
Eigenlijk ben je dus nooit klaar met herhalen. Als je 
het kind goed observeert, zie je vanzelf wanneer en 
waarmee je kunt uitbouwen. 

Naast gebrek aan initiatief en betrokkenheid op een 
ander, kunnen onze leerlingen ook niet goed op hun 
eigen gedrag reflecteren. Hoe kunnen ze dan op hun 
eigen ontwikkeling gericht leren? 
Reflectie op zichzelf is iets wat we kinderen kunnen 
leren, maar we moeten het wel concreet voor hen 
maken. De portfolio is daar een mooi middel bij. In 
de portfolio bewaart het kind zijn eigen werk. Zo kan 
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het kind zelf het verschil zien met het werk van een 
halfjaar daarvoor. Laat het kind zien dat die moeilij
ke puzzel van toen nu een eitje voor hem is. Als ze dit 
zelf gaan ontdekken, levert het leermotivatie op. 
Sta stil bij elke stap die een kind zet. Die stap kun je 
vieren. Het kan voor kinderen een feest zijn om iets 
nieuws bereikt te hebben, waardoor ze zich weer kun
nen richten op de volgende stap. 

Hoe wordt een kind ontwikkelingsgericht? 
Door het er steeds actief bij te betrekken. Hoe meer 
het kind actief bij het werk betrokken is, hoe beter 
het een volgende stap zal kunnen nemen. Als een 
kind trots is op het bereiken van een volgende mijl
paal, groeit zijn motivatie. Daarmee is hij ontwikke
lingsgericht. Natuurlijk is het niet bij alle kinderen 
even makkelijk te herkennen. Echter, door sensitief te 
zijn, goed te observeren herken je de drang bij kinde
ren om te communiceren of een activiteit te doen. 
Een kind dat op het puntje van de stoel zit, kan heel 
erg de behoefte hebben om iets mee te delen. 
Als leraar en goed observator herken je dit en speel je 
erop in: je bent responsief. Daardoor geef je het kind 
de stimulans en waardering waardoor het groeit. 

Conclusie en slot 

Uitgaande van het bovenstaande kunnen we conclu
deren dat basisontwikkeling een onderwijsconcept is 
dat past binnen de speciale pedagogiek en didactiek 

van het cluster 2 onderwijs. Voor alle doelgroepen, 
(en dus ook de ASS leerlingen), biedt het juist de 
mogelijkheid om op een intensieve wijze de totale 
ontwikkeling van het kind te stimuleren. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat binnen het cluster 2 
onderwijs diverse scholen bezig zijn met het invoeren 
van dit onderwijsconcept. Daarbij stelt het schoolma-
nagement vaak de vraag: 

Hoe kunnen we onze cluster 2-leraren ook binnen 
Basisontwikkeling competent laten worden? 
Tijdens de bijeenkomst werd deze vraag als volgt 
beantwoord: Basisontwikkeling is geen methode die 
gevolgd kan worden. Het is een onderwijsconcept dat 
een bepaalde basishouding van leraren vraagt. 
Die houding kun je niet van de één op de andere dag 
aanleren. Dat heeft tijd nodig; er zijn immers nog 
zoveel andere zaken waaraan je als leraar ook aan
dacht moet besteden. Als team zul je geduld moeten 
hebben en de mensen de tijd moeten geven om in het 
concept te groeien. Gooi dus ook niet meteen alle 
methodes overboord, want daarmee gooi je ook je 
houvast weg. Neem de tijd om met elkaar te werken 
aan die basishouding. Is die er dan ben je ook in staat 
om met die methode vanuit de principes van basis
ontwikkeling aan de slag te gaan. 

Meer informatie over 
ontwikkelingsgericht 
onderwijs vindt u in 

• Het tijdschrift "Zone", 
uitgeverij van Corcum, 
Assen. 

• De HOREB-map 
(Handelingsgericht 
Observeren, Registreren 
en Evalueren van 
Basisontwikkeling), 
Algemeen Pedagogisch 
Studiecentrum, Utrecht. 

• Frea Janssen-Vos: 
Basisontwikkeling in de 
onderbouw, APS, Utrecht 

• Op de website van het 
APS staan veel publica
ties en verwijzingen 
naar literatuur etc.: 
www.aps.nl 

Informatie over de 
auteurs: 

Bob Koopman is teamlei
der van de bovenbouw 
van De Taaikring in 
Utrecht 

Marjan Bruins is hoofd 
van de afdeling 
Onderzoek, Ontwikkeling 
en Ondersteuning van 
Auris 

Contactadres: 
Koninklijke Auris Croep 
Afdeling Onderzoek, 
Ontwikkeling en 
Ondersteuning 
Postbus 808, 
2800 AV Gouda 
e-mail: m.bruins@auris.nl 
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Nanouk Verbeek 

SPELEN MET COMMUNICATIE: 

EEN ONDERZOEK NAAR DE COMMUNICATIE 

TUSSEN DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN 

Nanouk Verbeek 

Samenvatting 

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de communicatie tussen dove 
en slechthorende kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd op de Dr. P.C.M. 
Bosschool, een basisschool voor kinderen met auditieve en communica
tieve beperkingen te Arnhem. Op deze school is gekozen voor het bij 
elkaar plaatsen van dove en slechthorende kinderen. De keuze voor het 
bij elkaar plaatsen van de kinderen is niet vanzelfsprekend en roept vele 
vragen op. Eén van de effecten, namelijk die op de communicatie tussen 
de kinderen, is door middel van observaties in een spelsituatie onder
zocht. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel dove als slechthorende 
kinderen zich aanpassen in de communicatie. De hoeveelheid communi
catie blijkt af te hangen van de groep waarin de kinderen zich bevinden. 
Hierbij lijken zowel de leeftijd, als de periode dat de kinderen al bij 
elkaar in de klas zitten een rol te spelen. Vervolgonderzoek is noodzake
lijk om meer te weten te komen over de effecten van het bij elkaar 
plaatsen van dove en slechthorende kinderen in één klas. 

Inleiding 

Achtergrondinformatie 
De geschiedenis van het dovenonderwijs in 
Nederland gaat terug tot 1790 en leidde gaandeweg 
tot het ontstaan van een vijftal hooggespecialiseerde 
instellingen voor dovenonderwijs op een zelfde aan
tal (beperkte) locaties in het land. De grote reisafstan
den tussen de woonplaatsen van dove leerlingen en 
de scholen werd veelal overkomen door plaatsing in 
internaten of in pleeggezinnen. Vanaf midden jaren 
tachtig leidden de wens van ouders, veranderde 
inzichten binnen de instellingen en verbeteringen 
van de vervoersmogelijkheden tot steeds minder 
opnames van jonge dove kinderen in internaten. 
De kinderen bleven bij voorkeur zo lang mogelijk 
thuis wonen en voor een aantal van hen betekende 
dit dagelijks lange taxiritten. Met name in het oosten 
van het land ontstonden er, door een grote afwezig
heid van dovenscholen, problemen. Uiteindelijk is dit 
probleem opgelost door de start van het experiment 
dovenonderwijs in Oost-Nederland. Het experiment 
werd uitgevoerd op twee locaties, de dr. P.C.M. 
Bosschool te Arnhem en de Enkschool te Zwolle. 
Inmiddels is ook formeel aan deze scholen een unit 
voor dove kinderen verbonden. 

Op de Bosschool zitten 
dove en slechthorende 
leerlingen bij elkaar in 
de klas 

Het onderzoek dat in dit artikel beschreven wordt, 
heeft plaatsgevonden op de afdeling doof / slechtho
rend van de dr. P.C.M. Bosschool. De Bosschool bestaat 
uit een afdeling voor dove en slechthorende kinderen 
en een afdeling voor kinderen met ernstige taal- en 
spraakmoeilijkheden. Op de afdeling doof / slechtho

rend is gekozen voor het bij elkaar plaatsen van de 
dove en slechthorende kinderen in één klas. Deze 
keuze is echter niet vanzelfsprekend; op andere scho
len worden andere keuzes gemaakt. Er wordt op de 
Bosschool les gegeven in Nederlands met ondersteu
ning van gebaren, waarbij ook veel aandacht besteed 
wordt aan de Nederlandse Gebarentaal. Tijdens de 
groepsgewijze lessen wordt door leerkrachten 
gebruik gemaakt van Nederlands ondersteund met 
gebaren. In de individuele contacten tussen leerling 
en docent, is het streven om te communiceren in de 
voorkeurstaal van het kind. 

Op de Bosschool zitten dove en slechthorende leerlin
gen bij elkaar in de klas. Uitzondering vormen twee 
combinatieklassen in de bovenbouw. Deze klassen 
stammen nog van voor de start van het experiment. 
De leerlingen uit deze groepen kennen elkaar wel, 
ondanks dat ze niet bij elkaar in de klas zitten. Ze zijn 
op de hoogte van eikaars wijze van communiceren. 

In de dagelijkse praktijk wordt interactie en commu
nicatie tussen de twee groepen kinderen regelmatig 
gezien. Communicatie tussen de kinderen is van 
groot belang omdat het welbevinden van kinderen 
mede afhankelijk is van de relaties met leeftijdsgeno
ten. Bovendien zijn deze relaties van invloed op de 
verdere sociale ontwikkeling. Het huidige onderzoek 
is opgezet om de ervaringen vanuit de praktijk te 
toetsen in een experimentele setting. Gekozen is voor 
een experimentele spelsituatie. Ten eerste omdat er 
in deze situatie met zekerheid communicatie tussen 
de kinderen zal ontstaan. Daarnaast is dit een situ
atie waarin kinderen zich met regelmaat in de prak
tijk ook in bevinden, waardoor de resultaten in enige 
mate te generaliseren zijn naar de dagelijkse praktijk. 
De algemene hoofdvraag die in dit onderzoek cen
traal staat is : Hoe verloopt de communicatie tussen 
dove en slechthorende kinderen? Hierbij wordt speci
fiek gekeken naar de aanpassing aan elkaar op het 
gebied van taal en naar de ontwikkeling van commu
nicatie op de lange termijn. 

