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Draadloos wek-/ waarschuwingssysteem 

DANAVOX 
Partners in Hearing Care 

Onopvallend, 
zonder flitsen 
de deurbel 
"horen" 

N I E U W ! 
Een CD-productie van Handtheater 
en het Nederlands Gebarencentrum: 

's Nachts in mijn dromen 
zitten vissen in de bomen 

's Nachts in mijn dromen zitten vissen in de bomen is een cd-rom 

met 326 gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal voor dieren, van 

aap tot zwijn. De dieren kunnen op alfabet worden opgezocht, 

maar ook op groep (zoals zoogdieren, vogels, 

vissen, reptielen en insecten). 

De gebaren voor de 

dieren zijn ook op te 

zoeken op handvorm 

en locatie. Van ieder 

dier is een foto en in 

tekst wordt informatie 

over het dier gegeven. 

Van 41 dieren wordt 

ook in de Nederlandse 

Gebarentaal een 

bijzonderheid verteld. 

Al deze verhalen zijn ook 

ingesproken in het 

Nederlands en in tekst 

weergegeven. 

's Nachts in mijn dromen zitten vissen in de bomen is bedoeld 

voor dove, slechthorende en horende kinderen in midden/ boven

bouw van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. 
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's Nachts in mijn dromen 

zitten vissen in de bomen 

met foto's, i' 

126 gebaren voor dieren 
i n f o r m a t i e en dierengelu.den 

Tot 1-1-2005: € 12,50. Daarna: € 15,00. 

Bestellen kan door € 12,50 c.q. € 15,00 

over te maken op giro 4938716 van het 

NGc te Bunnik o.v.v. 's Nachts in mijn 

dromen, het aantal cd-rom's en uw 

naam en adres. 

Systeemeisen: Pentium2 400MHz, 128Mb 
RAM, 20x CD, geluidskaart, Win95 of beter 

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

.F.Kennedylaan 99 3 9 8 1 G B Bunnik 

info@gebarencentrum.nl 

tel. 030-6565407 tt. 030-6565414 fax 030-6565408 www.gebarencent rum.n l 
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TEN GELEIDE 
Voor u ligt het laatste nummer van Van Horen Zeggen in 2004. Het is ook het laatste nummer van Van Horen Zeggen 
oude stijl, want.... Van Horen Zeggen gaat veranderen. De frequentie van het tijdschrift gaat naar 6 uitgaven per jaar, 
het tijdschrift zal in full colour verschijnen en de nieuwsgaring wordt nog actueler. Tegelijkertijd blijft het uiteraard 
mogelijk om artikelen op de gebieden diagnostiek, zorg en onderwijs ten behoeve van kinderen en jongeren met 
gehoor- spraak- en taalproblemen in te dienen voor publicatie. 
De vernieuwing van Van Horen Zeggen is meer dan een facelift. Met de adviezen van de grote lezersenquête van 2003 als 
bouwstenen werken we als redactie aan een tijdschrift dat nog meer beantwoordt aan de wensen van onze lezers. 
Uiteraard hopen we ook dat het aantal lezers en abonnees verder zal toenemen. 
Van Horen Zeggen is de moeite waard, dat blijkt ook uit dit laatste nummer van de huidige jaargang. 
Otermann tekent voor een artikel over het leren met multimedia. Hij gaat in het bijzonder in op de theorie en praktijk van 
de toepassing van multimedia in het dovenonderwijs. Interactief toegankelijk onderwijsmateriaal komt aan bod. 
Maar het artikel bevat ook aanbevelingen die anderen kunnen gebruiken indien ze multimediaal lesmateriaal voor dove leerlingen 
ontwikkelen. De combinatie van beeldinformatie met gebarentaal, gesproken taal en schrift is daarbij een punt van aandacht. 
Gebaren staan ook centraal in de bijdrage van Gerritsen en Wijkamp. Het betreft een vervolg op hun eerdere artikel over gebaren bij 
jonge kinderen met ernstig spraak- en/of taalmoeilijkheden. 
Deze keer is er veel aandacht voor de praktijk binnen de Tine Marcus School in Groningen. 
Naast deze artikelen en de gebruikelijke rubrieken bevat dit nummer van Van Horen Zeggen tevens aankondigingen over een nieuw 
onderzoek naar tweetaligheid en taalstoornissen van de Universiteit van Amsterdam en een verslag van het 3e Europese Congres over 
Tinnitus in Cambridge. Voldoende voeding voor de geest dunkt de redactie. 

Harry Knoors 
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ARTIKELEN 

LEREN MET MULTIMEDIA 

THEORIE EN PRAKTIJK VAN MULTIME 
VOOR HET DOVENONDERWIJS 
Hans O t e r m a n n 

Samenvatting 

De computer doet meer en meer zijn intrede in het onderwijs. Ook in het dovenon

derwijs leren kinderen steeds vaker via multimedia. Voor leerkrachten en software 

makers is het daarom van belang om te weten hoe leerlingen met deze computers 

het meest efficiënt leren. De werking van het geheugen speelt een belangrijke rol in 

het proces van leren met multimedia. De beperkte capaciteit van ons werkgeheugen 

maakt dat we aan educatieve multimedia speciale eisen moeten stellen. Op basis 

van theoretisch onderzoek en eigen praktijkervaring kom ik tot vijf aanbevelingen 

voor multimedia voor het dovenonderwijs. Beperk de inhoud tot de essentie, laat 

de gebruikers zelf hun tempo bepalen en zorg dat ze niet hoeven te zoeken op het 

scherm, zijn de eerste drie belangrijke aanbevelingen. Stel één zintuig centraal en 

wees voorzichtig met het combineren van gesproken en geschreven tekst zijn de vol

gende twee. Deze aanbevelingen zijn door ontwerpers te gebruiken voor nieuwe 

multimedia. Voor docenten bieden deze aanbevelingen criteria om bestaande multi

media op bruikbaarheid te beoordelen. De aanbevelingen worden toegelicht op 

basis van theorie en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van het software pro

gramma ITOM. 

Inleiding 
Toepassing van ICT in het onderwijs is erg in. In steeds 

meer klaslokalen verschijnen computers en voor veel 

kinderen zijn deze apparaten net zo gewoon als een 

schrift of een boek. Computerprogramma's waarin plaat

jes, video, geluid en teksten worden gecombineerd noe

men we multimediaal lesmateriaal. En in ruimere zin 

kunnen ook videobanden of DVD's onder dit begrip gere

kend worden. Het gebruik van veel plaatjes en bewegen

de beelden maakt dit soort programma's ook heel 

geschikt voor het dovenonderwijs. De meeste kinderen 

vinden het leuk om met een computer te werken en 

daaruit volgt de hoop dat ze effectiever zullen leren. Dit 
laatste is echter niet altijd het geval en daarom geef ik in 

dit artikel vijf aanbevelingen waar we volgens mij bij het 
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ontwikkelen of beoordelen van programma's op moeten 

letten. Uit deze aanbevelingen wordt tevens duidelijk dat 

een aantal aspecten in het dovenonderwijs extra aan

dacht behoeft en waarom. Als mediaspecialist beschrijf 

ik dit geheel vanuit de ontwerpers kant, dat is tenslotte 

mijn ingang. Daarnaast zijn de door mij genoemde aan

bevelingen ook goed te gebruiken als criteria om multi

mediaal lesmateriaal op bruikbaarheid te beoordelen. 

De theoretische achtergronden van de verschillende aan

bevelingen wordt steeds geïllustreerd met concrete voor

beelden op basis van een speciaal computerprogramma, 

dat ik hierna bespreek. 

Toegankelijk en Interactief: ITOM 
I.T.O.M. staat voor Interactief Toegankelijk Onderwijs 

Materiaal. Dit programma is ontwikkeld door de 

Multimediadienst van de Effatha Guyot Groep in samen

werking met de Guyotschool voor VSO in Haren. ITOM is 

een computer programma waarin bestaand video onder

wijsmateriaal via twee talen toegankelijk is. Namelijk 

i. in het Nederlands via geluid en ondertitels en 

2. in de Nederlandse Gebarentaal. 

Leerlingen kunnen met behulp van ITOM in de klas op de 

computer allerlei informatieve videoprogramma's bestu

deren, zoals bijvoorbeeld schooltelevisie programma's 

van Teleac/NOT maar ook van materiaal uit andere bron

nen. 

Het doel van ITOM is leerlingen de mogelijkheid geven 

om zelfstandig lesmateriaal te bestuderen in hun eigen 

tempo en in een voor hen toegankelijke taal. Om dit te 

bereiken biedt ITOM verschillende mogelijkheden om 

een videoprogramma te bekijken: 

ï. Het originele programma kan worden bekeken, voor

zien van Nederlandstalige ondertitels. 

2. Er is een gebarentaal versie van het programma waar

bij stilstaande beelden uit de oorspronkelijke video te 

zien zijn. 

Het oorspronkelijke programma wordt in ITOM verdeeld 

over korte fragmenten die direct toegankelijk zijn in 

Nederlands en Nederlandse Gebarentaal. Soms is er bij 

een fragment extra informatie in beide talen. Vaak zijn er 

vragen bij de fragmenten. Deze vragen worden in het 

Nederlands en in Nederlandse Gebarentaal gesteld en 

dienen om de aandacht van de kijkers te richten. Dit noe

men we kijkvragen. 

De Nederlandse Gebarentaal versie gaat soms uit van de 

Nederlandse Gebarentaal als vertel taal, soms is het een 

getolkte versie van het Nederlands. 

Een voorbeeld ITOM scherm is hiernaast afgebeeld: 

fcxtra Kitkvraaq Help oo 
schermweergave ITOM 
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Leren met multimedia 

Leren: waarnemen, verwerken & opslaan 
Leren is eigenlijk het verwerken van informatie. Nieuwe 

informatie komt ons brein binnen en wordt gekoppeld 

aan bestaande kennis. Dit verwerken van nieuwe infor

matie gebeurt in het werkgeheugen. Helaas is de capaci

teit van dit werkgeheugen niet erg groot. Toch zijn we in 

staat om complexe taken te verrichten en ingewikkelde 

zaken te onthouden. Dat hebben we te danken aan het 

lange termijn geheugen. Eerder opgedane kennis en 

vaardigheden liggen vast in dit lange termijn geheugen 

en zijn van daaruit snel beschikbaar. Zolang informatie 

echter niet vastligt in het lange termijn geheugen zijn 

we aan het leren. 

Tijdens het leerproces komt informatie via waarneming 

in het werkgeheugen. In het werkgeheugen wordt deze 

informatie bewerkt en bijvoorbeeld gecombineerd met 

informatie uit het lange termijn geheugen. Er volgt dan 

een herordening die wordt vastgelegd in het lange ter

mijn geheugen. 

Om efficiënt en effectief te leren is het dus zaak het 

werkgeheugen precies zóveel informatie aan te bieden 

als het kan verwerken. Te snel veel informatie leidt tot 

overbelasting van het werkgeheugen, het werkgeheugen 

kan de informatie dan niet snel genoeg verwerken. Er 

gaat informatie verloren. Het aanbieden van onnodige 

informatie leidt tot inefficiënt gebruik van het werkge

heugen. Het werkgeheugen besteedt dan tijd aan zaken 

die er niet toe doen en dat is niet bevorderlijk voor effi

ciënt leren. Door rekening te houden met deze beperkin

gen van het werkgeheugen kunnen we proberen om 

multimediaal lesmateriaal zo effectief mogelijk te 

maken. 

Hoe leren mensen van televisie of multimedia? Huib 

Tabbers zet in het artikel 'Leren met multimedia' een 

aantal onderzoeken op een rijtje en komt tot drie richtlij

nen (Tabbers, 2002). In het dovenonderwijs gelden méér 

aandachtspunten. In veel multimediaal lesmateriaal 

wordt gebruik gemaakt van de combinatie van beelden 

met een gesproken tekst om zaken uit te leggen. 

Probleem voor dove leerlingen is dat zij de gesproken 

tekst niet kunnen volgen en dus essentiële informatie 

missen. Gesproken informatie moet dus worden omgezet 

in geschreven informatie of worden weergegeven in 

Nederlandse Gebarentaal. Op basis van de hiervoor 

genoemde theorieën en mijn eigen praktijk ervaringen 

gelden er wat mij betreft voor multimediaal lesmateriaal 

voor dove leerlingen de volgende vijf aanbevelingen. 

1. Beperk je tot de kern informatie 

2. Laat de gebruiker zelf het tempo bepalen 

3. Voorkom zoeken 

4. Voorkom combinaties van informatiestromen ('schaar-

werking') 

5. Combineer gesproken en geschreven tekst zeer beperkt 

Aanbeveling 1: Beperk je tot de eigenlijke 
informatie. 
Theorie 
Vanwege de beperkte capaciteit van ons werkgeheugen 

is het belangrijk om alleen informatie aan te bieden die 

bijdraagt aan het leren. Dit betekent geen verfraaiende 

plaatjes, achtergronden of geluidjes, hoe jammer dat 

voor ontwerpers en vormgevers misschien ook is. In 

onderzoek is aangetoond dat het weglaten van "overbo

dige" elementen tot betere leerresultaten leidt. 

Conclusie: toeters en bellen kunnen eruit. 

Praktijk - ITOM 
Sommige mensen vinden de interface van ITOM saai. Dat 

klopt, we willen de aandacht volledig richten op de aan

geboden videoprogramma's en hebben er dus voor geko

zen om fel gekleurde knipperende knopjes of leuke 

bewegende achtergrond plaatjes achterwege te laten. 

Wat de inhoudelijke informatie betreft gaan we ervan uit 

dat de oorspronkelijke filmmakers die goed hebben door

dacht. Als er toch behoefte blijkt aan aanvullende infor

matie, bestaat de mogelijkheid extra informatie toe te 

voegen via de knop "extra". 

Aanbeveling 2: Laat de gebruiker zelf het 
tempo bepalen. 
Theorie 
Omdat de belasting die bepaalde lesstof oplevert per per

soon kan verschillen is het belangrijk om het multimedi

aal lesmateriaal zo te maken dat de leerling daarin mak

kelijk zijn/haar eigen tempo kan kiezen. Dit betekent bij

voorbeeld dat als er gebruik gemaakt wordt van video

beelden de leerling in staat moet zijn deze stop te zetten 

en terug te spoelen. Wanneer informatie in verschillende 

vormen beschikbaar is moet de leerling zelf de vorm van 

zijn of haar voorkeur kunnen kiezen. Het materiaal moet 

zo geprogrammeerd zijn dat de leerling zo nodig makke

lijk een stap terug kan doen. 

Praktijk - ITOM 

Bij ITOM, maar ook bij ander door ons ontwikkeld mate

riaal kiezen wij er eigenlijk altijd voor om bedienings

knoppen te tonen bij een videovenster. Knoppen voor 

start, stop, pauze en een positie slider (het schuifje dat 

onder het beeld meeloopt), horen wat ons betreft bij de 

standaard elementen van de gebruikers interface. Zo kun 

je zelf pauzeren of herhalen en door de slider heb je ook 

een indicatie hoelang een fragment nog zal duren. 

5 Aanbevelingen voor 

multimedia in 
het dovenonderwijs 

Bedieningsknoppen en een 
positie slider geven de 
gebruiker zelf controle. 
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Hans Otermann 

Het zelf kiezen van de verschillende informatievormen is 

mogelijk met de keuzeknoppen 'Nederlands' en 'Ngt'. 

Leerlingen blijken hier duidelijk voorkeuren te hebben. 

De één begint altijd met de Nederlandse versie (met 

ondertitels) een ander altijd met de Gebarentaal versie. 

