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TEN GELEIDE 

Was de zomervakantie de geijkte periode van rust, de afsluiting van weer een werkjaar in onderwijs en zorg, de herfst 
vormt een even logisch moment voor een tussenevaluatie. Bezien of hetgeen waarmee we ons onledig houden ook 
klopt. Of heroverwegingen, aanpassingen noodzakelijk zijn. Getoetst dan inmiddels aan ervaringen uit de praktijk. 
Van Horen Zeggen 3, jaargang 45, het nummer dat u nu leest, volgt bewegingen in-het-veld op allerlei terrein. 
Zo blijkt de indicatiestelling onverminderd een hot item. Onderwijs- en zorgmedewerkers én onderzoekers plaat
sen, zo op het oog in toenemende mate, wederom hun vraagtekens. Van Horen Zeggen kan en wil niet om de 
kritische noten heen. 
Margreet Verboom-De Boer en Annelies van der Meulen lichten de indicatiecriteria voor ESM-leerlingen door. 
Zij vrezen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling bij deze groep kinderen, wanneer de huidige criteria niet 
worden herzien. 'Het is nodig de huidige criteria opnieuw onder de loep te nemen ... en .. te formuleren. 
De Beredeneerde Afwijking hoeft dan alleen in het geval van uitzonderingen gebruikt te worden'. 
Het artikel 'Het is de communicatie die telt', van Gorter, Van Wieringen en Claassen, sluit aan bij de lijn van het voorgaande. 
De auteurs houden een pleidooi voor ASS-leerlingen, voor wie het meer en meer onmogelijk blijkt voor Cluster 2 te worden geïndi
ceerd. Bij leerlingen met ASS is het vooral logopedisch onderzoek dat uitval op lexicaal semantische kennisontwikkeling meet. 
Er is te weinig aandacht voor de communicatieve stoornis. Daarin schuilt het bezwaar van deze Dienst Ambulante Begeleiding. 
Een cri de coeur van het ouderpaar Albert en Annelies Kneepkens toont aan waar het zeer doet als een zo gewenste verfijnde 
afstemming ontbreekt. Hun Open Brief -een smeekbede- aan de Commissie van Indicatiestelling is door Van Horen Zeggen in 
zijn geheel opgenomen. 

De Reynell Test voor Taaibegrip is aangepast middels gebarenondersteuning. Slechthorende kinderen blijken na het 'grenzentesten' 
beter dan voorheen tot hun recht te komen. U leest het in dit blad. 
Voor het laatst treft u de column van Dorothee Raijmakers - Hulsenbek aan. Haar uit-het-leven-gegrepen 'observaties' brachten steeds 
uw en onze feitelijke doelgroep levendig, bijna aanraakbaar nabij. 
Er gaat meer veranderen bij Van Horen Zeggen. In het winternummer doet de redactie meer uit de doeken over haar streven naar beter. 

Laat u zich vooral niet weerhouden de inhoud van deze editie tot u te nemen. 

Willem Geurts 

V H Z JAARGANG 45 NUMMER 3 OKTOBER 2 0 0 4 | 3 



ARTIKELEN 

VRAAGTEKENS BIJ DE 

INDICATIECRITERIA ESM 
Margreet Verboom-de Boer en Annelies van der Meulen 

Samenvatting 

Vanaf augustus 2003 zijn de nieuwe indicatiecriteria in werking getreden. 
Met deze criteria kunnen we, ondanks de grote inspanningen die hieraan 
vooraf zijn gegaan, niet onverdeeld gelukkig zijn. Veel kinderen met ernsti
ge spraak- en/of taalproblemen kunnen hierdoor namelijk niet meer pro
fiteren van het ESM-onderwijs. Het gevolg is dat zij veelal aangewezen zul
len zijn op de basisschool waar, door een gebrek aan specifieke expertise 
aldaar, hoogstwaarschijnlijk onvoldoende ingespeeld kan worden op de 
onderwijsbeperking en eventueel aanwezige sociaal-emotionele proble
men. Daarnaast kan er minder efficiënt gewerkt worden aan de specifieke 
taalproblematiek. Er lijkt een verschuiving plaats te vinden in de doelgroep 
van onze scholen. Kinderen met ernstige specifieke taalstoornissen krijgen 
in veel gevallen, zonder gebruik te maken van de Beredeneerde Afwijking, 
geen indicatie. Anderzijds kunnen er, als gevolg van het ontbreken van een 
ondergrens voor het performale 10, meer SBO leerlingen op ESM-scholen 
geplaatst worden. In onderstaand artikel wordt een aantal knelpunten in 
de huidige indicatiecriteria besproken. Auteurs zijn van mening dat de cri
teria zodanig gewijzigd moeten worden, dat in ieder geval kinderen met 
ernstige specifieke taalstoornissen een indicatie zullen krijgen, zonder 
gebruik te hoeven maken van de Beredeneerde Afwijking. 

m 

Inleiding 
Janneke is 6;5 jaar oud en heeft expressieve en recep
tieve taalproblemen. Haar zinsbegrip is laaggemid-
deld en haar woordenschat klein. Zoals bij veel 
kinderen met een specifieke taalstoornis het geval is, 
liggen de grootste problemen op het gebied van de 
syntaxis en de morfologie. Janneke heeft lichte uit
spraakproblemen. 

Ze vertelt bij naas ts taande logische reeks: 

Plaatje 1: Ehm bootje varen me met je eend 
Plaatje 2: En eh tuiletjes eh eh die eendjes na 

kuikentje d'r na 
Plaatje 3: En en blijve zo (wijst de opblaaseend aan) 

Plaatje 4: En die grote eend komt er een... drinkt 
Die verdrinkt? 

Ja 

En wat doet die eend dan? 

Blokje uit 

En dan, wat gebeurt er dan? 

drinke 

als het stopje eruit getrokken wordt? 
Bla... uitblazen! 

Sinds augustus 2003 zijn er algemene toelatingscrite

ria voor het SH / ESM-onderwijs. Door vele betrokke

nen wordt dit als opgelegd ervaren, maar in principe 

is het geen slecht idee. Tot dusverre hanteerden alle 

scholen hun eigen criteria en was er daardoor geen 

uniformiteit. Ook naar buiten toe zorgde dat soms 

voor verwarring. Het formuleren van uniforme toela

tingscriteria leek nuttig, wel moeilijk, maar niet 

onmogelijk. 

Aan de huidige criteria kleven echter een aantal grote 

bezwaren. Ondanks de goede bedoelingen en grote 

inzet van degenen die betrokken zijn geweest bij het 

bedenken ervan, zitten er basale theoretische incon

sequenties en onjuistheden in. Daardoor moeten er in 

de praktijk beslissingen genomen worden die niet 

juist zijn. Ook moet er vaak gebruik worden gemaakt 

van een Beredeneerde Afwijking (BA), terwijl dat in 

feite een middel zou moeten zijn om de uitzonderin

gen te beschrijven. 

Een meisje als Janneke, is één van de kinderen die, 
zonder gebruik te maken van de BA, geen (her) indi
catie zal krijgen, omdat zij nauwelijks uitspraakpro
blemen heeft. Toch is zij een kind met een overduide
lijke, ernstige taalontwikkelingsstoornis. Een kind dat 
b innen het regulier basisonderwijs grote problemen 
zal ondervinden. 

In dit artikel willen we een aantal problemen rond de 

indicatie van ESM-kinderen, met name van kinderen 

met specifieke taalstoornissen, bespreken. Hoewel er 

ook kant tekeningen te plaatsen zijn rond de plaat

sing van o.a. slechthorende en meervoudig gehandi

capte leerlingen, laten we andere groepen hier buiten 

beschouwing. 

De criteria 

Het ontstaan van de componenten 

Bij het maken van indicatiecriteria voor het ESM-

onderwijs is het essentieel om je af te vragen wat een 

taalontwikkelingsstoornis nu precies is. Daarbij is het 

belangrijk naar de kenmerken van de problematiek te 

kijken. 

Bij het opstellen van de huidige criteria is gebruik 

gemaakt van het artikel "The Underlying Nature of 

Specific Language Impairment" (Bishop '91). Zoals de 

titel al aangeeft, bespreekt zij hierin mogelijke oorza

ken van specifieke taalontwikkelingsstoornissen. 

Deze formuleert zij in zes hypotheses. 

Bij het opstellen van de indicaticriteria cluster-2 is dit 

artikel helaas als ui tgangspunt voor classificatie van 

taalontwikkelingsstoornissen genomen. De zes hypo

theses over mogelijke oorzaken van taalstoornissen 
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werden gezien als een beschrijving van kenmerken of 
symptomen en als zodanig gebruikt als basis voor de 
huidige componenten. 

Dit misverstand, waartegen zowel Bishop zelf als des
kundigen uit eigen land bezwaar hebben gemaakt, 
werd vervolgens niet meer teruggedraaid en ver
klaart - gedeeltelijk - de vreemde samenstelling en 
naamgeving van de componenten. 

Hieronder volgt een opsomming van de componen
ten. De componenten 1 t/m 4 worden gebruikt om 
kinderen te indiceren. De component "pragmatiek" 
wordt bij het bepalen van de taalstoornis buiten 
beschouwing gelaten. 

Component 1: Spraakproductie 
Er zijn problemen met de programmering en/of 
uitvoering van de spraak, (dyslalie, dysarthrie, 
dyspraxie, fonologische regelstoornis) 

Component 2: Spraakperceptie 
Er zijn problemen met het onderscheiden, herkennen, 
analyseren en synthetiseren van spraakklanken 

Component 3: Grammaticale kennisontwikkeling 
Er is een verstoring in de specifieke linguïstische 
mechanismen die nodig zijn om de taalverwerking 
aan te sturen. Hierdoor vallen o.a. de regels met 
betrekking tot de woordvorming en de zinsbouw 

Component 4: Lexicaal semantische 
kennisontwikkeling 
Er zijn problemen met de woordenschat, het vinden 
van woorden en het leggen van relaties tussen woor
den en zinnen. Het begrijpen van meer impliciet en 
complex taalgebruik is vaak een probleem. Ook kunnen 
er problemen zijn op het vlak van het verwerken en het 
begrijpen van teksten en het vertellen van verhalen. 

Component 5: Pragmatiek 
Er zijn problemen in het vermogen om de taalstruc
tuur aan te passen aan de gesprekspartner, de con
text en de situatie. De terreinen waarop pragmati
sche problemen zich voordoen zijn de communicatie
ve functies en de conversatievaardigheden. 

De huidige toelatingscriteria 
De criteria voor toelating zijn op dit moment zoals 
aangeven in onderstaand overzicht uit "De 
Indicatiecriteria in Vogelvlucht" (april 2004) 

Met andere woorden: 
Kijkend naar de spraak- en/of taalproblematiek moet 
er, bij een kind jonger dan 8 jaar, altijd sprake zijn 
van een ernstige stoornis in de spraakproductie 
( > -2 SD) om een indicatie te krijgen. Daarnaast moet 
er een achterstand van > -1.5 SD zijn op één van de 
andere componenten. Het domein van de pragma
tiek wordt buiten beschouwing gelaten. 

Stoornis een spraak- of taalstoornis blijkend uit een ernstige taalont-
wikkelings-achterstand van minstens 1,5 SD bij twee van de 
drie spraak-taalontwikkelingsgebieden; (bij kinderen tot acht 
jaar geldt een achterstand in de spraakproductie van meer 
dan 2 SD en een achterstand van minstens 1,5 SD op één van 
de drie overige spraak-taalontwikkelingsgebieden) die niet 
toe te schrijven is aan een algehele ontwikkelingsachter 
stand. 

waarbij spraak-taaltherapie na een half jaar nog geen 
vooruitgang heeft opgeleverd 
waarbij er een andere, zo mogelijk op basis van DSM-IV of 
ICD-10 geclassificeerde stoornis is die de beperking in de 
onderwijsparticipatie negatief beïnvloedt 
een stoornis uit de autismespectrum die volgens de DSM-IV 
classificatie is vastgesteld 

en waarbij de verbale communicatieve beperking op de voor 
grond staat, blijkend uit een score op het gebied van lexicale 
en semantische kennisontwikkeling van minimaal 1,5 SD 
onder het gemiddelde 

of 

of 

Onderwijs 
beperking 

- zeer geringe communicatieve redzaamheid 

of - bij nog geen onderwijs: ontbrekende leervoorwaarden 
of - bij primair onderwijs: behorend tot de 10% zwakst 

presterende leerlingen 
(of een discrepantie van 25% tussen DL en DLE) bij begrijpend 
lezen, technisch lezen of spellen en rekenen. 

Ontoereikende - Indien de leerling nog geen school bezoekt: 
zorgstructuur onvoldoende effect na 

tenminste een half jaar lang ondersteuning door zorg - of 
hulpverleningsinstanties, 

of - bij primair onderwijs: onvoldoende effect na tenminste een 
half jaar lang extra zorg vanuit de zorgstructuur van het 
regulier onderwijs en eventueel met ondersteuning door 
zorg- of hulpverleningsinstanties. 

Bij een kind ouder dan 8 jaar, is een stoornis in de 
spraakproductie geen bepalende factor meer. Het 
kind van 8 jaar en ouder moet een achterstand van > 
-1.5 SD hebben op twee van de drie andere componen
ten. Ook hier wegen stoornissen in de pragmatiek 
niet mee. 

ESM- kinderen 
Doelgroep ESM-onderwijs 
Voordat de nieuwe indicatiecriteria ingevoerd wer
den, had elke school haar eigen Commissie van 
Onderzoek en haar eigen toelatingsbeleid. Als gevolg 
daarvan varieerde de populatie op de verschillende 
scholen. Uniform uitgangspunt was dat het onder
wijs bedoeld was voor kinderen met ernstige spraak-
en/of taalproblemen. Zo ernstig, dat er onderwijsbe-
perkingen en/of sociaal-emotionele problemen waren. 

Dit betekende voor "De Skelp" dat het grootste 
gedeelte van de leerlingenpopulatie bestond uit kin
deren met - in ieder geval bij toelating - een gemid
delde intelligentie en een discrepantie tussen de ver
bale en de nonverbale ontwikkeling. In de literatuur 
spreekt men in dergelijke gevallen over kinderen met 
een specifieke taalontwikkelingsstoornis. 

De vanaf }i maart 2003 
landelijk geldende 
indicatiecriteria 

Een misverstand: 
De zes hypotheses van 

Bishop over mogelijke oor
zaken van taalstoornissen 

werden gezien als een 
beschrijving van 

kenmerken of symptomen 
en als zodanig gebruikt 

als basis voor de huidige 
componenten 
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Een groot aantal 
kinderen met ernstige 
specifieke taalstoor
nissen kan volgens de 
huidige criteria niet 
toegelaten worden op 
cluster-2 scholen 

Ook kinderen met secundaire taalproblematiek o.a. 
als gevolg van schisis, aan autisme verwante stoor
nissen (ASS), een aantal syndromen en - bij uitzonde
ring - jonge kinderen met een lager dan gemiddelde 
intelligentie werden toegelaten als de communicatie
ve problematiek op de voorgrond stond. 

Een van de problemen rond de huidige indicatiecrite-
ria is dat een groot aantal kinderen met ernstige speci
fieke taalstoornissen volgens de huidige criteria niet 
toegelaten kan worden op cluster-2 scholen en bij 
strikte toepassing op een ander type school terecht zal 
komen. Helaas krijgen deze kinderen - vooralsnog -
ook geen ambulante begeleiding vanuit de 
spraak/taalscholen, want geen indicatie betekent geen 
rugzakje en dus geen AB. Aangezien op de basisschool 
over het algemeen onvoldoende specifieke expertise 
aangaande taalontwikkelingsproblematiek aanwezig 
is, is het gevaar groot dat de bestaande problemen niet 
verholpen zullen worden of zelfs verergeren. Dit kan 
negatieve gevolgen hebben voor de cognitieve en soci-
aal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen. 

In het vervolg van dit artikel zal met name aandacht 
besteed worden aan de indicatieproblemen rond kin
deren met ernstige specifieke taalproblemen. 
Auteurs vinden dat in ieder geval deze groep binnen 
de criteria zou moeten vallen. 

Dat wil niet overigens niet zeggen dat deze kinderen 
de enige zijn die de dupe worden van onjuistheden in 
de criteria. Wel voert het op deze plaats te ver om alle 
probleemgevallen te beschrijven. 

Kenmerken van een specifieke taalstoornis 
Een specifieke (of primaire) taalstoornis is een taal
stoornis die niet aantoonbaar het gevolg is van een 
andere primaire stoornis, bijvoorbeeld in de intelli
gentie, in het gehoor of in het neurologisch functio
neren. Ook taalproblemen als gevolg van sociaal-
emotionele of gedragsproblemen of van ernstige ver
waarlozing worden niet als primair beschouwd. 
Bovendien mag er geen sprake zijn van een anato
misch defect van de spraakorganen (Stark & Tallal, 
1981). Daarnaast moet er sprake zijn van een discre
pantie tussen de non-verbale en de verbale mogelijk
heden (Conti-Ramsden & Botting, 1999, Stark en 
Tallal, 1981). Om te kunnen bepalen bij welke kinde
ren sprake is van een specifiek taalprobleem (in de 
literatuur Specific Language Impairment (SLI) 
genoemd) moet gekeken worden naar de kenmerken 
van deze stoornis. In de literatuur vinden we daar
over o.a. het volgende: 

Sommige kinderen hebben voornamelijk ernstige 
begripsstoornissen, anderen hebben voornamelijk pro
blemen met de productie. In dat geval liggen de moei
lijkheden met name op het gebied van de syntaxis 
en/of de fonologie. Het kan ook zijn dat deze gebieden 
relatiefin tact zijn, maar dat er problemen zijn op het 
gebied van inhoud en gebruik van taal. (Bishop '98) 

Grofweg kun je SLI kinderen in twee groepen verde
len. Er zijn kinderen bij wie de grootste problemen 
liggen op het gebied van de taalvorm (syntaxis en 
fonologie) en er zijn kinderen bij wie de grootste 
beperkingen liggen op het terrein van taalinhoud en 
- gebruik (semantiek en pragmatiek). (Bishop & 
Rosenbloom '87 en Rapin & Allen '83) 

SLI wordt sterk geassocieerd met morfo-syntactische 
problemen. Met name het begrip en de productie van 
grammaticale morfemen. Ook fonologische en lexica
leproblemen komen vaak voor. Pragmatische stoor
nissen zouden gezien kunnen worden als gevolg van 
de problemen in de taalvorm, hoewel er ook weten
schappers zijn die deze problematiek als een op zich
zelf staande stoornis zien (De long '99). 

Uit bovenstaande blijkt dat de problemen van de 
groep kinderen met specifieke taalproblemen niet 
uniform zijn. Verschillende taalvelden kunnen in 
meer of mindere mate gestoord zijn. 
Gesproken wordt over begripsproblemen, fonologi
sche, lexicale, morfo-syntactische en pragmatische 
problematiek. 

Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd om 
de groep kinderen met spraak-en/ of taalproblemen 
in subgroepen onder te brengen (bijv: Rapin & Allen 
1987, Rapin 1999, Bishop 1994, Conti-Ramsden & 
Botting 1999). 
Dit blijkt geen eenvoudige opgave te zijn. Men kan 
zich zelfs afvragen of een indeling in subtypen 
mogelijk is. Het gevaar van een al te rigide indeling 
in subgroepen is dat kinderen die niet in deze groe
pen onder te brengen zijn, wel degelijk ernstige 
spraak- en/of taalproblemen kunnen hebben. 

Knelpunten en gevolgen 
Hieronder volgt een aantal knelpunten rond de 
indicatie van kinderen met ernstige specifieke taal
problemen. Sommige worden geïllustreerd met 
voorbeelden van kinderen die, zonder gebruik te 
maken van de Beredeneerde Afwijking niet geïndi
ceerd zullen worden, hoewel er wel sprake is van 
ernstige communicatieve problematiek. Het gaat 
om kinderen die volgens de auteurs absoluut bin
nen de toelatingscriteria zouden moeten vallen. 
De genoemde voorbeelden staan niet op zich, maar 
vertegenwoordigen een grotere groep. 