Theorie 
Er is vrijwel geen onderzoek gedaan naar de commu
nicatie tussen dove en slechthorende kinderen. In 
Amerikaans en Engels onderzoek worden doven en 
slechthorenden dikwijls samengenomen tot één 
groep: auditief beperkten. Of dit een terechte keuze 
is, is de vraag. Zeker met betrekking tot de communi-
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catie lijkt het erop dat gesproken moet worden van 

twee echt verschillende groepen. Zo lijken slechtho

renden meer vaardig te zijn in gesproken talen, ter

wijl deze communicatievorm voor doven niet of 

slechts beperkt toegankelijk is (Beek, Knoors & Van 

der Lem, 1997). Doven lijken vaker voorkeur te hebben 

voor communicatie in gebarentaal, terwijl slechtho

renden vaker gebruik maken van hun hoorresten en 

in combinatie met liplezen gebruik maken van 

gesproken taal, al dan niet ondersteund met gebaren. 

Bovendien bestaat de indruk dat slechthorenden 

minder frequent het initiatief nemen in de communi

catie, terwijl doven hier minder moeite mee zouden 

hebben (Fritschy, 2000). 

Wanneer gekeken wordt naar li teratuur over interac

ties tussen kinderen, een onderwerp dat samenhangt 

met communicatie, worden met name grote verschil

len gevonden tussen doven en slechthorenden ener

zijds en horenden anderzijds. Zo zouden dove en 

slechthorende kinderen meer moeite hebben met het 

aangaan van interacties dan horende leeftijdsgenoot

jes (Higgingbotham, Baker & Neill, 1980). Kinderen 

met een auditieve beperking hebben vaak een verle

den met veel moeizame interacties achter de rug, als 

gevolg van hun gebrekkige communicatiemogelijkhe

den. Door de vele negatieve ervaringen op het gebied 

van communicatie en interacties, ontstaat een soort 

angst ten aanzien van communicatie en interactie, 

waardoor deze groep kinderen meer moeite heeft met 

het aangaan van interacties. 

Het is interessant om te bekijken hoe de interacties 

tussen de auditief beperkte kinderen verlopen. 

Interactie is echter een zeer breed begrip. Omdat de 

twee groepen kinderen (doof en slechthorend) mogelijk 

andere communicatiebehoeften en -voorkeuren heb

ben, is ervoor gekozen om meer specifiek te gaan kijken 

naar de communicatie van en tussen de kinderen. 

Aanpassing in de communicatie 

Zoals in de vorige alinea al genoemd werd, lijken 

dove en slechthorende kinderen beiden een eigen 

voorkeurstaal te hebben. Dove kinderen lijken eerder 

gebarentaal als voorkeur te hebben en slechthorende 

kinderen eerder Nederlands. Er kan daarom verwacht 

worden dat onderlinge communicatie moeizaam zal 
verlopen, immers een auditief beperkt kind zal ver

schillende communicat iemethoden moeten kunnen 

gebruiken om met een ander auditief beperkt kind te 

kunnen communiceren (Garvey, 1977). Er kan ver

wacht worden dat wanneer dove en slechthorende 

kinderen met elkaar interacteren, ze zich op het 
gebied van de communicatie regelmatig zullen moe

ten aanpassen. Deze aanpassing lijkt noodzakelijk om 

de communicatie tussen de kinderen te optimalise

ren. Er zijn meerdere vormen van aanpassing van 

communicatie mogelijk. Een algemeen voorbeeld is 

de aanpassing van zinslengte en woordkeuze wan

neer oudere kinderen met jongere kinderen commu

niceren. Het oudere kind maakt zijn zin korter en 

gebruikt eenvoudigere woorden, om ervoor te zorgen 

dat het jonge kind alles kan begrijpen. Op deze 

manier kan de communicatie optimaal verlopen 

(Sroufe, Cooper & DeHart, 1996). Bij de communicatie 

tussen dove en slechthorende kinderen is er onder 

andere sprake van aanpassing wanneer ze hun taal

keuze aanpassen aan de voorkeurstaal van de 

gesprekspartner. 

Een vraag die uit het voorgaande voortvloeit is, wat 

zijn dan mogelijk voorkeurstalen? Dove en slechtho

rende kinderen krijgen vaak verschillende talen aan

geboden als ze klein zijn. Zo zijn er ouders die kiezen 

om alleen gesproken taal aan te bieden, er zijn ouders 

die kiezen voor een aanbod van gebarentaal en er 

zijn ouders die een soort mengvorm hanteren. Deze 

drie communicatievormen verhouden zich als volgt 

tot elkaar (Schermer, Fortgens, Harder & de Nobel, 

1991): 

688 
Figuur 1. De verhouding tussen gesproken en gebarentaal, 

met als middenweg een mengvorm van deze twee 

communicatievormen 

Bovenstaande mengvorm, tussen het Nederlands en 

de Nederlandse Gebarentaal, wordt Nederlands met 

ondersteuning van gebaren genoemd (NmG) 

(Schermer et al., 1991). Binnen deze communicatie

vorm, wordt de grammatica van het Nederlands aan

gehouden en de woorden worden (meestal) met stem 

uitgesproken. Veel van de woorden worden onder

steund met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal 

(Beek et al., 1997). NmG is, evenals varianten in ande

re landen, zoals het signed English, een gebarensys-

teem en dus geen gebarentaal (Kyle & Woll 1985; 

Schermer et al., 1991). 

Wanneer dove en 

slechthorende kinderen 

met elkaar interacteren, 

zullen ze zich op het 

gebied van de 

communicatie regelmatig 

moeten aanpassen 
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Wanneer men beter op de 
hoogte zou zijn van de 
voorkeurstaai van de ander, 
zou men zich beter kunnen 
aanpassen 

Wanneer doven of slechthorenden en horenden met 
elkaar communiceren zijn er dus minimaal drie com
municatievormen die door hen gebruikt kunnen wor
den, Nederlands, NmG en NGT. Het lijkt waarschijn
lijk dat de kinderen zich aan elkaar zullen aanpassen 
in de communicatie, om de communicatie te bevorde
ren. Immers, wanneer de kinderen hun eigen voor
keurstaal blijven spreken, zal er vaak geen onderling 
begrip zijn. Omdat dove en slechthorende kinderen 
beiden een andere voorkeurstaal lijken te hebben is 
het interessant om te onderzoeken of de kinderen de 
taalkeuze aanpassen aan hun gesprekspartner. 
Wanneer de kinderen dit doen, zal het onderling 
begrip waarschijnlijk toenemen, wat een invloed zal 
hebben op de sociale relaties binnen de klassen. 
Aanpassing in de taalkeuze, en dus een schikking 
naar de voorkeurstaal van het andere kind wordt bin
nen dit onderzoek aanpassing genoemd. Concreet 
betekent dit dat een slechthorend kind met als voor
keurstaal Nederland zich aanpast, wanneer het geba
ren gaat gebruiken ter ondersteuning van het 
Nederlands of in plaats van Nederlands in de com
municatie met een doof kind met als voorkeurstaal 
Nederlandse Gebarentaal. Een doof kind met als voor
keurstaal Nederlandse Gebarentaal past zich in de 
communicatie met een oraal slechthorend kind aan 
als het de Nederlandse zinsstructuur gaat gebruiken, 
dus als het Nederlands of Nederlands met ondersteu
ning van gebaren gaat gebruiken. In de methode wordt 
aandacht besteedt aan de exacte manier van scoren. 

Hoeveelheid communicatie 
In de vorige alinea is gesteld dat de communicatie zal 
optimaliseren, wanneer de kinderen zich in meerdere 
mate aanpassen aan elkaar. Wanneer de communica
tie optimaliseert, zal de hoeveelheid communicatie 
toenemen, als gevolg van betere aanpassing. Het lijkt 
waarschijnlijk dat de hoeveelheid communicatie toe
neemt als gevolg van een betere aanpassing aan 
elkaar. Als gevolg van een betere aanpassing zullen 
de kinderen meer positieve ervaringen opdoen in de 
communicatie. Hierdoor zouden de kinderen meer 
communiceren. Of deze aannames waarschijnlijk 
zijn, zal in dit onderzoek bekeken worden. 