Aanbeveling j ; Voorkom zoeken. 
Theorie 

De tijd die je kwijt bent met zoeken op het scherm kun je 

niet besteden aan leren. Wat de leerstof betreft is het dus 

zaak er voor te zorgen dat informatie die bij elkaar hoort 

zo dicht mogelijk bij elkaar staat. Zet tekst die bij plaat

jes hoort het liefst in de plaatjes zélf of verbind tekst en 

plaatje met duidelijke lijnen. De overzichtelijkheid van 

de gebruikersinterface speelt ook altijd een rol. Plaats 

knoppen dus op een logische plek in het beeld, zorg dat 

ze altijd op dezelfde plek zitten en zorg dat (tijdelijk) 

functieloze knoppen niet getoond worden of zichtbaar 

niét actief zijn. 

Praktijk - ITOM 

In lange videofragmenten is het lastig 'terugbladeren' 

oftewel zoeken, daarom hebben we er bij ITOM voor 

gekozen om de totale film op te delen in kortere frag

menten. Deze fragmenten kunnen in de interface bij

voorbeeld worden weergegeven als de pagina's van een 

boek of als beeldjes in een filmstrook. In ITOM zijn dit de 

kleine plaatjes die als een filmstrook boven in beeld zit

ten. Door een gele kaderrand wordt in de filmstrook aan

gegeven waar je in het totaal bent en door op een plaatje 

te klikken ga je direct naar dat fragment. 

dan van dezelfde commentaartekst gecombineerd met 

beelden met veel beweging en veel actie. Wanneer de 

inhoud van beeld en geluid uit elkaar loopt komt de 

informatie dus niet over. Wember noemde dit uit elkaar 

lopen van de inhoud van beeld en geluid de 'schaar' wer

king. Inhoudelijk waren beeld en geluid als het ware van 

elkaar losgeknipt. Deze 'schaar' werking is goed te ver

klaren met de theorieën over de belasting van het werk

geheugen. Bij beelden met veel actie en beweging is de 

belasting van het werkgeheugen hoog, er is dan blijk

baar geen capaciteit meer over om de inhoud van de 

commentaarstem te verwerken. Verder werd duidelijk 

dat in zo'n situatie van overbelasting door beeld en 

geluid de bewegende actiebeelden het 'winnen' van het 

geluid. Conclusie: wie bewerkstelligen wil dat twee 

informatiestromen elkaar ondersteunen, moet dit pro

ces zorgvuldig reguleren. 

De bevindingen van Wember zijn ook voor het dovenon-

derwijs interessant. Voor doven die totaal niets horen is 

het geluid natuurlijk niet van belang. Een gebarentolk 

kan hier een oplossing zijn maar dan krijgen we twee 

visuele informatiestromen; de filmbeelden en de tolk. Op 

het moment dat de achtergrondbeelden bij de tolk bewe

ging en actie laten zien trekken ze zoveel aandacht dat 

het moeilijk wordt om de tolk te blijven volgen. Extra 

probleem hierbij is dat je de tolk eigenlijk niet uit het 

oog mag verliezen want dan ben je de draad van het ver

haal kwijt. Ondertitels hebben dit probleem in mindere 

mate omdat geoefende lezers deze teksten in zeer korte 

tijd opnemen en bovendien het leesmoment zelf kunnen 

Zelf kiezen van verschil
lende informatievormen: 
Nederlands óf NGT? 
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De filmstrook laat zien waar 
je bent. 

Voor het grove zoekwerk heeft de gebruiker de film

strook, voor het zoeken in detail de bedieningselementen 

van het videovenster. 

De knoppen voor extra informatie en kijkvragen staan er 

alleen als er ook werkelijk extra informatie of een kijk-

vraag is. 

Aanbeveling 4: Voorkom combinaties van 
informatie stromen, stel één zintuig centraal. 
Theorie 

Tot nu is veel aandacht uitgegaan naar de bediening van 

de videobeelden, er is echter ook nog wel iets op te mer

ken over de inhoud van de beelden en het eventuele 

gebruik van geluid. Op dit terrein heeft de Duitse com

municatiewetenschapper Bernward Wember interessant 

onderzoek gedaan (Wember 1983). Wember analyseerde 

TV uitzendingen van actualiteitenprogramma's en 

onderzocht wat de kijkers hiervan onthielden. Het bleek 

dat de kijkers van een commentaartekst gecombineerd 

met rustige beelden en schema's of animaties die de 

tekst inhoudelijk ondersteunen veel meer onthielden 

kiezen. Je kunt heen en weer kijken tussen titel en beeld 
zonder de draad kwijt te raken (totdat er een nieuwe titel 
verschijnt). Uit onderzoek blijkt dan ook dat goed lezen
de doven bij het journaal liever ondertitels hebben dan 
een tolk 

Door videomateriaal van een gebarentolk te voorzien 

wordt dit materiaal dus niet zondermeer effectief onder

wijsmateriaal voor dove leerlingen. Vaak verdient het 

aanbeveling om het oorspronkelijke videomateriaal te 

bewerken zodat de dove kijkers als de tolk klaar is met 

een zin nog tijd hebben om de beelden te bekijken. 

Door videomateriaal alleen maar te ondertitelen wordt 

het dit ook niet direct effectief onderwijsmateriaal 

omdat de leesvaardigheid van veel dove leerlingen niet 

altijd voldoende zal zijn. Door toevoeging van de bedie

ningsknoppen "start", "stop", "pauze" kan een deel van de 

bovenstaande problemen worden voorkomen. 

Gebruikers kunnen er voor kiezen om méér tijd te nemen 

voor het lezen van de ondertitels of kunnen een getolkte 

versie nog een keer herhalen en zich één keer concentre

ren op de tolk en de volgende keer op de andere beelden. 
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Dove leerlingen die met behulp van een tolk regulier 

onderwijs volgen lopen tegen soortgelijke problemen 

aan: Bijvoorbeeld bij instructie van practica en dergelij

ke. De docent legt (pratend) iets uit en doet dit tegelijk 

voor. Voor de horende leerling geen probleem, de dove 

leerling moet echter naar de tolk kijken en mist veel van 

de illustrerende handelingen van de docent. 

Praktijk - ITOM 
In de ITOM omgeving gaat onze voorkeur voor de geba

rentaal versie uit naar een Gebarentaal verteller die een 

goede Nederlands Gebarentaal vertaling geeft van de 

informatie die in de Nederlandse versie wordt gegeven. 

Naast deze verteller plaatsen we stilstaande beelden uit 

de oorspronkelijke film. 

Zie rechtsboven op deze pagina. 

Deze stilstaande beelden vragen weinig aandacht terwijl 

ze de kern informatie van het verhaal wel ondersteunen. 

Soms zijn bewegende beelden noodzakelijk: dan plaatsen 

we de informatie die in de oorspronkelijke film naast 

elkaar gegeven wordt (namelijk in het beeld en in het 

geluid) achter elkaar. Dus na een stukje gebarentaal uit

leg volgen de bewegende beelden of andersom. 

Aanbeveling 5: Combineer gesproken en 
geschreven tekst zeer beperkt. Gebruik alleen 
gesproken tekst bij geschreven tekst waarvan 
het tempo vastligt. 
Theorie 
Nu steeds meer dove kinderen een Cl dragen is het 

natuurlijk de vraag of het zinvol is om méér met geluid 

te doen. Daarmee komen we dichter bij de aanbevelingen 

voor multimediaal lesmateriaal voor horenden. Daar 

blijkt uit onderzoek dat wanneer er een geschreven tekst 

op het beeld staat het geen meerwaarde oplevert om die 

tekst ook nog als uitgesproken tekst te laten horen. 

Sterker nog: het effect van de gesproken tekst kan zelfs 

contra productief zijn vanwege de al eerder genoemde 

overbelasting van het werkgeheugen. Even terugkijken, 

of een stukje nog eens lezen gaat veel makkelijker in een 

geschreven tekst. "Baat het niet dan schaadt het niet" 

gaat hier dus bepaald niet op. 

Stilstaande beelden naast de verteller versterken de 
kern informatie. 

Praktijk - ITOM 
In ITOM maken we een onderscheid tussen de 

Nederlandse versie, met geluid en ondertitels en de geba

rentaal versie. De gebruikers kunnen hier naar eigen 

behoefte een keuze uit maken. 

Voldoende of onvoldoende? 

Is het materiaal nu werkelijk effectiever als je al deze 

aanbevelingen opvolgt? Die vraag hebben we geprobeerd 

te beantwoorden met een praktijk proef met ITOM. In 

één groep kregen de leerlingen een videoband van een 

Teleac-Not programma te zien op de manier zoals de 

docent dat altijd gedaan had. Een andere groep bekeek 

het programma in ITOM formaat. Daarna maakten de 

leerlingen een 'proefwerk' van 6 vragen over het onder

werp. In de ITOM groep haalden de leerlingen een 

gemiddelde score van 73% op deze vragen in de reguliere 

groep was de score 47%. Het was een éénmalige proef 

met een kleine groep maar als we deze resultaten toch 

even doortrekken dan maakt goed ontworpen multime

dia het verschil uit tussen voldoende en onvoldoende. 

Literatuur: 

Tabbers, H.K. (2002) . Leren met multimedia. 

http://www.edusite.nl/edusite/publicaties/11366 

Wember, B. (1983) Wie informiert das Fernsehen? 
München, List Verlag. 

Informatie komt niet 

over als de inhoud van 
beeld en geluid verschilt 

Gesproken tekst levert 
niet altijd méérwaarde 

bij geschreven tekst 

Soms is de combinatie van gesproken tekst en geschre

ven tekst wél nuttig, namelijk wanneer de gebruiker 

geen invloed heeft op het totale tempo van de tekst, zoals 

bijvoorbeeld bij ondertitels. 

Of het luisteren naar een gesproken tekst in combinatie 

met een gebarentolk en ondertitels zinvol is lijkt mij ern

stig te betwijfelen. De belasting van het werkgeheugen 

wordt dan wel heel erg hoog. Een keuzemogelijkheid tus

sen óf Nederlands gesproken tekst plus ondertitels óf 

gebaren is dan de beste oplossing. Voor alle duidelijk

heid, ik heb het hier over lesmateriaal met een bepaalde 

inhoud zoals rekenen of biologie of wereldoriëntatie en 

niet over materiaal dat specifiek gemaakt wordt om het 

horen of het Nederlands van kinderen met Cl te trainen. 

Informatie over ITOM: 

ITOM draait op het netwerk van de Guyot scholen in 
Haren en is beschikbaar bij Effatha in loetermeer en 
bij het Rotsoord in Utrecht. Verder beschikken 
Viataal en het Ammancollege van de Aurisgroep 
over CD-rom's van het programma. Meer informatie 
over ITOM is op te vragen bij de auteur. 

Informatie over de auteur: 

Hans Otermann werkt als multimediaontwikkelaar 

bij de afdeling multimedia van de Koninklijke Coed ontworpen multi-

Effatha Cuyot Groep. De afdeling maakt o.a. visueel media bepalen het verschil 

lesmateriaal op video, DVD en cd-rom. Voor reacties tussen 'voldoende'of 

is hij bereikbaar op h.otermann@kegg.nl 'onvoldoende'proefwerk 
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ARTIKELEN 

GEBAREN BIJ JONGE KINDEREN MET ERNSTIGE 

SPRAAK- EN/OF TAALMOEILUKHEDEN (2) 

Betsy Gerritsen en Inge Wijkamp 

Samenvatting 
In ons eerste artikel, dat in het maartnummer van dit blad verscheen, hebben we het belang 
aangegeven van ondersteunende gebaren in de communicatie met kinderen met ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden (ESM) In dit tweede artikel gaan we in op de beleidsmatige en 
organisatorische consequenties van deze keuze. Ondersteunende gebaren hebben op de 
Tine Marcusschool een duidelijke plaats in het onderwijsbeleid gekregen. Op welke wijze dat 
gestalte krijgt, beschrijven we mede aan de hand van praktijksituaties. Scholing van zowel 
personeel als ouders is een belangrijk onderdeel, evenals het afstemmen van het aanbod op 
het individuele kind. Het beleid ten aanzien van Totale Communicatie (T.C.) is constant aan 
verandering onderhevig. De inzichten die we in de praktijk opdoen roepen nieuwe vragen 
en discussie op. We sluiten het artikel af met aandachtspunten en afwegingen, inhoudelijk 
zowel als organisatorisch. 

J A 

Inleiding 
In het artikel 'Gebaren bij jonge kinderen met ernsti
ge spraak- en/of taalmoeilijkheden (1)' hebben we 
vijf doelgroepen benoemd waarvoor het gebarenaan-
bod niet alleen als aanvulling op het standaard taal
aanbod dient, maar echt een noodzaak is. Bij de 
bespreking van het kind in de Commissie van 
Begeleiding nemen we deze doelgroepen als uit
gangspunt. Vervolgens baseren we hierop ons aan
bod naar het kind. Dit heeft consequenties voor 
beleid en organisatie op schoolniveau. Zo moeten er 
antwoorden komen op vragen als: 'Kun je als school 
een doorgaande lijn in het gebruik van Totale 
Communicatie waarborgen?', 'Hoe stimuleer je het 
gebruik van gebaren in 
de thuissituatie?' en 'Wat zijn de voor- en nadelen 
van deze keuze?'. 
In het vervolg van dit artikel gaan we op deze vragen 
in. Achtereenvolgens geven we een beschrijving van 
de inhoud van beleid op de Tine Marcusschool ten 
aanzien van T.C., schetsen we het beeld van een aan
tal situaties in de klas en gaan we in op hoe de scho
ling van personeel en ouders is vormgegeven. 

Tine Marcusschool 

De Tine Marcusschool in Groningen verzorgt onderwijs aan 

kinderen met ernstige hoor-, spraak- en/of taalmoeilijkhe

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

van de Koninklijke Effatha Cuyot Groep en valt onder het 

REC-Noord Nederland.) 

Indicaties 
• Totale Communicatie wanneer het kind niet 

beschikt over verbale communicatiemogelijkheden; 
• Totale Communicatie wanneer het kind onver

staanbaar spreekt; 
• Totale Communicatie wanneer het kind zich onze

ker voelt over zijn of haar verbale mogelijkheden; 
• Totale Communicatie als middel om contact tot 

stand te brengen; 
• Totale Communicatie als middel om de taal

verwerving te stimuleren. 
(Betsy Gerritsen. Inge Wijkamp: 2004, 

Beleid 

In 1988 werden de ondersteunende gebaren voor het 
eerst op de school geïntroduceerd. In eerste instantie 
was deze ondersteuning vooral bedoeld als hulpmid
del voor slechthorende leerlingen, maar al snel bleek 
dat het juist de ESM-kinderen waren die de gebaren 
actief gingen gebruiken. Met de introductie van de 
gebaren startte ook de discussie over het gebruik 
ervan op een school als de Tine Marcusschool. 
Een discussie die nu nog voortduurt. 
Uiteindelijk hebben alle discussies en vergaderingen 
er mede toe bijgedragen dat in 1999 voor het eerst 
gedachten over het werken met Totale 
Communicatie bij de begeleiding van de leerlingen 
op papier werden gezet. In 2002 is dit beleidsstuk 
herzien. In 2003 is de werkgroep Totale 
Communicatie opgericht. 

Uitgangspunt 
De basis voor het beleid vormt het uitgangspunt dat 
ieder mens recht heeft op optimale communicatie
mogelijkheden. We willen de leerlingen - kinderen 
die door diverse oorzaken te maken hebben met 
beperkingen in hun verbale communicatiemogelijk
heden - deze kans bieden. Het doel dat de school 
hierbij nastreeft, is dat leerlingen komen tot verbale 
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communicatie op een voor dat kind optimaal niveau. 
Centraal staat het aanbod en de ontwikkeling van het 
gesproken Nederlands; in de omgang met de kinde
ren wordt dan ook altijd gesproken met en tegen de 
kinderen. Het gebruik van gebaren, mimiek, picto
grammen en andere elementen die vallen onder het 
begrip Totale Communicatie, is ondersteunend hier
aan en dient als hulpmiddel om tot verbale commu
nicatie te komen. 