Als geheugensteuntje nogmaals de componenten: 
Cl - Spraakproductie 
C2 - Spraakperceptie 
C3 - Grammaticale kennisontwikkeling 
C4 - Lexicaal-semantische ontwikkeling 

1. Het onderscheid tussen spraak en taal ontbreekt 
in de criteria. Onder de componenten Cl en C2 wordt 
alles "spraak" genoemd, terwijl de onderliggende 
oorzaak van een probleem in de verstaanbaarheid 
kan verschillen. 
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Een kind kan uitspraakproblemen hebben als gevolg 

van een niet goed functionerende mondmotoriek, bij

voorbeeld in het geval van schisis of dysarthrie. Ook 

spastische kinderen zullen problemen hebben met de 

motoriek van het spreken. Zij hoeven echter geen 

taalstoornis te hebben. 

sprake van pragmatische problematiek die niet lijkt 

voort te komen uit de morfo-syntactische beperkin

gen. Dit weegt echter bij het bepalen van de ernst 

van de stoornis niet mee. 

Bovenstaande geldt eveneens voor onderstaand voor

beeld (meisje: 9;ii). 

In het geval van ui tspraakproblemen veroorzaakt 

door een taalstoornis is er sprake van een fonolo

gisch probleem. Bij kinderen met fonologische stoor

nissen hoeft geen sprake te zijn van een motorisch 

probleem, al kunnen beide problemen wel samen 

voorkomen. 

Kinderen met fonologische problemen kunnen de 
klanken motorisch wel vormen, maar hebben proble

men met de plaatsing van klanken in woorden. 

Dit gaat vaak samen met andere taalproblemen 

(De Jong '99) . 

Het is van belang om bovenstaand onderscheid te 

maken, omdat het bij fonologische stoornissen gaat 

om taals toornissen en bij ar t iculat iestoornissen 

niet. Dit speelt een grote rol bij de bepaling van de 

prognose van het probleem. Bij kinderen die op 

jonge leeftijd grote fonologische problemen hebben, 

blijkt vaak ook sprake te zijn van morfo-syntacti

sche problematiek. Daarnaast u i ten fonologische 

problemen zich op latere leeftijd vaak in leesproble

men, hoewel de hoorbare symptomen dan opgelost 

zijn. (Catts e.a. 2002). 

2. Een stoornis op het gebied van één van de 
componenten is niet voldoende om te voldoen 
aan de criteria. Hierbij is niet van belang op welk 
gebied deze stoornis optreedt en hoe ernstig deze is. 
Dit geldt zowel voor kinderen jonger dan 8 als voor 
kinderen ouder dan 8. 

Voorbeeld i ; Vertellen over de sportdag 

Bij één hardrennen was ik de snelste 
Keurig! 

Weet niet wat, wat voor tijd 
enne andere, een kleine stukje, achter eh ... de ... 
school, 
Hmm, hm 

inne gras waar eh gymnastiek je altijd, 
O ja, ik weet waar je bedoelt 

niet altijd, daarachter 
enne daar eh een klein stukje eh rennen 
Maar eh andere bij 't zandbak ... 

Deze jongen (8;9) is een voorbeeld van een kind 

ouder dan 8 dat - ten onrechte - geen indicatie krijgt 

zonder gebruik te maken van de BA. Dit omdat er 

"slechts" op één component voldoende ernstige pro

blemen zijn. 

Bij dit kind is sprake van ernstige morfo-syntactische 

problemen (C3). Ook zijn er problemen op de compo

nenten 2 en 4, maar die zijn < -1,5 SD. Daarnaast is er 

Voorbeeld 2: Navertellen van een voorgelezen verhaaltje 

Uh... koning Bobbeltje hee... hebt een klein, klein 
kindje gekregen. 
Uh.. enne moest uh zij uh... nee uh hij een band uh 
nodig en de monteur die kan niet, want die heefte 
zo kleine bante niet 

Toen ging uh koning Bobbel, Bobbel uh naar de 

tuinman om uh een kruiwagenwiel te halen 
Mm... en 't uh, en de tuinman zei: ik kan niet, ik 

moet uh de kruiwagen wel nodig, maa één week. 
en dan uh... dan denkt koning Bobbel heel goed na 
en de ... toen, toen zei de minister: een fietseband? 
maa, nee, zo lijkt ie wel te dun! 

enne hoete, enne bandepetje?... autopedje...band 
En... en dan is het feest 

Om voor toelating in aanmerking te komen is ook het 

hebben van ernstige problemen op alleen de compo

nent spraakproductie (Ci) onvoldoende. 

Pragmatische problemen 

wegen bij het bepalen 

van de ernst van de 

stoornis niet mee 
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Voorbeeld 3: Aanvulzinnen uit de TvK 

Hier zie je ... man met kauw haa en een meouw 
met at haa 
(man met kaal haar en een 

mevrouw met zwart haar) 

Een kind dat op de 
leeftijd van 7.9 jaar, 
afgaande op de huidige 
indicatiecriteria, niet in 
aanmerking komt voor 
plaatsing, krijgt vreemd 
genoeg drie maanden 
later (gelukkig) wel een 
indicatie 

Zij heeft... 

Ik denk dat.. 

Hier wordt... 

De beer is ... 

de oto 00 de boemen etet 
(de foto voor de bloemen gezet) 
het meitje de jonne een patje 
aat ete 
(het meisje de jongen een pakje 
gaat geven) 
Joté too tee eop 
(Jose door Kees geholpen) 
it en de neut it at 
(is wit en de neus is zwart) 

De jongen (6;5) uit bovenstaand voorbeeld heeft ern

stige fonologische problemen (Cl). Ook is er sprake 

van taalbegripsproblemen, maar die zijn kleiner dan -

1,5 SD. Als gevolg van het "onverstaanbaar" spreken 

was er sprake van grote sociaal-emotionele proble

matiek. Dit kind had grote spreekangst en heeft op de 

basisschool anderhalf jaar lang nauwelijks gespro

ken. De juf vond hem "erg verlegen". De logopedische 

therapie die 2 jaar lang 2 keer per week plaatsvond, 

bleef zonder noemenswaardig resultaat. 

Voor cluster-2 zou hij zonder gebruik te maken van 

de BA geen indicatie krijgen, omdat er slechts proble

men zijn op één component. 

3. Bij kinderen jonger dan 8 moet er altijd een 
stoornis in de spraakproductie aanwezig zijn. 
Als dit niet zo is, krijgt het kind - ongeacht de 
overige problematiek - in principe geen indicatie. 

Toch blijkt uit de literatuur dat grammaticale stoor

nissen wel samen kunnen gaan met fonologische en 

praxisstoornissen, maar dat dat niet altijd het geval 

is: "The grammatical symptoms may be accompanied 

by fonological or praxic symptoms" (De Jong '99) 

Ook onderstaand voorbeeld toont aan dat er wel 

degelijk sprake kan zijn van ernstige specifieke taai-

problematiek als er geen of lichte uitspraakproble

men zijn. 

Voorbeeld 4: Gesprekje over het weekend 

Wat moest je dan nog doen? 

Sturen! 
Alleen sturen? 

Ja! En ik een keer op een bak rijden. 
Toen ikke gas indrukken. 

Toen ikke hard vooruit kome 
Hoe hard ging je toen? 

Aardig hard 

Toen ikke de trekker ook zomaar inhale. 
Die harder als mij eerst zijn 
Die helemaal niet voor mij lopen. 

Deze jongen (j-,6) is een voorbeeld van een kind jon
ger dan 8 met ernstige morfo-syntactische problemen 
(C3). Er zijn geen problemen op het gebied van de 
spraakproductie (Cl). De andere 2 componenten laten 
lichte tot matige problemen zien. Ondanks een gerin
ge communicatieve redzaamheid en een onderwijsbe-
perking is dit kind - zonder gebruik te maken van de 
B.A. - niet toelaatbaar. 

Voorbeeld 5: Tak verteltaak 

Die man koopt betat 
En toen eh 

Gingen ze naar een mevrouw daar kan je ook ijsjes 
kopen 

En toen stopte hij in de mond 
En toen staat hij gewoon 
En toen had hij het op 
En toen eh 
Gooit hij het zo weg 
En het meisje heeft een ballon 
En toen ging ze schreeuwen 
Want ze heeft bijna gevald 
over die eh 
Wat er in zat 

Ook dit meisje wordt niet vanzelfsprekend geïndi

ceerd, omdat haar problemen op de component 

spraakproductie (Cl) niet ernstig genoeg zijn. Dit 

ondanks het feit dat er naast problemen op het 

gebied van de morfo-syntaxis, de woordenschat en de 

pragmatiek, ernstige taaibegripsproblemen zijn en de 

prognose in het geval van receptieve problematiek 

meestal slecht te noemen is. 

4- Hoewel bij kinderen jonger dan 8 jaar het aan
wezig zijn van een spraakproductiestoornis (Cl) 
bepalend is voor toelating, weegt component Cl voor 
de stoornisbepaling van kinderen ouder dan 8 jaar 
in het geheel niet meer mee. 

Onderstaand voorbeeld illustreert de vreemde conse
quenties die dat kan hebben: 

Voorbeeld 6: Vertellen over een bezoekje aan de kermis 

In de botsauto's? 

Nee, dat is iets anders, (misverstand) 

Ik heb in zo'n cowboys, zo, zo (maakt gebaar erbij 
met handen) 

Het was duizelig, ik. 

Ik had niet hoogstevreest. 

Nee, nou dat heb ik wel hoor! 

En die heel gevaarlijke was, moet je mee schieten. 

Dan moest je op de bot schieten, dat was een neppe, 

een robot. 

Hij was uit eikoor geknald. 

Ik was ook uit elkaar geschiet. 

Dan moest je zo'n groot botje, op schieten. 
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Vraagtekens bij de indicatiecriteria ESM 

Dit meisje (8;4) werd in oktober 2003 op de leeftijd 

van 7;9 aangemeld bij de betreffende Cvl. Op dat 

moment zou ze geen indicatie hebben gekregen, 

omdat er geen sprake was van een stoornis op de 

component Spraakproductie. Dit wetende werd de 

ouders geadviseerd het kind na haar achtste verjaar

dag - drie maanden later - opnieuw aan te melden, 

omdat de kans op een indicatie dan wel aanwezig 

zou zijn. Dezelfde onderzoeksgegevens konden 

gebruikt worden, omdat die gegevens gelden. 

Een kind dat op de leeftijd van 7;9 jaar, afgaande op 

de huidige indicatiecriteria, niet in aanmerking komt 

voor plaatsing, krijgt vreemd genoeg drie maanden 

later (gelukkig) wel een indicatie. 

5- Kinderen die problemen hebben met het functio
neel gebruiken van taal krijgen in principe geen 
indicatie. Het gaat om problemen op het gebied van 
de pragmatiek, op zinoverstijgend niveau. 

Deze kinderen zijn meestal al wat ouder. Ze scoren 

taaltechnisch, mogelijk als gevolg van jarenlange 

therapie soms zelfs boven de vereiste testscores, maar 

blijven problemen houden met het begrijpen van en 

het actief deelnemen aan een gesprek. Met name het 

geven van uitleg en het vertellen van verhalen levert 

grote problemen op. 

Het is onjuist dat een in de huidige criteria de proble

men op het gebied van de pragmatiek bij het vast

stellen van de stoornis niet meewegen. Naar het 

schijnt is er een afspraak dat pragmatische proble

men ondergebracht zouden kunnen worden in de 

lexicaal-semantische component, maar dit is noch in 

de wettekst, noch in de toelichting daarop terug te 

vinden. 

Wel vinden we onder het kopje "Onderwijsbeperking" 

het i tem "zeer geringe communicatieve redzaam

heid" hetgeen in feite als een consequentie van o.a. 

pragmatische problemen gezien kan worden. Dit item 

wordt echter niet door de logopedist / linguïst beoor

deeld, maar door de leerkracht. 

6. Als een kind op meerdere componenten uitvalt 
maar deze uitval is volgens de criteria niet ernstig 
genoeg, krijgt het, zonder gebruik te maken van de 
BA, geen indicatie. Dit terwijl deze "som der delen" 
voor ernstige problemen kan zorgen. 

7. Als kritisch gekeken wordt naar de componenten 
valt op dat deze - als gevolg van de onjuiste inter
pretatie van Bishop '91 - vreemd zijn samengesteld. 

Een stoornis ten aanzien van de spraak wordt ver

deeld onder twee componenten, te weten (Cl) en (C2), 

terwijl stoornissen in de zinsproductie, het zinsbe

grip, de productie en het begrip van morfologische 

regels allemaal samen vallen onder de component C3. 

Een kind dat uitvalt op component C3 kan dus stoor

nissen hebben in verschillende taaidomeinen en toch 

slechts negatief scoren op 1 component. Dit terwijl 

een stoornis op één component nooit voldoende kan 
zijn voor toelating. 

En tot slot... 
Tot slot zitten er nog vele andere haken en ogen aan 

de criteria. Hieronder volgt een selectie: 

• De voor handen zijnde testbatterij is ontoereikend. 

Het is bekend dat er voor het testen van sommige 

componenten geen testen voor handen zijn. 

Daarnaast moet aan de betrouwbaarheid van sommi

ge veel gebruikte testen ernstig getwijfeld worden. 

• Voor ESM-kinderen is geen ondergrens voor het 

performale IQ vastgesteld. Het gevaar bestaat daarom 

dat er kinderen worden toegelaten waarvan men zich 

kan afvragen of ze in het SBO niet beter op hun 

plaats zouden zijn. 

Het feit dat er nu ook kinderen geplaatst worden met 

een performaal 10 dat ver beneden gemiddeld is, 

maakt de taak van de leerkracht aanzienlijk gecom

pliceerder, gezien het feit dat er ook kinderen met 

een gemiddelde en zelfs bovengemiddelde intelligen

tie in de groep aanwezig zijn. 

• Het is onjuist dat bij herindicatie dezelfde criteria 

worden gebruikt als bij indicatie. Kinderen die dank

zij het cluster-2 onderwijs - gelukkig - op de goede 

weg zijn, worden vergeleken met kinderen die nog 

toegelaten moeten worden. De problemen van reeds 

geplaatste kinderen zijn vaak nog steeds aanwezig, 

maar voldoen niet altijd meer aan de indicatiecrite

ria. De indruk wordt gewekt, dat hun problematiek 

voor het verkrijgen van een herindicatie nog even 

ernstig zou moeten zijn als bij toelating het geval 

was. 

N.B.: Het zou erg vreemd gevonden worden als 

iemand per direct uit het ziekenhuis ontslagen zou 

worden op het moment dat er enige verbetering in 

zijn of haar toestand is opgetreden... 

De kans is groot dat de ouders niet meer kunnen kie

zen voor verlenging van het ESM-onderwijs en met 

hun kind terug moeten naar een basisschool, terwijl 

het kind daar nog niet aan toe is. Het is niet vanzelf

sprekend dat het kind zonder de specifieke onder

steuning van dit type Speciaal Onderwijs ook vooruit 

blijft gaan. 

• Op dit moment wordt een heel aantal aangemelde 

kinderen toegelaten via de Beredeneerde Afwijking. 

Voor het REC Noord Nederland geldt dat er in de 

periode januari 2004 tot en met augustus 2004 40% 

Beredeneerde Afwijkingen zijn afgegeven. Dit komt 

min of meer overeen met de cijfers van andere RECs. 

In REC Holland-Flevoland was ging het zelfs om 49% 

van de dossiers. 

Het is onjuist dat bij 

herindicatie dezelfde 
criteria worden gebruikt 

als bij indicatie 
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Deze percentages zijn erg groot voor een middel dat 
alleen in uitzonderingsgevallen gebruikt zou moeten 
worden! 

Naarmate perifere logopedisten meer bekend zullen 

raken met de nieuwe indicatiecriteria zullen zij -

rekening houdend met de criteria - ouders vaker afra

den hun kinderen aan te melden. Dat betekent dat 

kinderen die op dit moment soms nog positief geïn

diceerd worden via de BA, in de toekomst bui ten 

beeld van de ESM-scholen zullen blijven. Dit terwijl 

zij in verband met hun problemen wel degelijk aan

gewezen zijn op dit type onderwijs. 

Het is naar onze stellige overtuiging in essentie 

onjuist dat kinderen met een ernstige specifieke taal

stoornis voor toelating afhankelijk zijn van het toe

kennen van een Beredeneerde Afwijking. Juist zij 

zouden - in geval van een onderwijsbeperking op de 

basisschool - zonder meer binnen de criteria moeten 

vallen. 

Conclusie 
Door het gebruik van de huidige criteria zullen veel 

kinderen, zonder gebruik te maken van een 

Beredeneerde Afwijking, geen indicatie krijgen voor 

cluster 2. 

Het gaat o.a. om kinderen die door taalwetenschap

pers gekenmerkt zouden worden als kinderen met 

een specifieke taalontwikkelings stoornis. 

Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de onjuiste 

samenstell ing en inhoud van de componenten en 

voor een ander deel door de weging daarvan. 

De groep kinderen bij wie sprake is van een ernstige 

specifieke taalproblematiek, maar die door gebruik 

te maken van de huidige criteria niet toegelaten zal 

worden, zal - zonder steun van ambulante begelei

ding - aangewezen zijn op het regulier basisonderwijs. 

Dit kan grote gevolgen hebben voor het verdere ver

loop van hun taalontwikkeling en hun cognitief en 

sociaal-emotioneel functioneren. 

Temeer omdat het een groep kinderen betreft die, als 

gevolg van hun taalproblemen, een groter risico op 

gedrags- en sociale problemen loopt dan kinderen 

zonder deze problematiek (Conti-Ramsden, 2000). 

Daarnaast zullen er meer SBO en wellicht zelfs ZML 

leerlingen op cluster-2 scholen geplaatst kunnen wor

den als gevolg van het ontbreken van een ondergrens 

voor het performale IQ. Dit zorgt voor een verschui

ving in de doelgroep van onze scholen. 

Het is daarom nodig de huidige criteria opnieuw 

onder de loep te nemen en ze zo te formuleren dat ze 

die kinderen kunnen selecteren waarvoor het ESM-

onderwijs bedoeld is. De Beredeneerde Afwijking 

hoeft dan alleen in het geval van uitzonderingen 

gebruikt te worden, zoals dat oorspronkelijk de 

bedoeling was. 
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GEHOORD EN GEZIEN 

WEL EEN ECHTE STOORNIS, 

GEEN PASSENDE RUGZAK 

Wim Belgraver, Voorzitter Cvl REC NN cluster 2 
Tussen 1973 en 2003 directeur van verschillende scholen voor bao sbo en so 

In de twee bijdragen die hierna volgen houden 

ouders en ambulant begeleiders een hartstochtelijk 

pleidooi om anders om te gaan met de indicatiecrite-

ria voor cluster 2. Ze hebben het grootste gelijk van 

de wereld, want door die criteria toe te passen wor

den grote groepen kinderen met een Autistisch 

Spectrum Stoornis (ASS) geschaad. 

Het betreft met name kinderen die tot 1 augustus 

2003 uitstekend begeleid werden binnen cluster 2. 

Op scholen voor Speciaal Onderwijs aan kinderen 

met Ernstige Spraak- en Taal Moeilijkheden (SO-ESM) 

konden kinderen toegelaten worden die in de com

municatie met anderen grote problemen vertoonden; 

tenmins te als die school ook een functie had toege

wezen gekregen als Centrum School voor kinderen 

met Autisme. Veel scholen voor SO-ESM hadden die 

functie, dan wel een steunpuntfunctie. Binnen die 

scholen werd het onderwijs op verschillende manie

ren ingericht voor deze kinderen. De ene school 

kende speciale "autiklassen" met een gespecialiseer

de leerkracht die ook collegiale consultatie verzorgde 

binnen de school. Op andere scholen zaten de kinde

ren met een ASS "gewoon" in een groep tussen ande

re kinderen. Mengvormen kwamen het meest voor. 