Er zijn verschillende factoren van invloed op de opti
malisering van de aanpassing. Van den Bogaerde 
(2001) heeft onderzoek gedaan naar één van deze fac
toren, namelijk leeftijd. Ze concludeert onder andere 
dat leeftijd een belangrijke rol speelt bij de aanpas
sing van dove kinderen aan hun ouders. Jonge kinde
ren (tot 3 jaar oud) passen zich niet aan aan hun 
gesprekspartner, maar hun taalkeuze is gebaseerd op 
hun eigen voorkeurstaal. Aan de hand van dit onder
zoek kan verwacht worden dat hoe ouder kinderen 
worden des te beter de aanpassing is en des te meer 
er gecommuniceerd zal worden. Een tweede factor die 
van invloed is op de aanpassing is de verwachting die 
een kind heeft ten aanzien van de voorkeurstaal van 
de gesprekspartner. Wanneer men beter op de hoogte 
zou zijn van de voorkeurstaal van de ander, zou men 
zich beter kunnen aanpassen (Burgoon, LePoire & 
Rosenthal, 1995). Ten aanzien van de hoeveelheid com
municatie betekent dit, dat wanneer personen elkaar 
beter kennen, ze zich makkelijker kunnen aanpassen, 
waardoor de hoeveelheid communicatie toeneemt. 
Echter niet alleen de verwachting speelt een rol, ook 
de toegankelijkheid van een taal is belangrijk. Zo zou 
het Nederlands slechts beperkt toegankelijk zijn voor 
doven, waardoor aanpassing naar het Nederlands 
niet of nauwelijks mogelijk zou zijn (Beek et al., 1997). 
Recent onderzoek van Fortgens, Baker en Knoors 
(2004) heeft uitgewezen dat een aantal dove kinde
ren in de communicatie met horenden een taalkeuze 
voor het Nederlands maakt. Dit wijst er op dat som
mige dove kinderen tussen de 4 en 7 jaar in staat zijn, 
om ondanks de beperkte toegankelijkheid van de 
Nederlandse taal, Nederlands te gebruiken in de com
municatie met een horende gesprekspartner. Het hui
dige onderzoek is een aanvulling op dit onderzoek, zo 
is onder andere het verschil tussen dove en slechtho
rende kinderen opgenomen en is de hoeveelheid 
communicatie eveneens onderzocht. 

Onderzoeksvragen 
Op basis van de bovenstaande literatuur en achter
grondinformatie zijn twee onderzoeksvragen gefor
muleerd. Ten eerste is gekeken naar de aanpassing in 
de communicatie waarbij de onderzoekvraag de vol
gende is: "In welke mate passen dove en slechthoren
de kinderen zich aan elkaar aan in de communica
tie?" Op basis van voorgaand onderzoek werd ver
wacht dat de slechthorende kinderen zich makkelij
ker zouden aanpassen, simpelweg omdat zij meer 
mogelijkheden hiertoe hebben. Bovendien werd ver
wacht dat de slechthorende kinderen minder vaak 
het initiatief zouden nemen en zich meer reactief 
zouden opstellen dan dove kinderen. 
Ten tweede is hoeveelheid communicatie onderzocht, 
waarbij meer specifiek gekeken is naar de verande
ring over tijd. Om dit te onderzoeken zijn de dove en 
slechthorende kinderen uit verschillende klassen van 
een slechthorendenschool onderzocht. Hierbij lag de 
nadruk op de verschillen tussen de klassen. De onder
zoeksvraag die hierbij hoort is: "Is de communicatie 
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afhankelijk van de klas waarin de kinderen zich 
bevinden?" Er wordt verwacht dat de hoeveelheid 
communicatie afhankelijk is van twee aspecten, 
namelijk de leeftijd van het kind en verwachtingen 
die hij of zij heeft ten aanzien van de gesprekspart
ner. Dit laatste hangt samen met de tijd die kinderen 
bij elkaar in de klas zitten. Immers wanneer kinderen 
langer bij elkaar in de klas zitten, zullen zij betere ver
wachtingen hebben ten aanzien van de communicatie. 

In de onderbouw zitten de dove en slechthorende kin
deren bij elkaar in de klas. Tussen deze kinderen zal 
de onderlinge communicatie toenemen als gevolg 
van de toename in leeftijd en de toename van 
bekendheid met elkaar. De bovenbouw bestaat uit 
twee combinatiegroepen, welke voor het huidige 
onderzoek samengenomen zijn. De ene klas is name
lijk volledig slechthorend, de andere bijna volledig 
doof. Deze kinderen zijn dus minder bekend met 
elkaar. Verwacht wordt dat de hoeveelheid communica
tie niet meer zal toenemen, en mogelijk zelfs minder 
zal zijn dan bij de andere groepen. In de 'dove' combina
tieklas zat één slechthorende leerling, welke gekoppeld 
is aan een kind aan zijn eigen klas (duo X). Deze twee 
kinderen zijn het oudst en waarschijnlijk het meest 
bekend met elkaar. Logischerwijs wordt verwacht dat 
deze kinderen onderling het meest communiceren. 

Methode 
Proefpersonen 
Om te onderzoeken hoe de communicatie tussen dove 
en slechthorende kinderen verloopt, is de onderzoeks
groep verdeeld in duo's van elk een doof en een 
slechthorend kind. Of een kind doof dan wel slecht
horend is, is bepaald aan de hand van zijn of haar 
functioneren. Aan de groepsleerkracht is gevraagd of 
hij of zij het kind vond functioneren als een doof dan 
wel een slechthorend kind. Het dove en slechthoren
de kind zijn at random aan elkaar gekoppeld. Van elk 
kind is onder andere bekend wat zijn voorkeurstaal is 
(Nederlands, Nederlands met ondersteuning van 
gebaren of Nederlandse Gebarentaal). De dove kinde
ren uit groep twee tot en met groep vijf zijn aan 
slechthorende kinderen uit hun eigen klas gekoppeld. 
De kinderen uit groep 6/8 (slechthorend) zijn aan 
kinderen uit groep 7/8 (doof) gekoppeld. Één slecht
horende leerling uit groep 7/8 is gekoppeld aan een 
dove leerling uit zijn eigen klas (duo X). In totaal heb
ben 28 kinderen geparticipeerd in dit onderzoek, 
waarvan 14 doof en 14 slechthorend (14 duo's). 

Onderzoeksopzet 
Door middel van observaties in een gestandaardiseer
de spelsituatie is de communicatie onderzocht. De 
onderzoeksopzet was als volgt: de kinderen kregen 
een instructie waarna ze een huis moesten gaan 
bouwen van lego. De instructie werd aangeboden in 
Nederlands met ondersteuning van gebaren door een 
horende onderzoeker. Er werden opnames gemaakt 
met een videocamera. Van deze opnames (met een 

duur van 13 tot 30 minuten) werd van elk duo de eerste 
tien minuten gescoord met behulp van vooraf (tijdens 
een pilotstudie) samengestelde observatiecategorieën. 
Binnen de observatiecategorieën wordt per uiting 
(per kind) bepaald of er sprake is van een initiatief 
(een uiting met een nieuw onderwerp) of van een 
reactie. Ook wordt per uiting gekeken welke commu
nicatievorm er gebruikt is: Nederlands, Nederlands 
met ondersteuning van gebaren of Nederlandse 
Gebarentaal. Een voorbeeld van een te scoren uiting 
staat weergegeven in figuur 2 (hoofdletters: gebaren, 
kleine letters: gesproken, cursief: betekenis). 

INDEX 7 ARNHEM WONEN 

Arnhem 

K ik woon in Arnhem 

Figuur 2. Voorbeeld van een uiting 

De uiting die weergegeven is in figuur 2, zal als volgt 
gescoord worden: de uiting houdt de zinsvolgorde 
van de Nederlandse Gebarentaal aan en wordt daar
om gescoord als een NGT uiting. In dit voorbeeld 
wordt er wel een woord gesproken, stemhebbendheid 
is binnen het huidige onderzoek geen voorwaarde 
voor onderscheid tussen NmG en NGT. Of er sprake is 
van een initiatief of een reactie is afhankelijk van de 
uitingen die ervoor of erna komen. Wanneer er spra
ke is van een nieuw onderwerp wordt deze uiting 
gescoord als een initiatief (in NGT). Als deze uiting 
een antwoord is op de vraag ("waar woon jij?") dan is 
er sprake van een reactie (in NGT). Om te toetsen of 
de observatieschalen betrouwbaar zijn, is door twee 
beoordelaars 21 % van de videofragmenten bekeken 
en gescoord aan de hand van de schalen. De twee 
beoordelaars bleken, uitgezuiverd voor kans, 92,5% 
overeenstemming in hun scores te hebben. 

Vervolgens zijn er per kind twee aanpassingsscores 
berekend. De eerste is berekend aan de hand van een 
strikte definitie van aanpassing in de communicatie, 
namelijk: alle uitingen die gedaan worden door een 
kind in de voorkeurstaal van het andere kind. 
De tweede is berekend aan de hand van een vrijere 
definitie van aanpassing in de communicatie, name
lijk: alle uitingen die gedaan worden door een kind in 
andere communicatievormen dan de eigen voorkeurs
taal. Uit toetsing is gebleken dat deze twee scores sig
nificant samenhangen, waarna er is gekozen voor de 
vrije aanpassingsscores in de verdere berekeningen. 

Resultaten 

Voorafgaand aan de toetsing van de onderzoeksvra
gen is gekeken of de twee groepen (dove en slechtho
rende kinderen) verschilden van elkaar. Er is gevon
den dat de beide groepen (doof en slechthorend) niet 
significant ven elkaar verschillen in geslacht en leef
tijd, maar zoals verwacht wel in voorkeurstaal. 

Door middel van 

observaties in een 

gestandaardiseerde 
spelsituatie is de 

communicatie onderzocht 
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Figuur 3. Het gemiddeld totaal aantal seconden communicatie per klas . 

Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag (Hoe ver
loopt de aanpassing in de communicatie tussen dove 
en slechthorende kinderen?) is gebleken dat zowel de 
dove als de slechthorende kinderen zich aanpassen. 
Over het algemeen genomen blijkt dat slechthorende 
kinderen zich aanpassen in 38% van de uitingen, ter
wijl dove kinderen zich in 28% van de uitingen aan
passen. Er is geen sprake van een significant verschil. 
Wanneer de uitingen opgedeeld worden in twee cate
gorieën, de initiatieven en de reacties, blijkt, ten aan
zien van de initiatieven, dat de dove kinderen vaker 
het initiatief nemen in de communicatie terwijl 
slechthorende kinderen hun taalkeuze vaker aanpas
sen binnen dit cluster. Ten aanzien van de reacties 
blijkt dat er geen verschil is in hoeveelheid en aanpas
sing tussen de slechthorende en dove kinderen. 