Begripsomschrijving 
Totale Communicatie 

Het gebruik van alle middelen die aangewend kun
nen worden om de communicatie met het kind tot 
stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. 
Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van 
praten, luisteren, gebaren, vingerspellen, mimiek, 
kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, 
pictogrammen en lezen (Gerritsen, B., e.a. 2002) 

Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) 
In NmG worden woorden in Nederlandse zinnen 
ondersteund met gebaren uit de Nederlandse 
Gebarentaal. Deze vorm van communiceren is geen 
zelfstandige taal, maar een combinatie van twee 
natuurlijke talen en dus een gebarensysteem 
(Nederlands Gebarencentrum, 1997) 

Nederlandse Gebarentaal (NGT) 
NGT is een op zichzelf staande taal met een eigen 
gebarenschat en eigen regels om gebaren te combi
neren tot zinnen en zinnen te combineren tot grotere 
teksten (Nederlands Gebarencentrum, 1997) 

Commissie van Begeleiding 
De Commissie van Indicatie besluit of een kind toe
laatbaar is op een cluster 2-school. Indien een kind 
geplaatst wordt op de Tine Marcusschool, wordt het 
kind besproken in de Commissie van Begeleiding 
(CvB). In dit multidisciplinaire team worden alle 
aspecten van de ontwikkeling van het kind - waaron
der de communicatieve ontwikkeling - met elkaar in 
verband gebracht. Aan de hand van de bevindingen 
van de'CvB, in combinatie met de hulpvraag van de 
ouders, wordt beoordeeld welke begeleiding het kind 
nodig heeft. Dit is het moment dat er besloten kan 
worden tot een indicatie voor het gebruik van T.C. 
We maken dan gebruik van de door ons geformuleer
de doelgroepen. 
De afspraak is, dat indien er in een groep één of meer 
kinderen een indicatie heeft voor Totale Communicatie, 
men hiervan gebruik dient te maken. Met 'men' wordt 
verwezen naar iedereen met wie het kind te maken 
kan krijgen. Dus naast de leerkracht en assistent, 
geldt dit ook voor logopedisten, intern begeleiders, 
vakleerkrachten en ander ondersteunend personeel. 

Toepassing 
Totale Communicatie omvat vele verschillende ele
menten (zie begripsomschrijving). Bij de toepassing 

hiervan maken we als ondersteuning van het spre
ken binnen communicatieve situaties vooral gebruik 
van gebaren, mimiek, vingerspellen en kijken / 
gelaatgerichtheid. Met communicatieve situaties 
bedoelen we alle situaties die zich op school kunnen 
voordoen, dus niet alleen in de klassensituaties, maar 
bijvoorbeeld ook in spelsituaties op het plein of bij 
de gymles. Binnen specifieke leersituaties wordt 
aanvullend gebruik gemaakt van pictogrammen, 
schrijven en lezen. 
Het zwaartepunt voor het gebruik van T.C. ligt in de 
onderbouwgroepen, zowel voor de slechthorende 
leerlingen als voor de ESM-leerlingen. Juist in deze 
groepen worden veel kinderen opgevangen die in 
communicatienood verkeren doordat ze nog niet of 
nauwelijks spreken. Indien nodig wordt ook in de 
hogere groepen gebruik gemaakt van T.C. 
De verantwoording voor het uitvoeren van het beleid 
ligt bij een ieder die met het kind werkt met een uit
eindelijke verantwoording bij de directie. 

n=10 

i doelgericht gebruik 
NmG? 

i beleidsplan aanwezig? 

• tevreden met gevoerde 
beleid? 

D aanbod teamcursus 
NmG? 

• aanbod oudercursus 
NmG? 

Tabel 7.- Resultaten enquête NmC-beleid (Siméacongres 2003) 

In april 2003 verzorgden wij op het Siméa-congres 
de presentatie 'Gebaren bij jonge ESM-kinderen'. 
Als afsluiting hiervan vroegen we de aanwezigen een 
aantal vragen te beantwoorden over het beleid ten 
aanzien van gebaren bij ESM kinderen op de diverse 
scholen in het land. Op deze manier wilden we inzicht 
krijgen in de ideeën van andere scholen over dit 
onderwerp. De vragen waren als volgt: 
- Wordt er bij jullie op school doelgericht gebruik 

gemaakt van gebaren bij de begeleiding van ESM 
kinderen? 

- Is er een beleidsplan aanwezig? 
- Ben je tevreden met het gevoerde beleid? 
- Wordt er jaarlijks een personeelscursus gegeven? 
- Wordt er jaarlijks een oudercursus gegeven? 

De reactie van de tien scholen die deze enquête heb
ben ingevuld ziet u in tabel 1. Op acht van de tien 
scholen wordt doelgericht gebruik gemaakt van NmG; 
slechts één school gaat uit van puur oraal onderwijs. 
Op drie van de acht scholen is een beleidsplan aanwe
zig. Een aantal scholen geeft aan dat het beleidsplan 
in ontwikkeling is. Dit beeld komt overeen met de eer
ste reacties die wij kregen op ons artikel. We zijn 
benaderd met inhoudelijke en organisatorische vra
gen over ons beleid maar ook met verzoeken om de 
presentatie te tonen en hiermee de discussie over dit 
onderwerp op gang te brengen. 
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Werkgroep 
In 2003 is er een werkgroep Totale Communicatie in 
het leven geroepen. Deze bestaat uit zes personen: 
drie leerkrachten, twee logopedisten en een onder
wijsassistent. De coördinator is één dag in de week 
gefaciliteerd om diverse activiteiten ten behoeve van 
de werkgroep te coördineren en te realiseren. Binnen 
deze tijd vallen ook het verzorgen van de scholing en 
het coachen van teamleden, het voorbereiden van de 
vergaderingen, beheer van materialen en dergelijke. 
Het uitkristalliseren en benoemen van de specifieke 
taken van de werkgroepleden is iets dat in het 
komende jaar uitgewerkt moet worden. 

Functie van totale communicatie 

Communicatieve problemen van een kind hebben 
een grote invloed op het gezinsleven. Veel ouders 
geven aan dat ze regelmatig hun kind niet begrijpen 
en dat het kind daardoor boos of juist erg terugge
trokken wordt. Gebruik van gebaren kan een middel 
zijn om de communicatie op gang te brengen; 
het haalt ook thuis de druk bij het spreken weg. 
Het aanbod van NmG in de groep is afhankelijk van 
de specifieke behoeften van één of meerdere kinde
ren, maar wordt ook bepaald door algemene beleids
afspraken betreffende communicatieve situaties en 
leersituaties. 

Na observatie en inventarisatie van de praktijk, zowel 
thuis als op school, hebben we de volgende functies 
benoemd. 
Totale Communicatie 
- om de (onderlinge) communicatie te optimaliseren 
- als middel om structuur in de leefwereld van de 

kinderen aan te brengen 
- als middel om informatieverwerving en informa

tieverwerking te ondersteunen 

Totale Communicatie om de (onderlinge) communi
catie te optimaliseren 
Een aantal kinderen met ernstige spraak- en/of taal-
moeilijkheden gebruikt ondersteunende gebaren als 
alternatief communicatiemiddel of ondersteunt de 
communicatie met gebaren. Tot het moment dat de 
spraaktaalontwikkeling van deze kinderen voldoende 
op gang is gekomen om verbaal te communiceren, 
heeft het kind dit hulpmiddel nodig om zijn of haar 
gedachten, ideeën en gevoelens te uiten. Wil je het 
kind kunnen begrijpen dan moet je zelf ook over 
enige vaardigheid beschikken in het gebruik van 
gebaren. Dit geldt voor iedereen in de omgeving 
van het kind, dus ook voor de klasgenootjes. 

De kring 

Een klassensituatie waarbij communicatie tussen 
leerkracht en leerling centraal staat is de kring. 
De kinderen krijgen dan de gelegenheid te vertel
len over bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld 
van het weekend. Andere kinderen kunnen ook 
reageren op deze informatie. Het gebruik van T.C. 
binnen deze situatie geeft het kind meer mogelijk
heden om de informatie met de groep te delen. 

Poppenhoek 

Communicatie tussen kinderen onderling kan in 
allerlei situaties aan de orde zijn. De illustratie die 
wij hebben gekozen komt uit de poppenhoek; de 
kinderen gebruiken gebaren bij hun spel als alter
natieve vorm van communicatie. 

Totale Communicatie als middel om structuur in de 
leefwereld van het kind aan te brengen 
Voor mensen die al langere tijd met kinderen met 
ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden werken, is 
het een bekend gegeven dat deze leerlingen behoefte 
hebben aan structuur. Vaste routines, duidelijke aan
kondigingen van wat er staat te gebeuren, regelmaat 
en vaste gezichten voor de klas geven deze groep het 
houvast dat ze nodig heeft. Het gebruik van Totale 
Communicatie kan hier onderdeel van uitmaken. 

Poppenhoek: Myrthe, Marthe en Delano 

Goedemorgen liedje 

In de jongste kleutergroep op de Tine Marcusschool 
wordt een aantal terugkerende gebeurtenissen 
gedurende de dag aangekondigd met het zingen 
van een liedje. Voorbeelden daarvan zijn de liedjes 
die horen bij de start van de dag, het eten en de 
taaigroepjes. Het zingen wordt structureel onder
steund met gebaren. Deze zijn daarmee integraal 
onderdeel gaan uitmaken van het liedje; daar 
waar de kinderen de woorden niet meer weten 
of nog niet kunnen produceren, gebruiken ze de 
gebaren en 'zingen' zo het hele liedje mee. 

Dagritmekaarten 

In de klassen op de Tine Marcusschool hangen 
dagritmekaarten. Deze kaarten geven, uitgebeeld 
in pictogrammen, de bezigheden weer die er voor 
die dag op het programma staan. 
Op vaste momenten worden de picto's met de kin
deren besproken, waarbij het de kinderen zijn die 
verwoorden welke activiteit al uitgevoerd is en 
welke activiteit er nog gaat komen. Bij het bespre
ken worden de gebaren consequent aangeboden 
en, afhankelijk van het kind, teruggevraagd. 
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Dagritmekaarten: Christiaan 

Totale Communicatie als middel om informatiever
werving en informatieverwerking te ondersteunen. 
In de afgelopen jaren is uit onderzoek gebleken dat 
ESM-kinderen mogelijk problemen hebben met het 
opnemen van (verwerven) en betekenis hechten aan 
(verwerken) auditief aangeboden informatie. Het 
visueel ondersteunen van kerninformatie biedt een 
extra ingang om informatie bij de kinderen binnen 
te laten komen. 

Voorlezen 

Luisteren naar een verhaal vergt veel auditieve 

aandacht. Dit kan erg vermoeiend zijn voor kinde

ren die problemen hebben met het verwerven en 

verwerken van auditieve informatie. We bieden 

visuele ondersteuning door gebruik te maken van 

illustratief plaatmateriaal, ondersteunende geba

ren, mimiek en lichaamstaal en zonodig vinger

spellen of naamgebaren. 

Kleurenoefening 

In sommige gevallen kunnen gebaren de functie 

hebben van geheugensteuntje; het lijkt het kind 

een extra mogelijkheid te geven om het woord op 

te roepen. Op het moment dat het kind het 

gebaar maakt, weet het zich ook het woord te 

herinneren. 

Hiervan maken we in de klas gebruik bij het aan

leren van voorzetsels en tijdsaanduidingen als de 

dagen van de week en de maanden van het jaar 

en abstracte begrippen als kleuren, bijvoorbeeld 

bij de oefening met de kleurendobbelsteen. De 

kinderen benoemen de kleur met woord en/of 

gebaar. 

Kleurenoefening: Peter Jan en Angela 

Rick 
Rick zit een aantal maanden op school als de 
oudercursus Totale Communicatie start. Zijn 
ouders nemen hieraan deel. Na afloop van de 
cursus interviewen we de vader van Rick over 
zijn ervaringen. Hij zegt hierover het volgende: 

"Rick heeft een spraakprobleem. Dat betekende dus 

voor Rick dat hij bijna niet communiceerde met zijn 

omgeving. Het was heel erg moeilijk voor ons dat 

we hem niet begrepen... ook voor de familie... 

Sinds hij de gebaren aangereikt krijgt, gaat het 

gewoon een stuk beter. Hij weet zich uit te drukken, 

hij weet emoties weer te geven... hij kan je gewoon 

precies vertellen wat hij wil. Sinds die tijd is hij ook 

een stuk socialer, een stuk opener. Hij zit gewoon beter 

in z'n vel. 

Het is gewoon een lekker jong nu!" 

Scholing 
Met het formuleren van uitgangspunten voor het 
gebruik van T.C. werd duidelijk dat scholing van de 
teamleden van doorslaggevend belang is. Het betrek
ken van de thuissituatie bij de begeleiding van het 
kind is natuurlijk ook essentieel. Daarom hebben 
we de scholing van deze doelgroep - de ouders - ook 
beschreven in het beleidsplan. 
Binnen de Tine Marcusschool werken op dit moment 
vier personen die gekwalificeerd zijn als docent 
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'Nederlands ondersteund met Gebaren'; twee voor de 

cursus NmG 1, één voor NmG 1 en 2 en één voor NmG 

1, 2 en 3. Zij verzorgen voor een groot gedeelte het 

scholingsaanbod. 

De ervaringen die we hebben opgedaan, heeft het 

volgend scholingsbeleid opgeleverd: 

Scholing teamleden 

In principe dient al het personeel de basiscursus 

NmG 1 gevolgd te hebben. Als een teamlid direct 

betrokken is bij een kind met een T.C.- indicatie, moet 

ook NmG 2 gevolgd worden. Het is de verantwoorde

lijkheid van de directie om hierop toe te zien. Sinds 

een jaar wordt er aan sollicitanten gevraagd of ze 

bereid zijn de cursus te volgen. 

Beide cursussen worden jaarlijks aangeboden. Ten 

behoeve van de vele part t imers wordt de cursus niet 

steeds op dezelfde dag aangeboden. Voor teamleden 

die de cursussen al hebben afgerond, maar behoefte 

hebben aan het bijhouden van hun vaardigheden, 

worden er opfriscursussen aangeboden. Financiering 

van de teamcursussen wordt gerealiseerd vanuit de 

scholingsgelden. 

Buiten dit scholingsbeleid is ook de cursus 'Voorlezen 

met gebaren' gegeven aan een aantal teamleden uit 

de onderbouwgroepen. Deze cursus werd door een 

externe docent gegeven. 

Scholing ouders 

Ieder najaar wordt de oudercursus 'Totale Communicatie' 

aangeboden. Ouders van de kinderen uit de onder

bouwgroepen worden hiervoor direct benaderd, de 

overige ouders worden geïnformeerd via het algeme

ne informatiebulletin van de school of op een ouder

avond. De cursus wordt, evenals de andere oudercur

sussen, ook genoemd in de schoolgids. Als een kind 

in de bovenbouw wel een TC indicatie heeft en de 

ouders hebben nog geen scholing gehad, worden deze 

ouders ook direct benaderd, in de meeste gevallen 

door de behandelende logopedist. Ouders bepalen 

zelf of ze de cursus volgen. Als er twijfel bij de ouders 

bestaat over het volgen van de cursus, nodigen we ze 

voor de eerste les uit. Deze bestaat onder andere uit 

het bekijken van de presentatie "Gebaren en jonge 

ESM- kinderen". Dit geeft aanleiding tot het uitwisse

len van ervaringen, wat ouders als prettig en motive

rend ervaren. De oudercursussen worden sinds een 

aantal jaren gefinancierd uit de AWBZ- verzekering. 

Coachen 

Ieder personeelslid dat een NmG-cursus 1 en 2 heeft 

gevolgd, komt in aanmerking voor een coachtraject. 