Vanuit die scholen gingen ambulant begeleiders, die 

doorgaans hun sporen binnen de ESM-school hadden 

verdiend naar het reguliere onderwijs om collega's 

daar met raad en daad bij te staan. In het Voortgezet 

Onderwijs (VO) hadden ze (meer dan in het basison

derwijs) regelmatig contact met de jongens en meis

jes die het betrof. Bovendien hielden deze ESM-scho-

len contact met de ouders. Tenslotte verzorgden deze 

scholen cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten ten 

behoeve van collega's, ouders en belangstellenden. 

Het ministerie bevorderde de integratie van die kin

deren binnen het reguliere onderwijs (ook voor 1-8-

'03) door aan het basisonderwijs per kind met een al 

dan niet opvallende handicap ongeveer 4 uur extra 

formatie per week toe te kennen. 

Door de komst van de wet op de Leerling Gebonden 

Financiering (LGF) mochten SO-ESM-scholen voor kin

deren met ESM van de ene op de andere dag die kin

deren niet meer als vanzelfsprekend toelaten. Ze 

moesten passen binnen de indicatiecriteria. In het 

achter ons liggende jaar is gebleken dat meer dan de 

helft van de kinderen met een ASS niet meer binnen 

het ESM-onderwijs geholpen mocht worden. Was hun 

probleem dan in de nacht van 31 juli op 1 augustus 

2003 verdwenen als een boze droom? Zeker niet, 

maar ze kregen geen indicatie (meer) omdat ze b.v. 

geen aantoonbare onderwijsbeperking hadden. In het 

verderop in dit blad gepubliceerde artikel van de 

ambulant begeleiders uit Arnhem staat hoe een 

onderwijsbeperking opgevat dient te worden. 

Uiteraard moest een stoornis in het autistisch spec

t rum zijn aangetoond. Dat bleek nooit een probleem. 

Maar ze moesten ook aan de spraaktaalcriteria vol

doen alsof het een kind met een "gewone" spraak-

taalstoornis betrof. De meeste kinderen met een ASS 

hebben echter nog nooit een logopedist ontmoet, laat 

s taan dat een probleem op een van spraaktaalcompo-

nenten van de indicatiecriteria voor ESM-onderwijs 

(Ai t / m A4 voor de ingewijden) kan worden aange

toond. Ook kan een onderwijsbeperking vaker niet 

dan wel worden aangetoond. De grootste groep kan 

ondanks de handicap redelijk tot goed meekomen. 

Binnen de groep kinderen met een ASS is de groep 

kinderen van het ASS type Asperger vaak bijzonder 

pienter, soms hoog begaafd. Toon daar maar eens een 

leerachterstand bij aan. Dat lukt je niet. Ze halen te 

goede cijfers voor technisch lezen, spelling, begrij

pend lezen en rekenen; in elk geval behoren zij zel

den tot de groep 10% zwakst scorende leerlingen van 

het VO. Het ministerie reageerde op de klachten uit 

het werkveld eind maart 2004 met een versoepeling 

van een deel van de criteria: ze hoeven "alleen nog 

maar" op component A-4 een stoornis te hebben van 

> -1? SD. De overige componenten A 1 t / m A3 mochten 

buiten beschouwing blijven, de onderwijsbeperking 

bleef bestaan, de verplichting om de stoornis aan te 

tonen (uiteraard) ook. 

In de praktijk heeft het maar weinig kinderen gebaat. 

Met de versoepelde criteria kreeg de tweede zoon uit 

het gezin waarover de ouders hierna schrijven van de 

commissie voor indicatiestelling, waar ik voorzitter 

van ben, geen indicatie. Hun bange vermoedens 

omtrent de uitkomst van het verzoek om een indica

tie voor hun jongste zoon, zijn uitgekomen. Ook voor 

hem krijgen zij geen positieve beschikking. De hinder 

die ik van het nemen van zo'n beslissing heb (en met 

mij mijn collega's uit elke Cvl, in vergelijkbare situ

aties) staat in geen verhouding tot de enorme last die 

ouders en begeleiders te verduren krijgen als zij voor 

hun kind niet de adequate hulp kunnen krijgen. 

Is cluster 4 (gedragsproblemen) dan geen optie? 

Soms, maar lang niet altijd. Bij niet alle kinderen is 

de zwaarte van de gedragsproblematiek zo evident 

dat daarvoor cluster 4 in beeld moet komen. 

De kinderen, leerkrachten en ouders zijn gebaat bij de 

hulp van een ambulant begeleider die kennis van 

zaken heeft van kinderen met een ASS. Die kennis is 

Door de komst van de wet 

op de Leerling Gebonden 

Financiering (LGF) mochten 

SO-ESM-scholen voor 

kinderen met ESM van 

de ene op de andere dag 

veel kinderen met ASS 

problematiek niet meer als 

vanzelfsprekend toelaten 

Binnen de groep kinderen 

met een ASS is de groep 

kinderen van het ASS type 

Asperger vaak bijzonder 

pienter, soms hoog 

begaafd. Toon daar maar 

eens een leerachterstand 

bij aan. Dat lukt je niet. 

Is cluster 4 

(gedragsproblemen) 

dan geen optie? Soms, 

maar lang niet altijd. 
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Een goede AB-er ben je zo 
maar niet; leren om te 
gaan met een kind met 
ASS is niet eenvoudig, een 
ander leren om te gaan 
met een kind met ASS is 
zeker zo moeilijk 

niet voorbehouden aan mensen uit cluster 2, al heb
ben die in de voorbije 15 jaar veel betekend voor kin
deren met ASS binnen de SO-scholen en in het regu
liere onderwijs. Vanuit cluster 3 en cluster 4 waar ook 
kinderen met ASS zitten was de Ambulante 
Begeleiding niet breed opgezet en doorgevoerd. Bij 
cluster 4 moeten ze die "overdracht" expertise nog 
opbouwen. Binnen de cluster 4 scholen weten ze 
doorgaans prima hoe ze met deze leerlingen om moe
ten gaan. 

Een goede AB-er ben je zo maar niet; leren om te gaan 
met een kind met ASS is niet eenvoudig, een ander 
leren om te gaan met een kind met ASS is zeker zo 
moeilijk. Ouders die bij cluster 2 geen hulpantwoord 
kregen nemen noodgedwongen de wijk naar cluster 

4. Als het kind al een indicatie krijgt is er voorlopig 
geen plekje binnen de scholen van cluster 4 en de 
dienst AB moet meestal nog worden opgebouwd. Een 
wachttijd van 1? tot 2 jaar is dan niet ongebruikelijk. 
De huidige criteria sluiten kinderen uit terwijl de cri
teria deze kinderen juist hadden moeten insluiten. 
Het is te hopen dat bij de evaluatie in het najaar deze 
verschrikkelijke fout er uit wordt gehaald. Van ver
schillende kanten worden voorstellen tot verbetering 
gedaan. De AB-ers uit Arnhem dragen in hun artikel 
een nuttig steentje bij. Het geluid van de ouders 
dringt hoop ik door tot de harten van beleidsmakers. 
Een Cvl kan over een periode van een jaar aan het 
ministerie duidelijk maken dat dit soort onverteerba
re beslissingen niet één keer maar een paar honderd 
keer genomen moest worden, met een bloedend hart. 

INGEZONDEN BRIEF AAN DE Cvl 

10 juni 2004 

Geachte Commissie voor Indicatiestelling, 

Wij vormen een gezin van vijf personen, waarvan er drie in het afgelopen jaar van het Riagg een diagnose 
uit het autistisch spectrum hebben gekregen. Albert, de vader, kreeg het etiket "syndroom van Asperger" 
onze beide zonen kregen dat van "PDD-NOS". Onze dochter zit tussen hen ingeklemd, zowel wat geboorte
jaar betreft als figuurlijk. Onze jongste zoon, Jonathan, degene waar het hier om gaat, lijkt in heel zijn den
ken, doen en laten zozeer op zijn vader, dat er praktisch gesproken van dezelfde zware handicap sprake is. 
Gelukkig is er bij ons (in ieder geval bij de vier personen waarvan dat gemeten is) sprake van een tamelijk 
hoge intelligentie. Dit levert bij niet-gezinsleden echter keer op keer het misverstand op, dat die intelligen
tie de problemen compenseert. Zo op het oog is dat ook het geval. De schoolcijfers zijn over het algemeen 
niet slecht, het betreffende kind gaat zelfs meestal weer over, zij het dat dat soms met een hoop gedoe 
gepaard moet gaan (voor Jonathan was dat het geval bij de overgang van groep 2 naar groep 3). 
Wat over het hoofd gezien wordt, is dat er dank zij de bovengenoemde intelligentie sprake is van een zeker 
niet klein potentieel, wat echter in het geheel niet aangesproken wordt, omdat het •overschot aan intelli
gentie bijna volledig verbruikt wordt door intensieve en energievretende pogingen om zich te handhaven 
in de omringende (school)wereld. Dit leidt tot een - voor buitenstaanders (helaas) niet bepaald opvallende 
- vertraging in de ontwikkeling. Die vertraging is deels te compenseren door adequate begeleiding. Als 
iemand je uitlegt hoe bepaalde processen werken (bijvoorbeeld sociale of organisatorische), leer je ze snel
ler dan wanneer dat alleen via de weg van schade en schande moet gebeuren. Dit geldt te meer omdat 
mensen met een autistische stoornis dingen veel minder •gevoelsmatig'maar veeleer 'cognitief' leren. 
Daarnaast geldt dat de omgang met personen met een autistische stoornis en het uitleggen aan en stimu
leren van die personen een zekere deskundigheid vraagt die 'gewone'mensen normaliter niet hebben. 
Anders dan men wel denkt, werkt intelligentie voor de 'autist in dit geval haast negatief. Bij een zwakzin
nige autist is het misschien een haast onmogelijke klus om er goed mee om te gaan, maar je merkt het 
meteen wanneer je iets echt fout doet (en dat doe je vaak vrij makkelijk). Bij een intelligente autistiforme 
persoon krijg je heel vaak geen enkele echt duidelijke reactie. Hij snapt je niet, maar hij weet zelf niet dat 
hij je niet snapt en zal dus denken dat hij je wel snapt, want dat wil je van hem. Je biedt hem aan om met 
vragen te komen of aan te geven wanneer hij hulp nodig heeft, maar hij komt niet. Je laat een proefwerk 
maken en hij heeft sommige vragen helemaal fout, maar je komt er haast niet achter wat er nu fout ging: 
het leren; het niet begrijpen wat er precies gevraagd werd; afgeleid door het voor anderen onopvallende 
wiebelen van die jongen rechtsvoor in klas? Oog krijgen voor dat soort dingen is ook voor goedwillende 
leerkrachten een heel moeilijke klus, vooral omdat zij zo weinig respons krijgen van de persoon in kwestie. 
Wat eerst werkte, of wat bij een ander werkte, kan om onverklaarbare redenen averechts werken. 
Daarvoor heeft de leerkracht iemand nodig die én de betreffende leerling kent én veel verstand heeft van 
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autisme én veel verstand heeft van het onderwijs en van wat 

daarin mogelijk en haalbaar is. 

Wij zouden voor onze zoon Jonathan graag gelijktijdig twee wegen bewandelen. De ene 

weg is die via een 'persoonlijke coach', aan te vragen via het persoonsgebonden budget. 

Deze coach kan hopelijk, als Jonathan hem toegewezen krijgt (misschien denkt men bij 

die indicatiecommissie wel net als zoveel andere mensen dat intelligentie alle gaten 

dicht), Jonathan helpen op zijn dwaaltocht in de grote wereld. 

De andere weg is die via de ambulante begeleider. 

Wij kloppen bij u aan voor die ambulante begeleider. De specifieke kwaliteit van een 

ambulante begeleider is dat hij (of zij) zowel verstand heeft van de autistische stoornis 

als van het onderwijs. Ook de betreffende leerling spreekt hij geregeld, zodat hij zijn 

adviezen niet alleen hoeft te baseren op zijn algemene kennis op beide terreinen, maar 

die ook kan modelleren naar de leerling. 

Eenjaar, en helaas maar één jaar, hebben wij gebruik mogen maken van ambulante 

begeleiding voor onze oudste zoon. Wij hebben toen gemerkt, dat het een wereld van 

verschil maakt of leerkrachten van ons als ouders, en misschien ook wel zelfstandig via 

boekjes, informatie krijgen over autisme in het algemeen en de specifieke behoeften van 

ons autistische kind in het bijzonder, of dat zij die informatie - veel duidelijker en begrij

pelijker, en veel praktischer toepasbaar - krijgen van een ambulante begeleider die ons 

kind kent en ziet waar het struikelt in het onderwijs. Wat een rust daalde neer in ons 

gezin, wat bloeide onze oudste zoon op, wat werden zijn schoolprestaties veel beter. 

Eindelijk waren er enkele leerkrachten die ergens wel begrepen wat er in hem omging, 

zij het nog met mate en fragiel. Volgend jaar heeft hij geen ambulante begeleider meer, 

door het oordeel van een indicatiecommissie, en wél grotendeels nieuwe leerkrachten en 

een nieuwe mentor, die hem noch zijn autistische probleem kennen. De indicatiecommis

sie is dermate stellig in haar oordeel, dat wij er geen vertrouwen in hebben hier met enig 

succes bezwaar tegen aan te kunnen tekenen. Wij houden echter ons hart vast. 

Waarom durven wij dan toch ambulante begeleiding aan te vragen voor onze jongste zoon? 

Omdat wij uit vele jaren eigen ervaring en uit ervaring met onze kinderen weten, dat autis

me gepaard met intelligentie zó 'onzichtbaar' is, zó onbegrijpelijk, zó buiten alle verwachtin

gen die mensen van autisten in het algemeen hebben en zó buiten alle verwachtingen die 

mensen van deze persoon in het bijzonder - waarvan zij het autisme niet zien - hebben, dat 

zelfs een goedbedoelende en meelevende leerkracht om de haverklap de plank misslaat als het om de begelei

ding van de betreffende autist gaat. Wij als ouders kunnen de leerkrachten die subtiele signalen niet aanwij

zen die bij de leerkrachten de ogen openen. Dat is ons in al die jaren hardhandig gebleken; wij zijn te betrok 

ken en te weinig ingevoerd in de specifieke kanten van het onderwijs. Dat kan alleen iemand die afstand heeft 

en kan houden en die beide kanten - het autisme en het onderwijs - voldoende kent. 

Zelfportret van Jonathan 

Onze zoon Jonathan heeft nog een hele toekomst voor zich. Nu gaat zijn schoolloopbaan nog zonder grote 

brokken, maar hoe lang dat nog zo kan duren, weet geen mens. Ergens in de komende jaren gaat het ech

ter zeker fout. Wij kunnen wachten tot de problemen op school te groot worden om hanteerbaar te zijn 

voor de school. Wij kunnen ook de leerkrachten leren zoom te gaan met Jonathan, dat zijn schoolloop

baan geen tijdverdrijf zal zijn voor een middelmatig presterende leerling, maar een heel zinnige voorop

leiding voor iemand die capaciteiten heeft. Daarvoor is een deskundige nodig, een ambulante begeleider. 

Jonathans 'persoonlijke coach'zal hem hopelijk leren om die op school ontwikkelde capaciteiten - waar

schijnlijk in een aangepaste werkomgeving - nuttig in te zetten voor de maatschappij. Dat levert de maat

schappij uiteindelijk vele malen meer op, dan wat het kost om nu die begeleiders te betalen. En dan nog, 

in deze tijden van adaptief onderwijs moet het toch mogelijk zijn dat ook Jonathan het onderwijs krijgt 

dat bij hem past? Mogen wij u vragen daaraan mee te werken? 

Met vriendelijke groet 

Albert en Annelies Kneepkens 
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HET IS DE COMMUNICATIE DIE TELTI 
(gevolgen van de huidige indicatiecriteria ASS cluster 2) 

Samenvatting 

Binnen de Dienst Ambulante Begeleiding SEC, onder
deel van de Stichting Educatie in Communicatie in 
Arnhem, zijn we ook dit schooljaar druk bezig om onze 
leerlingen te laten indiceren voor cluster 2. De gestelde 
indicatiecriteria cluster 2 voor ASS maken het bijna 
onmogelijk om leerlingen met ASS binnen cluster 2 te 
plaatsen. Hier willen wij in dit artikel aandacht aan 
geven. We willen onze bedenkingen en onze kantteke
ningen plaatsen bij de indicatiecriteria die voor cluster 
2 voor leerlingen met ASS zijn opgesteld. 

Wie zijn wij? 

Stichting Educatie in Communicatie (SEC) is geves
tigd in Arnhem en biedt onderwijs en begeleiding op 
algemeen bijzondere grondslag aan leerlingen met 
auditieve en/of communicatieve beperkingen. SEC 
beheert de Dr. P.C.M. Bosschool voor speciaal 
basisonderwijs en De Stijgbeugel voor voortgezet spe
ciaal onderwijs en een Dienst Ambulante Begeleiding. 
De Dienst Ambulante Begeleiding werkt voor leerlin
gen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs bin
nen het gebied in de driehoek Apeldoorn-Aalten-Tiel 
met als standplaats Arnhem. 
De Dienst Ambulante Begeleiding van SEC geeft in het 
schooljaar (2004-2005) begeleiding aan 215 leerlingen. 

Al een jaar of 10 is er naast de slechthorenden en de 
leerlingen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden 
een 3e doelgroep bijgekomen, namelijk de leerlingen 
binnen het autistisch spectrum met een stoornis pri
mair in de communicatie. Een jaar of 5 geleden is er 
door de Stichting een beleidsnota opgesteld voor leer
lingen met ASS. En ook binnen de twee scholen en de 

Dienst Ambulante Begeleiding zijn werkgroepen ASS 
opgezet. Onze wijze van aanpassen van de communi
catie (visualisaties), het verhelderen van taal, leerstof 
en communicatie en het toegankelijk maken van de 
leerstof vormden de basis voor de opvang van de 3e 
doelgroep. 

Indicatiecriteria leerlingen met ASS 
voor cluster 2 

De overheid heeft voor de 4 clusters, binnen de LGF 
indicatie, criteria opgesteld. Die criteria zijn als het 
ware een toegangspoort om voor een indicatie en een 
rugzak in aanmerking te komen. 
Een onafhankelijke commissie (Commissie voor de 
Indicatiestelling, CVI) beoordeelt of een kind al dan 
niet in aanmerking komt voor een rugzakje. 

Hieronder volgen de indicatiecriteria voor de leerlin
gen met ASS in cluster 2: 

1. De stoornis moet vastgesteld worden met behulp 
van de DSM-4 classificatie waarbij de verbale com
municatieve beperking op de voorgrond staat blij
kend uit de score die de uitval meet op de lexicaal 
semantische kennisontwikkeling. De uitval op de 
lexicaal semantische kennisontwikkeling moet 
ernstig zijn. (-1,5 sd onder het gemiddelde) 

2. Er is sprake van een ernstige structurele beperking 
in de onderwijsparticipatie die blijkt uit: of een 
leerachterstand, of het ontbreken van algemene 
leervoorwaarden of een zeer geringe communica
tieve zelfredzaamheid. 

3. Daarnaast moet de zorg vanuit het reguliere 
onderwijs onvoldoende effect hebben gesorteerd of 
zal kunnen sorteren, dan wel moet duidelijk zijn 
dat deelname aan het reguliere onderwijs met de 
reguliere zorg niet mogelijk is. 

Onze bedenkingen m.b.t. tot 
de indicatiecriteria 

Onze ervaring binnen de Dienst Ambulante 
Begeleiding met de bovenstaande criteria is dat er 
rondom de leerlingen met ASS vooral gekeken wordt 
naar het logopedische onderzoek dat de uitval meet 
op de lexicaal semantische kennisontwikkeling (pro
blemen met betrekking tot de woordenschat, het 
vinden van woorden en het leggen van relaties tus
sen woorden en zinnen). 

Er bestaat weinig aandacht voor de communicatieve 
stoornis als geheel. Hier maken wij ernstige bezwa
ren tegen. 
Onze bedenkingen en kanttekeningen t.a.v. het 
logopedische onderzoek zijn: 

• Probleem: Bij jongeren boven de 12 jaar is moeilijk 
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bewijs te vinden voor de aanwezigheid van een 
taalstoornis. 