De slechthorende kinderen 

bleken hun taalkeuze 

vaker aan te passen aan 

hun gesprekspartner dan 

de dove kinderen, maar 

het verschil was niet 

significant 

De tweede onderzoeksvraag: "Is de communicatie 
afhankelijk van de klas waarin de kinderen zich 
bevinden" is onderzocht door het gemiddeld aantal 
seconden communicatie per klas te berekenen, en de 
verschillende klassen vervolgens te vergelijken. 
Omdat van elk duo de eerste tien minuten geanaly
seerd zijn, is de maximale hoeveelheid communicatie 
600 seconden. De resultaten kunnen teruggevonden 
worden in figuur 3. In deze figuur staat ook de score 
weergegeven van het duo uit de hoogste combinatie
klas (duo X). Dit duo kon niet opgenomen worden in 
de analyse, maar is wel weergegeven in de figuur 
(door middel van punt). 

Na statistische toetsing blijkt, dat de kinderen wan
neer ze ouder worden steeds meer communiceren. 
Echter, de kinderen die niet bij elkaar in de klas zit
ten, maar wel in de twee hoogste klassen zitten (en 
dus het oudst zijn) communiceren het minst van 
iedereen. Het duo uit groep 7/8 blijkt ronduit het 
meest te communiceren. 

Conclusie 
Het blijkt dat, zoals verwacht werd, zowel de dove als 
de slechthorende kinderen zich in zekere mate aange
past hebben in de communicatie met elkaar. De taal
keuze die gemaakt wordt door de dove kinderen is in 

28 % van de uitingen aangepast aan de voorkeur van 
de gesprekspartner. De taalkeuze van de slechthoren
de kinderen is in 38% aangepast. Dit betekent dat 
ongeveer 70% van de uitingen niet aangepast zijn. 
Hoe kan dat verklaard worden? Enerzijds kan gesteld 
worden dat de kinderen de talen nog niet in voldoen
de mate beheersen. De kinderen willen zich mis
schien wel meer aanpassen, maar kunnen bepaalde 
uitingen (nog) niet in de 'andere' taal formuleren. Er 
zou dan sprake zijn van onvoldoende taalvaardigheid. 
Een andere verklaring is echter ook te verdedigen. 
Wanneer de kinderen de taalkeuze aanpassen aan 
hun gesprekspartner is een indicatie voor een basis 
taalvaardigheid in de verschillende communicatie
methodes. Wanneer beide kinderen zich in enige 
mate aanpassen aan elkaar, beheersen ze beiden de 
verschillende communicatievormen (bij basis) en is 
aanpassing dus minder (en bij volledige beheersing 
niet) nodig. Het lijkt in ieder geval zo te zijn dat de 
taalvaardigheid van de kinderen niet voldoende is 
om zich volledig aan te passen dan wel om de aan
passing volledig weg te laten. Er is echter geen onder
zoek gedaan naar de taalvaardigheid van de huidige 
groep kinderen, waardoor toetsing van deze hypothe
sen niet mogelijk is. In vervolgonderzoek zou de taal
vaardigheid als variabele opgenomen kunnen wor
den, om de bovenstaande hypothesen te toetsen. 

Ten tweede bleek er, tegen de verwachting in, geen 
significant verschil te zijn in de mate van aanpassing 
van de taalkeuze tussen de dove en slechthorende 
kinderen. De slechthorende kinderen bleken hun 
taalkeuze vaker aan te passen aan hun gesprekspart
ner dan de dove kinderen. Dit komt overeen met de 
verwachtingen. Dit verschil is echter niet significant. 
Dit is mogelijk het gevolg van de kleine onderzoeks
groep (n = 28). Bij een kleinere onderzoeksgroep is het 
moeilijker om significante resultaten te vinden: de 
kans dat de gevonden verschillen op toeval berusten 
is aanwezig. Er is echter ook een kans dat de gevon
den resultaten niet op toeval berusten, dat er sprake 
is van een 'echt' verschil tussen de dove en de slecht
horende kinderen. Dit zou mogelijk aangetoond kun
nen worden in een vervolgonderzoek met meer proef
personen. 

Anderzijds kan het ook zijn dat de veronderstelling 
dat slechthorende kinderen zich meer aanpassen dan 
dove kinderen onjuist is. Het verschil tussen de twee 
groepen is immers niet significant. De dove leerlin
gen blijken zich ook aan te passen. Een mogelijke ver
klaring hiervoor is, dat zowel de dove als de slechtho
rende kinderen door communicatielessen en door 
contact met elkaar in contact komen met de verschil
lende communicatievormen. Hierdoor verwerven ze 
mogelijk beiden de basis van de verschillende com
municatievormen, waardoor aanpassing voor beide 
groepen kinderen in 'gelijke' mate mogelijk is. Een 
andere mogelijkheid is dat de aanname 'de 
Nederlandse taal is voor doven slechts beperkt toe-
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gankelijk' niet (meer) volledig op gaat voor de dove 
kinderen van vandaag de dag. Bijvoorbeeld door de 
komst van het cochleair implantaat zou de 
Nederlandse taal mogelijk meer en meer toegankelijk 
worden voor de doven. Deze factoren samen kunnen 
de resultaten van het huidige onderzoek verklaren. Dit 
zijn natuurlijk slechts mogelijke verklaringen, waar
naar verder onderzoek gedaan zal moeten worden. 

Tevens werd onderzocht of er verschillen zijn tussen 
doven en slechthorenden wanneer gekeken wordt 
naar de afzonderlijke categorieën uitingen, namelijk 
de initiatieven en de reacties. Hieruit is gebleken dat 
de dove kinderen significant vaker het initiatief 
nemen, terwijl de slechthorenden zich vaker aanpas
sen binnen het initiatief. Ten aanzien van de reacties 
verdwijnen deze verschillen. Een mogelijke verkla
ring hiervoor is moeilijk te geven. Een eerste verkla
ring is ook hier de mogelijkheden tot aanpassing. De 
slechthorende kinderen lijken meer mogelijkheden te 
hebben. Dit verklaart echter alleen waarom de slecht
horende kinderen zich binnen de categorie initiatie
ven meer aanpassen dan de dove leerlingen. Dat de 
dove kinderen vaker het initiatief nemen en dat de 
verschillen verdwijnen bij de categorie reacties kun
nen niet verklaard worden. Een andere mogelijkheid, 
die zeker verder onderzocht zou moeten worden, is 
een verhoogde sociale angst bij de slechthorende kin
deren. Uit onderzoek bij horende jongvolwassenen 
blijkt dat wanneer de jongeren meer sociaal angstig 
zijn, ze minder succesvol interrumperen (Natale & 
Entin, 1979) en een lagere kwaliteit van communica
tie ervaren dan jongvolwassenen die niet sociaal ang
stig zijn (Vittengl & Holt, 1998). Wanneer kinderen 
vaak negatieve ervaringen opdoen in de communica
tie worden ze sociaal angstiger (Beek & de Jong, 1997). 
Mogelijkerwijs doen slechthorende kinderen vaker 
negatieve ervaringen op in de communicatie dan 
dove kinderen, bijvoorbeeld doordat de communica
tieve mogelijkheden van de slechthorende kinderen 
onduidelijker zijn dan die van de dove kinderen. Als 
gevolg de sociale angst zouden de slechthorende kin
deren dan minder vaak het initiatief nemen (over
eenkomstig met de resultaten bij de horende jongvol
wassenen) en zouden ze zich in de initiatieven eerder 
aanpassen om zo de kans op een positieve ervaring zo 
groot mogelijk te maken. Deze beide patronen zijn 
teruggevonden in het huidige onderzoek. Het blijft 
echter een theorie, omdat de mate van sociale angst 
niet is onderzocht. In vervolgonderzoek zal ook deze 
optie bekeken moeten worden. 

Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag kan 
geconcludeerd worden dat zowel dove als slechtho
rende kinderen zich aanpassen in de communicatie. 
De hoeveelheid communicatie blijkt af te hangen van 
de klas waarin de kinderen zich bevinden. Hierbij lij
ken zowel de leeftijd van de kinderen, als de periode 
dat de kinderen al bij elkaar in de klas zitten een rol 
te spelen. Hoe langer de kinderen bij elkaar in de klas 

zitten, des te beter ze op de hoogte lijken te zijn van 
de voorkeurstalen van de andere kinderen. De ver
wachtingen over elkaar zijn mogelijk duidelijker. 
Deze factor (hoe lang de kinderen bij elkaar in de klas 
zitten) is helaas niet opgenomen in het huidige 
onderzoek. Wanneer er vanuit gegaan wordt dat kin
deren vanaf groep 1 bij elkaar zitten en dat er dus 
geen sprake is van zij-instromers, kan het volgende 
zeer voorzichtig geconcludeerd worden: op basis van 
met name het grote verschil tussen de hoeveelheid 
communicatie tussen duo X (uit groep 7/8) en de 
andere duo's uit groep 6/8 en 7/8, lijken de verwach
tingen die de kinderen hebben belangrijker zijn dan 
de leeftijd. Voorzichtig, omdat de vergelijking getrok
ken wordt op basis van één duo (twee kinderen), het 
is mogelijk een toevallig resultaat. Bovendien is de 
bovenstaande veronderstelling niet getoetst, ook dit 
is een variabele die in vervolgonderzoek wel opgeno
men zou moeten worden. 