Het doel hiervan is de transfer tussen de cursussitu

atie en de praktijk te bewerkstelligen. In principe is 

het traject bedoeld voor alle teamleden die direct 

contact hebben met de leerlingen. Tot nu toe is het 

aanbod echter beperkt gebleven tot leerkrachten. 

De inhoud van het traject varieert met de behoefte 

van de betrokken leerkracht en de behoefte van de 

betrokken groep. 

Centraal b innen het traject staat de observatielijst 

'aanbod van Totale Communicatie in de klas', welke 

door de leden van de werkgroep T.C. is ontwikkeld. 

Naar aanleiding van een video-opname in de klas 

wordt deze lijst ingevuld door zowel de betrokken 

leerkracht als de coach. In een aansluitend gesprek 

worden de aandachtspunten bepaald en wordt een 

actieplan opgesteld. In het actieplan staat minimaal 

één en staan maximaal twee punten uit de observa-

tielijst waarmee de leerkracht voor een afgesproken 

periode aan de slag gaat. Het coachtraject wordt vast

gelegd in een stappenplan. Met regelmatige tussen

pozen wordt het ingeslagen proces geëvalueerd en 

waar nodig bijgesteld. Aan het eind van de afgespro

ken actieperiode wordt opnieuw een video-opname 

gemaakt en worden de doelen geëvalueerd. De moge

lijkheid bestaat om vanaf een bepaalde stap in het 

proces het traject te herhalen. 

Onderdeel van observatie/ijst T.C. aanbod 

Optim Minim. 
Maakt gebruik van mimiek 

Geeft dmv expressie aan een kind wel/ 

niet te begrijpen 

Maakt gebruik van gebaren 

Maakt gebruik van wijzen en kijken 

Maakt gebruik van schrijven 

Maakt gebruik van afbeeldingen 

Maakt gebruik van vingerspelling 

Maakt gebruik van lezen 

Maakt gebruik van lichaamstaal 

Afwegingen 

Het besluit om gebaren als alternatieve of ondersteu

nende vorm binnen de communicatie te gebruiken 

moet gefundeerd genomen worden. De consequenties 

moeten goed worden doordacht en de voor- en nade

len moeten tegen elkaar worden afgewogen. 

Als het kind valt in één van de door ons beschreven 

doelgroepen, veronderstellen we dat het zal profite

ren van het T.C. aanbod. In de praktijk blijkt dit niet 

altijd even duidelijk te zijn. Vooral in de eerste perio

de na plaatsing is het mogelijk dat een kind zich nog 

niet voldoende veilig voelt om de interactie aan te 

gaan, verbaal of non-verbaal. 

Soms merk je pas na verloop van tijd of deze vorm 

van begeleiding aanslaat. Voor deze kinderen kan 

tijdens het halfjaarlijkse multidisciplinaire leerling-

overleg alsnog besloten worden tot een T.C.-indicatie. 

Ook kan op dat moment het rendement van het 

gebruik van T.C. voor en door het kind besproken 

worden. Deze regelmatige mogelijkheid tot evaluatie 

maakt dat het thema voor de begeleiders van het 

kind actueel blijft. Het biedt tevens de mogelijkheid 

tot een doorgaande lijn in de begeleiding van het 

kind, bijvoorbeeld bij wisseling van groep. In de 

groepsbespreking kan ook tot beëindiging van de 

indicatie worden besloten. 
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Motorische problemen, bijvoorbeeld in samenhang 
met een verbale ontwikkelingsdyspraxie, kunnen 
doorwerken in de vaardigheid om gebaren te maken. 
Bij deze kinderen zien we soms dat ze de gebaren wel 
oppikken, maar problemen hebben met de motori
sche uitvoering ervan. 
Bij dyspractische kinderen geldt nog een ander 
dilemma namelijk dat bij de logopedische behande
ling regelmatig gebruik wordt gemaakt van het dysp-
raxieprogramma. Als ondersteuning worden daarbij 
klankgebaren gebruikt, gebaren die de klankproduc
tie faciliteren en ondersteunen. Onderdeel van T.C. is 
echter het vingerspellen. Vraag is of deze twee vor
men van klankondersteuning elkaar bijten. Onze 
ervaring is dat dit niet zo is. Kinderen kunnen meer
dere vormen tegelijk aan, mits de omgeving er conse
quent mee omgaat; klankondersteuning vanuit het 
dyspraxieprogramma in oefensituaties, vingerspel
ling als het gaat om communicatieve situaties en 
leerondersteuning. 

Aandachtspunten 
Totale Communicatie heeft een plek gekregen op de 
school. In de Commissie van Begeleiding wordt bij elk 
kind de T.C. indicatie besproken. Bij de indeling van 
de groepen en leerkrachten in het begin van het 
nieuwe schooljaar moet goed gekeken worden naar 
de kinderen met een T.C. indicatie en naar de vaar
digheid in het gebruik van Totale Communicatie van 
de leerkracht. Het volgen van diverse cursussen is 
niet altijd een garantie voor succes; het ene teamlid 
leert de gebaren heel snel en past ze spelenderwijs 
toe; een ander kost het, ondanks goede bedoelingen, 
veel moeite. Coaching kan mensen wel helpen in het 
gebruik van de gebaren en hun vaardigheid vergro
ten, maar toch blijft er veel variatie in de toepassing 
van Totale Communicatie door verschillende mensen. 
Een ander organisatorisch probleem is de personele 
bezetting. Bij duo-partners zie je verschillende vaar
digheidsniveaus en niet alle invallers hebben de 
basiscursus NmG gevolgd. Zo ontstaat er voor de kin
deren een wisselend aanbod, wat de kwaliteit niet 
ten goede komt. 

Een ander aandachtspunt is of het nodig is om 
bewust deze ondersteuning af te bouwen, bijvoor
beeld als kinderen in het traject van terugplaatsing 
naar het regulier onderwijs zitten. 

Afsluiting 
Op de Tine Marcusschool heeft de afgelopen jaren 
een verandering plaatsgevonden in het denken over 
het gebruik van gebaren en de toepassing ervan bij 
kinderen met ESM-problematiek. Het beleidsplan 
maakt duidelijk hoe Totale Communicatie een plaats 
krijgt binnen het onderwijs en de begeleiding van 
deze kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk 
wordt dit toegepast waar dat geïndiceerd is. Hierbij 
lopen we nog regelmatig tegen problemen aan. Een 
goed onderbouwd beleidsplan, gedragen door directie 
en team is essentieel geweest in deze ontwikkeling. 
Ondanks de hobbels die we zijn tegen gekomen, is 

het zeker de moeite waard geweest. In de afgelopen 
jaren hebben kinderen zoals Rick, Marthe en Peter-
Jan ons geleerd dat het gebruik van Totale 
Communicatie een waardevol hulpmiddel is in de 
communicatie. Deze kinderen en anderen hebben ons 
gemotiveerd om door te gaan. 
Nu de praktijkervaringen positief blijken te zijn is het 
tijd voor onderzoek op wetenschappelijk niveau. Dit 
onderzoek zou zich moeten richten op de effecten van 
het gebruik van T.C. in de communicatieve ontwikke
ling, maar ook op de effecten van de ontwikkeling in 
bredere zin. 
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RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN ARTI 

Van Horen Zeggen is een vaktijdschrift voor de sectoren 

onderwijs en zorg aan auditief/communicatief beperkte 

kinderen en (jong) volwassenen. De artikelen in Van 

Horen Zeggen worden vooral gelezen door professionals 

zoals leerkrachten, groepsleiders, logopedisten en 

pedagogen. Er wordt aandacht besteed aan ontwikke

lingen in de doelen en methodieken van de genoemde 

sector. Dit kan naar aanleiding van een (wetenschappe

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

De redactie streeft ernaar de inhoud en de stijl van het 

artikel zodanig te laten zijn, dat de lezers gemakkelijk 

de toepasbaarheid van de gegeven informatie binnen 

hun werksituatie kunnen ervaren. 

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

Zeggen wilt aanbieden, dient u rekening te houden met 

de doelgroep van het tijdschrift. Dit houdt onder ande

re in dat u vakjargon zoveel mogelijk vermijdt en dat u 

vaktaal zodanig omschrijft dat ook onervaren professio

nals zich het artikel eigen kunnen maken. In de tekst 

verwijst u zo weinig mogelijk (bijvoorbeeld naar de lite

ratuurlijst) en maakt u zo min mogelijk gebruik van 

citaten en voetnoten. Teksten van toespraken of lezin

gen kunt u alleen bewerkt aanbieden, waarbij spreek

taal zoveel mogelijk vermeden wordt. 

Auteurs- en publicatierecht 

U kan een artikel ter publicatie in Van Horen Zeggen 

aanbieden, als u het niet tegelijkertijd aan een ander 

tijdschrift aanbiedt. Een aangeboden artikel is ook niet 

eerder elders gepubliceerd. In overleg met de redactie 

kan het artikel in later stadium in andere tijdschriften 

worden gepubliceerd onder vermelding van de publica

tiedatum in Van Horen Zeggen. Als uw artikel in Van 

Horen Zeggen gepubliceerd wordt, geeft u de auteurs

rechten over aan de redactie van Van Horen Zeggen. Na 

publicatie ontvangt u twee exemplaren van de 

betreffende uitgave. Als de redactie besluit uw artikel 

niet in Van Horen Zeggen te publiceren, ontvangt u het 

artikel met bijbehoren zo spoedig mogelijk retour. 

Kopiëerrecht 

In overleg met de redactie kan door middel van kopië

ren gebruik worden gemaakt van de artikelen. Hiervoor 

worden kosten in rekening gebracht. 

Structuur artikel 

Elk artikel moet een titel hebben met daaronder een 

eventuele subtitel, vervolgens de naam van de auteur 

(Voor- en achternaam of voorletters met achternaam of 

met vermelding van titels). Het artikel wordt voorafge

gaan door een samenvatting met de lengte van 750 tot 

200 woorden.Het artikel moet onderverdeeld worden in 

niet te lange stukken tekst (maximaal 500 woorden), 

elk met een genummerde kop en eventuele subkopjes. 

De tekst wordt niet uitgevuld. Er worden geen tabs 

gebruikt. Tabellen worden aangeleverd in Word for 

Windows met een uitdraai erbij of alleen als 

uitdraai.De totale lengte van het artikel mag niet meer 

bedragen dan 5000 woorden. Bij langere artikelen zal 

de auteur moeten aangeven, dat het artikel in twee 

delen gepubliceerd kan worden of zal de redactie het 

artikel in overleg met de auteur inkorten. Aan het eind 

van een artikel wordt informatie gegeven over de ach

tergrond van de auteur en wordt vermeld waar de 

auteur bereikbaar is.Eventueel kan een literatuurlijst 

worden opgenomen, met een maximum van 75 titels. 

De literatuur wordt als volgt vermeld: 

Uit een boek: 
Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From Intention to 

Articulation. Cambridge, Ma. MIT Press. 

Uit een tijdschrift: 

Schlichting, J.E.P.T., G. de Koning, J.H.J. Lindeboom en 

LC.Vogelaar (1994). De Taaigroepjes: Raamwerk voor 

een gedifferentieerd taaiprogramma voor kleuters. 

Logopedie en Foniatrie, I, p. 20-26. 

Indien een uitgebreidere literatuurlijst beschikbaar is, 

wordt vermeld, dat deze opvraagbaar is bij de redactie. 

De auteur levert deze uitgebreidere lijst bij het artikel. 

Gehanteerde spellingsregels 
De redactie hanteert de officiële Nederlandse spelling. 

Daarnaast worden er geen of zo min mogelijk afkortin

gen gebruikt. 

Wijze van aanleveren en contacten met de redactie 

De redactie ontvangt het artikel op diskette in Word for 

Windows vergezeld van twee uitdraaien, leder artikel 

wordt door één of meer redactieleden beoordeeld. In 

ieder geval één lid van de redactie neemt contact op 

met de auteur over het te publiceren artikel. De auteur 

verneemt in dit contact in ieder geval of het artikel 

voor publicatie in aanmerking komt en in welk nummer 

het waarschijnlijk zal verschijnen. Indien het artikel 

voor plaatsing in aanmerking komt levert de auteur een 

pasfoto van zichzelf, met op de achterzijde naam en 

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

De auteur kan ook aan de redactie het verzoek doen 

foto's te (laten) maken, die bij het artikel passen. De 

auteur vermeldt op een uitdraai waar bij voorkeur de 

foto's, illustraties of tabellen in het artikel geplaatst 

moeten worden. Foto's en illustraties worden bij voor

keur digitaal aangeleverd. Bij het opmaken van het 

artikel kan de redactie besluiten foto's en illustraties te 

verkleinen ofte vergroten. Enige tijd na het verschijnen 

van het artikel wordt het aangeleverde materiaal door 

de redactie aan de auteur geretourneerd. De redactie 

doet suggesties met betrekking tot de stijl en structuur 

van het artikel. Geringe wijzigingen brengt de redactie 

zelf aan. In andere gevallen wordt de auteur gevraagd 

zijn/haar artikel aan te passen. 
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23RD EUROPEAN COURSE ON TINNITUS AND ITS MANAGEMENT 

MOLLER CENTRE, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 9 -12 MEI 2004 

Jan Eggen, maatschappelijk werker 
Afdeling Audiologie, UMC Sint Radboud 

Inleiding 
In deze cursus is een geslaagde poging gedaan om de 
cursisten door middel van vijfentwintig lezingen en 
workshops te informeren over definitie, classificatie
systemen, symptomatiek, voorkomen, werkingsme
chanismen, verschillende theoretische modellen, 
behandelingsmogelijkheden en onderzoek naar de 
effectiviteit van de behandelingen van tinnitus en 
hyperacusis. 
Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 
geschiedenis en definitie van tinnitus, algemeen 
fysiologische aspecten van tinnitus, statistieken en 
tinnitus, hyperacusis, medische modellen, cochleaire 
modellen, psychologie en tinnitus, het Jastreboff 
Neurofysiologische model, Psychiatrie en Tinnitus, 
Cognitieve Therapie en Cognitieve Gedragstherapie, 
zelfhulp en internet, Tinnitus Retraining Therapy, 
geluidstherapie, medicijnen en tinnitus, slaaptherapie. 

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijk
ste onderwerpen en wordt een summiere beschrij
ving van de huidige denkwijzen en mogelijkheden 
van behandeling gegeven. 

Definiëring 
Wat is Tinnitus? Het woord 'tinnitus' is afgeleid van 
het Latijnse 'tinnire'.dat 'rinkelen' betekent. 'Tinnitus 
is een bewuste ervaring van geluid dat op een onvrij
willige wijze ontstaat of lijkt te ontstaan in het hoofd 
van een persoon'(Mc Fadden, 1982). 

Van belang is hierop aan te vullen dat het een geluid 
is dat niet wordt voortgebracht door mechano-akoe-
stische of elektrische signalen. Het geluid kan varië
ren in sterkte en in alle mogelijke toonaarden voor
komen: piepen, fluiten, brommen, ruisen, enz. Als we 
het hier hebben over tinnitus wordt daarmee bedoeld 
die geluidswaarnemingen die niet op enigerlei wijze 
objectief te verifiëren zijn. We noemen dit daarom 
subjectieve tinnitus. Objectieve tinnitus komt ook 
voor, bijvoorbeeld in de vorm van door de patiënt 
waargenomen vaatpulsaties in het oorgebied. Deze 
geluiden kunnen soms wèl door objectieve metingen 
worden vastgesteld. 