Oorzaak: De logopedist kan voor de leerlingen tot 8 
jaar gebruik maken van de volgende logopedische 
toetsen de Schlichting, de Reynell, de TVK (taaltoets 
voor kinderen), TAK-toets (onderbouw) om inzicht te 
krijgen in de uitval in de lexicaal-semantische ken
nisontwikkeling. De TAK-toets voor de bovenbouw is 
te gebruiken voor leerlingen tot 12 jaar. 
Helaas bestaat er geen ( goede) logopedische 
toets/test voor jongeren boven de 12 jaar. De jongeren 
moeten toch getoetst worden en omdat er geen ande
re test beschikbaar is, wordt er gebruik gemaakt van 
de TAK-toets bovenbouw. Wij vinden dit onaanvaard
baar! 

Om leerlingen te kunnen toetsen aan de huidige cri
teria dienen er genormeerde, gestandaardiseerde tes
ten/toetsen voor alle leeftijden beschikbaar te zijn! 

• Probleem: De uitslagen van het onderzoek zijn 
vaak niet conform de verwachtingen die je hebt als 
je de leerling met ASS in de dagelijkse praktijk ziet 
(niet) communiceren. 

Oorzaak: Logopedisten zijn de deskundigen als het 
gaat om taal! Maar bij een onderzoek voor leerlingen 
met ASS is ook kennis, inzicht en deskundigheid 
nodig van ASS. 
Een testsituatie is heel overzichtelijk en gestructu
reerd. De meeste normaal begaafde leerlingen met 
ASS weten wat er van ze verwacht wordt en kunnen 
zich, over het algemeen, een voorstelling maken van 
de situatie. Het is een sociaal overzichtelijke situatie 
waarin het technische van de taal in de toets wordt 
gemeten. De testsituatie scoort echter niet het sociale 
taaibegrip. 
Met andere woorden is de logopedist in staat om het 
ï-op-i gesprek (de sociaal overzichtelijke situatie) te 
vertalen naar meer ingewikkelde communicatieve 
situaties? Te denken valt aan groepsgesprekken, dis
cussies, presentaties, beantwoorden van onvoorberei
de/onverwachte vragen, pauzes, klassenfeesten. Is de 
leerling dan ook nog in staat om adequaat te reage
ren op de ander, begrijpt hij dan wat de ander zegt 
(leggen van relaties tussen woorden en zinnen), gaat 
hij in op wat de ander zegt (wederkerigheid) of asso
cieert hij door op een bepaald woord? Wij betwijfelen 
dit ten zeerste! 
Tweede oorzaak: Het verbaal sterk zijn van een leer
ling met ASS kan een valkuil zijn. Een vlotte babbel, 
kunnen praten, taalgebruik hebben om te communi
ceren kunnen samengaan met ASS met een normale 
intelligentie, maar deze ogenschijnlijke vaardighe
den verbloemen vaak het tekort aan taaibegrip. In 
een gestructureerde, overzichtelijke testsituatie 
waarin de sociale codes vaak heel helder zijn, waar 
de volwassenen zorgen voor verduidelijking scoren 
de leerlingen vaak goed op de toetsen. Maar onze 
ervaring is dat ze in meer ingewikkelde sociale situ

aties (bijvoorbeeld in de klas met leeftijdsgenoten) 
waarin de sociale codes veel onduidelijker zijn, ze 
veel minder hoog scoren. Een kind met die vlotte 
babbel kan zich dan bijvoorbeeld helemaal gaan ver
liezen in zijn eigen verhaal of kan de ander steeds 
overrulen. Hij kan dan onvoldoende met zijn eigen 
taal uit de voeten. 
Wat testen we nu eigenlijk????? 

Of de leerling technisch in staat is om goede antwoor
den te geven op vragen of dat de woordenschat hoog 
is? Maar hoe zit het dan met het taaibegrip en gebruik 
als hij het moet toepassen in de communicatie en zelf
redzaamheid? Hoe zit het daarmee? 
Bij normaal begaafde mensen met autisme zien we 
vaak dat de formele en technische aspecten van de 
taal intact zijn. En dat is erg misleidend. Het is echter 
niet zo dat iemand die de technische aspecten van een 
taal goed beheerst ook goed kan communiceren. 
Communicatie is een sociaal gebeuren en bij het uit
wisselen van informatie spelen naast technische fac
toren ook sociale factoren een rol. Communicatie heeft 
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Informatie over de 
auteurs: 

Gerda Gorter werkt sinds 
1992 voor SEC als leer
kracht op de Stijgbeugel 
(VSO-afdelingj. In 1996 
heeft ze de opleiding 
autisme van de Fontys 
opleidingen in Tilburg 
gedaan. In 1998 heeft ze 
de overstap gemaakt naar 
de dienst ambulante 
begeleiding. Ze neemt zit
ting in een overkoepelen
de werkgroep ASS van de 
stichting. 

Carla van Vlieringen 
werkt sinds 2002 voor SEC 
als ambulant begeleider 
met de specialisatie autis
me. Ze is ook remedial 
teacher en heeft jaren
lang in het SBO begeleid. 

Drs. Jeroen Claassen werkt 
ook sinds 2002 voor SEC 
als ambulant begeleider 
met als specialisatie 
autisme. Daarnaast is hij 
ontwikkelingspsycholoog. 

Samen vormen ze de 
werkgroep ASS van de 
dienst ambulante begelei
ding van de Stichting 
Educatie in 
Communicatie. 

te maken met samenhang en sociale context (weder
kerigheid) en vormen een moeilijkheid voor leerlingen 
met ASS. Leerlingen met ASS begrijpen vaak onvol
doende de kracht van communicatie zoals hulp vragen, 
aandacht vragen, weigeren, opmerkingen maken, uit
drukken van gevoelens, informatie geven, overleggen. 
Ook begrijpen ze vaak niet dat communicatie meer te 
maken heeft met begrijpen wat niet gezegd wordt 
(verzwegen betekenissen)of figuurlijk gebruikt wordt. 
Bij verbaal sterke leerlingen met ASS zien we dat ze de 

woorden wel hebben, maar niet weten hoe ze die op 
een effectieve manier moeten overbrengen. 
Spreekdrang is iets anders dan communicatie. 
Bij spreekdrang is er sprake van tegen iemand spreken 
en communicatie is met iemand spreken. 
Leerlingen met ASS hebben moeite om de niet-verbale 
informatie te begrijpen; gebaren, ogen, intonatie, 

gezichtsuitdrukkingen, emoties herkennen, lichaams
houding interpreteren, expressie, humor, stemvolume, 
figuurlijk taalgebruik. De subtiele signalen van de niet-
verbale informatie wordt gemist waardoor de soepel
heid en de snelheid om een boodschap te begrijpen 
hen ontbreekt. 

Conclusie 

Communicatie is een ingewikkeld proces waarbij je 
moet denken aan o.a. aandacht voor de luisteraar, 
hanteren van gespreksregels, inhoud van de commu
nicatie, interpreteren/begrijpen en toepassen van 
niet-verbale informatie, functies van communicatie. 
Communicatie heeft niet alleen te maken met het 
sturen en het ontvangen van boodschappen maar 
ook of ze begrepen worden zoals ze zijn bedoeld. 

Met het bovenstaande hebben we aangegeven dat de 
semantiek (inhoud van de taal) samen met de gramma
tica de technische en formele aspecten van de taal zijn. 
De grootste problemen van de communicatie liggen in 
het gebruik van de taal, de sociale aspecten van de taal. 

Om de communicatie in beeld te krijgen zijn observa
tieverslagen van de betrokkenen; ouders, school, ambu
lant begeleider enz. heel belangrijk. Verder bestaan er 
scoringslijsten om de communicatie in beeld te krijgen. 
Deze dienen een belangrijke en centrale plek te krijgen 
in het hele proces van de indicatiestelling. 

Tot besluit 

Wij zijn van mening dat de pragmatiek, de niet-ver
bale communicatie, het figuurlijk taalgebruik, de ver
zwegen betekenissen zijn van zeer belangrijke onder
delen van het taalgebruik zijn. Deze aspecten zouden 
binnen de indicatiestelling ASS (cluster 2) centraal 
moeten staan en naar onze mening opgenomen moe
ten worden in de indicatiecriteria!. 

Het is de communicatie die telt! 

EXPERTMEETINGS VOOR NIEUWE 
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VOORSTELLEN CRITERIA 
Siméa heeft op 11 en 12 oktober twee expertmeetings 
laten organiseren. Tijdens deze meetings zijn door 
deskundigen voorstellen geformuleerd voor het wijzi
gen van indicatiecriteria. Op 16 december van dit jaar 
zullen onder andere de indicatiecriteria in de Tweede 
Kamer aan de orde komen. Het parlement bespreekt 
dan de evaluatie van het eerste jaar leerlinggebon-
den financiering. Siméa wil vóór die tijd met het 
Ministerie van OC&W en met de Landelijke 
Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI) gesproken 
hebben over de criteria. Mocht dit laatste niet het 
gewenste effect hebben gehad, dan kan Siméa vervol
gens rechtstreeks met politieke partijen in gesprek 

gaan over de indicatiecriteria. Al met al moet het 
ertoe leiden dat er in het schooljaar 2005/2006 min
der leerlingen via de zogenaamde Beredeneerde 
Afwijking worden geïndiceerd. Deze leerlingen zou
den eigenlijk via de officiële criteria een indicatie 
moeten krijgen, vindt Siméa. De thema's van de 
expertmeetings waren de ESM criteria inclusief de 
criteria voor leerlingen in het VSO en de meervoudig 
gehandicapten én de criteria voor leerlingen met een 
stoornis in het autistisch spectrum (ASS). 

Bureau AudCom 
info@audcom.nl en info@simea.nl 
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Gehoor krijgen!?! 
MET ALERT 1 UITGEFLITSTÜ 

Draadloos wek-/ waarschuwingssysteem 

DANAVOX 
Partners in Hearing Care 

Onopvallend, 
zonder flitsen 
de deurbel 
"horen" 

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 75 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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SLECHTHORENDE KINDEREN 
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Samenvatting 

Het meten van taaibegrip bij slechthorende kinderen met de Reynell Test 
voor Taaibegrip lijkt zonder meer niet goed mogelijk, omdat de items 
bestaan uit gesproken opdrachten en het begrip mede afhankelijk is van 
het goed kunnen verstaan van de opdracht. In dit artikel wordt een pro
cedure met gebarenondersteuning beschreven, op een manier die 'gren
zentesten' wordt genoemd. Deze testprocedure is toegepast bij leerlingen 
van de P.H. Burgerschool, een school in Amsterdam voor kinderen met 
verminderd gehoor. Uit de resultaten bleek dat slechthorende kinderen 
na het grenzentesten beter tot hun recht kwamen dan met de klassieke 
testprocedure. 

Inleiding 

Het vaststellen van de mate waarin een kind taal 
begrijpt kan lastig zijn als zo'n kind een auditieve 
handicap heeft. In dit artikel wordt de vraag beant
woord of de Reynell Test voor Taaibegrip, aangevuld 
met gebarenondersteuning, geschikt is om het taai
begrip te meten bij slechthorende kinderen. 
In de praktijk van de logopedist komen kinderen met 
allerlei taalproblemen, zowel specifiek als veroor
zaakt door andere factoren. Bij niet-specifieke taal
problemen richt de behandeling zich, indien moge
lijk, ook op het wegnemen of verminderen van die 
andere problematiek. In dit artikel richten we ons op 
slechthorendheid als oorzaak van een taalstoornis. 
Er wordt van uitgegaan dat slechthorendheid tot taal
problemen kan leiden. Goorhuis en Schaerlaekens 
U999. P36) onderscheiden zes kindgebonden factoren 
die een basis vormen voor een goede taalontwikke
ling: (1) het algemene leervermogen, (2) het leerver
mogen voor taal, (3) het vermogen tot luisteren, (4) 
het vermogen tot contact leggen met de omgeving, 
(5} motorische vaardigheid en (6) (neuro-)anatomi-
sche uitgangspunten. Bij slechthorende kinderen is 
het vermogen tot waarnemen van vele nuances van 
gesproken taal aangetast. 
Hierdoor komt niet alle informatie over; het kind kan 
niet optimaal profiteren van het taalaanbod. Daarom 
is het risico groter - ook als alle overige factoren opti
maal zijn - dat een slechthorend kind problemen met 
de taalvaardigheid zal hebben. Als zo'n kind vervol
gens met zijn handicap niet in staat is een goede 
taalontwikkeling door te maken, dan kunnen de 
opvoeders gefrustreerd raken in hun pogingen de taal 
van het kind te stimuleren. De taalstimulering vanuit 
omgeving kan dan nadelig beïnvloed worden. 
Men kan het vermoeden hebben dat slechthorend
heid de oorzaak is van een taalprobleem, maar het is 
echter ook mogelijk dat het kind daarnaast een zwakke 
taalaanleg heeft of dat het kind moeite heeft met de 
tweedetaalverwerving. De diagnostiek zou gebaat 

Bij slechthorende kinderen 
is het vermogen tot 
waarnemen van vele 
nuances van gesproken 
taal aangetast 

zijn bij onderzoeksmethoden waarmee de belemme
ringen die slechthorendheid met zich mee brengen 
een zo klein mogelijke rol spelen, zodat inzicht wordt 
verkregen in eventuele andere oorzaken. Een moge
lijk geschikte methode daarvoor, grenzentesten, 
wordt in dit artikel beschreven. 
De Reynell Test voor Taaibegrip (Van Eldik, 
Schlichting, Lutje Spelberg, Van der Meulen & Van 
der Meulen, 2001) wordt frequent binnen de logope
die gebruikt. Deze test is een traditionele test, met 
items die op een voorgeschreven wijze worden afge
nomen en gescoord, en waarbij begin- en afbreekre-
gels worden toegepast. 

Slechthorende kinderen zullen bij de afname van de 
Reynell worden belemmerd door hun handicap, 
omdat de items bestaan uit gesproken opdrachten. 
Het effect van de belemmering is op te heffen door de 
opdrachten op een andere manier aan te bieden. Als 
daarbij het talige karakter van de opdrachten behou
den blijft, zou het taalniveau van een kind beter 
benaderd kunnen worden. Voor de procedure waar
mee het nadelige effect van de slechthorendheid op 
de testprestatie wordt verminderd, zullen we de term 
'testhulp' gebruiken. 

Grenzentesten 

Een probleem voor de diagnostiek is dat een handi
cap naar aard en mate zeer kan verschillen. Hierdoor 
kan de testhulp bij het ene kind beter werken dan bij 
het andere kind, ook als het eigenlijke taalniveau van 
beide kinderen hetzelfde is. Het 'eigenlijke' taalni
veau, ook wel 'latente' niveau genoemd, is een hypo
thetisch begrip. Het betreft het 'echte' of'ware' taal
niveau, dat zich niet direct laat meten. Naarmate een 
test meer valide en betrouwbaar is zal de testscore 
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meer overeenkomen met het latente niveau. De uit
spraak dat een testafname een momentopname is 
(die foutief kan zijn) is een illustratie hiervan. 
Het eigenlijke niveau zal bij sommige kinderen beter 
kunnen worden benaderd dan bij andere kinderen. 
In elk geval lijkt het de moeite waard om te onder
zoeken in welke mate belemmeringen kunnen wor
den opgeheven door middel van testhulp. 
Dit artikel beschrijft een onderzoek waarin nagegaan 
wordt of, en zo ja welke, aanpassingen nodig zijn om 
de Reynell Test voor Taaibegrip geschikt te maken 
voor het gebruik bij slechthorende kinderen. De test-
procedure die is toegepast, wordt 'grenzentesten' 
genoemd. Een grenzentest is een test voor prestatie
niveau, waarbij de proefpersoon tijdens de afname op 
een gestandaardiseerde wijze hulp krijgt bij de test-
taak (Lutje Spelberg, 1987). In het volgende wordt er 
ingegaan op de mogelijkheden van grenzentesten en 
°p de wijze waarop deze procedure kan worden toe
gepast op de Reynell Test voor Taaibegrip. Daarbij 
worden de resultaten gepresenteerd van een onder
zoek met de voor grenzentesten aangepaste test (zie 
ook Mundt & Van der Steege, 1996 en Lutje Spelberg, 
Mundt & Aalbers-Van der Steege, 2001). 
Aliotti (1977) omschrijft 'limit testing' (grenzentesten) 
als volgt: 'limit testing represents those variations 
from standardized testing which are employed after 
the standard administration to increase the accuracy 
of an assessment.' Uit dit citaat volgt dat de stan
daard testprocedure intact blijft; de grenzentestacti-
viteiten, waarbij testhulp aan het kind wordt gege
ven, volgen pas wanneer de standaard testafname is 
beëindigd. Voordat testhulp kan worden gegeven, zal 
de test dus de vorm moeten hebben van een klassieke 
test, compleet met begin-, afbreek- en scoringsregels. 
Dan kan namelijk de 'normale' testscore worden ver
geleken met de score die wordt verkregen nadat de 
testhulp is gegeven, zodat een indruk kan worden 
verkregen van het effect van de testhulp. 
De testhulp kan variëren van zeer eenvoudig - bij
voorbeeld door het geven van feedback op een item 
(bij klassieke tests een ongebruikelijke gang van 
zaken) - tot zeer complex - bijvoorbeeld gebaseerd 
zijn op de bij de itemtaak betrokken cognitieve pro
cessen. Schroots (1979) was de testhulp gebaseerd op 
verbeterde stimuluspresentatie. Het item wordt hier
bij op aangepaste wijze aangeboden, omdat de pre
sentatie met behulp van de standaardwijze niet vol
doende aangepast is aan de mogelijkheden van het 
kind. Deze manier van hulp geven wordt in het hier 
beschreven onderzoek toegepast. 
Bij het afnemen van de Reynell Test voor Taaibegrip 
bij slechthorende kinderen speelt het probleem van 
de auditieve handicap een grote rol omdat al het sti-
mulusmateriaal auditief-verbaal is. In de dagelijkse 
communicatie wordt dit probleem zo veel mogelijk 
verholpen door aanpassingen zoals een gehoorappa
raat. Daarnaast worden vaak ter ondersteuning geba
ren gebruikt, als onderdeel van totale communicatie. 
Het ligt om deze reden voor de hand om als testhulp 

gebarenondersteuning toe te passen. 
De grenzentestprocedure leidt tot twee scores: een 
beginscore; de ruwe score behaald met de standaard 
afname en een eindscore; De ruwe score behaald na 
toepassing van de testhulp, in dit geval de gebaren
ondersteuning. De aard van de grenzentestprocedure 
is zodanig dat de eindscore praktisch altijd gelijk aan 
of hoger is dan de beginscore en het eigenlijke taalni
veau beter benadert. 
De relatie tussen de beginscore en de eindscore kan 
op twee manieren worden uitgedrukt, namelijk in 
het verschil tussen de twee scores en in de correlatie 
tussen de twee scores. Wat het verschil betreft kan de 
eindscore gelijk zijn aan of hoger zijn dan de begin
score. De correlatie tussen begin- en eindscore kan in 
theorie het hele bereik van -1 tot +1 bestrijken, maar 
in de praktijk is een negatieve correlatie vrijwel 
onmogelijk. Een negatieve correlatie zou namelijk 
betekenen dat naarmate de beginscore hoger is, de 
eindscore lager is. Daarom worden alleen correlaties 
verwacht tussen circa o (nul) en 1. Een hoge correlatie 
wordt geïnterpreteerd als een sterke samenhang: 
naarmate de beginscore hoger is, zal de eindscore in 
dezelfde mate ook hoger zijn. Een lage correlatie 
(rond nul) houdt in dat er geen of een geringe samen
hang tussen begin- en eindscore is. 
Welke relatie tussen begin en eindscore kunnen we 
nu verwachten als we de Reynell als grenzentest 
afnemen bij slechthorende kinderen. Op voorhand 
kunnen we drie mogelijke resultaten noemen: (a) een 
lage correlatie tussen begin- en eindscore; (b) een 
hoge correlatie tussen begin- en eindscore waarbij 
beide scores gelijk aan elkaar zijn en (c) een hoge cor
relatie tussen begin- en eindscore waarbij de eindsco
re hoger is dan de beginscore. We gaan dieper op de 
drie mogelijke uitkomsten in. 

a. De correlatie tussen de beginscore en de 
eindscore is laag. 
De interpretatie hiervan is dat de eindscore iets 
anders meet dan beginscore. Mogelijke oorzaken 
daarvan zijn ten eerste dat taaibegrip met de eind
score beter gemeten wordt dan met de beginscore. De 
beginscore bevatte een storende component, veroor
zaakt door de auditieve handicap. Een tweede moge
lijke oorzaak is dat het taaibegrip met de beginscore 
beter wordt gemeten dan met de eindscore. 
Gebarenondersteuning heeft een specifieke compo
nent toegevoegd aan de score, bijvoorbeeld kennis 
van gebaren, waardoor het taaibegrip zelf minder 
adequaat wordt gemeten. Ten derde kan er sprake 
zijn geweest van een plafond- of bodemeffect. De 
gebarenondersteuning heeft zoveel effect dat de 
eindscore het maximum bereikt, of de slechthorend
heid heeft zoveel invloed dat de beginscore minimaal 
blijft. Door een bodem- of plafondeffect hebben sco
res een lage variantie, waardoor de correlatie niet 
hoog kan worden. Uiteraard kan een lage correlatie 
ook veroorzaakt worden door een geringe betrouw
baarheid van de testscores, maar gezien de hoge 
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betrouwbaarheden die van de Reynell bekend zijn, 
wordt dat niet verwacht (zie Van Eldik, 1998). 

b. De correlatie tussen begin- en eindscore is hoog; 
de eindscore is gelijk aan de beginscore. 
Dit kan alleen maar het geval zijn als de eindscore 
hetzelfde meet als de beginscore. De gebarenonder-
steuning heeft in dat geval niets veranderd aan de 
inhoudelijke betekenis van de test. Ook wordt het 
taalbegripsniveau niet verschillend geschat. 

c. De correlatie tussen begin- en eindscore is hoog; 
de eindscore is hoger dan de beginscore. 
Een hoge correlatie duidt erop dat met de eindscore 
hetzelfde wordt gemeten als met de beginscore. 
Omdat de eindscore echter hoger is dan de beginsco
re, wordt kennelijk met de gebarenondersteuning de 
belemmering van de slechthorendheid geheel of 
gedeeltelijk opgeheven. Wat betreft het niveau van 
taaibegrip komen slechthorende kinderen beter tot 
hun recht met de eindscore dan met de beginscore. 