In de inleiding is gesteld dat het bij elkaar plaatsen 
van dove en slechthorende kinderen in een gezamen
lijke klas geen vanzelfsprekende keuze is. De keuze 
die de Bosschool heeft gemaakt is anders dan die van 
andere scholen voor speciaal onderwijs, en roept vele 
vragen op. Een aantal van deze vragen is in het huidi
ge onderzoek beantwoord: Een onderzoek met een 
relatief kleine onderzoeksgroep en een specifiek 
onderwerp in een specifieke spelsituatie. Er komen 
bij het lezen van dit artikel waarschijnlijk vele nieu
we vragen op en er zijn nog onbeantwoorde vragen. 
Een vervolgonderzoek zal hopelijk tot verdere beant
woording hiervan kunnen leiden. 
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VAN DE BESTUREN 

Diinea 
'elkaar verstaan!' 

Van de voorzitter 
De verenigingsactiviteiten van Siméa vinden het hele 
jaar door plaats, maar het hoogtepunt is toch weer elk 
jaar het eigen congres en de daaraan verbonden 
Algemene Ledenvergadering in de maand april. Vaak 
onder het goede gesternte van fraai lenteweer trekken 
zo'n 800 mensen jaarlijks naar Lunteren om te congres
seren in "de Werelt". De congrescommissie slaagt er al 
jaren in om een hoogwaardig programma te organise
ren, waarbij de afgelopen congressen ook de collega's uit 
de zorginstituten meer aan hun trekken konden komen. 
Naast basale kennisverwerving levert het congres veel 
goede praktijken op en wellicht een even groot aantal 
netwerkcontacten. Wellicht moeten wij het bij de veer
tigste (!) keer maar eens zeer groots aanpakken. 
De algemene vergadering stond uiteraard in het teken 
van het beleidsplan 2004-2007 en de daaraan gekop
pelde nieuwe bestuurlijke structuur. De discussie over 
de inhoudelijke kanten van het beleidsplan leverde 
een aantal suggesties op die het bestuur in het defini
tieve plan gaat verwerken. Over de gehele linie kon de 
ALV zich echter vinden in de inhoudelijke beleidskeu
zes van de vereniging. In de Nieuwsbrief van Siméa 
zijn de leden daarover al geïnformeerd. De keuze voor 
het bestuurlijk model bleek voor de ALV moeilijker te 
beoordelen. Mede door het nog niet beschikbaar zijn 
van de communicatiestructuur, was een heldere oor
deelsvorming over dit aspect van het beleidsplan niet 
goed mogelijk. Het bestuur zal op basis van het huidi
ge concept, gelet op de goedkeuring van de inhoudelij

ke doelstellingen, de communicatieparagraaf uitwer
ken. Dit totale product wordt dan in de najaars-ALV 
opnieuw ter goedkeuring aan de leden aangeboden. 
Belangrijk aandachtspunt voor de vereniging zijn de 
criteria en procedures in verband met de indicatiestel
ling in het onderwijs. Tussen 1999 en 2003 is er binnen 
het kader van het z.g. Plan van Aanpak, onder leiding 
van Marjan Bruins vorm en inhoud gegeven aan de cri
teria voor cluster 2. Breed draagvlak is daarvoor verwor
ven en de gezamenlijke koers van de vereniging was 
voor iedereen helder. Het PvA is officieel beëindigd op 1 
oktober 2003, maar dat betekent niet dat afstemming 
en overleg niet meer noodzakelijk zijn. Het bestuur van 
Siméa probeert deze centrale sturing inhoud te geven, 
waarbij met name voor ons landelijk bureau (AudCom) 
als centraal meldpunt een dominante ingang is geko
zen. Hoe dan ook zullen we ervoor moeten zorgen als 
gesprekspartner van OC&W één geluid te laten horen. 
Het benutten van de infrastructuur van onze vereni
ging kan daarbij alleen maar verstandig zijn. 
Siméa is als de landelijke vereniging van cluster 2 t.b.v. 
het onderwijs en de ambulante begeleiding uiteraard 
partner in de landelijke WEC-vereniging, c.q. de WEC-
Raad. De WEC-raad zal met name de komende twee jaar 
insteken op een traject voor kwaliteitsontwikkeling van 
de sector, waarbij wordt aangehaakt bij bestaande ini
tiatieven binnen en buiten de clusters. Siméa vervult 
binnen de WEC-Raad de functie van secretaris. 

Theo W.J. van Munnen 
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MULTI-AXIALE CLASSIFICATIE OP 

AUDIOLOGISCHE CENTRA (MAC-AC) 
Van juli tot en met december 2003 heeft een piloton-
derzoek plaatsgevonden met een nieuw classificatie
model dat ontwikkeld werd voor gebruik op 
Audiologische Centra. Het doel is dat de classificatie 
meer inzicht oplevert in de toch vaak meervoudige 
problematiek van taal-spraakgestoorde kinderen. Met 
het MAC-AC instrument kunnen de problemen van 
deze kinderen geclassificeerd worden op vijf assen: 
1. Taal en Spraak 
2. Gedrag 
3- Cognitie 
4- Medisch 
5- Pedagogisch. 
De resultaten van deze MAC-AC pilot zijn weergege
ven in een voorlopig eindrapport, waarbij een steek
proef van 197 kinderen door vijf Audiologische Centra 
werd geclassificeerd. Deze rapportage geeft inhoude
lijke beschrijvingen over de aard en oorzaken van de 
problemen van taal- en spraakgestoorde kinderen die 
in 2002 op een Audiologisch Centrum werden aange
meld. Bij 82% van deze kinderen werden inderdaad 
taai-en spraakproblemen gediagnosticeerd en er 
werd vastgesteld dat bij de onderzoeksgroep een 
grote diversiteit aan andere problemen aanwezig is. 
Ook wordt informatie gegeven over de betrouwbaar
heid van het MAC-AC instrument en de ervaringen 
van gebruikers. 

Selena den Besten heeft de zevende editie van de 
Finale van de Nationale Leesvertelwedstrijd voor dove 
kinderen gewonnen. Kinderboekenschrijver Guus 
Kuijer reikte zaterdag 2 april j.l. in de Amsterdamse 
poptempel Paradiso de prijs uit aan het tienjarige 
meisje van de Dr. M. Polanoschool in Rotterdam. 
Zij las voor uit haar favoriete boek "De Heksen" van 
Roald Dahl. 
Aan de finale deden twaalf kinderen van groep zeven 
en acht mee van zes dovenscholen in Nederland. Zij 
moesten vijf minuten een hoofdstuk uit hun favorie
te boek navertellen in gebarentaal. Een volledig dove 
jury moest de prestaties beoordelen. De jury vond dat 
Selena qua mimiek ijzersterk was, de karakters uit
stekend neerzette en het verhaal spannend vertelde. 
De tweede prijs was voor de twaalfjarige Marinda 
Stel van de Guyotschool uit het Groningse Haren en 
de derde prijs voor de twaalfjarige Ardalan Mamand 
Aziz van dezelfde school als de winnares. 

Tijdens en na de pilot is gewerkt aan het aanscher
pen van de handleiding en het aanpassen van het 
classificatiemodel zodat een betrouwbaarder instru
ment wordt bekomen. De nieuwe handleiding en het 
scoreformulier MAC-AC zijn bij het rapport gevoegd. 
Op korte termijn wordt als tussenstap gestart met 
deze verbeterde versie op tien Audiologische Centra. 
Als bevestigd wordt dat deze tweede pilot beter vol
doet aan de gestelde criteria zal dit classificatiemodel 
geïmplementeerd worden op alle Audiologische 
Centra. De voorlopige planning is dat de resultaten 
van deze tweede pilot bekend zullen zijn in het 
najaar van 2004. 

Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt door een 
subsidie van CvZ aan de Stichting Methodiek
ontwikkeling en Deskundigheidsbevordering taal- en 
spraakdiagnostiek bij kinderen. 
Geïnteresseerden kunnen het voorlopig eindrapport 
MAC-AC opvragen bij: 
Romain Buekers, Hoensbroeck Audiologisch Centrum, 
postbus 88, 6430 AB te Hoensbroek. Voor de kostprijs 
en verzendkosten van € 7.50 wordt het opgestuurd. 