Er is in de afgelopen decennia getracht om de grote 
verschillen in de ervaring, de perceptie en de etiolo-
gie van de tinnitusklacht in zinvolle en werkbare 
classificatiesystemen vast te leggen. Er werden classi
ficaties gepresenteerd waar onderscheid gemaakt 
wordt tussen objectieve (komt zelden voor) en subjec
tieve (niet te verifiëren) tinnitus, klinische (je lijdt 
eronder) en niet-klinische (je lijdt er niet onder) tin

nitus, tijdelijke (na een avondje disco) en permanente 
(altijd aanwezige) tinnitus; of onderscheid op basis 
van etiologie (lawaaitrauma, ziekte van Meniere, oto-
toxisch, presbyacusis, onbekende oorzaak). 
Hazel (1990), Coles (1987), Dauman & Tyler (1992) 
hebben aan deze classificatiesystemen een bijdrage 
geleverd, maar er is geen overeenstemming over welk 
systeem nu het best werkbaar is. 

Behandeling 
Dit gegeven werd al in een van de eerste lezingen aan 
de orde gesteld en zette de toon voor de rest van de 
cursus. De worsteling van wetenschappers en behan
delaars om klachten, diagnostiek, werkingsmechanis
me en behandeling van met name subjectieve tinni
tus in de grip te krijgen werd op een gevarieerde en 
goed gefundeerde wijze vertolkt. 

Ook werd aandacht besteed aan de tinnitus als medi
sche klacht, waarbij moet worden opgemerkt dat in 
de medische wetenschap tinnitus wel onderwerp van 
studie en behandeling is maar dan in samenhang 
met op dat moment optredende andere aandoenin
gen waarvan het pathologische proces min of meer 
bekend is. Zo is het bekend dat tinnitus kan voorko
men bij otosclerose. Men hoopt zodoende meer 
inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van tinnitus, 
maar dit heeft echter tot op heden nog niet tot aan
sprekende therapeutische medische behandelingen 
geleid. 
Er werden veelbelovende neurofysiologische en psy
chologische theorieën en daaraan gekoppelde behan
delingsvormen gepresenteerd. 

a m 
* * ^ 6 ' 
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Het neurofysiologische model (o.a. Jastreboff & 
Hazel, 1993) gaat vooral uit van de notie dat tinnitus 
niet alleen een perifeer proces is (oorzaak in het 
gehoororgaan) maar dat ook het centrale zenuwstel
sel een belangrijke rol speelt (verwerking van de 
input). 
In dit model worden verwerkingsstadia genoemd die 
in het tinnitusproces een belangrijke rol spelen: met 
name de oorzaak (in de cochlea of gehoorzenuw), de 
detectie (op subcorticaal niveau, gebaseerd op 
patroonherkenning) en als laatste de perceptie en 
evaluatie waarbij het gedetecteerde patroon semanti
sche en emotionele betekenis krijgt (de auditieve cor
tex en het limbisch systeem spelen hier een grote rol). 
Therapeutische behandelingen die op dit model 
voortbouwen zijn erop ingericht om door middel van 
ruis (maskering, het aanbieden van andere geluiden) 
de patroonherkenning geleidelijk te bemoeilijken 
waardoor gewenning uiteindelijk kan optreden. Ook 
Hallam's habituatietheorie (1984) gaat uit van verge
lijkbare mechanismen. 
Een belangrijke behandeling hierbij is Tinnitus 
Retraining Therapy (TRT) (Hazell e.a.), die er op 
gericht is om de stresserende symptomen van tinni
tus effectief te verminderen of te laten verdwijnen, 
met als direct doel een geconditioneerde respons op 
tinnitus te bewerkstelligen en niet de vermindering 
van de perceptie ervan. Wezenlijke elementen van 
deze behandeling zijn: 
1. Categorisatie van patiënten naar de ervaren last 

van de tinnitus, al of niet gepaard gaand met 
gehoorverlies en/of hyperacusis; afhankelijk van 
de categorie zijn in meer of mindere mate de vol
gende therapeutische aspecten van belang: 

2. Verbetering van het inzicht van de patiënt in het 
werkingsmechanisme van tinnitus, directieve 
counseling, het vermijden van stilte, het aanbren
gen van omgevingsgeluid (ook 's nachts), het regel
matig bespreken en ter discussie stellen van de 
betekenis van de tinnitusklachten. 

Binnen de psychologie heeft men zich daarnaast 
gericht op het gegeven dat bij tinnituspatiënten die 
veel stress hebben, angst, depressie, slapeloosheid en 
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concentratieproblemen de meest gehoorde klachten 
zijn. Voortbouwend op de habituatietheorie van 
Hallam (Hallam et al, 1984) gaat men uit van de vol
gende veronderstellingen: 
1. De gewenning aan tinnitus vermindert als de tin

nitus van karakter of intensiteit verandert, de 
patiënt gespannen is door de tinnitus zelf of door 
andere oorzaken, de tinnitus onvoorspelbaar is, of 
als aan de tinnitus een emotionele betekenis toe
gekend wordt. 

2. De gewenning aan de tinnitus verbetert door het 
onderhouden van een matig niveau van activiteit, 
voldoende ontspanning, een vermindering van de 
negatieve betekenis van tinnitus, vermindering 
van andere stressoren. 

De volgende therapeutische interventies werden bin
nen de cursus hiervoor aangereikt: ontspanningsoe
feningen, cognitieve therapie en cognitieve gedrags
therapie. In diverse wetenschappelijke studies is de 
positieve werking van deze behandelingsvormen 
aangetoond, maar er zijn nog te weinig goed gecon
troleerde onderzoeken gedaan om sluitende uitspra
ken te kunnen doen over de effectiviteit van deze 
therapievormen in de behandeling van tinnitus. 
Voor de specifieke werking van het TRT model moet 
vermeld worden dat er tot op heden geen goed 
gecontroleerde onderzoeken gedaan zijn die onom
stotelijk de positieve werking van deze behande
lingsvorm hebben aangetoond. Wel is er een groeien
de hoeveelheid data beschikbaar die de positieve en 
blijvende werking van TRT lijkt te ondersteunen. 
Deze resultaten zijn voornamelijk gepresenteerd in 
verslagen van symposia, maar te weinig in reguliere 
vaktijdschriften, zodat peer review van de opzet, uit
voering en herhaling van het onderzoek in onvol
doende mate mogelijk is. 

Het gemeenschappelijke van de meest belangrijke 
etiologische en therapeutische modellen is dat ze 
leertheoretisch van aard zijn. Het groeiende optimis
me dat uitgesproken werd hierin op de goede weg te 
zitten, zal hopelijk de omstandigheden voor meer en 
beter onderzoek verbeteren. 

Conclusie: voor degenen die meer inzicht willen ver
werven in de werking en behandeling van tinnitus 
bij volwassenen (nog weinig is bekend over ontstaan, 
voorkomen en behandelingsmogelijkheden van tin
nitus bij kinderen), is deze cursus beslist een goede 
start. Het tinnitusprobleem is zowel vanuit algemeen 
fysiologisch, neurofysiologisch en psychologisch 
opzicht uitgebreid gepresenteerd. Alhoewel er t.a.v. 
etiologie en effectiviteit van behandelingen nog heel 
wat blinde vlekken bestaan, zijn de huidige modellen 
veelbelovend. Daarnaast is in deze cursus uitstekend 
gereedschap aangereikt voor onderzoekers en behan
delaars om hierin aan kwaliteit te winnen. En daar
bij, Cambridge is een prachtige en stimulerende 
omgeving om dat allemaal tot je te nemen. 



EEN NIEUW ONDERZOEK NAAR TWEETALIGHEID 

EN TAALSTOORNISSEN 

Op i november is aan de Universiteit van Amsterdam 
een onderzoek van start gegaan naar specific langu
age impairment (SLI) en tweetaligheid. Het doel 
ervan is om bij tweetalige kinderen met SLI (de 
wetenschappelijke term voor een primaire taalstoor
nis of ESM) uit te vinden wat het aandeel is van 
respectievelijk de taalstoornis en de tweetaligheid. 

De diagnostiek van tweetalige kinderen met een taal
stoornis is een hachelijke zaak. Als taalgestoorde kin
deren een tweede taal leren, laat hun taaiproductie 
verschijnselen zien die we ook bij andere tweede-
taalleerders aantreffen, maar ook verschijnselen die 
te maken hebben met hun taalstoornis. Deze twee 
effecten zijn moeilijk te ontwarren. Het is dan ook 
moeilijk om diagnostische criteria te formuleren voor 
een taaigestoord kind dat moeilijkheden heeft met 
het leren van een tweede taal. Zulke criteria zijn hard 
nodig. 
In ons onderzoek proberen we dit probleem op te los
sen door het taalprobleem in factoren te ontleden. 
Het onderzoek gaat over Turkse kinderen die in 
Nederland opgroeien en bij wie de diagnose SLI is 
gesteld. We vergelijken hen met kinderen die even
eens Turks als moedertaal hebben, maar die niet taai
gestoord zijn. Bij beide groepen onderzoeken we de 
twee talen die de kinderen leren, Turks en 
Nederlands. 
We kijken daarbij naar een aantal taalkundige aspec
ten waarin de twee talen verschillen of overeenko
men. Zo worden Turkse en Nederlandse werkwoorden 
vervoegd voor werkwoordstijd en voor de eigen
schappen van het onderwerp van de zin. Nederlandse 
werkwoorden horen thuis op de tweede plek van de 
zin, Turkse werkwoorden blijven achteraan staan. Het 
bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands heeft onder 
bepaalde condities een uitgang -e, maar zulke woor
den worden in het Turks niet verbogen. 

Een aantal vergelijkingen wordt gemaakt om de ver
warring op te heffen. Zo heeft wat Turkse taalge
stoorde kinderen in het Nederlands anders doen dan 
hun leeftijdgenootjes met hun taalstoornis te maken. 
Wat ze anders doen dan Nederlandse kinderen heeft 
ook met de invloed van hun moedertaal te maken. Zo 
draagt iedere vergelijking bij aan het beantwoorden 
van de hoofdvraag: hoe we taalstoornissen moeten 
onderscheiden van voorbijgaande problemen met het 
leren van een tweede taal. We willen ook weten of de 
taal een rol speelt in de uitingsvorm van de stoornis. 
We vragen ons daarom ook af of de symptomen van 
de taalstoornis in beide talen dezelfde zijn of ver
schillend voor elk van de twee talen. Dat laatste is 
ook belangrijk voor de diagnostiek. 

De Turkse kinderen met een taalstoornis in het 
onderzoek zullen geselecteerd worden op de ESM-
scholen en in de logopedische praktijk. De onderzoe
kers zullen daartoe te zijner tijd contact opnemen 
met de scholen die bij Siméa zijn aangesloten. 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Dr. Jan de 
Jong en Drs. Antje Orgassa. Daarnaast zal een onder
zoeksassistente) die Turks als moedertaal heeft, bij
dragen aan de uitvoering van het onderzoek. 

U kunt over het onderzoek meer informatie verkrij

gen bij: 

Jan de Jong 

Amsterdam Center for Language and 

Communication (ACLC), Leerstoelgroep 

Neerlandistiek 

Universiteit van Amsterdam 

Spuistraat 134 

1012 VB Amsterdam 

Telefoon: 020-5254691 

E-mail: J.deJongi@uva.nl 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
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GEHOORD EN GEZIEN 

EEN CURSUS ' C O M M U N I C A T I E V E V A A R D I G 

H E D E N GERICHT OP STAGE EN WERK'. 

Mocht u belangstelling 
hebben voor deze cursus 
neemt u dan contact op 
met onderstaand adres. 

Y.van der Mee 

(unit leider/logopedist) 
C. Ruijters (mentor/ 
stagebegeleider) 

VSO de Weerklank 
Obrechtstraat 4 
2324 VN Leiden 
071 5761990 
E-mail: 
VSO@deweerklank.nl 

Tijdens de Simeaconferentie op 15 en 16 april jl. heeft 
u kunnen kennismaken met de cursus 
'Communicatieve Vaardigheden gericht op stage en 
werk'. Deze cursus is ontwikkeld op V.S.O. de 
Weerklank in het kader van het taalbeleid van de 
school als SH/ST school. Dit taalbeleid van V.S.O. de 
Weerklank bestaat naast de 'Basiszorg voor spraak 
taal en gehoorproblematiek' uit de pijlers 
'Tekstbegrip', 'Woordenschat' en 'Mondelinge com
municatie'. 

De cursus 'Communicatieve vaardigheden gericht op 
stage en werk' maakt onderdeel uit van de pijler 
'Mondelinge communicatie'. 

De cursus is ontwikkeld, omdat de leerlingen op 
V.S.O. de Weerklank door hun spraak-, taal-en/of 
gehoorproblematiek in min of meerdere mate beper
kingen hebben in hun communicatieve vaardighe
den, zowel in hun dagelijkse leven als in een beroeps 
matige omgeving. 
De cursus is oorspronkelijk bedoeld voor de 4e en 5e 
jaars leerlingen van de Praktijkstroomgroep als voor
bereiding op en/of ondersteuning van hun stages en 
de latere werksituatie. Deze leerlingen gaan vanaf 
het derde jaar op stage, beginnend met één dag per 
week en oplopend naar twee en een halve dag per 
week. 

Binnen de Weerklank wordt de cursus nu ook in ver
korte vorm gebruikt voor de 2e jaars leerlingen van 
de Schakelstroom, die een week stage lopen in een 
bedrijf. 

Het doel van de cursus is de leerlingen bewust te 
maken van de verschillende communicatieve situ
aties op de stage en het werk en ze te leren daar op 
een juiste manier mee om te gaan. Het doel van de 
stageopdrachten is het geleerde in de praktijk toe te 
passen en daarop feedback te krijgen. 
Hoe beter de communicatieve vaardigheden van de 
leerlingen zijn, hoe beter ze zaken kunnen regelen 
voor zichzelf en voor anderen op hun stage en werk. 
Hoe meer ze ook contact zullen hebben met de ande

re medewerkers. Bovendien voorkomt een goede com
municatieve vaardigheid misverstanden en conflic
ten op het werk, waardoor de positie van de leerlin
gen als toekomstige werknemer op de arbeidsmarkt 
sterker wordt. 

Als de leerlingen van de Praktijkstroom starten met 
de cursus 'Communicatieve Vaardigheden gericht op 
stage en werk' in het vierde leerjaar, hebben ze al een 
aantal basisvaardigheden wat betreft spraak/taal en 
communicatie geleerd in de logopedielessen en in de 
lessen Sociale Vaardigheid in de eerste drie leerjaren. 
De lessen Sociale Vaardigheid in de eerste drie leerja
ren zijn gericht op het omgaan met anderen in het 
algemeen, terwijl de cursus 'Communicatieve 
Vaardigheden' in het vierde leerjaar specifiek gericht 
is op de mondelinge communicatie en op de stage- en 
werksituatie. 

In de praktijk blijken de cursussen een goed vervolg 
op elkaar te zijn. De lessen 'Communicatieve 
Vaardigheden' kunnen echter ook als een op zichzelf 
staande cursus gebruikt worden. 
De cursus 'Communicatieve vaardigheden gericht op 
stage en werk' is vooral praktisch van aard, zowel qua 
vorm als inhoud. 

De cursus bestaat uit 10 thema's met als inhoud mon
delinge communicatie. Bij ieder thema staan de doe
len van het thema omschreven, zijn er oefeningen 
gegeven en tips voor variatie, naast verdieping en/of 
praktische uitwerking van de oefeningen. 
Verder is aangegeven welk materiaal, welke bijlagen 
(9 totaal) en welke stageopdrachten (13 totaal) bij de 
verschillende oefeningen horen. 
Aan het eind van elke oefening is er ruimte gelaten 
voor de eigen aantekeningen van de begeleiders, 
zodat de cursus met eigen oefeningen, ideeën en sta
geopdrachten aangevuld kan worden. Uit ervaring is 
namelijk gebleken, dat al doende steeds nieuwe 
ideeën ontstaan, die op deze wijze gemakkelijk toege
voegd kunnen worden. 
Het aantal lessen dat aan een thema besteed wordt, 
zal afhankelijk zijn van de voorkennis en grootte van 
de groep en van de omvang van het thema. De totale 
cursus bestaat uit ongeveer 40 a 60 lessen. Dit is 
afhankelijk van de beginsituatie van de leerlingen 
van de intensiteit van het oefenen en de hoeveelheid 
opdrachten. De tijd, die nodig is voor de bespreking 
van de stageopdrachten, is hierbij niet meegerekend. 