Bij een goede grenzentestprocedure wordt resultaat b 
niet verwacht. Het is immers niet de bedoeling van 
grenzentesten dat de testscores niet veranderen. 
Resultaat a zou een gewenste uitkomst kunnen zijn 
voor zover een storende component wordt opgehe
ven, wat hierboven als eerste mogelijke oorzaak 
wordt genoemd. Of dit het geval is, is moeilijk te zeg
gen, omdat alternatieve verklaringen voor dit resul
taat niet kunnen worden uitgesloten zonder verder 
onderzoek. Resultaat c is zonder meer een gewenste 
uitkomst. In het hierna te beschrijven onderzoek 
werd onderzocht in hoeverre een grenzentestproce
dure met gebarenondersteuning kan worden toege
past bij slechthorende kinderen. Nagegaan werd 
welke van de bovenstaande drie mogelijke resultaten 
zich voor zou doen. 

Methode 
Het uitgangspunt is dat gebarenondersteuning een 
gunstige invloed heeft op het taaibegrip van slecht
horende kinderen. Voor de Reynell Test voor 
Taaibegrip betekent dat, dat bij slechthorende kinde
ren het taaibegrip beter wordt gemeten wanneer 

gebarenondersteuning wordt toegepast. In het hier 
beschreven onderzoek wordt getracht deze uitspraak 
te bevestigen. Een grenzentestversie van de Reynell 
Test voor Taaibegrip is daartoe afgenomen bij leerlin
gen van de Prof. H. Burgerschool te Amsterdam. Dit is 
een school voor kinderen met verminderd gehoor. In 
de periode van dit onderzoek, 1996, had de school een 
reguliere afdeling en een afdeling voor meervoudig 
gehandicapten zoals kinderen die ook een cognitieve 
achterstand hebben. Op dit moment zijn er uitslui
tend reguliere groepen. Er is een "brede"onderbouw, 
met een peutergroep, groep 1 en groep 2. Vervolgens 
een aanvangsgroep, middengroep en een eindgroep. 
In totaal volgen er rond de 70 leerlingen onderwijs op 
deze school. Daarnaast is er een afdeling ambulante 
begeleiding die ongeveer 60 slechthorende leerlingen 
in het reguliere onderwijs begeleidt. In het onderwijs 
op de school staat de aandacht voor de mondelinge 
taalverwerving centraal. Zoveel mogelijk wordt 
gebruik gemaakt van gebarenondersteuning volgens 
Nederlands ondersteund met gebaren (NMG, 
Nederlands Gebarencentrum in Bunnik). De variant 
die in Amsterdam wordt gebruikt is die van gebaren-
regio West-Zuid. Bovendien wordt waar dat mogelijk 
is gebruik gemaakt van grammaticale structuren uit 
de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Voorbeelden hier
van zijn: indexwijzen, bevestigend of ontkennend 
maken van een zin, blikrichting en lokalisatie. 

Testprocedure 
De grenzentestversie van de Reynell Test voor 
Taaibegrip hield in dat de test eerst op de standaard-
wijze werd afgenomen. Dat wil zeggen dat de test eerst 
geheel volgens de handleiding werd afgenomen; dus 
zonder gebarenondersteuning. Gestopt werd als aan 
het afbreekcriterium werd voldaan. Vervolgens werd 
teruggegaan naar de sectie waarin voor het eerst fou
ten werden gemaakt. Vanaf daar werd de afname her
vat - maar nu met gebarenondersteuning. Deze geba
renondersteuning hield in dat de items in gesproken 
Nederlands werden aangeboden, waarbij tegelijkertijd 
ondersteunende gebaren werden gebruikt. 
Het gebruikte gebarenlexicon is daarbij hetzelfde als 
in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). De testafname 
werd beëindigd als opnieuw aan een afbreekcriterium 
werd voldaan. Dit tweede afbreekcriterium was op 
testniveau gelijk aan de standaardprocedure.. 

Steekproef 
De steekproef bestond uit leerlingen die in 1996 op de 
Prof. H. Burgerschool zaten. De leerlingen op deze 
school worden elk jaar getest door de aan de school 
verbonden logopedisten. Ter gelegenheid van dit 
onderzoek werd de Reynell Test voor Taaibegrip als 
grenzentest afgenomen en werden diverse achter
grondvariabelen gemeten, zoals audiologische varia
belen, mate van gebarengebruik, sociaal-economi
sche status en een niet-verbaal IQ. Zie voor de uit
komsten met deze variabelen Lutje Spelberg, Mundt 
en Aalbers-Van der Steege (2001). 
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Uit de leeftijdverdeling op de school bleek dat relatief 
veel kinderen boven het leeftijdsbereik van de 
Reynell Test voor Taaibegrip (l;2 tot 63 jaar) zouden 
vallen. Omdat naar verwachting de taalbegripsleef-
tijd van de leerlingen aanzienlijk lager dan gemid
deld zou zijn, werden bij de proefpersonen geen pla-
fondeffecten verwacht. Voor de zekerheid zijn alleen 
die kinderen getest die in 1995 volgens de Reynell een 
ontwikkelingsniveau van hoogstens zes jaar hadden. 
Het aantal proefpersonen dat bruikbare testscores 
opleverde, was uiteindelijk 61 van de circa 70 leerlin
gen die de school bezochten (26 meisjes met een 
gemiddelde leeftijd van 93 jaar en 35 jongens met 
een gemiddelde leeftijd van 9;2 jaar). De proefperso
nen zijn verdeeld over de drie groepen van de P.H. 
Burgerschool: de peuter-/kleutergroep (de jongste 
kinderen, leeftijd circa 2;6 tot 7 jaar; n=i3), de regulie
re groep (tot circa 14 jaar; n=26) en de meervoudig 
gehandicapten groep (tot circa 14 jaar; n=22). Zie tabel 1. 

Qua soort gehoorverlies werd geconstateerd dat de 
meeste kinderen een perceptief gehoorverlies heb
ben: 48 kinderen bij beide oren en zes bij één van 
beide oren. Verder komen combinaties van perceptie-
ve en geleidingsverliezen voor. Slechts twee kinderen 
hebben aan beide oren een zuiver geleidingsverlies. 
Een aantal kinderen had naast de gehoorproblemen 
eén of meer andere handicaps. Eenentwintig leerlin
gen hadden geen bijkomende handicap. De meest 
voorkomende handicap was spraak- en/of taalproble
men (n=27), al dan niet samenhangend met de 
gehoorproblemen. De sociaal economische status op 
basis van de opleiding van de ouders was in de steek
proef als volgt verdeeld: laag: 42 leerlingen; midden: 
12 leerlingen; en hoog: 7 leerlingen (zie voor de 
omschrijving van de categorieën laag-midden-hoog 
Van Eldik et al., 2001 of Van Eldik, 1998). 

Resultaten 
De toegepaste grenzentestversie van de Reynell Test 
voor Taaibegrip leverde de volgende ruwe scores op. 

Een beginscore (BS): de ruwe score behaald met de 
standaard afname. 
Een eindscore (ES): de ruwe score behaald na toepas
sing van de gebarenondersteuning. 
Gezien het leeftijdsbereik van de proefpersonen, dat 
breder was dan het bereik van de normtabellen, kon
den van de meeste kinderen geen standaardscores 
worden berekend. Bij 61 leerlingen is met de afname 
van de Reynell Test voor Taaibegrip een ruwe begin
score (BS) verkregen. Bij 47 van deze leerlingen is ook 
een ruwe eindscore (ES) verkregen; bij de overige 14 
leerlingen hoefde geen grenzentestprocedure te wor
den toegepast, omdat deze kinderen geen gebarenon
dersteuning (meer) bleken te gebruiken. 
De correlatie tussen de beginscore zonder gebarenon
dersteuning (BS) en de eindscore met gebarenonder
steuning (ES) was 0.95. Omdat de leeftijd vrij hoog 
correleerde met zowel BS (0.58) als ES (0.60) is op deze 
correlatie een correctie toegepast. Deze (partiële) cor
relatie bleek nauwelijks lager dan de oorspronkelijke 
correlatie (0.93), zodat de samenhang tussen BS en ES 
niet verklaard kan worden vanuit leeftijdsverschillen. 

In tabel 1 staan de gemiddelden en standaarddevia
ties van BS en ES. Bij de 47 leerlingen die zowel een BS 
als een ES hebben, was de gemiddelde ES hoger dan 
de gemiddelde BS. Dit verschil is statistisch signifi
cant (Student 1=7.407; df=46; p<o.ooi). 
Interessant is in hoeverre de leerlingen ook buiten de 
testsituatie gebruik maken van gebarenondersteu
ning. Niet bij alle leerlingen is ondersteuning met 
gebaren in dezelfde mate aan de orde. De mate waar
in het kind gebruik maakt van gebaren (naar het oor
deel van de logopedisten) is uitgedrukt in de catego
rieën weinig (17 leerlingen), matig (27 leerlingen) en 
veel (24 leerlingen). De mate waarin gebruik wordt 
gemaakt van gebaren correleerde negatief met de 
Reynellscores. Dit betekent dat naarmate het taalbe-
gripsniveau hoger is, er door het kind minder gebruik 
gemaakt wordt van gebarenondersteuning. 
Bovendien bleek dat gebarenondersteuning signifi-
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Cd-rom 
Om zoveel mogelijk uniformiteit te realiseren in de testafname 
met de grenzentestprocedure, werd een training Cd-rom ont
wikkeld, waarop gebruik wordt gemaakt van Nederlands 
ondersteund met Gebaren (NmG). Op de Prof. H. Burgerschool 
wordt de Cd-rom voorafgaand aan elke testperiode door de 
logopedisten gebruikt om de aanbiedingswijze te oefenen. 
Daarnaast zijn algemene richtlijnen voor het werken met 
slechthorende kinderen van belang. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Controleer of de hoorapparaten goed fnrtrtiraimwmm 

• Let erop dat de leerling niet tegen het licht in hoeft te kijken. 
• Zoek steeds oogcontact bij het aanbieden van een nieuw item. 
• Let erop dat een slechthorend kind niet tegelijkertijd naar het 
materiaal kan kijken en een item kan verstaan. Biedt daarom 
wat extra tijd om eerst even te kijken en pas daarna instructie 
te geven of een nieuw item aan te bieden. 
Voordat de Cd-rom op grotere schaal kan worden toegepast, 
moet meer onderzoek worden uitgevoerd. Dergelijk onderzoek 
is in voorbereiding. 
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cant sterker correleerde met de beginscore (-0.39) dan 
met de eindscore (-0.29). 

Discussie 
Het beeld dat op grond van de resultaten ontstaat is 
het volgende. De met grenzentesten verkregen eind
score correleerde zeer hoog met de beginscore. 
Daarnaast was de eindscore gemiddeld significant 
hoger dan de beginscore. Deze uitkomst komt over
een met het in paragraaf 2 genoemde resultaat (c). 
De hoge correlatie duidt erop dat met de eindscore 
hetzelfde wordt gemeten als met de beginscore. 
Omdat de eindscore hoger is dan de beginscore, kan 
het volgende worden geconcludeerd: tijdens het tes
ten wordt met de gebarenondersteuning de belem
mering van de slechthorendheid geheel of gedeelte
lijk gecompenseerd. Wat betreft het niveau van taai
begrip komen slechthorende kinderen beter tot hun 
recht met de eindscore dan met de beginscore. 
Anders gezegd: de eindscore benadert het eigenlijke 
taalbegripsniveau beter dan de beginscore. 
De vraag blijft of datgene wat bij slechthorende kin
deren wordt gemeten hetzelfde is als wat bij horen
de kinderen wordt gemeten. Een manier om op deze 
vraag een antwoord te krijgen, is het patroon van 
itemmoeilijkheden van slechthorende kinderen te 
vergelijken met het patroon van itemmoeilijkheden 
van horende kinderen. De normeringsteekproef van 
de Reynell geeft informatie over de itemmoeilijkhe
den bij horende kinderen. De rangordecorrelaties 
berekend over de items (vanaf sectie 2 omdat sectie 
1 niet afgenomen is) tussen de p-waarden berekend 
in onze steekproef en de p-waarden in de norme-
ringssteekproef (zie Van Eldik et al., 2001, bijlage 2) 
bleken zeer hoog te zijn (0.95 voor zowel BS als ES). 
Met andere woorden: items die voor horende kinde
ren makkelijk waren, waren dat ook voor slechtho
rende kinderen. Hetzelfde geldt voor moeilijke 
items. Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij 
slechthorende en horende kinderen het taaibegrip, 
voor zover met de Reynell wordt gemeten, niet kwa
litatief verschilt. Het gebruik van gebaren door het 
kind bleek lager met de eindscore te correleren dan 
de beginscore. De eindscore hangt dus minder 
samen met het gebruik van gebaren (en dus met 

slechthorendheid) dan de beginscore. 
Ook deze uitkomst bevestigt de zinvolheid van de 
toegepaste grenzentestprocedure, want de eindscore 
lijkt minder gevoelig te zijn voor het effect van 
slechthorendheid. De procedure is slechts op één 
school onderzocht. Er zal nog meer onderzoek nodig 
zijn met deze vorm van grenzentesten, om na te 
gaan of de uitkomsten bevestigd worden in andere 
groepen en of een aangepaste normering nodig is. 
Daarbij moet dan ook rekening gehouden worden 
met andere gebarenvarianten. 
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AFNAME INSTRUCTIE REYNELL MET GEBAREN (NMG), 
VOOR SLECHTHORENDE KINDEREN. 
Aangepaste afnamestrategie, ontwikkeld door Henk C. Lutje Spelberg, 
Rommy Mundt en Annemiek Voor in 't Holt 

Algemene richtlijnen bij de afname van de Reynell met gebaren bij slechthorende kinderen 
• Controleer of de hoorapparaten goed functioneren. 
• Let erop dat de leerling niet tegen het licht in hoeft te kijken. 
• Zoek steeds oogcontact bij het aanbieden van een nieuw item. 
• Let erop dat een slechthorend kind niet tegelijkertijd naar het materiaal kan kijken en een item kan verstaan. 

Biedt daarom wat extra tijd om eerst even te kijken en pas daarna instructie te geven of een nieuw item 
aan te bieden. 

• Bij jonge kinderen kun je gebruik maken van extra index-wijzen bij de afname van de items, zie voor 
voorbeelden de trainings CD-ROM. 

Afname instructie Reynell met gebaren (NMC) 
Sectie 1 t/m 7. 
Neem de test af volgens de standaardprocedure zoals beschreven in de algemene handleiding. 
Nadat volgens de normale procedure de eerste testafname is afgebroken, wordt de tweede testafname 
gestart met behulp van de ondersteunende gebaren. Eventueel kan hiervoor eerst de trainings CD-ROM 
bekeken worden. 
Begin bij de eerste sectie waarin een verkeerde respons werd gegeven. 
Deze hele sectie wordt opnieuw aangeboden. 
Deze tweede afname wordt opnieuw volgens de normale procedure afgebroken. 
Noteer de score in het tweede vakje van het aangepaste scoreformulier. 
Sectie 8 t/m 11. 
Hier geldt hetzelfde als bij sectie 1 t/m 7. 
Sectie 12. 
Deze sectie wordt in de tweede afname ondersteund met gebaren afgenomen. 
In verband met de complexiteit van de taal blijkt dat het tempo van aanbieden wat lager kan liggen. 
Bij de uiteindelijke beoordeling van de testscores van de kinderen bleek dat er geen negatief effect was op 
de eindresultaten en/of de betrouwbaarheid van de eindscore. 
Aangepaste instruktie voor de introduktie van sectie 12. 
1. Dit is een koopman. 
2. We gaan fruit in zijn vakjes doen. 
3- De testleider legt de fruitkaartjes neer in de volgorde: appels, peren, bananen, druiven en zegt daarbij 
"dit zijn ". Wanneer het kind de fruitnaam niet kan benoemen, benoemt de testleider deze en controleert 
of het kind deze wel begrijpt. 
4. Nu ga jij de koopman fruit geven voor zijn kistjes. 
5- Ik ga je vertellen wat je mag geven. 
6. Je moet goed luisteren tot ik klaar ben met praten. 
Afname item 78: Voorstel: doe nu appels (2X gebaar appel) in alle gele kistjes. 
Afname item 81: fruit = gebaar appel. Voorstel: i.p.v. het gebaar "fruit" te maken het fruit dat op de tafel 
ligt aanwijzen d.m.v. index-wijzen. 

Score 
Maak gebruik van het aangepaste scoreformulier. 
De score van de eerste afname wordt bijgehouden in het eerste vakje achter het item. 
De score van de tweede afname wordt bijgehouden in het onderste vakje achter het item. 
Onder aan elke sectie worden de twee totaalscores genoteerd. 
Uiteindelijk worden op het voorblad van het scoreformulier de twee totaalscores genoteerd. 
De beginscore, dit is de ruwe score behaald met de standaardafname. 
De eindscore, dit is de ruwe score behaald na de toepassing van de gebarenondersteuning. 
Vervolgens kan met behulp van de handleiding het taalbegripsquotiënt opgezocht worden van 
deze beide scores. 
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L. Verhoeven en H.v.Balkom (eds) Classification of 
developmental language disorders. Lawrence 
Erlbaum Ass., inc, Mahwah, New Jersey 2004. 