S E L E N A D E N B E S T E N W I N T 

LEESVERTELWEDSTRIJD 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Claartje Slofstra-Bremer, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie 2004 april 2004 
Deze editie bevat twee artikelen die wellicht voor 
leden van Siméa en FENAC interessant zijn. Het eer
ste artikel is van Manders en Verbruggen; zij deden 
onderzoek naar de betrouwbaarheid van anamne-
segegevens. De gegevens die ouders verstrekken 
over de problematiek van hun kind, en over de 
voorgeschiedenis ervan zijn bij onderzoek altijd 
van groot belang. Ouders hebben echter net als 
alle andere mensen een beperkt geheugen en 
door het verstrijken van de tijd worden feiten 
vergeten, verkleurd, bijgesteld. De betrouw
baarheid van anamnesegegevens is daardoor 
nooit 100%. Manders en Verbruggen onder
zochten in hoeverre er verschillen zijn waar te 
nemen in betrouwbaarheid bij open en geslo

ten vragen, bij een mondeling vraaggesprek en een 
schriftelijke vragenlijst, bij retrospectieve vragen en 
actuele vragen, bij navraag over objectieve en subjec
tieve gegevens. Zij gebruikten in hun onderzoek 
schriftelijke vragenlijsten (met open vragen en met 
gesloten vragen), die zij door beide ouders lieten 
invullen; hun resultaten zijn dus gericht op de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid van de gegevens. Het 
bleek dat open vragen vaker niet werden beant
woord, terwijl er grotere verschillen waren tussen de 
antwoorden van de ouders als er van gesloten vragen 
gebruik werd gemaakt dan bij open vragen; grotere 
verschillen als de vragen retrospectief van aard 
waren dan wanneer het over de actuele situatie ging. 
Tenslotte was het onderwerp van de vragen ook van 
invloed: bleken de ouders gemiddeld 82% overeen
stemming te hebben, als het over de spraak- en taal
ontwikkeling ging was er slechts 52% overeenstem
ming (bij gesloten vragen) of 43.5% (bij open vragen)! 
De auteurs pleiten dan ook voor voorzichtigheid met 
de interpretatie van anamnesegegevens. Het gebruik 
van goed geconstrueerde schriftelijke vragenlijsten 
die thuis rustig kunnen worden ingevuld, gevolgd 
door een gesprek waarin onzekerheden en onduide
lijkheden kunnen worden toegelicht, lijkt de beste 
werkwijze volgens Manders en Vermeulen. 
In het tweede artikel, 'Adviezen aan ouders over taal
ontwikkeling', beschrijft Liesbeth Zoontjens hoe in 
een kwaliteitskring van logopedisten in en rond 
Tilburg een 'scheurboek' werd vervaardigd met taai
adviezen van diverse aard, bedoeld voor ouders (een 
advies per pagina, vrolijk geïllustreerd). Gebruikers 
kunnen naar aanleiding van wat er op een bepaald 
moment wordt gewenst een pagina uitscheuren en 
aan ouders meegeven. 

De Wereld van het Jonge Kind april 2004 
In het aprilnummer van dit tijdschrift vonden 
we een verslag van Ivonne Klücken over een 
taalstimuleringsproject voor kleuters: 'De 

1 logopedist in de taalstimuleringsgroep'. Het 
[ project vindt plaats in het kader van het zorg

plan van het Weer Samen Naar School (WSNS) 

Samenwerkingsverband Heerlen-Centrum. 
Allochtone en autochtone kinderen met een taalach
terstand kunnen deelnemen aan het project. Slechts 
een op de vijf deelnemende kinderen spreekt thuis 
Nederlands. Gedurende tien contacturen per week 
kunnen de kinderen participeren in de groep, die 
wordt geleid door een leerkracht met assistentie van 
de logopedist in de groep. Er wordt met verschillende 
taaistimuleringsprogramma's gewerkt, individueel en 
in kleine groepjes. Leerkracht en logopedist vullen 
elkaar aan en profiteren van eikaars deskundigheid. 
De eerste positieve resultaten worden besproken. 

Over ICT voor jonge kinderen handelt het artikel van 
Eliane Segers en Caesarius Mommers getiteld ' 
Computerprogramma's en taalontwikkeling van kleu
ters', in hetzelfde nummer van "De Wereld van het 
Jonge Kind." Zowel enkele theoretische geschriften 
(proefschriften en doctoraalscripties over dit onder
werp) als een aantal praktische voorbeelden (cd-roms 
voor kleuters) worden kort besproken. De cd-roms 
variëren van multimediale en interactieve elektroni
sche kinderboeken tot educatieve programma's, zoals 
bijvoorbeeld het programma 'Woorden vangen' (Boot 
en v. d. Guchte 2003), waarvan tevens vertalingen in 
het Engels, Marokkaans-Arabisch en Turks beschik
baar zijn. Er is onderzoek gedaan naar het effect van 
het spelen met de cd-rom door kinderen: er is geke
ken naar effecten op het gebied van uitbreiding van 
de woordenschat van de kinderen, de letterkennis, 
het vermogen tot rijmen en plakken, en ook studies 
van het effect op de taalontwikkeling van kinderen 
met ernstige spraak- en taalproblemen. Er werden 
positieve effecten gevonden. 

Jeugd in School en 
« f ?0Z Wereld maart 2004 

• ^ - ^.^^^ttk In he t blac* ' J e u 6 d in 

I ^ y . m_Mt ML School en Wereld', 
maandblad voor het 
basisonderwijs, van 
maart 2004 wordt 
aandacht besteed 
aan 'Het rugzakje 
in de praktijk': 
Ambulante 
begeleiding. Met 
enkele gevalsbe
schrijvingen als 
uitgangspunt 

wordt beschreven hoe 
ouders in de nieuwe regeling een keuze 

kunnen maken tussen speciaal onderwijs of leerling-
gebonden financiering (het rugzakje) wanneer hun 
kind een handicap heeft die speciale aanpassing 
vraagt in het onderwijs. De procedure, de instanties 
waarmee ouders te maken krijgen en de organisatie 
worden toegelicht vanuit de praktijk. Ambulante 
begeleiding krijgt in dit overzicht de nadruk. 

, * e b * maKen 
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Harry Knoors, lid van de redactie 

American Annals of the Deaf, 
vol. 148, no. 4, 2003 
Aan het eind van 2003 kwam dit 
Amerikaanse tijdschrift met een 
nummer uit, waarin twee bijdragen 
zijn opgenomen uit de lage landen. 
Een daarvan is het artikel "Parents' 
and Teachers' Evaluations of the 
Communicative Abilities of Deaf 
Children" van de hand van Harry 
Knoors, Judith Meuleman en 
Jetske Klatter-Folmer. Zij zijn 
verbonden aan Viataal en aan 
de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 

Het andere artikel is geschreven door Gerrit 
Loots en Isabel Devisé (Vrije Universiteit Brussel) en heeft als 

titel "An Intersubjective Developmental Perspective on Interactions 
Between Deaf and Hearing Mothers and Their Deaf Infants". De auteurs 
stellen dat heel veel onderzoek dat zich richt op de interactie tussen moe
ders en hun slechthorende of dove kinderen het gedrag van de moeders 
en dat van de kinderen los van elkaar bekijkt. In deze onderzoeken wordt 
vervolgens gespeculeerd over de relatie tussen het gedrag van beide part
ners in de communicatie en op het effect van beide gedragingen op de 
ontwikkeling van het kind. In dit artikel wordt een intersubjectieve ont
wikkelingstheorie gepresenteerd die zich richt op de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke wereld ("interworld") tussen dove en horende 
moeders en hun dove kinderen. Op deze wijze willen de auteurs het veel
al schijnbaar incoherente onderzoek over vroege interactie tussen moe
ders en dove kinderen integreren en interpreteren. Zij sluiten daarbij aan 
bij het werk van Stem, die in de ontwikkeling van intersubjectiviteit vier 
stadia onderscheidt: 

- ontluikende intersubjectiviteit (geboorte tot 2 maanden); 
- fysieke intersubjectiviteit (2 tot 8 maanden); 
- existentiële intersubjectiviteit (8 tot 13 maanden); 
- symbolische intersubjectiviteit (13 maanden en ouders). 
Iedere fase wordt gekarakteriseerd door een verschillend type moeder-
kindinteractie. De auteurs integreren onderzoeksbevindingen over vroe
ge moeder-kindinteractie bij dove kinderen in deze vier ontwikkelings
stadia en schetsen daarmee een nieuw perspectief dat onderzoek vooruit 
kan brengen en dat bijdraagt aan het oplossen van bepaalde kwesties in 
vroegtijdige interventie. 

Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education, vol. 9, 2, Spring 2004 
Ross Mitchell & Michael Karchmer van 
het Gallaudet Research Institute beschrij
ven in hun artikel "When Parent are 
Deaf Versus Hard-of-Hearing: Patterns 
of Sign Use and School Placement of 
Deaf and Hard-of-Hearing Children" 
een onderzoek naar de vraag in hoe
verre het van belang is om te weten 
of een ouder van een kind slechtho
rend dan wel doof is. Het artikel 
haakt in op een eerdere publicatie, 
waaruit naar voren kwam dat in 

de Verenigde Staten gebleken is dat 
bij kinderen waarvan één van de ouders een gehoor-

stoomis heeft, het in 50% van de gevallen om een dove ouder gaat en in 
50% om een slechthorende ouder. Er is geen enkel onderzoek gedaan 
naar het belang van dit onderscheid. Uit het artikel van Mitchell en 
Karchmer blijkt dat er wel degelijk een substantieel effect is van het ver
schil tussen een slechthorende of een dove ouder. Het gaat dan met 
name over het feit of er al dan niet gebaren gebruikt worden in het gezin. 
Het gebruik van gebaren in de thuissituatie wordt betrouwbaar voor
speld door het gehoorverlies van de ouder en is bovendien een signifi
cante voorspeller van de schoolsetting waarin een doof kind geplaatst 
wordt, evenals het gebruik van gebaren in de instructie. Dove ouders zor
gen ervoor dat in hun gezin met een doof kind regelmatig gebaren 
gebruikt worden en sturen hun kinderen naar scholen of klassen waarin 
gebaren voor instructiedoeleinden gebruikt worden, terwijl slechthoren
de ouders vooral belang hechten aan het gebruik van gesproken taal in 
het gezin en in driekwart van de gevallen hun dove kind naar auditief-ver-
baal programma's sturen. 

Het tijdschrift bevat ook een tweetal artikelen over onderwerpen die 
slechts zelden aan bod komen. Gil Altrovitz van het Massachusetts 
Institute of Technology schrijft over "Electrical Engineering and Non-
Technical Design Variables of Multiple Inductive Loop Systems for 
Auditoriums". Hij presenteert onderzoek waarin met name gekeken is in 
hoeverre ringleidingsystemen in klassen gebruik worden met slechtho
rende kinderen ook bruikbaar zijn in zalen voor grootschalige bijeenkom
sten zoals sporthallen en theaters. In het artikel wordt uitgelegd waarom 
de eisen die aan ringleiding gesteld worden in beide typen ruimtes niet 
gelijk kunnen zijn. Experimentele resultaten van een zogenaamde "double-
loop" configuratie in een theaterzaal worden gerapporteerd. 