Bij het samenstellen van de cursus is ervan uitge
gaan, dat de groep uit ongeveer acht a tien leerlingen 
bestaat en dat twee personen de groep begeleiden, 
bijvoorbeeld de mentor/stagebegeleider en de 
logopedist. Zij zijn naast begeleider ook een voor
beeld voor de leerlingen tijdens de rollenspelen. 
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Van de voorzitter 

Bij het schrijven van deze bijdrage voor Van Horen 

Zeggen zijn de voorbereidingen om VHZ in 2005 een 

nieuw jasje en frequenter te laten verschijnen nog in 

volle gang. Dit alles is het onmiddellijke gevolg van 

het besluit van het Siméa bestuur om ons vakblad 

samen met de FENAC te gaan uitgeven. Sinds de 

oprichting van het ondersteuningsbureau AudCom 

door FENAC en Siméa in 2001 is de samenwerkings-

band steeds hechter geworden. Het resulteerde o.a. in 

een grotere betrokkenheid van de FENAC bij Van 

Horen Zeggen en resulteert nu in een gezamenlijk 

eigendom. De resultaten zullen in het volgend num

mer zichtbaar zijn. Vanaf deze plaats wil ik ons 

redactieteam alle succes wensen bij de realisatie van 

de ambitieuze plannen. 

Naast de tweemaandeli jks verschijnende 

Nieuwsbrief zijn zes nummers van VHZ in een jaar

gang een prima middel om de communicatielijn naar 

de vereniging gevoed te houden. 

Ook de website van Siméa zal in die behoefte voor

zien, aangezien de inhoud door onze mensen op het 

landelijk bureau zelf kan worden bijgehouden. Het 

l idnummer is van belang voor de toegang tot het 

ledengedeelte van de site. Het bestuur van Siméa 

heeft in overweging genomen om ook artikelen uit 

VHZ op de site te gaan plaatsen. 

De ontwikkelingen binnen de vereniging gebaseerd 

op de beleidsnota 2005-2008 worden meer en meer 

zichtbaar. Op de eerste plaats door de professionele 

aanpak van de directeur en de (beleids)medewerkers 

van Bureau AudCom. De bemensing is in 2004 al voor 

een deel gebracht op het niveau dat past bij de ambi

ties van de vereniging: De branchevereniging voor 

onderwijs, zorg, begeleiding en diagnostiek. In dat 

opzicht is het ook belangrijk om de contributiesyste-

matiek voor de organisatieleden aan te passen. In de 

ALV van november j.l., ook al een gevolg van de nieu

we ontwikkelingen, is gesproken over een basisbe

drag voor ieder organisatielid aangevuld met een bij

drage per formatieplaats (fte). Dit nieuwe systeem 

doet meer recht aan de verschillen in grootte tussen 

de aangesloten organisaties. Het betekent voor onze 

wat grotere scholen en diensten een behoorlijk 

bedrag, dat echter afgezet ten opzichte van personele 

en materiële vergoedingen minder dan 1 promille 

van het totale budget bedraagt. En ook voor Siméa 

geldt dat het merendeel van de kosten in personeel 

gaat zitten. Samen sterk voor onze gezamenlijke 

belangen! Het ware karakter van een echte vereni

ging-

Theo W.J. van Munnen 

Siméa 
'elkaar verst tuin!' 

Siméa congres 
Het Siméa congres heeft in 2004 ruim 700 deelnemers 
getrokken! Ook dit jaar zal de congrescommissie weer 
een gevarieerd programma vaststellen gevuld met 
actuele onderwerpen. Er is in het programma veel 
gebruik gemaakt van de suggesties en ideeën van leden. 
Het doel van het congres bli jft de ontmoeting, de 
uitwisseling en de discussie op het vlak van zorg, 
onderwijs, diagnostiek en begeleiding van kinderen, 
jeugdigen en volwassenen met een auditieve en/of 
communicatieve beperking. 

Meer dan 40 mini lezingen met actuele onderwerpen 
zullen gehouden worden op donderdag en vrijdag. 
Sprekers afkomstig uit de praktijk en de praktijkrele 
vante wetenschap zullen hun ervaringen en kennis met 
hun vakgenoten delen. Ervaren en startende congres
gangers kunnen makkelijk hun keuze bepalen, doordat 
vooraf helder is aangegeven welke voorkennis nodig is. 

De t i tel van aankomend congres luidt: 
"Doelen; stellen of halen?" 

www.simea.nl 
Dimea 

'elkaar verstaan!' 

Natuurlijk is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om na 
het congres volop te feesten met een leuke band! 

Het Siméa congres vindt plaats op donderdag 14 en 
vrijdag 15 april 2004 in Congres Hotel 'De Werelt' te 
Lunteren. Het programmaboekje is rond begin februari 
op de website www.simea.nl en via de contactpersonen 
van aangesloten organisaties beschikbaar. 

Reserveer de data in uw agenda en vraag binnen uw 
organisatie alvast de mogelijkheden tot congresbezoek 
aan. Immers de kracht van het congres is, dat medewer
kers uit alle windstreken elkaar kunnen ontmoeten en 
bevragen. 

Tot in april! 

De congrescommissie: Gerti Rijpma, Han Alferink, Fred 
Saan, Carla Vernooij, Arie Terpstra, Ton Broerse 

Nadere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven 
volgen begin 2004. 

Contactadres: Bureau Siméa 
Postbus 222, 3500 AE Utrecht 
Tel: 030-2769902 fax : 030-2712892 
Email : info@simea.nl 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Claartje Slofstra-Bremer, lid van de redactie 

Basisonderwijs aan dove kinderen 
In het tijdschrift voor orthopedagogiek (oktober 
2004) is de inaugurele rede opgenomen van Harry 
Knoors, die tot bijzonder hoogleraar werd 
benoemd aan de KUN. Het centrale punt daarin is 
het onderwijs aan dove kinderen; zijn zij nu meer 
gebaat bij regulier basisonderwijs, en moeten 
we verdergaan op de weg van integratie, ook 
wat deze doelgroep betreft? Knoors bespreekt 
de emancipatiebeweging van de dovenge-
meenschap, en stelt deze in het kader van de 
emancipatie van mensen met een handicap 
in onze maatschappij in het algemeen. Hij 
ziet een nieuw spanningsveld ontstaan: het 
spanningsveld tussen bilingualisme en Cl is 
verminderd, maar in plaats daarvan groeit 
er een spanningsveld met betrekking tot 

het specialiseerde dovenonderwijs en het reguliere 
basisonderwijs. Knoors bespreekt onderzoeksresulta

ten van Britse en Amerikaanse onderzoekers die 
experimenten uitvoerden met verschillende vor
men van geheel of gedeeltelijk meedoen in het 
reguliere onderwijs van dove leerlingen. De 
voor- en nadelen van een eigen gemeenschap 
binnen een dovenschool, waarbij een belang
rijk nadeel zou zijn het naar binnen gerichte 
van de nogal gesloten instellingen, bespreekt 
hij in het licht van recente ontwikkelingen. 
De redevoering eindigt in een voorzichtig 
pleidooi voor meer open beleid, waarbij 
inclusie in SO niet als de per definitie beste 
oplossing wordt gezien voor alle dove leer
lingen. Het werken met tweelingscholen 
(regulier naast speciaal) zou bij wijze van 
experiment verder moeten worden uitge
bouwd. 

M. Mildenberg plaatst in hetzelfde nummer een aan
tal kanttekeningen op deze redevoering. 

Vragenlijst voor ouders over ADHD-gedragingen van 
hun kinderen 
E.M. Scholte en J.D van der Ploeg onderzochten de 
betrouwbaarheid en validiteit van de door ouders 
gegeven oordelen over hun kinderen via een vra
genlijst, de 'AVL' (Bohn, Slafleu van Loghum, 
Houten). Het gaat om de drie ADHD-dimensies 
aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsivi
teit. Het blijkt volgens de auteurs dat de ouders 
met deze vragenlijst een redelijk betrouwbaar 
en valide beeld kunnen geven van ADHD bij 
hun kinderen. 
Ook dit artikel is te vinden in het tijdschrift 
voor orthopedagogiek (oktober 2004) 

Totale communicatie voor verstandelijk 
gehandicapten 
E.P.Faber en S. Helmhout beschrijven in Logopedie en 
Foniatrie (november 2004) hoe bij matig en ernstig 
verstandelijk gehandicapte bewoners van de instel
ling De Trans in Rolde het werken met Totale 
Communicatie het gedrag verbetert: er wordt minder 
agressief en storend gedrag gezien. In hun artikel 
beschrijven zij hun visie op communicatie bij deze 
doelgroep en de opzet van een projectplan Totale 
Communicatie. Met name de multidisciplinaire 
samenwerking ten behoeve van de communicatie 
was hierbij een belangrijk punt. Een aantal casusbe
schrijvingen geven toelichting en vormen voorbeel
den van de praktijk zelf. 

Auditieve verwerking 
Het laatste nummer van Stem- Spraak- en 
Taalpathologie handelt integraal over auditieve ver
werkingsproblemen, bij kinderen en volwassenen. 
Zoals de redacteuren in hun inleiding opmerken: de 
lezer krijgt meer vragen dan antwoorden door lezing, 
maar dat moet de lezers niet weerhouden dit thema
nummer te lezen. Deze materie vormt een zich snel 
ontwikkelend domein van onderzoek waarin het 
inzicht toch toeneemt, ondanks alle vragen waarmee 
nog wordt geworsteld. Schouten opent met een 
beschrijving van auditieve verwerking: wat weten we 
ervan? E. Gerrits onderzocht de hypothese dat dys
lexie en taalontwikkelingsstoornissen verschillende 
verschijningsvormen zijn van dezelfde onderliggende 
stoornis; haar resultaten bevestigen de juistheid van 
de hypothese en wijzen in de richting van problemen 
met de klankwaarneming als onderliggend probleem. 
Het gaat dan om foneemspecifieke klankwaarne
ming. Een spraakperceptiestoornis zou volgens haar 
een van de componenten moeten zijn van een 
'Multiple-risk model' dat ten grondslag ligt aan dys
lexie en aan specifieke taalontwikkelingsstoornissen. 
E. de Bree, C. Wildenach en E.Gerrits deden onderzoek 
dat in deze lijn ligt, en vonden naast verdere steun 
voor de hypothese die al bij Gerrits werd genoemd 
dat scores op fonologische verwerking en fonologisch 
werkgeheugen mogelijke voorspellers zijn van dys
lexie. E. Segers, F. Hasselman, L. Verhoeven en S. de 
Graaff onderzochten welke de additionele effecten 
waren van spraakmanipulatie en educatieve soft
ware, bij kleuters met een risico op dyslexie en bij 
kleuters met ernstige spraak- en taalproblemen. Het 
ging daarbij om onderdelen van FastForWord, een 
interventie programma dat in Amerika is ontwikkeld 
door de onderzoeksgroep rond Tallal. De effecten van 
de spraakmanipulatie werden vergeleken met de 
effecten van een ander programma, Schatkist met de 
muis (onderdeel 'rijmen en plakken). De interventie 
liet positieve effecten zien, maar spraakmanipulatie 
had geen additionele effecten. 
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Harry Knoors, l id van de redact ie 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 
Vol. g, No. 4, 2004 
"Attachment Representations of Deaf Adults" is de titel 

van het artikel van Cathy Chovas McKinnon en collega's 

van de Universiteit van Western Ontario. Een onderzoek 

naar de bruikbaarheid van het Adult Attachment 

Interview (AAI) met 50 cultureel dove volwassenen 

wordt gerapporteerd. Het standaardprotocol van AAI is 

aangepast om het instrument bruikbaar te maken voor 

afname in Amerikaanse Gebarentaal. 

Uit het onderzoek blijkt dat de aangepaste AAI een 

effectieve wijze van diagnostiek van de hechting van 

dove individuen is. De verwachting, dat dove volwasse

nen minder coherent zouden antwoorden en derhalve in 

vergelijking met horende volwassenen eerder als niet 

erg autonoom geclassificeerd zouden worden, wordt niet 

gesteund door de data. De classificatie van individuen in 

dit onderzoek is niet verschillend van bestaande norma

tieve distributies. Er zijn bovendien geen aanwijzingen 

gevonden dat vroege scheiding van de ouders, als gevolg 

van plaatsing op een residentiele dovenschool, heeft 

geresulteerd in het ontstaan van hechtingsrelaties met 

groepsleiding of leerkrachten. 

Patricia Spencer (Gallaudet University) tekent voor het 

artikel "Individual Differences in Language Performance 

after Cochlear Implantation at 1 to 3 Years of Age: Child, 

Family, and Linguistic Factors". Spencer heeft de taal

vaardigheid onderzocht in een multiculturele steekproef 

van 13 prelinguaal dove kinderen. 11 van deze kinderen 

waren doof vanaf de geboorte. De kinderen werden 

geïmplanteerd op leeftijden tussen de 14 en 38 maan

den. De gemiddelde duur van het gebruik van het 

implantaat was 49 maanden. De individuele vaardighe

den in het gesproken Engels na implantatie varieerde 

van extreme vertraging tot leeftijdsadequaat. Als naar 

de gemiddelde taalvaardigheid gekeken werd dan bleek 

dat die varieerde over verschillende domeinen. Wat 

betreft woordenschat waren er verschillende dove kin

deren die functioneerden binnen de marges die normaal 

zijn voor horende leeftijdsgenoten, terwijl scores op een 

test voor syntaxis op sterke vertraging wijzen. De kinde

ren die voorafgaand aan hun implantatie iets konden 

horen (wat later doof geworden of bruikbare restgehoor) 

behaalden de hoogste scores op alle taalmaten. Volgens 

Spencer onderbouwt dit de praktijk om voorafgaand aan 

implantatie dove kinderen te voorzien van hoortoestel-

len. Als deze kinderen van de steekproef werden uitge

sloten dan bleek dat, naarmate de kinderen jonger 

geïmplanteerd worden, de vaardigheid in het Engels en 

met name in de syntaxis van het Engels het grootst is. 

De groei in ontwikkeling van taalvaardigheden neemt 

af naarmate kinderen later geïmplanteerd werden. Dit 

leeftijdseffect werd overigens niet voor de woordenschat 

gevonden. Ook werd er een samenhang gevonden tus

sen de scores op testen voor syntaxis en scores op cogni

tieve taken, met name taken die het vermogen tot ver

werking van sequentiële informatie onderzoeken. De 

kleine groep staat geen conclusies toe over de relatie 

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

tussen wijze van communicatie, taalaanbod en de uit

eindelijke taalvaardigheid. Wel viel op dat de hoogste én 

de laagste scores in deze groep behaald werden door 

kinderen in orale programma's. De kinderen die in een 

gezinsbegeleidingsprogramma geplaatst waren, waar 

zowel gebarentaal als gesproken taal gebruikt werd, 

behaalden scores in de middengroep. 

In toenemende mate oriënteren ouders zich voor wat 

betreft informatie over opvoeding, onderwijs, cochle-

aire implantatie en wijze van communicatie op het 

internet. Anat Zaidman-Zait en Janet Jamieson van 

de Universiteit van British Columbia, schrijven 

hierover in het artikel "Searching for Cochlear Implant 

Information on the Internet Maze: Implications for 

Parents and Professionals". Zij rapporteren onderzoek 

dat drie doelstellingen had: het vaststellen welke orga

nisaties informatie over cochleaire implantatie op het 

web plaatsen, het beschrijven van een representatieve 

steekproef van internetsites met informatie over cochle

aire implantatie, de inhoud van deze sites en hun rele

vantie voor ouders van dove kinderen, en het achterha

len van de implicaties van internetinformatie voor pro

fessionals die werken met ouders van dove kinderen. 