Inleiding 

In oktober 1997 werd door het ministerie van 
Onderwijs de eerste veldconferentie georganiseerd 
aangaande de plannen voor de leerlinggebonden 
financiering (rugzakje). Onderdeel van de plannen 
was het vaststellen van eenduidige criteria voor toe
kenning van de rugzak. Deskundigen uit het veld 
schatten destijds in dat zo'n 60% van de toenmalige 
leerlingen in het ESM-onderwijs niet aan het voorge
stelde criterium van -2 SD op een taaltest zou kunnen 
voldoen om een rugzak voor of toegang tot het ESM-
onderwijs te krijgen. Daarmee stond het hele ESM-
onderwijs op de tocht. Een alternatief was echter niet 
zomaar beschikbaar. 
Eén van de beide voorlopers van Siméa (VeBOSS) stel
de daarom een werkgroep in die een voorzet moest 
geven voor een alternatief. De werkgroep kwam met 
een lijst van zes aspecten van taal waarop naar de 
mening van de werkgroep stoornissen in combinatie 
of geïsoleerd konden voorkomen. Vanuit de KUN 
werd als onderdeel van een Plan van Aanpak van de 
VeBOSS wetenschappelijk onderzoek gestart 
(v. Weerdenburg, v. Daal en Steenge) waarin wordt 
onderzocht in hoeverre deze indeling in taalaspecten 
overeenkomt met de werkelijkheid. Tevens werd een 
internationale workshop georganiseerd in januari 
1999 rond het thema 'classification of developmental 
language disorders'. 
De bijdragen van de deelnemers aan die conferentie 
zijn later uitgewerkt en eind 2003 gebundeld in het 
boek: 'Classification of Developmental Language 
Disorders', onder redactie van Ludo Verhoeven en 
Hans van Balkom. 

Het boek is zeker van groot belang voor lezers die 
geïnteresseerd zijn in het probleem van classificatie 
van taalontwikkelingsstoornissen. De vernieuwende 
bijdragen van verschillende auteurs maken het 
mogelijk ook op een andere manier naar classificeren 
te kijken dan nu gebeurt in de huidige regeling voor 
indicatiestelling ESM-onderwijs. 
Ondanks dat grote belang dat aan verschillende 
hoofdstukken toegekend kan worden, willen de 
auteurs van deze recensie met name bij de inleiding 
en de samenhang van het boek kanttekeningen 
maken. 

De lezer die bekend is met de achtergrond van het 
boek, verwacht in het boek een verdediging van of 
juist kritiek op de gekozen systematiek of voorstellen 
voor een andere systematiek. 
Het boek is door de recensenten beoordeeld vanuit 
dit perspectief (in hoeverre voldoet het boek aan de 
verwachting die in de titel wordt gewekt?). 
Vervolgens is gekeken naar de redactie van het boek: 
de samenhang tussen de verschillende bijdragen en 
de eenheid van het boek als geheel. 

CLASSIFICATION <>.-

DEVELOPMENTAL 

LANGUAGE DISORDERS 

Theoretical h tues and Clinical Implicatie HIS 

Classificatie: Steun of Kritiek? 

Er is in het hele boek vrijwel geen steun te vinden 
voor de huidige systematiek van de indicatiecriteria 
voor ESM-onderwijs (de vier taalaspecten die daarin 
worden gehanteerd). In een aantal hoofdstukken is 
wel een voorzet gegeven om op een andere manier 
naar classificatie van spraaktaalstoornissen te kijken. 
Leonard & Deevy en Ravid, Levie & Avivi Ben-Zvi 
beschrijven onafhankelijk van elkaar verschillende 
studies die beiden tot de conclusie leiden dat het 
onderscheid tussen grammaticale problemen en lexi
cale problemen nauwelijks is te maken in de praktijk, 
omdat deze beide domeinen sterk met elkaar verwe
ven zijn, vooral (maar niet uitsluitend) bij de verwer
ving van de werkwoorden. 

Van Geert bepleit een andere visie op diagnostiek, 
uitgaande van de 'dynamic systems theory', die stelt 
dat mensen aan verandering onderhevig zijn op basis 
van hun ervaringen en de context waarin zij functio
neren; het systeem van eigenschappen van een mens 
is niet statisch maar dynamisch. Volgens deze bena
dering is het onjuist aan kinderen eigenschappen toe 
te schrijven als vaste kenmerken op basis van teston-
derzoek. Diagnostiek zou meer gericht moeten zijn op 
kwalitatieve bepalingen van veronderstelde eigen
schappen van een mens dan op classificatie in de 
vorm van ja/nee uitspraken (praktisch gesproken: lie
ver uitspraken over de mate waarin bijvoorbeeld 
grammaticale problemen worden aangetroffen, en 
onder welke condities, dan uitspraken over morfolo
gische stoornis ja of nee). 
Law geeft aan dat groepen kinderen met spraaktaal-
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stoornissen op basis van vergelijkbaar effect van een 

behandeling beschreven kunnen worden. In onze 

praktijk vertaald: bij gebruik van bijvoorbeeld een 

leerlingvolgsysteem zouden kinderen op basis van 

het effect van behandeling en begeleiding van een 

spraaktaalprobleem geclassificeerd kunnen worden. 

Volgens Maassen treft men in de klinische praktijk 

voor het overgrote deel kinderen aan met gemengde 

vormen van spraakproblemen. Het is aan te raden 

het onderzoek vooral te richten op de verschillende 

mogelijke componenten van de spraakproblematiek. 

Interventie kan dan rekening houden met de mate 

van dyspractische kenmerken, dysarthrische kenmer

ken en fonologische probleemkenmerken die aanwe

zig zijn bij een kind. Maassen komt hiermee in de 

buurt van de mening van Van Geert en van Law. 

Nicola Botting en Gina Conti-Ramsden constateren 

dat er op de SLI-units in Engeland zes subtypen 

spraaktaalproblemen te onderscheiden zijn. Zij wij

zen erop dat individuele kinderen in de loop van hun 

ontwikkeling kunnen verschuiven van het ene naar 

het andere subtype. Een diagnose die gebaseerd is op 

de uiterlijke verschijningsvorm van de spraak/taal-

problematiek kan dus niet statisch zijn. Classificatie 

die gebruikt wordt voor verschillende leeftijdsgroe

pen zou daarom rekening moeten houden met die 

verschuiving. Bishop stelt dat de manier van classifi

catie afhankelijk is van het doel dat ermee gediend 

wordt. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 

is een andere classificatie nodig dan voor het bepalen 

of een kind behandeling of begeleiding nodig heeft. 

Het is altijd noodzakelijk om het doel van de classifi

catie bij de criteria te vermelden. Zij stelt tevens het 

criterium van discrepantie tussen verbaal en-non-

verbaal functioneren ter discussie. Haar redenering is 

dat de uitslagen van formele testen op dit gebied 

onvoldoende betrouwbaar zijn en te weinig voorspel

lend vermogen hebben om op basis hiervan uitspra

ken te doen over een spraaktaalstoornis. Zij pleit voor 

het ontwikkelen van testen die voornamelijk een 

kwalitatieve analyse maken van het spraaktaalge-

drag van een kind. Op basis hiervan kan voorspeld 

worden welke kinderen baat zullen hebben bij een 

specifieke behandeling. Verder merkt zij op dat multi

disciplinair onderzoek bij spraaktaalproblemen van 

belang is, omdat er vaak sprake is van co-morbiditeit: 

SLI kinderen hebben ook problemen op niet verbaal 

gebied. Scholen voor kinderen met SLI zijn hierop 

echter niet altijd goed voorbereid en toegerust. 

Jan de Jong houdt zich in zijn bijdrage niet in de eer

ste plaats bezig met classificatie maar zijn bevindin

gen leiden wel tot nieuw inzicht in de verklaring van 

SLI. Hij beschrijft de verwerving van de werkwoords

vervoeging en plaatsing van de persoonsvorm in de 

zin door Nederlandse kinderen met en zonder SLI. 

Zijn doel is niet classificatie van typen SLI maar steun 

zoeken voor theoretische aannames over de aard van 

SLI. Zijn bevindingen wijzen erop dat de huidige 

hypotheses die een verklaring geven voor het 

bestaan van SLI geen rekening houden met typische 

kenmerken van bepaalde talen, zoals bijvoorbeeld 

'verb-second' zoals het Duits en het Nederlands dat 

kennen (de persoonsvorm staat in deze talen door

gaans op de tweede plaats in de zin). Verklaringen 

voor SLI - een niet-taalgebonden stoornis - zullen 

echter universeel moeten zijn, geldend in alle talen. 

Zijn bevindingen hebben daarom verstrekkende 

gevolgen voor de stand van de wetenschap op dit 

punt. Dit hoofdstuk geeft geen aanwijzingen voor 

een classificatie van taalontwikkelingsstoornissen. 

Het is wel zeer belangwekkend voor wie geïnteres

seerd is in theorievorming en verklaringsmodellen 

rondom SLI. 

Samenhang en eenheid in het boek 
De inleiding van Verhoeven en van Balkom biedt de 

lezer weinig houvast bij het bestuderen van het boek. 

Zo wordt er niet concreet ingegaan op de voorge

schiedenis van het boek in relatie tot de politieke 

keuzes die in Nederland gemaakt worden aangaande 

de indicatiestelling voor speciaal onderwijs. Er 

komen ook aperte fouten in voor, zoals de stelling dat 

Maassen van mening zou zijn dat spraakstoornissen 

een onderdeel zouden vormen van specific language 

impairment (inleiding, p. 15). Overigens kloppen ook 

de samenvatt ingen niet altijd. 

De samenvatt ing van het hoofdstuk van James Law 

in de inleiding gaat bijvoorbeeld wel in op de effec

ten van behandeling maar niet in op de relatie tussen 

behandelingseffect en classificatie, terwijl juist dat 

element een belangrijke vernieuwende bijdrage 

levert aan de visie op classificatie. En een ander 

belangrijk aspect, het mogelijk loslaten van het dis

crepantiecriterium zoals dat door Bishop wordt 

besproken, wordt evenmin in de inleiding vermeld. 

In het specifieke stuk van de inleiding dat de drie 

delen van het boek inleidt (ï.etiologie, 2.typologie, 

3.diagnostiek en behandeling) benut ten de redacteu

ren de gelegenheid niet om een verbinding te leggen 

tussen de hoofdstukken of om zelf keuzes te maken 

ten aanzien van het belang van de informatie. Ook in 

de rest van het boek zouden dwarsverwijzingen van 

het ene hoofdstuk naar het andere vaak logisch en 

verhelderend zijn geweest. 

Dit alles kan een reden zijn om de inleiding bij het 

lezen van het boek over te slaan. 

De titel van het boek dekt de lading maar zeer 

gedeeltelijk. De hoofdstukken over interventie (van 

Warren & Yoder en van Verhoeven & Segers) leveren 

geen bijdrage aan een classificatie van taalontwikke

lingsstoornissen, evenmin als het hoofdstuk over 

vroegtijdige onderkenning, hoe belangwekkend dat 

laatste hoofdstuk ook is (de Ridder en van der 

Steege). 

De eenheid wat betreft terminologie is in het boek 

helaas verre van ideaal. De termen voor kinderen met 

UHHH...?! '®; i s D Z . D 
S P E E C H ' O F S P E C I F I C 
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spraaktaalstoornissen zijn niet eenduidig. SLI wordt 
meestal gebruikt voor specific language impairment, 
maar wordt in het boek ook gebruikt voor speech-lan
guage impairment (Maassen). Het hoofdstuk van 
Maassen gaat niet over classification of Language 
Disorders en is zeker niet een verhaal waarin wordt 
aangetoond dat 'developmental apraxia of speech' 
een soort taalstoornis is (zoals de redacteuren in hun 
inleiding schrijven). Maassen bestudeert de spraak 
van kinderen met 'Speech-Language Impairment' 
(niet hetzelfde dus als Specific Language 
Impairment'!), door hem ook afgekort als SLI. De kin
deren met Speech-Language Impairment die Maassen 
beschrijft vormen een heterogene groep. De bijdrage 
van Maassen is wel vermeldenswaard: de resultaten 
van zijn onderzoek werpen een nieuw licht op het 
onderscheid tussen verschillende typen spraakpro-
blemen. Verhoeven en van Balkom zelf en Goorhuis-
Brouwer e.a. tot slot gebruiken de term DLD (develop
mental language disorders) maar lijken daarmee niet 
iets anders dan specific language impairment te 
bedoelen. In deze recensie wordt de afkorting SLI 
steeds gebruikt voor 'Specific Language Impairment', 
in het Nederlands ook wel specifieke taalontwikke
lingsstoornis genoemd. 
Naast de verschillende uitleg over de term SLI worden 

er verschillende doelgroepen behandeld als waren zij 
aan elkaar gelijk. Er wordt namelijk enerzijds gespro
ken over de relatief grote groep kinderen met SLI (5 
tot 10% van de populatie) en anderzijds over de vrij 
kleine groep die in Nederland of in de UK opgevan
gen wordt in het specifieke onderwijs aan kinderen 
met spraaktaalstoornissen (ESM = in Nederland in 
2002 0,45% van de 6 jarigen en 0,5% van de 7 jarigen). 
Het verschil tussen de groepen zou verklaard kunnen 
worden door te wijzen op het verschil tussen classifi
ceren en indiceren; bij het laatste gaat het niet alleen 
om de aard van de problemen die er zijn, maar ook 
om de ernst van de problemen, de redacteuren wijzen 
hier niet op. 

Tot slot zijn de hoofdstukken nogal verschillend wat 
betreft leesbaarheid en abstractieniveau; hier mist 
men de eenheid die een redactie in een boek had 
kunnen brengen. Zo is het hoofdstuk dat gaat over de 
achtergronden van ontwikkelingsdyslexie (Been en 
Zwarts) voor de gemiddelde diagnosticus en behan
delaar moeilijk leesbaar. Er wordt hier veel voor
kennis verwacht en het hoofdstuk is van een hoog 
abstractieniveau. 

Marjan Bruins en Claartje Slofstra-Bremer 
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www.simea.nl 
Diinea 

'elkaar verstaan!' 

Aankondiging en 
uitnodiging ALV 
Oproep Algemene Ledenvergadering 

Siméa 24 november 2004 

Het bes tuur van Siméa n o d i g t de leden en aan
ges lo ten o rgan isa t ies u i t voor de najaars 
A lgemene Ledenvergader ing op 24 november 
2004 van 13.00 - 16.00 uur. 

Op de agenda zu l len o.a. de vo lgende onde rwe r 
pen s taan : de b e g r o t i n g 2005 me t de n i euwe 
c o n t r i b u t i e s t r u c t u u r , het be le idsp lan 2004 -2007 
me t speciale aandach t voor het c o m m u n i c a t i e -
en pub l i c i t e i t sgedee l t e en het w e r k p l a n 2005. 

De s tukken evenals de loca t ie , zu l len dr ie weken 
van tevoren verspre id w o r d e n onder de con tac t 
personen van de aanges lo ten o rgan isa t ies en 
gepub l i ceerd staan op het l edengedee l te van de 
webs i t e van Siméa www.simea.nl 

Let op: 

Indien u bij deze ALV aanwezig wilt zijn, 
dient u zich vóór 2g oktober per mail of 
schriftelijk op te geven bij het Bureau van Siméa 
Siméa Postbus 222 3500 AE Utrecht 
Email: info@simea.nl www.simea.nl 
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VAN DE BESTUREN 

VAN DE SIMÉA BESTUURSTAFEL 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn 
alweer achter de rug. De minister van OCW heeft 
haar voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer 
aangeboden, waarvan de toonzetting wel wat minder 
optimistisch had mogen zijn. Er zijn immers in LGF-
land nog heel wat open eindjes, die de komende tijd 
onze nodige aandacht vragen. Voor de (barrre?) win
ter is de eerste tussentijdse LGF-evaluatie aangekon
digd. Siméa zal alles in het werk stellen om met 
name op het gebied van de criteria de nodige verbe-
tervoorstellen aan de LCTI aan te bieden. Siméa heeft 
na het beruchte maartincident gelukkig kunnen con
stateren dat de wil bij beide partijen aanwezig is om 
de set criteria te verbeteren. Dit geldt natuurlijk in 
het bijzonder voor de ESM-leerlingen en de ASS-kin-
deren. VSO-ESM blijft een kwestie die hoog op de 
politieke agenda thuishoort. Inmiddels is het aantal 
(ca. 350) bekend van de leerlingen die in 2003/2004 
beredeneerd SH verklaard zijn!! 
In de zorg is de discussie op gang gekomen over de 
veranderingen in de AWBZ en de nieuwe WMO per 
2007. Daarin krijgen de gemeenten een nadrukkelijke 
rol in het kader van zorgtoewijzing. Lastig voor onze 

superregionale instellingen om daar slagvaardig mee 
om te gaan. De auditief/communicatieve sector is 
daar eigenlijk te klein voor. Een uitzondering voor de 
zintuiglijke handicaps is zeker meer dan een overwe
ging. Het Siméa bestuur bespreekt in de november 
ALV de nieuwe contributiestructuur en het beleids
plan 2004/2007. De communicatie en publiciteitspa-
ragraaf zijn daarin nu opgenomen. In het eerste deel 
zijn de aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding 
van de discussie in april. Met de FENAC zijn de ver
volgstappen gezet om ons tijdschrift Van Horen 
Zeggen om te vormen tot een gezamenlijk tijdschrift 
van Siméa en de FENAC. De huisvesting van het lan
delijk bureau is in een afrondende fase terecht geko
men. Samen met de andere clusterverenigingen en 
de WEC-Raad gaat AudCom een ander deel van het 
pand Krammstaete in gebruik nemen. Het zal de 
kwaliteit van de dienstverlening ongetwijfeld ten 
goede komen. 

Theo van Munnen 
voorzitter 

Dimea 
'elkaar verstaan!' 

GEHOORD EN GEZIEN 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PSYCHISCHE 

HULPVERLENING AAN DOVEN ONTBONDEN 

Op 17 maart van dit jaar hebben de leden van 
NVPHD (Nederlandse vereniging voor psychische 
hulp aan doven) ingestemd met de opheffing van de 
vereniging. In de tien jaren na de oprichting, in 1990, 
heeft de vereniging voorzien in een behoefte en 
kende deze een actieve betrokkenheid van de leden. 
Eén van de doelen die de NVPHD zich stelde luidde: 
"Het afstemmen van het beleid van de vereniging op 
andere gremia die zich bezig houden met beleidsvor
ming, beleidscoördinatie of uitvoering van beleid 
met betrekking tot psychische hulpverlening aan 
doven." Een andere: "Het versterken van de onderlin
ge band tussen hulpverleners in de geestelijke 
gezondheidszorg en het gespecialiseerd maatschap
pelijk werk". 
Via voorlichting, uitgeven van brochures, instellen 
van werkgroepen en organisatie van studiedagen en 
symposia gaf de vereniging vorm aan het realiseren 
van de doelen. 
De laatste jaren was sprake van een afname van de 
belangstelling. Gebleken is dat in de praktijk voor 
hulpverleners veel ten goede is veranderd. 
Deskundigheidsbevordering halen de leden op of via 
hun werkplek, er zijn onderlinge contacten. 

Positieve veranderingen ook in de organisaties en de 
voorzieningen voor hulpverlening aan doven. Deze 
ontwikkelingen ontnamen, naar het inzicht van het 
bestuur, de vereniging het bestaanrecht. De ontbin
ding van de vereniging beoordeelt het bestuur der
halve als positief. Het doel is bereikt. Weliswaar ver
loopt in de praktijk niet alles vlekkeloos, maar voor 
hulpverleners zijn meer en betere mogelijkheden 
ontstaan om aan verbetering te werken. 
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De ochtend begint niet echt lekker. Tom komt de klas 
binnen, legt zijn armen op zijn tafel, verbergt zijn hoofd 
erin en snikt erbarmelijk. 
"Wat is er aan de hand Tom," vraag ik en snotterend 
krijg ik als antwoord: "Ik ben zo moe"! 
En dan heft hij het moede hoofd en vervolgt: "Mijn papa 
is gisteren met een luchtballon gegaan en wij zijn hem 
gevolgd". Dat laatste komt eruit alsof hij op de maan is 
geweest en misschien heeft hij het ook wel zo beleefd. 
Wat gebeurt er allemaal met je als je vader verdwijnt in 
zo'n griezelig klein mandje. Komt hij ooit nog veilig 
terug? Zal hij niet voorgoed verdwijnen in het luchtruim? 
Ik begrijp de moeheid en nadat ik nog wat bijzonderhe
den heb gevraagd zeg ik vriendelijk: "Doe maar rustig 
aan vandaag". 
Nou doet Tom het altijd rustig aan maar hij kikkert toch 
op van deze woorden en gaat weer rechtop zitten. 
Nu heeft hij wel pech want er hangt vandaag een drei
gend gevaar boven ons hoofd 
De dreiging van het woord: Herindicatie. 
De logopediste van onze groep heeft me gisteren drin
gend gevraagd of ik vandaag de Tak Toets voor de boven
bouw af wil nemen in mijn groep i.v.m. de herindicatie. 
Tja wij zijn inderdaad bovenbouw, een groep 6, dat is 
waar. Maar de cognitieve vermogens van deze groep 
haalt dat niveau bij lange na niet en dus beginnen we 
aan een hele lange, moeilijke klus. 