Een groep onderzoekers met als eerste auteur Susan Easterbrooks, een 
hoogleraar in de dovenpedagogiek aan Georgia State Univeristy, tekent 
voor het artikel "Ignoring Free, Appropriate, Public Education, a Costly 
Mistake: The Case of F.M. & L.G. Versus Barbour County. In het artikel 
wordt een rechtszaak beschreven die de ouders van twee dove tieners 
hebben aangespannen. Deze twee dove tieners zijn op jonge leeftijd 
geplaatst in onderwijsprogramma's voor meervoudig gehandicapte kin
deren. Er is hun toegang tot een bruikbaar communicatiesysteem ont
zegd, er was geen ambulante begeleiding door gekwalificeerde leerkrach
ten voor dove kinderen en ook andere ondersteunende diensten werden 
niet geleverd. In het artikel wordt deze rechtszaak beschreven vanuit het 
perspectief van vrij, passend en openbaar onderwijs enerzijds, en dat van 
de minst beperkende omgeving anderzijds. Bovendien wordt ingegaan 
op de positie van de ouders die niet volledig de implicaties begrepen van 
de beslissingen van het team dat verantwoordelijk was voor het indivi
duele onderwijsprogramma. De rechtszaak heeft ertoe geleid dat de tie
ners in de gelegenheid zijn gesteld om compenserend onderwijs te vol
gen binnen een dovenschool tot een leeftijd van 26 jaar. Het lokale onder
wijssysteem is verplicht gesteld om op jaarbasis ruim 80.000 dollar voor 
iedere dove tiener beschikbaar te stellen. Bovendien werd het onderwijs
systeem verplicht om een fonds op te zetten met een kapitaal voor elke 
dove tiener van ruim 250.000 dollar. 
Tot slot kregen de ouders van één van de dove kinderen een uitkering 
van 25.000 in één keer. In totaal heeft het oordeel van het gerecht geleid 
tot een extra kostenpost van 2,5 miljoen dollar voor de onderwijsautori-
teiten omdat zij de betrokken dove kinderen het onderwijs hebben ont
houden waarop deze recht hadden. 
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Software Symposium van OWC 
Bij gelegenheid van het verschijnen van de honderdste OWC-info, uitgave van de Stichting OWC (Onderwijs 
Werkgroep voor educatief computergebruik), houdt de stichting OWG op ;o november in het Congrescentrum 
van de Jaarbeurs Utrecht een Software Symposium. Het symposium is gewijd aan ontwikkelingen met betrek
king tot educatieve software. Bezoekers kunnen onder meer kennismaken met gloednieuwe OWG-program-
ma's. Daarnaast zullen ook andere uitgevers van educatieve software present zijn. 

Programma 
OWG-deelnemers kunnen tegen een bescheiden 
toegangsprijs de dag bijwonen. Het programma 
bevat een plenaire opening en veel workshops 
over educatief computergebruik. Ook is er een 

informatiemarkt met verschillende aanbieders De website www.owg.nl geeft 

van educatieve software. Een ludieke act besluit de meest actuele informatie 
de het symposium. over het symposium. Qffi 

Titel: 

Oog voor het doof blinde kind 

ISBN: go - 70662 -42-6 

Samenstellers: ouders van 

doofblinde kinderen en 

hulpverleners 
Teksten: Anneiies van 
Lonkhuyzen, Utrecht 

Uitgever: FODOK, 
postbus 7S4, 3500 AT Utrecht 

Prijs: € 6,50 (plus verzendkosten) 

Bestellen: schriftelijk of 

per e-mail via www.fodok.nl 

r VOOR HET 
DOOFBLINDE KIND 

voor ouders 
met een 

OOG VOOR HET DOOFBLINDE KIND 
In de reeks 'Oog voor ...' is het 

boekje Oog voor het doofblinde 

kind de vierde uitgave. De boek

jes zijn geschreven om ouders 

van dove kinderen informatie, 

handreikingen en tips te geven 

over tal van zaken. Daarbij is te 

denken aan het zoeken naar het 

meest geschikte diagnostische 

centrum, aan mogelijkheden tot 

hulpverlening en aan het 

omgaan met een doof kind. 

De nieuwe uitgave is een uit

breiding van de reeks voor 

ouders met kinderen die doof-

blind zijn geboren. Deze ouders, 

evenals betrokken artsen en 

andere hulpverleners, hebben te 

maken met een kind met een 

uiterst complexe handicap. 

In veel gevallen is dan nog spra

ke van bijkomende lichamelijke 

en verstandelijke beperkingen. 

Van groot belang is dat ouders 

zo snel mogelijk de weg vinden 

naar de juiste diagnostici en 

behandelaars . Verder is het van 

belang dat zij zelf goed op weg 

worden geholpen bij de verzor

ging van hun kind. 

Oog voor het doofblinde kind 

biedt niet alleen veel informatie, 

maar gaat ook in op de emotio

nele kant van het hebben van 

een gehandicapt kind. 

SOIO is een initiatief 
van een aantal landelijke 
organisaties van ouders 
in het onderwijs. Vragen 
worden beantwoord met 
oog voor de positie van 
ouders en in het belang 
van ouders en kinderen. 

MINISTER VAN DER HOEVEN OPENT 5010 
Onderwijsminister Maria van der Hoeven heeft op 15 april officieel "5010" in gebruik genomen: de gratis vraagbaak 
voor ouders over onderwijs. Daarmee krijgen ouders van 2,5 miljoen schoolgaande kinderen in Nederland voortaan 
op één en hetzelfde adres snel antwoord op elke vraag over basis- en voortgezet onderwijs.Het gratis telefoon
nummer: 0800-5010 is elke schooldag bereikbaar van 10.00 tot 15.00 uur. Een overzichtelijke website (www.50tien.nl) 
geeft ouders ook veel informatie. Bovendien biedt de site de mogelijkheid per e-mail vragen te stellen. 

O8OO 
5 5i5 voor ouders over onderwijs 
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BOEKJE VERTEL MIJ WAT' UITGEBRACHT 
Van de hand van Reinalda 

Kerseboom verscheen op 12 

juni het tweede boek. Het werk 

'Vertel mij wat ' behandelt het 

gebruik van verhalen als thera

peutisch middel aan kinderen. 

Kinderen luisteren graag naar 

verhalen. Verhalen vertellen is 

daarom een goede manier om 

kinderen die het moeilijk heb

ben te helpen. Ook (psychothe

rapeuten ontdekken hiervan 

steeds meer de mogelijkheden. 

Dit boek laat zien hoe verhalen 

op verschillende niveaus een 

rol kunnen spelen in de hulp

verlening aan jonge kinderen. 

Aan kinderen die bepaalde 

gebeurtenissen niet kunnen 

verwerken, een negatief zelf

beeld ontwikkelen, faalangstig, 

teruggetrokken of juist agres

sief zijn. 

Het eerste deel van dit boek 

gaat nader in op de theoreti

sche achtergronden en beoogt 

inzicht te geven in de werking, 

de functies en het gebruik van 

helende verhalen. Het tweede 

deel laat het doelgerichte 

gebruik van verhalen in een 

therapeutische setting zien. De 

rode draad wordt hier gevormd 

door een casusbeschrijving uit 

de praktijk. In het laatste deel 

geeft de auteur een uitgebreide 

praktische handleiding waar

mee de lezer zelf aan de slag 

kan. Ze geeft ook tips over hoe 

de verhalen in (psycho)therapie 

kunnen worden verwerkt. De 

verhalen die zij op maat heeft 

gemaakt rondom verschillende 

thema's kunnen daarbij dienen 

als leidraad en inspiratie. 

Vertel mij wat is geschreven 

voor psychotherapeuten, 

(ortho)pedagogen en andere 

hulpverleners of leerkrachten 

die hun behandelwijze willen 

verbreden. Het is ook een 

geschikt zelfhulpboek voor 

Vertel mij wat 
K i n d e r e n h e l p e n m e i v e r h a l e n 

Reinalda Kerseboom 

ouders en andere opvoeders die 

kinderen actief willen onder

s teunen bij het oplossen van 

problemen en het aanleren van 

ander gedrag. 

Reinalda Kerseboom: 
Vertel mij wat 
Uitgave: Bohn, Stafleu, 
Van Loghum. 
ISBN: go sis 4S30 7 

Maafc een ïewfe gebaar 0 0 0 

Gebarenwoordenboek 
voor kinderen 
Dit is Isidoor. Hij heeft een spraak- taalprobleem. 

Mede dankzij het gebruik van ondersteunende gebaren 

is de communicatie bij Isidoor goed op gang gekomen. 

Isidoor wil graag dat ook andere kinderen die het 

nodig hebben, gebruik kunnen maken van onder

steunende gebaren. Daarom gaat Stichting "Maak een 

leuk gebaar" i.s.m. het Nederlands Gebarencentrum 

het gebarenwoordenboek voor kinderen uitgeven. 

Voor o.a. docenten, logopedisten, 

ouders en begeleiders van dove, 

slechthorende en communicatief 

minder vaardige kinderen. 

Het wordt een stevig boek, 

met simpele en duidelijke 

zwart-wit illustraties van 

gestandaardiseerde gebaren. 