De overgrote meerderheid van de (Amerikaanse en 

Canadese) internetsites die gevonden werden, zijn opge

zet door medisch georiënteerde universitaire centra, dan 

wel door door de regering gesteunde organisaties. 

Belangrijke onderwerpen als opvoedingsaspecten, reva

lidatie en wijze van communicatie kwamen op deze 

sites nauwelijks aan de orde. 

De auteurs bevelen aan dat professionals zich goed 

oriënteren op de grote voordelen, maar ook de beperkin

gen van de nieuwe internettechnologie en de informatie 

die daaruit voortvloeit voor hun werk met ouders van 

dove kinderen. 

The Volta Review, Vol. 104, No. 3, 2004 

Dit tijdschrift bevat een lang artikel dat getiteld is 

"Improving the Vocabulary of Children with Hearing 

Loss". Het is van de hand van Dominic Massaro en 

Joanna Light, verbonden aan de Universiteit van 

California in Santa Cruz. Het effect van een zogehe

ten taalwizard Baldi, een computeranimatie, voor 

het aanleren van nieuwe woordenschatitems voor 

kinderen met een gehoorverlies werd onderzocht 

8 functioneel slechthorende kinderen in de leef

tijd van 6 tot 10 jaar werden getraind en getest. 

De training duurde 20 tot 30 minuten per dag en 

vond over een periode van 10 weken steeds 2 

dagen per week plaats. De kinderen kenden de 

betekenis van de getrainde gesproken woorden vooraf

gaand aan de training niet. Woordkennis nam snel toe 

toen de training begon en bereikte voor alle getrainde 

woordcategorieën plafondeffecten. In totaal leerden de 

kinderen de betekenis van 24 woorden. De kennis van de 

getrainde woorden nam niet af na de training. Retentie 

was bijna perfect, zo bleek uit het opnieuw testen na 

een periode van 4 weken. Effecten op de langere termijn 

zijn niet onderzocht. 
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^ontys 
PROMPT-WORKSHOP I N E INDHOVEN 

Opleidingscentrum 
Speciale Onderwijszorg 

Op 21, 22, en 23 april j.l 2004 vond op de Fontys Hogeschool de workshop PROMPT plaats (een acronym voor Prompts for 
Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets). Een motorische benadering voor articulatiestoornissen waar vast veel 
logopedisten naar zouden verlangen. Immers wie kent het niet bij het behandelen van kinderen (of volwassenen) waarbij 
de klank maar niet vormgegeven lijkt te kunnen worden. Dan wenst iedere therapeut de mogelijkheid de klank werkelijk 
"in de mond te kunnen zetten" en precies dat is wat de Prompt benadering doet: van buitenaf hulp bieden bij het vormen 
van de klinkers en medeklinkers in de vorm het actief manipuleren door de therapeut van de gewenste spiergroepen en 
lokalisaties. Hiermee wordt in het kind een referentie opgebouwd van het bewegingspatroon: het zogenaamde "template" 
waarmee ook het bewegingspatroon kan worden teruggevonden. De manipulaties door de therapeut gaan van meer grove 
op motoriek gerichte bewegingspatronen ("parameters") naar de meer oppervlakkige cues ("surface") die sterker de per
ceptie lijken te trainen. Een waardevolle aanvulling kortom voor het logopedische handelen bij articulatiestoornissen die 
niet met behulp van klassieke procedures kunnen worden behandeld. 
De organisator, Marianne Raaijmakers, zal hier binnenkort in Logopedie en Foniatrie een artikel over publiceren. Maar in 
feite is deze techniek alleen maar te verwerven door een zogenaamde hands-on benadering, die door de docent Donna 
Lederman met grote betrokkenheid en deskundigheid wordt overgedragen. De Prompt techniek is ofschoon voor de 
Amerikaanse fonetiek uitgewerkt, ook al aangepast voor het Frans, Duits en Spaans. 
De Introduction workshop is te beschouwen als een inleiding op de techniek. Pas na het uitvoeren van een onderzoek van 
een kind of een volwassene met een spraakmotorisch probleem en het ontwikkelen van een behandelingsplan wordt de 
toelating tot het vervolg (Prompt Bridging Technique to Intervention workshop) gerealiseerd. Een fraaie systematische 
opzet waarmee de kwaliteit van de uitvoering van de therapieaanpak kan worden gewaarborgd. 

Lian Nijland 
Sjoeke van der Meulen 

KINDER TAAL KALENDER 
leannette Verbeek, psycholinguïste bij de Stichting 
Taaihulp, maakte samen met lan lutte, tekenaar (winnaar 
gouden penseel 1994, 2001 en 2004) een amusante en 
leerzame kalender: Kinder Taal Kalender 2005. Het is een 
scheurkalender die bij iedere dag iets biedt wat met taal 
heeft te maken. Het gaat om grappen, wetenswaardighe
den, curieuze feiten, ontroerende teksten, kindergedich
ten en kindergedachten, de variatie is heel groot. Een 
paar voorbeelden: 

Je weet dat een papegaai kan praten. Wat is het 
verschil met echte taal? 
Aan de ommezijde valt vervolgens te lezen wat het 
verschil is. 

Hoe komt de inktvis aan zijn naam? 

De ommezijde biedt een meerkeuze antwoord: 
a. de inktvis eet donker voedsel 
b. de inktvis heeft een pikzwarte kleur 
c. er wordt inkt gemaakt van de tentakels van een inktvis 
d. de inktvis spuit inkt als hij wordt aangevallen. 
Achterin de kalender kan men de juiste antwoorden 
opzoeken. 

KINDER ; * 
i w l . -f, 
KAIXNDEN I 

iv 

I 
Dromen, 
zijn bedrog. 
Zeggen ze. 

Dromen, 
zijn niet echt. 
Zeggen ze. 

Dromen, 
kunnen heel mooi zijn. 
Zeggen ze niet. 

De tekeningen zijn raak en geestig. 
Een prachtig Kerstgeschenk; kinderen zullen er veel ple
zier aan kunnen beleven. Weer een speelse manier om 
met taal om te gaan. Taal is leuk, taal is meer dan een 
'vak' op school. 

Jeannette Verbeek, Kinder Taal Kalender 2005. Met teke
ningen van lan lutte. 
SDU. ISBN: 90-12-10089-5 
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NEDERLANDS CENTRUM VOOR PLOTS- EN 

LAATDOVEN OPGERICHT 

De Stichting Plotsdoven, het Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium, Bureau DDS, 
de Koninklijke Effatha Guyot Groep, de Robert Fleury Stichting en Viataal hebben het Nederlands 
Centrum voor Plots- en Laatdoven (NC PLD) opgericht. Het NC PLD gaat per i januari 2005 open. 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er onvoldoende opvang is voor de veelheid van problemen waar 
mensen die doof worden of doof geworden zijn mee te maken krijgen. Dit vormt de aanleiding voor 
de opening van het centrum. De dienstverlening die er wel is, is meestal onvoldoende bekend. Vaak 
eindigt de weg naar hulpverlening al na een bezoek aan de huisarts of de KNO-arts. 

De betrokken organisaties hebben de handen ineen geslagen om de expertise ten aanzien van 
plots- en laatdoofheid te verbeteren en om een compleet zorgaanbod te ontwikkelen. 

Het NC PLD gaat de zorg-, hulp- en dienstverlening van individuele trajecten coördineren. Ook wil het 
de ontwikkeling en spreiding van een passend zorgaanbod stimuleren. Daarnaast vormt het centrum 
een herkenbaar landelijk aanspreekpunt voor plots- en laatdove mensen en geeft het voorlichting en 

Effatha ^ Guyot Groep 

Ruben-Fkurv 
Süduing 

sTicHTiNGPuraMïJir^i 

^fataal 

Het centrum is een samenwerkingsverband van bestaande zorgaanbieders, geen aparte zelfstandige 
rechtsvorm. Het zorgaanbod van bovengenoemde organisaties zal ook vanuit het NC PLD worden 
aangeboden. Het NC PLD wordt gevestigd in Utrecht en gaat 1 januari 2005 open. 

NATIONALE REVALIDATIE PRIJS 2004 VOOR NSDSK 
Elk jaar reikt het Nationaal Revalidatie Fonds een prijs uit aan de persoon, organisatie of instelling die zich op bijzondere wijze heeft 
ingezet voor mensen met een handicap. Dit jaar wordt de zogeheten Nationale Revalidatie Prijs uitgereikt aan de Nederlandse 
Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). 
De NSDSK krijgt de prijs vanwege haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van voorzieningen voor dove en slechthorende kin
deren en kinderen met communicatieve problemen. De NSDSK ondersteunt onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe produc
ten die nauw aansluiten bij de behoefte van dove en slechthorende kinderen en hun ouders. 

De Nationale Revalidatie Prijs bestaat uit een geldbedrag van € 12.000,00. De prijs zal op 9 december a.s. in Theater Carré worden uit
gereikt door de voorzitter van het Nationaal Revalidatie Fonds, prof. drs. Joop van Londen. Tijdens de uitreiking zullen sprekers 
ingaan op actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en zal worden gesproken over communicatie, taal en spraak voor dove en 
slechthorende kinderen. 

De NSDSK is ruim 50 jaar geleden gestart in Amsterdam als een relatief kleine stichting met als doelstelling steun en zorg te verlenen 
aan dove en slechthorende kinderen. Eén van de speerpunten van de stichting is de vroegtijdige onderkenning van slechthorendheid 
en doofheid bij zeer jonge kinderen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een gehoorscreening bij alle pasgeborenen en tot de ontwikke
ling van het Cochleair Implantaat, een bijzonder hoortoestel dat wordt geïmplanteerd als een elektronische prothese in het oor. 

Sinds 1985 wordt de Nationale Revalidatie Prijs uitgereikt. Eerdere winnaars zijn onder andere Prinses Juliana, oud-minister van 
Volksgezondheid Gardeniers-Berendsen en de NCRV voor het programma Actie Drempels Weg. 

Nationaal Revalidatie Fonds ^s^sA ^ 
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PICTO 

n 

PlCTOGENDA 

Als je je vrijwel niet verstaanbaar 

kunt maken. Als je weinig tijdsbesef 

hebt. Als je niet of nauwelijks kunt 

lezen of schrijven. Als je dan toch een 

sociaal leven hebt en je wilt daarover 

kunnen communiceren. Wat dan? 

VROEGTIJDIG OPGESPOORD. 

E N DAN? < 

> 

Ter gelegenheid van de geformaliseerde samenwerking tussen UMC St Radboud en 

Viataal wordt op 25 februari 2005 in Nijmegen een congres georganiseerd met als 

thema: Diagnostiek en behandeling van gehoor-, spraak- en/of taalproblemen bij 
kinderen van 0-4 jaar 

Tegenwoordig wordt groot belang gehecht aan een vroegtijdige opsporing van kin

deren met problemen met het gehoor, de spraak- of de taalontwikkeling. De lande

lijke introductie van neonatale gehoorscreening is hiervan een voorbeeld, evenals 

het toenemend gebruik van taalscreeningsinst rumenten op consultatiebureaus. 

Vroegtijdige opsporing wordt van belang geacht in het kader van ontwikkelingssti

mulering. 

De vraag die dan rijst is wat de daadwerkelijke mogelijkheden zijn voor diagnos

tiek en vroegtijdige interventie bij kinderen, vaak nog baby's, waarbij gehoor-

spraak- of taalproblemen vastgesteld worden. In het geval van bijvoorbeeld gehoor-

diagnostiek zijn de kinderen ongeveer twee maanden oud als ze verwezen worden 

naar een audiologisch centrum, 

o Is het mogelijk al op een dermate jonge leeftijd de omvang van het gehoorverlies 

vast te stellen? 

o Hoe betrouwbaar is de diagnostiek van spraak- en taalproblemen op jonge leef

tijd? 

o Wat weten we feitelijk van de vroege ontwikkeling van de spraakwaarneming? 

o Hoe verloopt de spraakproductie bij baby's? 

o Welke kennis bezitten we over de ontwikkeling van heel jonge slechthorende en 

dove baby's? 

o En wat betekent dit alles voor interventiemogelijkheden? 

o Welke diagnostiek en behandelingsmogelijkheden zijn er voor jonge kinderen 

met spraak- en taalproblemen? 

Vragen waarover tijdens dit congres nationale en internationale deskundigen en 

medewerkers van UMC St Radboud en Viataal hun licht laten schijnen. 

Het congres is bedoeld voor professionals betrokken bij diagnostiek en behandeling 

van kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen 

Informatie en aanmelding: 

Congressecretariaat 

Mw. S. de Wolff 

Universitair Medisch Centrum St Radboud 

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, 811 

Postbus 9101 

6500 HB Nijmegen 

E-mail: ci@kno.umcn.nl 

Tel.: 024 - 3614929 

a 

o r ^ 

f-7 
UMC J)fX St Radboud 

Martina Tittse-Linsen bedacht een antwoord op deze 

vraag, al enige jaren geleden, en ontwierp een agen

da met eenvoudige symbolen, die nu jaarlijks ver

schijnt, en die wordt gebruikt in de gehandicapten

sector, de jeugdzorg en op scholen voor speciaal 

onderwijs. De agenda voor 2005, die in oktober 2004 

is uitgekomen, is uitgevoerd in lichtblauw, met een 

prettig, zacht aanvoelende omslag die tevens wat 

stroef is (je laat hem niet zo gauw uit je handen val

len). De bladen zijn ui tneembaar. Het geheel wordt 

door een ringband bijeen gehouden. 

Het gehele systeem berust op pictogrammen, waar

van er ongeveer 200 beschikbaar zijn. Achterin de 

agenda zijn deze in stickervorm in veelvoud als 

afneembare plakkers opgenomen. Men kan ze in de 

agenda plakken bij de verschillende dagen volgens 

eigen wensen. Ze kunnen gecombineerd worden tot 

hele specifieke informatie. Een voorbeeld: pictogram 

van 'verjaardag' + 'vrouw' + 'baby' kan betekenen dat 

je zus die net moeder is geworden, op die dag jarig is. 

De dagen van de week worden met vaste pictogram

men weergegeven; zo ook de maanden van het jaar. 

Voor het gebruik worden verschillende praktische 

suggesties gedaan, waarmee de begeleider van de 

betrokkene verder kan werken aan de ontwikkeling 

van tijdsbesef, aan het st imuleren van communicatie 

over wat al voorbij is of over wat nog komen gaat. De 

eigenaar kan door middel van deze visuele weergave 

van een dagrooster en een weekrooster meer grip 

krijgen op de gebeurtenissen. 

Het geheel ziet er prettig uit, met aardige tekeningen 

en foto's. Het is alleen j ammer dat dit weer veel geld 

moet kosten. Men zou wensen dat iedere communica

tief gehandicapte die dit nodig had, hierover zou kun

nen beschikken! 

M. Tittse-Linsen (2004) Pictogenda 2005. Bohn, 

Stafleu & van Loghem, Houten, , ISBN 90 313 4298 X, g 

24.50. 

Aanvullend bij de agenda is er op CD-rom een picto

genda Printer 2005 te bestellen, waarmee eenvoudig 

pictogrammen zijn te printen. Een pictogram als bij

voorbeeld 'afwassen' zou anders te snel op kunnen 

zijn.... 

Tenslotte is er nog een pictogenda kalender en een 

pictogenda verhuisboek bij te bestellen. 