Alle kinderen krijgen hun papieren, het zijn 50 items, we 
zullen er al met al wel een uur zoet mee zijn. 
Ik neem rustig de tijd om het voorbeeld uit te leggen en 
schrijf het helemaal uit op het bord. 
"De man pakt zijn agenda." 
Ik leg uit dat ze een rondje met potlood om A,B,C of D 
moeten zetten. Multiple Choice noemen we dat maar dat 
woord slaan we maar over. 
Nu wil het toeval dat iedereen wel weet wat een agenda 
is want ze nemen die immers trouw iedere dag mee 
heen en weer van huis naar school en vice versa. Niet 
om huiswerk in te schrijven maar als vervanger van het 
contactschrift tussen ouders en leerkracht, ze zijn te 
groot voor zo'n schriftje. Bovenbouw toch?????????? 
Dus dat het in dit geval C moet zijn, is zo klaar als een 
klontje. Daar zet je met je potlood een rondje om. Geen 
probleem. 

Nog een voorbeeld en dan gaan we serieus aan de slag. 
Ik moet de hele toets voorlezen want lezen doen de 
meeste kinderen op het niveau van "Loes gaat op stap 
met Dik" en hier staan woorden in als "omgeschoold"! 
Na een aantal items begint de menigte te morren en 
moet ik uitleggen dat het echt moet van de minister. 
Dat klinkt dreigend en dus gaan ze weer braaf verder 
met rondjes zetten om A,B, C of D. Heel soms zie ik hier 
of daar een gezichtje oplichten: "Ja, die snap ik" maar 
over het algemeen is het een grote brei van onbegrip. 

We nemen pauze, drinken water, nemen nog een pauze, 
ik trakteer op snoepjes, beloof ze nog een snoepje als 
het klaar is en zo worstelen we er ons doorheen. 
Herhaaldelijk sta ik op het punt ermee op te houden en 

alles verder zelf in te vullen Zal iemand dat merken? 
En wat als iemand daar achter komt? Halen we de lan
delijke bladen met "Bedrog en geknoei met testen op 
scholen?" Een parlementaire enquêtecommissie? Ik in 
het getuigenbankje 
Op dat moment een kreet van Tom (die heeft echt zijn 
dag niet). 
"Ik heb alles ingevuld op de verkeerde bladzijde " 
"Geeft niet Tom, kom we gummen het even uit, jij doet 
met de volgende bladzijde weer gewoon mee. 
"Ja", zegt hij stralend, "een foutje moet kunnen!" 

Dorothee Raymakers-Hulsenbek 
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Claartje Slofstra-Bremer, lid van de redactie 

Pragmatiek bij kinderen. 
Mariëtte Embrechts 

beschrijft in Logopedie 

en Foniatrie (mei 2004) j 

wat kenmerken zijn 

van pragmatische 

aspecten van taalont-, 

wikkeling en welke 

diagnostische moge- J 

lijkheden er 

momenteel 

beschikbaar en in 

ontwikkeling zijn. 

Een heldere 

definitie van 

pragmatiek is 

die van 

Wegener-

Sleeswijk en 

van den Dungen:' 

Pragmatiek is het vermogen om taalstructuur 

aan te passen aan de gesprekspartner, de context en de 

situatie'. Embrechts bespreekt verschillende de ziens

wijzen van een aantal auteurs en geeft de mijlpalen in 

de pragmatische ontwikkeling weer volgens Manders 

(1996): 

1-2 jaar initiatief nemen, beurtnemen; 

2-3 jaar gesprekken met vreemden initiëren; 

4-5 jaar controle hebben over beurtwisseling, contact 

beëindigen, nieuwe onderwerpen markeren (nog wel 

snelle snelle topic veranderingen); herhaling geven of 

informatie toevoegen als iets niet duidelijk is; 

5-6 jaar gespreksonderwerp onderhouden 

6-7 jaar gespreksonderwerp handhaven en bij verande

ring reïntroductie gebruiken. 

In de logopedische praktijk komt men pragmatische 

problemen bij kinderen geregeld tegen. Bij diagnostiek 

van taalontwikkelingsstoornissen is het pragmatische 

domein nogal verwaarloosd tot voor kort. Er zijn obser-

vatielijsten in omloop zoals bijvoorbeeld Van den 

Dungen en Verboog (1991) en Tonnaer (1999), en in de 

analysemethodes van van Ierland (STAP, 1980) en van 

Balkom (IACV, 1991) zijn pragmatische elementen opge

nomen. 

Daarnaast zijn er verschillende nieuwe instrumenten in 

ontwikkeling. In Vlaanderen is een screeningsinstru-

ment in de maak (Cocquyt e.a.) dat bestaat uit vragen

lijsten voor ouders met kinderen tussen 6 en 16 maan

den en tussen 16 maanden en 5 jaar. Het is gebaseerd op 

een bestaand Amerikaans instrument. In Nederland zijn 

diverse instrumenten in ontwikkeling. Genoemd wor

den het Communicatieve Intentie Onderzoek (CIO) van 

v.d.Meulen, Slofstra-Bremer en lutje Spelberg voor kin

deren in de pre- en vroegverbale fase, het Busverhaal 

(Jansonius en Roelofs), een aanpassing voor Nederland 

van een Engels instrument voor kinderen van 3;6-8;6 

jaar en de Nijmeegse pragmatiektest voor kinderen van 

4-7 jaar van Embrechts, Mugge en van Bon. 

Dyslexie 
Het juninummer van Logopedie en Foniatrie is geheel 

gewijd aan Dyslexie. Lonnie Fennis geeft de stand van 

zaken weer omtrent dyslexie en stelt dat de logopedist 

een belangrijke bijdrage kan leveren bij dyslexieproble-

men door taaitherapie die is gericht op deeldomeinen 

waarop dyslectici dikwijls problemen ondervinden, 

zoals fonologisch bewustzijn, auditieve vaardigheden, 

automatisering en woordvinding. Voorlezen is naar 

haar mening het oudste en tevens meest actuele advies 

dat een logopedist kan geven! Ook Anneke Smits geeft 

een visie op de huidige stand van zaken, vanuit de 

Stichting Dyslexie Nederland (SDN). Problemen rond 

definiëring, diagnostiek en behandelmethoden komen 

aan de orde. 

Marijke Heyerman en Sonja Karman, die zich als resp. 

logopedist en als logopedist/orthopedagoog hebben 

aangesloten bij de Stichting Taaihulp, beschrijven de 

diagnostiek en behandeling van dyslectische kinderen 

bij deze multidisciplinair werkende stichting, waar 

men werkt met de Fonologische en Leerpsychologische 

methode (F&L-methode), in '87-'g2 ontwikkeld door de 

psycholinguiste Thalita Boumans. De kinderen worden 

eerst onderworpen aan een uitgebreid analytisch 

onderzoek van vele deelvaardigheden, waarna de 

behandeling wordt ingezet, aansluitend op de gevon

den problematiek. Niet voor alle dyslectische kinderen 

is de methode geschikt; de contra-indicaties worden 

ook besproken. De kinderen worden vertrouwd 

gemaakt met het klanksysteem van de taal en de bijbe

horende basisregels; wetmatigheden die in het regulie

re onderwijs onvoldoende aan bod komen. Ouders wor

den opgeleid tot co-therapeut; er is een intensief thuis-

programma verbonden aan deze methode. In het arti

kel wordt een casus uitgebreid besproken, als illustratie 

van de werkwijze. 

Ook het Tijdschrift voor Orthopedagogiek geeft aan

dacht aan dyslexie, zowel in het juninummer als ii 

het juli/augustusnummer. Kees van den Bos geeft 

aan hoe voorzichtig men moet zijn met het begrip 

discrepantie in cognitief functioneren', dat juist in 

de diagnostiek van dyslexie dikwijls wordt gehan

teerd. Hij stelt dat de cognitieve functies lezen en 

intelligentie relatief onafhankelijke componenten 

vormen, die 'door geen duizend redeneringen 

afhankelijk van elkaar worden'. Hij bestrijdt 

daarmee de opvattingen die Buis eerder in het 

zelfde tijdschrift publiceerde. In het juli/augus 

tusnummer wijzen Kees van den Bos, Henk 

lutje Spelberg en Marian Eleveld op de sterke 

voorspellende waarde van alfanumerieke 

benoemtests (letters en cijfers). Deze tests blij

ken dyslexie beter te voorspellen dan fonolo

gische taken, visuele matchingstaken en seriële 

benoemtaken. De bevindingen geven aanleiding tot 

nieuwe onderzoeksvragen, die de onderzoekers ook ver 

der bezig zullen houden. 
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Spraakmotoriek 
In het tijdschrift Stern-Spraak- en Taalpathologie (juni 
2004) is de onderzoeksgroep van Maassen c.s. driemaal 
aan het woord: twee artikelen van Cathelijne Tesink 
en Ben Maassen over de ontwikkeling van spraakmo-
torische controle en een artikel van Eefje van Andel, 
Ben Maassen en Paul Eling over executieve functies 
bij kinderen met spraakmoeilijkheden. 
Theoretische denkmodellen over ontwikkeling van 
spraakmotoriek worden in het eerste artikel 
besproken. Aan de hand van het DIVA-model, een 
neuraal netwerk model van de motorische con
trole van de spraak, zijn verschillende compo
nenten van de spraakmotorische controle uitge
werkt, waaronder met name de rol van de audi
tieve feedback. Het spraakmotorische systeem 
heeft een mapping nodig die in staat is om de 
articulatoren zodanig te laten bewegen dat 
geleerde (auditieve) doelen bereikt worden 
(auditieve-naar-articulatorische mapping). In 

het tweede artikel wordt deze auditieve component 

nader besproken. 
Het derde artikel doet verslag van onderzoek naar de 
relatie tussen spraakmoeilijkheden en executieve 
(dis)functies. Kinderen met en zonder spraakproblemen 
werden onderzocht en vergeleken wat betreft motori
sche en auditieve sequentiële vaardigheden, sequen
tieel geheugen, cognitieve flexibiliteit, plannings- en 
organisatievermogen en het vermogen om te gaan met 
nieuw en complex materiaal. Opmerkelijk is, dat er 
geen overtuigend bewijs werd gevonden voor de relatie 
executieve functies en spraakmoeilijkheden. Kinderen 
met spraakmoeilijkheden lijken wel meer moeite te 
hebben met cognitieve flexibiliteit, met name met het 
wisselen van alternatieven. Hoewel het gaat om een 
beperkt aantal proefpersonen (proefgroep n=i5 en con
trolegroep n=i5), zijn deze bevindingen dermate inte
ressant dat vervolgonderzoek waarbij de groepen kin
deren nog specifieker zijn samengesteld en waarbij de 
onderzoeksbatterij nog wordt uitgebreid met onderzoek 
van de non-verbale mondmotorische vaardigheden 
wordt aangekondigd. Wij zijn benieuwd. 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

Journal of Communication Disorders, 37 (2004) 
Nummer 37 van het Journal of Communication 
Disorders is een themanummer. Het thema dat in 
een achttal bijdragen aan bod komt is 'Evidence-
Based Practice'. In het openingsartikel gaat 
Christine Dollaghan (Department of 
Communication Science and Disorders, 
University of Pittsburgh) in op het concept 
'Evidence-Based Practice' (EBP). Het is een bena
dering die zijn oorsprong vindt in de klinische 
geneeskunde. Het gaat om het zorgvuldig 
bewust toepassen van het beste bewijs op 
enigerlei moment in het nemen van besliss
ingen over zorg van individuele cliënten. In 

H dit proces wordt individuele klinische exper-
^ ^ ^ ^ tise samengevoegd met de beschikbare best 

mogelijke evidentie van systematisch weten
schappelijk onderzoek. Volgens Dollaghan kan EBP van 
groot belang zijn in de benadering van vraagstukken 
rondom de klinische praktijk betreffende communica
tie- en taalstoornissen. Dollaghan werkt drie voorstel
len uit. Op de eerste plaats stelt zij dat de mening van 
experts met scepsis bezien moeten worden en zelfs 
moeten worden afgewezen als zij bewijsvoering vanuit 
kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek tegen
spreken. Tegelijkertijd stelt Dollaghan dat niet alle 
wetenschappelijke onderzoek relevant is voor beslissin
gen over de klinische praktijk en tot slot is zij van 
mening dat het oordelen over de kwaliteit van bewijs

voering niet genoeg benadrukt kan worden. Dollaghan 
reikt criteria aan om EBP toe te passen in de selectie 
van diagnostische procedures, maar ook om EBP te 
gebruiken als een fundament in het ontwerpen, uitvoe
ren en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek. 
In een andere bijdrage schetst Randall Robey 
(Department of Communication Disorders, University 
of Virginia) een 'Five-phase model for clinical-outcome 
research'. Robey stelt dat logopedisten en audiologen 
via een variëteit aan benaderingen sterke aanwijzin
gen naar voren hebben gebracht over de effectiviteit 
van behandelingen van spraak- en taalstoornissen. Ze 
hebben daarbij echter geaccepteerde standaarden voor 
het testen van effecten van de klinische praktijk gene
geerd. Deze standaarden zijn door de bredere onder
zoeksgemeenschap opgesteld. In het artikel bestudeert 
Robey een aanpassing van het standaard vijf-fase 
model van klinisch effectenonderzoek om op deze 
manier vormen van klinisch onderzoek in de audiolo-
gie en logopedie te structureren. Door dit te doen 
maakt hij typen wetenschappelijke bewijsvoering 
zichtbaar en verschaft hij ook duidelijkheid over de pro
cessen die ten grondslag liggen aan Evidence-Based 
Practice. Uiteindelijk zal deze praktijk leiden tot besliss
ingen over de status van verschillende interventietypen. 
Tot slot bevat dit tijdschrift ook een interessante bijdra
ge van Christine Yoshinaga-Itano (University of 
Colorado). Zij schrijft over 'Levels of Evidence: Universal 
Newborn Hearing Screening (UNHS) and Early Hearing 
Detection and Interventions Systems (EHDI)'. Volgens 
Yoshinaga heeft onderzoek rondom de invoering van 
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neonatale gehoorscreening uitgewezen dat door deze 
screening de leeftijd, waarop gehoorproblemen geïden
tificeerd worden, aanmerkelijk verlaagd is. Gevolg hier
van is ook dat interventieprogramma's sneller gestart 
kunnen worden en mede als gevolg daarvan zijn de 
effecten van interventie verbeterd. Dit laatste is met 
name het gevolg van het feit dat de leeftijd waarop kin
deren toegang krijgen tot taal en communicatie ver
laagd is. In die zin is screening de weg naar kwalitatief 
betere interventie. Er is echter nog maar weinig onder
bouwing aanwezig voor verschillende componenten 
van interventieprogramma's. Effectonderzoek naar 
interventieprogramma's en de samenstellende karakte
ristieken daarvan wordt dan ook aanbevolen. 

Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 
vol. 4j, augustus 2004 

James Law, Zoe Garrett (City University London) en 
Chad Naye (University of Central Florida, Orlando) teke
nen voor een artikel met als titel 'The Efficacy of 
Treatment for Children with Developmental Speech 
and Language 
Delay/ Disorder: 
a Meta-Analysis'. 
Het artikel bevat 
een meta-analy
se van weten
schappelijk 
onderzoek dat 
gericht is op 
evaluatie van 
interventies 
voor kinde
ren met pri
maire taai
en spraak-
stoornis-
sen. Alle onderzoeken 
maakten ook gebruik van een controle
groep. De onderzoekers hebben met name gekeken 
naar de effecten van interventie voor wat betreft 
expressieve en receptieve fonologie, syntaxis en woor
denschat. Alleen de primaire effecten van interventie 
zijn meegenomen. Deze primaire effecten zijn onder
zocht op het niveau van het doel van de interventie, op 
het niveau van mate van taalontwikkeling en op het 
niveau van breder sociaal en talig functioneren zoals 
aangegeven in verslagen van ouders of in taal samples. 
De auteurs kwamen 33 relevante artikelen op het spoor 
gedurende de laatste 25 jaar. 25 van deze artikelen 
bevatten voldoende informatie om in een meta-analyse 
gebruikt te worden. Slechts 13 van deze 25 artikelen zijn 
dusdanig gelijk van opzet dat de resultaten gecombi
neerd kunnen worden. De resultaten van de meta-ana
lyse geven aan dat spraak- en taaitherapie effectief kan 
zijn voor kinderen met fonologische problemen of met 
problemen op het vlak van de actieve woordenschat. De 
bewijsvoering van het effect van interventie voor kin
deren met expressieve syntactische problemen is 
gemengd. Er is slechts heel weinig onderbouwing voor 

het effect van interventies ten behoeve van kinderen 
met taalbegripsstoornissen. Uit de vergelijking van de 
effecten van interventies die door ouders zelf zijn 
gepleegd en interventies die door clinici zijn uitgevoerd 
blijken geen significante verschillen naar voren te 
komen. Een therapielengte van meer dan 8 weken kan 
een potentiële factor zijn in de goede klinische effecten. 
Het artikel besluit met het analyseren van een aantal 
lacunes in de onderzoeksliteratuur. De meest substan
tiële lacune is het ontbreken van kwalitatief goede 
onderzoeken naar het effect van interventie voor kinde
ren met ernstige taalbegripsstoornissen. 

American Annals of the Deaf 749,1,2004. 

Het artikel 'Organization and Use of the Mental Lexicon 
by Deaf and Hearing Individuals' is van de hand van 
Marc Marschark, Carol Convertino, Cathy McEvoy en 
Alison Masteller, allen verbonden aan het 
National Technical Institute for the Deaf in 
Rochester. 
In het artikel doen de auteurs verslag van een 
tweetal experimenten waarin de taxonomi-
sche organisatie van het mentale lexicon van 
dove en horende studenten in het hoger 
beroepsonderwijs en universitair onderwijs 
wordt bestudeerd. In het eerste onderzoek 
wordt een enkelvoudige woordassociatiet-
aak gebruikt om de relaties tussen catego
rieën en de leden van die categorieën te 
onderzoeken. Resultaten geven aan dat de 
lexicale kennis van de dove en horende 
studenten in termen van algemene orga
nisatie gelijk is, maar dat de associaties 
tussen de categoriebenamingen en voorbeelden van 
categorieën [meubels versus stoel) sterker zijn bij de 
horende dan bij de dove studenten. 
In het tweede experiment werden verbale analogieën 
gebruikt om de toepassing van taxonomische kennis in 
een relevante schoolse taak te onderzoeken. Er werden 
significante verschillen gevonden tussen de dove en 
horende studenten voor 6 typen van analogieën. 
Naarmate de dove studenten betere lezers waren ver
toonden hun antwoordpatronen meer overeenkomst 
met die van horende studenten. De antwoorden van de 
horende studenten waren een reflexie van de organisa
tie van hun mentaal lexicon, maar dit bleek bij de dove 
studenten niet het geval. De implicatie van de resulta
ten van de beide experimenten is dat woordkennis, 
kennis van de wereld en vaardigheden op het gebied 
van geletterdheid elkaar onderling beïnvloeden. Het 
feit dat dove studenten op een aantal gebieden wat 
betreft de organisatie en het gebruik van mentaal lexi
con andere patronen laten zien dan horende studenten 
pleit voor de aanpassing van instructiemethodes voor 
dove studenten. 
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HBO-MASTEROPLEIDING 'DOVENSTUDIES / LERAAR GEBARENTAAL' 

BEKOSTIGD DOOR OVERHEID 

De Staatssecretaris van OC& W besloot tot bekostiging van de nieuwe masteropleiding 'Dovenstudies / 
leraar Gebarentaal'. 
De HBO-Mastersopleiding is een opleiding voor hoog gekwalificeerde praktijkdeskundigen op het gebied 
van dovencultuur en communicatie. 
Als belangrijk argument voor de toekenning van bekostiging geldt het feit dat op steeds meer maatschap
pelijke terreinen kennis over doven en 'doventalen' nodig is. Tevens sluit de opleiding goed aan bij de ster
ke behoefte aan professionalisering van de kennis, aangaande de inzet van gebarentaal in de onderwijs- en 
zorgcontext. De vraag naar deze deskundigheid op het gebied van doofheid, dovencultuur en Nederlandse 
Gebarentaal is onder meer voelbaar binnen het regulier onderwijs. De toenemende vraag hangt weer 
samen met de invoering van de Wet op de Leerlinggebonden Financiering en de toenemende problematiek 
rond slechthorendheid en ouderdomsdoofheid. 