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

gciuniq 

^ a a £ 

A 

Help mee het gebaren
woordenboek te maken! 

r i O e . In september start een landelijke 

kaartenactie. Alle kinderen van betrokken scholen 

kunnen setjes leuke gebaren-ansichtkaarten 

verkopen aan familie, vrienden 

en kennissen. De opbrengst 

gaat volledig naar het gebaren

woordenboek. Binnenkort 

meer informatie over de 

kaartenactie en hoe u kunt 

inschrijven voor deelname. 
vcnwirdug 

Doe mee en kijk op: www.maakeenleukgebaar.nl 
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AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 

Postcode Plaats Naam 

1816 MB Alkmaar Audiologisch Centrum Holland Noord 
3815 DP Amersfoort Audiologisch Centrum Amersfoort 

Prof. J.J. Groen Stichting 
1105 AZ Amsterdam AMC KNO Audiologisch Centrum 
1081 HV Amsterdam Audiologisch Centrum Academisch 

Ziekenhuis VU 
1062 BE Amsterdam Audiologisch Centrum Amsterdam 
4624 VT Bergen op Zoom Audiologisch Centrum Bergen op Zoom 
4811 SW Breda Audiologisch Centrum Breda 
2501 CV Den Haag Haogs Audiologisch Centrum 
5602 BH Eindhoven Samenwerkende Audiologische 

Centra Eindhoven 
5629 CH Eindhoven Sint Marie (PB. 1447, 5602 BK) 
4461 LT Goes Audiologisch Centrum Goes 
9700 RB Groningen Academisch Ziekenhuis Groningen KNO 
7550 AK Hengelo Stichting Audiologisch Centrum Twente 
6432 CC Hoensbroek Hoensbroeck Audiologisch Centrum 
8932 NJ Leeuwarden Stichting Audiologisch Centrum Eriesland 
2300 RC Leiden Audiologisch Centrum van het 

Leids Universitair Medisch Centrum 
6202 AZ Maostricht Audiologisch Centrum Academisch 

Ziekenhuis Maastricht 
6500 HB Nijmegen Audiologisch Centrum van het 

St. Radboudziekenhuis Nijmegen 
3015 GD Rotterdam Audiologisch Centrum Erasmus 

universitair Centrum Rotterdam 
3000 CB Rotterdam Gehoor- en Spraakcentrum (kinderen) 
3031 BA Rotterdam Audiologisch Centrum Rotterdam 
5271 GD Sint-Michielsgestel Diagnostisch centrum Viataal 
5025 JB Tilburg Stichting Audiologisch Centrum Tilburg e.o. 
3500 AE Utrecht Federatie van Nederlandse 

Audiologische Centra (FENAC) 
3584 CX Utrecht Universitair Medisch Centrum Utrecht, 

KNO audiologisch Centrum 
3584 EA Utrecht UMC, Locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis 

Stem-, Spraak-, Taal- en Gehoorcentrum 
3571 AS Utrecht Audiologisch Centrum Utrecht 

5912 BL Venlo Venlo Audiologisch Centrum 
8011 GC Zwolle Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 

Adres 

Rubenslaon 2-6 
Zangvogelweg 150 

Meibergdreef 9 
De Boelelaan 1117 
P.B. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstraat 1 
Boerhaaveplein 3b 
Adriaon van Bergenstraot 232 
Lange Lombardstr. 35, P.B. 848 
Castiliëloan 8, P.B. 1322 

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

P. Debyeloon 25, P.B. 5800 

Ph. Von Leijdenlaan 15, P.B.9101 

Dr. Molewaterplein 40 

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

Heidelbergloan 100 
P.B. 85500,3508 GA Utrecht 
Lundloan 6 
Postbus 85090,3508 AB Utrecht 
Reinder Blijstralaan 69 

St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 
Oosterlaan 20 

Telefoon 

072-5141050 
033-4726854 

020-5664013 
020-4440969 

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

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

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 

E-mail 

secretarioat@profgroenstichting.nl 

oudiologie@vumc.nl 

saca@effathaguyot.nl 
acbergenopzoom@ouris.nl 
acb@actilburg.nl 
acdenhaag@acdenhaog.nl 
info@oc-eindhoven.nl 

info@sintmarie.nl 
acgoes@auris.nl 

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

043-3877580 043-3875580 

024-3617208 024-3617715 

010-4633290 010-4634240 vandervelden@audi.ozr.l 

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

030-2507720 

030-2504902 

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 

aukes@knos.azr.nl 
acrotterdam@auris.nl 
DC@Viataal.nl 
info@actilburg.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 
6823 JC 
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 

Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Goes 
Goes 
Goes 
Gouda 
Gouda 
's-Gravenh. 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Horen (Gr.) 

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

Naam 

Prof. Groenschool 
Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendaalschool 
Mor. Hermusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
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.O. 
Centrale Dienst Ambulante Begeleiding 
Ambulante Dienstverlening 
Prof. Huizingschool - S.O. 
Het Maatman - V.S.O. 
Centtum De Cirkelboog 
De Kring - S.O. 
De Kring - V.S.O. 
Auris Dienstverlening Goes 
Kon. Auris Groep (Centraal Bureau) 
Lesplaats Gouda 
Cof Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
Viotnal De Wylerberg 
Dr. J. de Graafschooï - V.S.O. 
Tine Morcusschool 
Effatho Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effotha Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklonk 
De Weerklank - V.S.O. 
Mortinus van Beekschool 
De Marwindt-V.S.O. 
Viataol De Open Cirkel 
L.W. Hildernisseschool 
üt. F. Hogewindschool 
Amman College - V.S.O. 
S. Jonkerenscnool 
Dr. M. Polonoschool 
Ammancollege - V.S.O. 
Auris dienstverlening 
Centrum De Medeklinker 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Viatoal 
CVO Compas 
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 
Mariélla 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effatha Guyot Groep 

Adres 

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

Bachstraat 9 
Oosthoef 7 
Twickelstraot 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplonts. 9 
Joltadaheerd 163 
Bordewijklaan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnsttaot 100 
Obiechtstraat 4 
IJsbeerstroat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Boylestraot 2 
Kraayevefdstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 9 
Witte Hertstraat 1 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtsloan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - PB.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Theerestroat 42 
Theerestroat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Oudenoord 115 
Cohenlaan 6 
Helvoirtseweg 189 
Laogstraat 1 
Zolkerbos 330 
Jan Buschstraat 6 
Postbus 1329 

030 

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 
ammonschool@effathaguyot.nl 
ammanschool@effathaguyot.nl 
ogbell@x4all.nl 
a.roozendalschool@worldonline.nl 
hermusschool@effathoguyot.nl 
ambulantezorgnh@effathaguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostija@bart.nl 
dewinae@viotoal.nl 
ab@sec-arnhem.nl 
info@spreekhoorn.nl 
breda.breda@viataol.nl 
ammanschool@ouris.nl 
info@skelp.nl 
aurisdienstverleningutrecht@auris.nl 
info@sintmarie.nl 
dehorst@kennisnet.nl 
beemden@iae.nl 
debeemden@kennisnet.nl 
ekkersbeek@kennisnet.nl 
cdab@kennisnet.nl 
h.reink@stg-maatman.nl 
k.vanheesbeen@stg-maatman.nl 
a.tenijenhuis@stg-maatmon.nl 
enschede@viataal.nl 
dekring.so@auris.nl 
dekring.vso@auris.nl 
aurisdienstverleninggoes@auris.nl 
info@auris.nl 

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

degraafschool@effathaguyot.nl 
info@tinemarcus.nl 
info@effathoguyot.nl 
vangilse@knoware.nl 

info@effathaguyot.nl 
info@effathaguyot.nl 
info@mgrhanssen.nl 
administratie@deweerklonk.nl 
vso_deweerklank@hetnet.nl 
mortinusvanbeek@viataal.nl 
vsodemarwindt@viataal.nl 

hildernisseschool@auris.nl 
hogewindschool@auris.nl 
ammoncollege@ouris.nl 
jonkerenschool@auris.nl 
polanoschool@auris.nl 
ammancollege@auris.nl 
aurisdienstverleningrotterdam@ouris.nl 
rotterdam.rotterdam@viatoal.nl 
school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@viotaal.nl 
cvo.compas@viotoal.nl 
adm.rofael@viataal.nl 
info@rotsoord.nl 
info@rotsoord.nl 
berthamullerschool@auris.nl 
detoalkring@auris.nl 
alfonsocortischool@auris.nl 

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

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

Snnea 
'elkaar verstaan!' 
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Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra 

eaeratie van 
Nederlandse Audiologi~. 
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. 

SI 

EEN SLECHTHORENDE KIND IN HET REGULIERE ONDERWIJS 
2003, 1 l e druk, 28 pagina's 
HET AUDIOLOGISCH CENTRUM 
2002, 4P 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, l 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, 2e druk, 28 pagina's 
SLECHTHORENDHEID OP HET WERK 
1998, 1" druk, 20 pagina's, plus Arbo-wet, 1998 
SPREKEN, TAAL EN LUISTEREN BIJ KINDEREN 
MET EEN TIJDELIJK VERMINDERD GEHOOR 
2000, 3" druk, 32 pagina's 
TECHNISCHE HULPMIDDELEN VOOR SLECHTHORENDEN 
2003, 3 ' druk, 36 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ARABISCH / NEDERLANDS 
2001 , l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ENGELS / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. TURKS / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN, ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, l 9 druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ENGELS/ NEDERLANDS 
2001 , l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. TURKS/ NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 

CD KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ARAB / MAROK./ NED 2002 
CD KAN UW KIND NIET GOED HOREN. BERBER / NEDERLANDS 2002 
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