Meer informatie: www.pictogenda .nl 

nataal 
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Dolgedraaid. Visies op de vroegkinderlijke ontwikkeling en 
de beïnvloedbaarheid daarvan 

MOGEN PEUTERS NOG 
PEUTEREN EN KLEUTERS 
NOG KLEUTEREN? 
Peuters en kleuters worden van diverse kanten in de gaten gehou

den gescreend, getoetst en behandeld teneinde achterstanden in de 

ontwikkeling te voorkomen en zonodig te bestrijden. 

Ondanks al deze inspanningen blijft er een toeloop van kinderen 

naar het speciaal basisonderwijs, waarbij vooral het grote aantal 

kinderen met gedragsproblemen opvalt. 

Kan dit te maken hebben met de huidige maatschappelijke eisen 

van prestatie en doelmatigheid (kosteneffectiviteit), met als gevolg 

verschoolsing van het jonge kinderleven? 

Is de gang van de kinderlijke ontwikkeling nog wel het uitgangs

punt bij de vroegkinderlijke diagnostiek en begeleiding of zijn kin

deren producten geworden? 

Producten waar ouders en leerkrachten mee moeten scoren? 

Met een congres hopen acht deskundigen uit de klinische praktijk, 

het onderwijs en de psychologisch-pedagogische praktijk te berei

ken dat er opnieuw nagedacht wordt over de opvoeding van en het 

leeraanbod aan peuters en kleuters, waarbij de centrale vragen zijn: 

- Hoe verloopt de ontwikkeling van peuters en kleuters? 

- Wat is de grens tussen normaal en afwijkend? 

- Hoe groot is de variatiebreedte bij het leren van vaardigheden? 

- Hoe maakbaar zijn peuters en kleuters? 

- Hoe verschoolsd is het kinderleven? 

De acht deskundigen zijn: 

Drs. P. Bergsma, schooldirecteur, Christelijke basisschool Immanuel, 

Noordbergum 

Prof. dr. O.F. Brouwer, kinderneuroloog, RUG 

Prof. dr. R.J. van der Gaag, kinderpsychiater, KUN 

Prof.dr. P.L.C, van Geert, ontwikkelingspsycholoog, RUG 

Prof .dr. S.M. Goorhuis-Brouwer, or thopedagoog/spraaktaalpatho-

loog RUG 

Dr. B. Levering, lector algemene pedagogiek, Fontys Hogescholen 

(Tilburg), UHD, RUU. 

Dr. W.A.J. Meijer, pedagoog, RUG 

Prof.dr. S.A. Reijneveld, sociaal geneeskundige, RUG. 

Titel: Dolgedraaid. Visies op de vroegkinderlijke ontwikkeling en de 

beïnvloedbaarheid daarvan 

Datum: 4 maart 2005 

Plaats: AZG Groningen 

Inlichtingen: 
Secretariaat prof.dr. S.M. Goorhuis-Brouwer: mevrouw S. Zuidema, 

telefoon 050-3612550 

e-mail: s.zuidema@kno.azg.nl 

K.F.Wenckebach Instituut Groningen, Dhr. H. Gubbels, telefoon 050-

3613558 
e-mail: info@wenckebachinstituut.nl 

GEZAMENLIJKE AANPAK SEKSUEEL MISBRUIK 

BIJ DOVEN 

De Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en 

Koninklijke Auris Groep gaan gezamenlijk seksueel misbruik bij doven aanpakken. Op 1 oktober 2004 tekenden de organi

saties een convenant. 

Ervaring en wetenschappelijk onderzoek leren dat dove kinderen en jongeren een risicogroep vormen als het gaat om sek

sueel misbruik. Bovendien is bij een grote groep dove jongeren sprake van grensoverschrijdend gedrag. Zowel ouders/ver

zorgers als professionals hebben behoefte aan ondersteuning bij de communicatie met en begeleiding van dove kinderen 

op het gebied van seksualiteit en intimiteit . 

Om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag terug te dringen verplichten de samenwerkende partijen zich tot 

het volgende: 

o Het onders teunen van ouders en verzorgers op het terrein van seksuele opvoeding, omgangsvormen en grensoverschrij

dend gedrag, 

o Deskundigheidsbevordering van medewerkers. 

o Het methodisch scholen van leerlingen als het gaat om seksualiteit en intimiteit, 

o Meer aandacht voor scholing in gebarentaal op genoemde gebieden. 

Federatie van Ouder s 

FODOK 
van Dove Kinderen 
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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. 

Hoofdredact ie M w . M.C. Bruins 

Eindredactie Dhr. F. C. M . Mo l lee 

Redactie 

• Mw. N. Hoiting 

• M w . M.C. Bruins 

• Dhr. H. Knoors 

• Dhr. D. Hoeben 

• Dhr. F.C.M. Mo l lee 

• Dhr. W. Geurts 

• 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 

Email vanhorenzeggen@audcom.nl 

(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven) 

Fotografie H. Op den Kamp 

Illustrator Jef Horvers 

Vormgeving/Lithografie AVEQ-groep, Den Haag 

Drukkerij Drukkerij Grafax 

Siméa 

• Dhr. Th.W.J. van M u n n e n , voorzi t ter 

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

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

FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra 

• M w . W. Lijs, voorzit ter 

• 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 

5 januari - 2 maart - 6 april - 22 juni - 31 augustus - 26 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 1 november van het lopende jaar uw abonnement 

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

AUDIOLOGISCHE CENTRA IN NEDERLAND 

Postcode Plaats 

1816MB 
3815 DP 

1105 AZ 
1081 HV 

1062 BE 
4624 VT 
4811 SW 
2501 CV 
5602 BH 

5629 CH 
4461 LI 
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 
Oen Haag 
Eindhoven 

Eindhoven 
Goes 
Groningen 
Hengelo 
Hoensbroek 
Leeuwarden 
Leiden 

Maastricht 

Nijmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Tilburg 
Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Utrecht 

Venlo 
Zwolle 

Naam 

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

Venlo Audiologisch Centrum 
Stichting Audiologisch Centrum Zwolle 

Adres 

Rubenslaan 2-6 
Zangvogelweg 150 

Meibergdreef 9 
De Boelelaan 1117 
P.B. 7057, 1007 MB Amsterdam 
Derkinderenstroat 1 
Boerhaaveplein 3b 
Adriaan van Bergenstraat 232 
Lange Lombardstr. 35, P.B. 848 
Castiliëlnan 8, P.B. 1322 

Costiliëlaan 8 
Van Dusseldorpstraot 7 
Hanzeplein 1, P.B 30001 
Geerdinksweg 139-35, PB. 446 
Zandbergsweg 111 
Verlengde Scnrans 35 
Albinusdreef 2, P.B. 9600 

P. Debyeloon 25, PB. 5800 

Ph. Van Leijdenlaan 15, P.B.9101 

Dr. Molewaterplein 40 

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

Heidelberglaan 100 
PB. 85500, 3508 GA Utrecht 
Lundlaan 6 
Postbus 85090, 3508 AB Utrecht 
Reinder Blijstralaan 69 

St. Maartensgasthuis Tegelseweg 210 
Oosterlaan 20 

Telefoon 

072-5141050 
033-4726854 

020-5664013 
020-4440969 

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

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

043-3877580 

024-3617208 

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

030-2507720 

030-2504902 

Fax 

072-5141060 
033-4755133 

020-5669068 
020-4440983 

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

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

043-3875580 

024-3617715 

E-mail 

secretariaat@profgroenstichting.nl 

audiologie@vumc.nl 

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

info@sintmarie.nl 
acgoes@auris.nl 

info@actwente.nl 
ac-hoensbroeck@och.nl 
acfinfo@ocfriesland.nl 
audc@lumc.nl 

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

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

030-2522627 

030-2505314 

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

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

acutrecht@utrecht.nl 

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

Postcode 

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 PL 
6531 MV 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3007 MA 
3061 CT 
3032 AD 
3042 CA 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
5270 BA 
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 

Vriendelijk 

Plaats 

Amersfoort 
Amersfoort 
Amsterdom 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdom 
Amsterdom 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Bredo 
Dordrecht 
Drachten 
Driebergen 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Goes 
Goes 
Goes 
Goudo 
Goudo 
's-Grovenh. 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Haren (Gr.) 

Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdom 
Rijswijk 
Schogen 
Schagen 
St-Michielsg. 
St-Michielsg. 
St-Michielsg. 
St-Michielsg. 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Vught 
Vught 
Zoetermeer 
Zwolle 
Zwolle 
verzoek: Geef 

Naam 

Prof. Groenschool 
Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
J.C. Ammanschool 
Dep. J.C. Ammanschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendoolschool 
Mar. Hermusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
Zorgcentrum '0e Winde' 
Stichting Educotie in Communicatie 
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 Ambulonte Begeleiding 
Ambulante Dienstverlening 
Prof. Huizingschool - S.O. 
Het Maatmon-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 
Viatoal De Wylerberg 
Dr. J. de Graafschooï-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Effatha Guyot Zorg 
Prof. van Gilseschool 
Effotho Guyot Groep 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Honssenschool 
De Weerklonk 
De Weerklonk - V.S.O. 
Mortinus van Beekschool 
De Marwindt - V.S.O. 
Viataol Ambulante Dienstverlening 
Viataal De Open Cirkel 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
Ammon College - V.S.O. 
S. Jonkerenscnool 
Dr. M. Polonoschool 
Auris dienstverlening 
Centrum De Medeklinker 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol-V.S.O. 
Viataal Ambulante Dienstverlening 
Viatoal 
CVO Compas 
Rafael (doofblinden) 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
Bertha Muller school 
De Taaikring 
Alfonso Corti school - V.S.O. 
Effatha Guyot Groep 
Het Klankbeeld 
COO Talent 
Mariëlla 
Effatha Guyot Groep 
Enkschool 
Effatha Guyot Groep 

wijzigingen van adressen , t( 

onnea 
'elkaar verstaan!' 

Adres 

Kortenaerstroat 10 
Dorthuizerberg 131 
Jan Sluijterstroat 5 
J. Sluyterstroot 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstraot 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Jon Tooropstraat 1 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Rosendaolseweg 483 
Spiekmanlaan 16 
Bonte Wetering 89 
DirkHortogstraatlO 
Essendonk 7 
Meidoornlaan 2a 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Leuvenlaon 23 
Postbus 56 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. von Heekstraot 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Nossaulaan 8 
Bachstraat 9 
Oosthoef 7 
Twickelstraot 5 
Nijmeegsebaon 21a 
Nijmeegsebaon 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Bordewijkloan 117a 
Daslookweg 2 
Rijksstraatweg 63 

Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraot 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayevefdstraat 2 
Molmöpad 60 
Guido Gezelleweq 12 P.B. 91030 
Witte Hertstraat 1 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtsloan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 • P.B.430 
Hoep 28 
Postbus 7 
Theerestroat 42 
Theerestraat 42 
Theerestroat 42 
Rotsoord 36 
Slotloan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Oudenoord 115 
Cohenloan 6 
Helvoirtseweg 189 
Laogstraot 1 
Zalkerbos 330 
Jan Buschstraat 6 
Postbus 1329 

FEM C 

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 
050-5343711 
050-5343622 
045-5636500 
071-5765149 
071-5761990 
024-3559584 
024-3567765 
024-3557437 
024-3591919 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
010-2041515 
010-2436714 
010-4626092 
070-3943042 
0224-214896 
0224-214071 
073-5588338 
073-5588111 
073-5588182 
073-5588243 
030-2525000 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
030-2398006 
030-2734827 
073-5588552/557 
073-5588651 
079-3294500 
038-4554400 
038-4268590 

Fax 

033-4700305 
033-4700305 
020-6176021 
020-6178637 
020-4110428 
020-6149273 
020-6172901 
020-6151156 
020-5110560 
026-3702277 
026-4450661 
026-4463574 
026-3701879 
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 
010-2436717 
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.proenschool@auris.nl 
prof.n.burgerschool@wolmoil.nl 
ammanschool@effathaguyot.nl 
ommanschool@effathaguyot.nl 
agbell@x4oll.nl 
o.roozendalschool@worldonline.nl 
hermusschool@effathoguyot.nl 
ambulantezorgnh@effathoguyot.nl 
pcmbosschool@wxs.nl 
vsostija@bart.nl 
dewinde@viataal.nl 
rdt@sec-arnhem.nl 
ab@sec-arnhem.nl 
info@spreekhoorn.nl 
breda.breda@viataal.nl 
ammonschool@auris.nl 
info@skelp.nl 
aurisdienstverleningutrecht@auris.nl 
info@sintmorie.nl 
dehorst@taalbrug.nl 
beemden@taalbrug.nl 
debeemden@toolbrug.nl 
ekkersbeek@taalbrug.nl 
cdab@taalbrug.nl 
j.vdriel@stg-moatmon.nl 
k.vanheesbeen@stg-maatman.nl 
a.tenijenhuis@stg-maatman.nl 
enschede@viotoal.nl 
dekring.so@auris.nl 
dekring.vso@auris.nl 
aurisdienstverleninggoes@auris.nl 
info@auris.nl 

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

degraafschool@effathaguyot.nl 
info@tinemarcus.nl 
info@effathaguyot.nl 
info@vangilseschool.nl 

info@effathaguyot.nl 
info@effathaguyot.nl 
info@mgrhanssen.nl 
odministrotie@deweerklank.nl 
vso@deweerklank.nl 
martinusvonbeek@viataal.nl 
vsodemorwindt@viataal.nl 
DABNijmegen@viataol.nl 

hildernisseschool@ouris.nl 
hogewindschool@auris.nl 
ommancollege@ouris.nl 
jonkerenschool@auris.nl 
polanoschool@ouris.nl 
aurisdienstverleningrotterdam@auris.nl 
rotterdam.rotterdam@viataal.nl 
school@voorde.scoh.nl 
burgemeesterdewilde@quicknet.nl 
hendrikmol@multiweb.nl 

info@viataal.nl 
cvo.compas@viatoal.nl 
adm.rafael@viotoal.nl 
info@rotsoord.nl 
info@rotsoord.nl 
berthamullerschool@auris.ril 
detaalkring@auris.nl 
alfonsocortischool@auris.nl 

klankbeeld.cohen@hetnet.nl 
talent@viatoal.nl 
mariella@viataal.nl 
info@effathaguyot.nl 
enk@enkschool.nl 
info@effathaguyot.nl 

scholen en instituten direct door aan de eindredactie 
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Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra 

Publicaties 2003 

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

EEN SLECHTHORENDE KIND IN HET REGULIERE ONDERWIJS 
2003, I I s druk, 28 pagina's 
HET AUDIOLOGISCH CENTRUM 
2002, 4' druk, 24 pagina's 
HOREN MET ÉÉN OOR 
2003, 7e druk, 24 pagina's 
KINDEREN MET EEN HOORTOESTEL 
2002, 4e druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET LUISTERPROBLEMEN 
2003, I e druk, 28 pagina's 
KINDEREN MET SPRAAK- EN TAALPROBLEMEN 
2003,1e druk, 36 pagina's 
LEIDRAAD VOOR HOORTOESTEL GEBRUIKERS 
2002 13e druk, 36 pagina's 
OUDEREN EN SLECHTHORENDHEID 
2003, 5e druk, 28 pagina's 
PLOTS- EN LAATDOOF 
2000, l e 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, l e druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. ENGELS / NEDERLANDS 
2001, 1* druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED HOREN. TURKS / NEDERLANDS 
2001, 1« druk 40 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN, ARABISCH / NEDERLANDS 
2001 , l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. ENGELS/ NEDERLANDS 
2001, l e druk, 44 pagina's 
KAN UW KIND NIET GOED PRATEN. TURKS/ NEDERLANDS 
2001, V 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 

Prijs 
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€ 2 , 0 0 

€ 2,00 

€ 2 , 0 0 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 2,00 
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€ 2 , 0 0 

€ 2,00 

€ 2 , 0 0 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 

€ 3,60 
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€ 4,50 

http://www.fenac.nl