De HBO-masteropleiding 'Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal' is enig in haar soort in Europa. Zij 
wil in Nederland, maar ook internationaal een belangrijke functie gaan vervullen bij de verdere emancipa
tie en maatschappelijke participatie van doven. De studie is ook volledig toegankelijk voor mensen met een 
auditieve handicap. 

Voor meer informatie: 

Hogeschool van Utrecht, Faculteit Educatieve Opleidingen, Seminarium voor Orthopedagogiek, 
Opleidingsmanager Opleiding Leraar/tolk Nederlandse Gebarentaal: R. van Dijk, 030 - 2547396 

Hogeschool 
van Utrecht 

V 
DE KAMER VAN KO 
Voor scholen met meertalige groepen 1 en 2 start op dinsdag 12 oktober Schooltv een 
nieuwe 18-delige serie, die aansluit bij de meeste taalmethodes van het primair onder
wijs. Het programma, 'De Kamer van Ko', is elke dinsdag om 9 uur te zien op Z@ppelin 
Donderdags volgt een herhaling. 

De kamer van Ko is bedoeld voor kinderen, voor wie het Nederlands de tweede taal is. 
Voor Nederlandstalige kinderen in een meertalige kleutergroep is het programma even
eens geschikt. 

De 18 thema's sluiten aan bij de methode 'Ik en Ko' van uitgeverij Zwijsen. De thema's 
echter komen in vrijwel alle taalmethodes voor. Veel aandacht gaat uit naar mondelinge 
taalvaardigheid, waarbij het aanbieden van een basiswoordenschat. De thema's zijn gevisu
aliseerd en nodigen uit met het methodemateriaal thema's uit te werken. Ook beginnende 
geletterdheid en taalbeschouwing spelen een rol. Tellen en getalbegrip evenzeer. 

Het programma, waarin Ko en knuffel figureren, begint met een meezinglied. 
Dat gaat vooraf aan het thema. Daarin spelen kinderen een hoofdrol. 
Bij de tv-programma's hoort een map verwerkingsmateriaal. Naast een te kopiëren 
spelblad is er een instructieblad met indicaties voor gebruik. 

Uitzendingen: 
12 oktober, 2 november, 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 
7 december, 14 december, 21 december, 11 januari, 18 januari, 25 januari, 25 januari, 
1 februari, 22 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart. 
De gehele serie wordt vanaf maart 2005 nog een keer uitgezonden. 

Meer informatie via www.schooltv.nl 

TELEA?MOT 
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'ONGEHOORD SPRAAKMAKEND' 
Rotterdams onderwijs en zorg voor doven en 
slechthorenden in historisch perspectief 

Van de hand van historica dr. Nelleke Manneke ver
scheen eind 2003 'Ongehoord Spraakmakend', een 
beschrijving van de geschiedenis van het Rotterdamse 
onderwijs aan auditief beperkten. In 1853 kregen de eer
ste dove en slechthorende kinderen les in een Rotter
damse huiskamer. Voor de Koninklijke Auris Groep was 
dit jubileum aanleiding de boeiende geschiedenis van 
onderwijs en zorg aan deze bevolkingsgroep toeganke
lijk te maken voor een breed publiek. 

De auteur beschrijft in acht hoofdstukken de oprichting 
van de scholen, de ontwikkeling van de versterkingsap-
paratuur, leerlingen, personeel en veel meer. Ook gaat 
het boek over de mensen die bij de ontwikkelingen van 
de afgelopen 150 jaar betrokken waren. In 1853 waren 
dat de leerlingen van de Inrigting voor Doofstommen 
Onderwijs, later die van de Ammanstichting. 
Hedentendage zijn het de kinderen en volwassenen 
rnet een auditieve of communicatieve beperking en de 
medewerkers van de Koninklijke Auris Groep. Het boek
werk is echter niet enkel van plaatselijk belang. Aan de 
hand van de Rotterdamse situatie behandelt het ook de 
geschiedenis van de opvattingen over (het onderwijs 
aan) auditief beperkten. Het onderwerp bezit nog enige 
actualiteit. Daarmee heeft het boek een brede maat
schappelijke reikwijdte. Het voorwoord in het boek komt 
van de Minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven. 

MINI-SYMPOSIUM COCHLEAIR 

IMPLANTAAT (Cl.) EN COMMU

NICATIE BIJ DOVE KINDEREN 

De sectie leugd van de afdeling doven en slecht
horenden van de Gelderse Roos / Veluwe Vallei 
('De Riethorst') te Ede houdt op dinsdag 16 
november van 13 tot 17 uur een mini-symposium 
met als thema 'Cl. en Communicatie'. Tijdens dit 
symposium gaat de aandacht vooral naar de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van dove kin
deren met een Cl. Over dit thema is nog weinig 
bekend. De organisatie biedt de mogelijkheid tot 
gedachtenuitwisseling en discussie. De middag 
is bedoeld voor docenten, orthopedagogen, 
intern begeleiders, maatschappelijk werkers, en 
andere hulpverleners. 
De deelname kosten bedragen € 30 
Aanmelden of informatie via 
a bothof@degelderseroos.nl of 
1 balk@degelderseroos.nl 

Auri 
Koninklijke Auris Groep 

Nelleke Manneke studeerde geschiedenis, promoveerde 
in 1993. Zij publiceerde diverse historische werken over 
uiteenlopende onderwerpen. 'Ongehoord Spraakmakend' 
is uitgegeven in een samenwerking tussen de Koninklijke 
Auris Groep en Koppel Uitgeverij in Rotterdam. 

'Ongehoord Spraakmakend' is gebonden; 
kost € 24,90,228 pag., 19 x 22 cm. 
ISBN 90 76638 13 6. NUR 600 + 840. 

de Gelderse Roos ft 

• zoig 

Veluwe Vallei 

A rtevelde 
/hogeschool v - X 

OPROEP 
AAN ALLE LOGOPEDISTEN 

Wij zijn 2 derdejaarsstudenten logopedie aan de 
Artevelde Hogeschool te Gent. In het kader van 
onze scriptie en in samenwerking met het werk

veld (logopedisten en artsen) voeren we een 
onderzoek uit naar de logopedische behandeling 

bij patiënten met het locked-in syndroom. 
Wij leren graag uit uw ervaring! 

Behandelt/behandelde u een locked-in patiënt? 
Neem dan graag contact op voor 

30 november 2004 via ons emailadres: 
Evelien_lore@hotmail.com 

of telefonisch op 0479/82.65.03 
In naam van alle patiënten danken wij u! 

Evelien Sucaet en Lore van Brussel 

Dr. Chris Truyers (Ziekenhuis Inkendaal-de bijtjes j en 
Mw. Krista Vandenbosch (externe promotoren) 

Mw. Liesbet Desmet (interne promotor) 

Oproep voor 
Meeting: 
Deaf and Hearing 
Impaired Children 
Europe 2005 

De Britse organisatie 
The Bar Foundation houdt 
13 en 14 mei 200s in 
Londen een Europese 
meeting, met deelname 
van zowel professionele 
als vrijwilligersorganisa
ties ten behoeve van 
kinderen met een hoor-
beperking. 
The Ear Foundation zoekt 
naar organisaties met 
belangstelling voor inhou
delijke bijdrage en deelna
me aan de ontmoeting. 
De opzet van the Ear 
Foundation is organisaties 
en medewerkers vanuit 
deze organisaties bijeen te 
brengen, om zo nieuwe 
uitdagingen en behoeftes 
in de dienstverlening aan 
gehoorgestoorde kinderen 
uit heel Europa te ontdek
ken en uit te wisselen. 
De meeting staat onder 
auspiciën van NDCS 
(National Deaf Children's 
Society) en RNID (Royal 
National Institute for Deaf 
and Hard of Hearing 
People). 

Voor meer informatie, 
via e-mail: brian@ 
earfoundation.org.uk. 
The Ear Foundation 
Marjorie Sherman House 
8s Sherwin Road 
Lenton, Nottingham, 
NC7 2FB, UK. 

Deaf and Hearing 
Impaired Children 
Europe 2005 
London 13-14 May 2006 
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Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa, 
belangenbehartiger namens personen en instellingen 
voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven 
en de FENAC, Federatie Nederlandse Audiologische Centra. 

Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins 

Eindredactie Dhr. F. C. M. Mollee 

Redactie 

• Mw. N. Hoiting 

• Mw. M.C. Bruins 

• Dhr. H. Knoors 

• Dhr. D. Hoeben 

•Dhr. F.C.M. Mollee 

• Dhr. W. Ceurts 

Dhr. P. van Veen 

Mw. C.F. Slofstra-Bremer 

Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht, 

Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92 

E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl 

(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 

Fotografie H. Op den Kamp 

Illustrator Jef Horvers 

Vormgeving/Lithografie AVEO-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Grafax 

Siméa 

• Dhr. Th.W.J. van Munnen, voorzitter 

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

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

FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra 

• Mw. W. Lijs, voorzitter 

• Dhr. R. Eggenhuizen, bestuurslid 

• Dhr. J.W. van der Linden, bestuurslid 

• Mw. H. de Wit-Fleer, bestuurslid 

Ambtelijk secretariaat en ledenadministratie Siméa en FENAC 

Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht 

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

Bezoekadres: Chr. Krammlaan 2, Utrecht 

Kopij aanleveren 

11 februari - 7 mei -1 september - 20 oktober 

Kopij kan worden ingediend conform de auteursrichtlijnen. 

Op de eerstvolgende redactievergadering zal worden besloten 

of en wanneer de kopij zal worden gepubliceerd. 

Verschijningsfrequentie 4 x per jaar 

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

(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 

Indien u vóór i november van het lopende jaar uw abonnement 

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

AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 

Postcode Plaats 

1816MB 
3815 DP 

1105AZ 
1081 HV 

1062 BE 
4624 VT 
4811 SW 
2501 CV 
5602 BH 

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

6202 AZ 

6500 HB 

3015 GD 

3000 CB 
3031 BA 
5271 GD 
5025JB 
3500 AE 

3584 CX 

3584 EA 

3571 AS 

5912 BL 
8011 GC 

Alkmaar 
Amersfoort 

Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Bergen op Zoom 
Breda 
Den Haag 
Eindhoven 

Eindhoven 
Goes 
Groningen 
Hengelo 
Hoensbroek 
Leeuwarden 
Leiden 

Maastricht 

Nijmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Tilburg 
Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Venlo 
Zwolle 

Naam 

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

Venlo Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 

Adres 

Rubenslaan 2-6 
Zangvogelweg 150 

Meibergdreef 9 
DeBoeleloan 1117 
P.B. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstraat 1 
Boerhaaveplein 3b 
Adrioan von Bergenstraat 232 
Lange Lombordstr. 35, P.B. 848 
Castiliëloon 8, P.B. 1322 

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

P. Debyelaan 25, P.B. 5800 

Ph. VonLeijdenlaonl5, P.B.9101 

Dr. Molewaterplein 40 

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

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

St. Moortensaosthuis Tegelseweg 210 
Oosterloan 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 

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

030-2507720 

030-2504902 

Fax 

072-5141060 
033-4755133 

020-5669068 
020-4440983 

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

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

E-mail 

secretoriaat@profgroenstichting.nl 

audiologie@vumc.nl 

saca@effothoguyot.nl 
acbergenopzoom@ouris.nl 
acb@octilburg.nl 
ocdenhoag@acdenhoag.nl 
info@ac-eindhoven.nl 

info@sintmorie.nl 
acgoes@ouris.nl 

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

043-3877580 043-3875580 

024-3617208 024-3617715 

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

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 
ocrotterdam@auris.nl 
DC@Viotoal.nl 
info@actilburg.nl 
info@fenac.nf 

ocutrecht@utrecht.nl 

venlo-ac@zonnet.nl 
info@aczwolle.nl 
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Postcode Plaats Naam 

3814 TL 
3825 BN 
1062 CJ 
1062 CJ 
1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
6824 CL 
6824 DL 
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 
4461 SX 
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 
Arnhem 
Breda 
Breda 
Dordrecht 
Drachten 
Driebergen 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Goes 
Goes 
Goes 
Gouda 
Gouda 
's-Grovenh. 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Haren (Gr.) 

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

Prof. Groenschool 
Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendoolschool 
Mar. Hermusschool 
Effotha Guyot Zorg 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
Zorgcentrum 'De Winde' 
Stichting Educatie in Communicotie 
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. 
Centrum De Cirkelboog 
De Kring - S.O. 
De Kring - V.S.O. 
Aurisdienstverlening Goes 
Kon. Auris Groep (Centraal Bureau) 
Lesplaats Gouda 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
Viotaal De Wylerberg 
Dr. J. de Groafschool-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Effotha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effotha Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklonk 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt- V.S.O. 
Viataal De Open Cirkel 
L.W. Hildemisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
Amman College - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
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. 
Viatool 
CVO Compas 
Rafaël (doofblinden) 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
Bertha Muller school 
De Taaikring 
Alfonso Corti school - V.S.O. 
Effotha Guyot Groep 
Het Klankbeeld 
C00 Talent 
Mariélla 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effotha Guyot Groep 

Adres 

Kortenaerstraat 10 
Darthuizerberg 131 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliosstroat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jon Tooropstraat 11 
Jan Tooropstraat 1 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Rosendaolseweg 483 
Spiekmanlaon 16 
Bonte Wetering 89 
Dirk Hortogstroat 10 
Essendonk 7 
Meidoornloan 2a 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëloon 8 
Toledolaan 3 
Toledoloan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Leuvenlaan 23 
Postbus 56 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Nassaulaan 8 
Bachstraat 9 
Oosthoef 7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijkloan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraot 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpoardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Boylestraat 2 
Krooyevefdstraat 2 
Malmöpod 60 
Guido Gezelleweg 12 P.B. 91030 
Witte Hertstraot 1 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtslaan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Theerestroat 42 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotloan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Oudenoord 115 
Cohenlaon 6 
Helvoirtseweg 189 
Langstraat 1 
Zolkerbos 330 
Jan Buschstroat 6 
Postbus 1329 

Telefoon 

033-4794488 
033-4794488 
020-3460230 
020-6178617 
020-6132801 
020-6131133 
020-3460111 
020-6179696 
020-5110550 
026-4423293 
026-4454497 
026-4464963 
026-3701959 
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 
0113-323264 
0182-591000 
0182-698312 
070-3948994 
024-6841790 
024-6848555 
050-5255190 
050-5470888 
050-5270840 
023-5246150 
050-5343941 
050-5331970 
050-5331940 
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 
0Z3-5588243 
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 
026-3701879 
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 
0113-323684 
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.n.burgerschool@wolmoil.nl 
ammanschool@effothaguyot.nl 
ammonschool@effathaguyot.nl 
ogbell@x4all.nl 
a.roozendolschool@worldonline.nl 
hermusschool@effathaguyot.nl 
ambulantezorgnh@effathaguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostija@bart.nl 
dewinde@viatoal.nl 
rdt@sec-omhem.nl 
ab@sec-arnhem.nl 
info@spreekhoorn.nl 
breda.breda@viataal.nl 
ammonschool@ouris.nl 
info@skelp.nl 
aurisdienstverleningutrecht@ouris.nl 
info@sintmaiie.nl 
dehorst@taalbrug.nl 
beemden@taalbrug.nl 
debeemden@taalbrug.nl 
ekkersbeek@taalbrug.nl 
cdab@taalbrug.nl 
h.reink@stg-maatmon.nl 
k.vanheesbeen@stg-maotman.nl 
a.tenijenhuis@stg-maotman.nl 
enschede@viataa1.nl 
dekring.so@auris.nl 
dekring.vso@ouris.nl 
aurisdienstverleninggoes@auris.nl 
info@ouris.nl 

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

degraafschool@effothaguyot.nl 
info@tinemarcus.nl 
info@effothaguyot.nl 
info@vangilseschool.nl 

info@effothaguyot.nl 
info@effathoguyot.nl 
info@mgrhanssen.nl 
odministratie@deweerklank.nl 
vso@deweerklank.nl 
martinusvanbeek@viotoal.nl 
vsodemarwindt@viataol.nl 

hildernisseschool@auris.nl 
hogewindschool@auris.nl 
ommoncollege@ouris.nl 
jonkerenschool@auris.nl 
polonoschool@auris.nl 
ammancollege@ouris.nl 
aurisdienstverleningrotterdam@ouris.nl 
rotterdam.rotterdam@viatool.nl 
school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 
info@viataal.nl 
cvo.compos@viataal.nl 
adm.rofael@viataal.nl 
info@rotsoord.nl 
info@rotsoord.nl 
berthamullerschool@ouris.nl 
detoalkring@auris.nl 
alfonsocortischool@ouris.nl 

klankbeeld.cohen@hetnet.nl 
tolent@viataal.nl 
mariella@viotool.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 
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Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra 

Publicaties 2003 

>e Federatie van 
Nederlandse Audiologische 
Centra geeft brochures uit. 
Deze zijn via de FENAC te 
verkrijgen. De brochures 
behandelen alle aspecten 
van zorg binnen een audio-
logisch centrum. Voor een 
volledig overzicht kunt u de 
FENAC site bezoeken: 
www.fenac.nl. Brochures 
kunnen ook via de site 
worden besteld. 

Publicatie 

EEN SLECHTHORENDE KIND IN HET REGULIERE ONDERWIJS 
2003, 11* druk, 28 pagina's 
HET AUDIOLOGISCH CENTRUM 
2002, 4* druk, 24 pagina's 
HOREN MET ÉÉN OOR 
2003, 7* druk, 24 pagina's 
KINDEREN MET EEN HOORTOESTEL 
2002, 4e druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET LUISTERPROBLEMEN 
2003, Ie druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET SPRAAK- EN TAALPROBLEMEN 
2003,1e druk, 36 pagina's 
LEIDRAAD VOOR HOORTOESTEL GEBRUIKERS 
2002 13* druk, 36 pagina's 
OUDEREN EN SLECHTHORENDHEID 
2003, 5* druk, 28 pagina's 
PLOTS- EN LAATDOOF 
2000, 1* druk, 24 pagina's 
SLECHTHORENDE PEUTERS 
2002, 2* druk, 28 pagina's 
SLECHTHORENDHEID OP HET WERK 
1998, 1* druk, 20 pagina's, plus Arbo-wet, 1998 
SPREKEN, TAAL EN LUISTEREN BIJ KINDEREN 
MET EEN TIJDELIJK VERMINDERD GEHOOR 
2000, 3* druk, 32 pagina's 
TECHNISCHE HULPMIDDELEN VOOR SLECHTHORENDEN 
2003, 3e druk, 36 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, 1" druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ENGELS / NEDERLANDS 
2001, 1 ' druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. TURKS / NEDERLANDS 
2001, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN, ARABISCH / NEDERLANDS 
2001, 1* druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ENGELS/ NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. TURKS/ NEDERLANDS 
2001, 1* druk, 44 pagina's 

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