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De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 

geeft brochures uit. De brochures behandelen alle aspecten

van zorg binnen het audiologisch centrum.

Voor een volledig overzicht kunt u de FENAC site bezoeken:

www.fenac.nl

Een slechthorende kind in het reguliere onderwijs g 2,00
2004, 12e druk, 24 pagina’s

Het audiologisch centrum g 2,00
2002, 4e druk, 24 pagina’s

Horen met één oor g 2,00
2004, 8e druk, 20 pagina’s

Kinderen met een hoortoestel g 2,00
2004, 5e druk, 28 pagina’s

Kinderen met luisterproblemen g 2,00
2005, 4e druk, 32 pagina’s

Kinderen met spraak- en taalproblemen g 2,00
2004, 2e druk, 36 pagina’s

Kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor g 2,00
2004, 3e druk, 28 pagina’s

Leidraad voor hoortoestelgebruikers g 2,00
2004, 15e druk, 36 pagina’s

Ouderen en slechthorendheid g 2,00
2004, 6e druk, 28 pagina’s

Plots- en Laatdoof g 2,00
2000, 1e druk, 24 pagina’s

Slechthorende peuters g 2,00
2004, 3e druk, 28 pagina’s

Slechthorendheid op het werk g 2,00
1998, 1e druk, 20 pagina’s, plus Arbo-wet, 1998

Technische hulpmiddelen voor slechthorenden g 2,00
2003, 3e druk, 36 pagina’s

Kan uw kind niet goed horen. Arabisch/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 40 pagina’s

Kan uw kind niet goed horen. Engels/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 40 pagina’s

Kan uw kind niet goed horen.Turks/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 40 pagina’s

Kan uw kind niet goed praten. Arabisch/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 44 pagina’s

Kan uw kind niet goed praten. Engels/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 44 pagina’s

Kan uw kind niet goed praten.Turks/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 44 pagina’s

CD - Kan uw kind niet goed horen. Arab./Marok./Ned. 2002 g 6,80

CD - Kan uw kind niet goed horen. Berber/Nederlands 2002 g 6,80

CD - Kan uw kind niet goed praten. Arab./Marok./Ned. 2002 g 6,80

CD - Kan uw kind niet goed praten. Berber/Nederlands 2002 g 6,80

Auditieve aspecten van Arbo-zorg 1997, 90 pagina’s g 4,50

Publicatie Prijs

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

Bestelwijze: de genoemde prijzen (wijzigingen 
voorbehouden) zijn exclusief portokosten. U kunt de 
publicaties bestellen bij het bureau van de FENAC te
Utrecht. Na uw bestelling ontvangt u een rekening.

Adres voor bestelling:
Postbus 222, 
3500 AE Utrecht, 
fax 030 - 271 28 92, 
email: info@fenac.nl.

U kunt de brochures ook bestellen via de internetsite
van de FENAC: www.fenac.nl  Op de site van de FENAC
staan de meest actuele prijzen en uitgaven, samen met
een korte omschrijving van de inhoud van de brochures.
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AGENDA, COLUMN EN CARTOON

Het is kennis waar het om draait.

De besturen van FENAC en Siméa zien in het tijdschrift Van Horen
Zeggen een middel om kennis te delen. Kennis, die in en buiten de
sector is ontwikkeld. Dit delen van kennis levert een belangrijke bijdrage
aan het verbeteren van diagnostiek, zorg, onderwijs en begeleiding. We
hebben in de sector een positieve instelling ten aanzien van het delen
van kennis. Dat bleek weer op het onlangs gehouden Siméa congres.
Met meer dan veertig lezingen en workshops en 1100 deelnemers was
het congres een succes. Uit de evaluatie blijkt inmiddels, dat de kennis
die werd aangeboden, door de deelnemers zeer werd gewaardeerd: een
compliment voor de sprekers en workshophouders en voor de
organisatie! In dit tijdschrift vindt u een impressie van het congres en
een terugblik door het Siméa-bestuur. 

De FENAC meldt dat het de bestaande kennis op het gebied van tinnitus
expliciet beschikbaar wil maken. Daartoe is met het Nederlands Tinnitus
Platform een tinnitus-loket in het leven geroepen. Onder ‘gesignaleerd’
staat nóg een mogelijkheid om meer kennis op te doen over tinnitus: de
aankondiging van een congres in oktober van dit jaar.

Loes Wauters deelt met ons de droeve kennis, dat het er nog steeds
slecht voor staat met het leesniveau van dove kinderen in Nederland.
Ondanks de tweetalige aanpak in het onderwijs aan doven, verbeteren
de leesprestaties niet. Loes geeft een advies aan leraren die hiermee te
maken hebben: zorg voor een brede gebaren- en woordenschat bij alle
dove leerlingen. 

Rob Boerman schetste in het vorige nummer de wijze waarop de
professional in de organisatie kan functioneren. De autonomie van de
professional staat altijd in relatie tot de doelstellingen van de school of
instelling. Hij pleitte voor instrumenten als werkbegeleiding en intervisie
om de kwaliteit van handelen te verbeteren. Een logische vervolgvraag
is: wat wil je dan precies verbeteren in je werk? Hettie Siemons, één van
de projectleiders bij de samenstelling van het beroepsprofiel leraar
speciaal onderwijs, neemt de leraar op de ESM-school als voorbeeld:
waar gaat die over praten als hij of zij zich wil verbeteren? Wat zijn de
belangrijkste kaders waarbinnen die zijn of haar competenties kan
vergroten? Wat zijn dus de onderwerpen bij de werkbegeleiding en
intervisie? Zij schetst hoe het beroepsprofiel als kader voor de
competentieontwikkeling van die leraar, maar ook van de school kan
dienen.

Voor degene die de adressenlijst achterin dit nummer mist: lees het
vorige nummer nog eens na, daarin is hij wel te vinden.

Marjan Bruins
hoofdredacteur

VHZINHOUD TEN GELEIDE

Foto omslag: Harry Op den Kamp
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Balans Magazine, april 2005
In ‘Balans’ zijn ouders van kinderen
met leer-, ontwikkelings- en gedrags-
stoornissen verenigd. Balans Magazine
is het tijdschrift van deze vereniging.
In het aprilnummer wordt uitgebreid
ingegaan op het gebruik van het
nieuwe protocol leesproblemen en
dyslexie voor de groepen 5 tot en met
8. In een gesprek met de auteurs van
het protocol, Ludo Verhoeven en
Hanneke Wentink, wordt duidelijk
gemaakt waarom het belangrijk is
aandacht te blijven besteden aan lees-
problemen in midden- en boven-
bouw. Ze pleiten ervoor te blijven
oefenen. De sleutel voor het leren
lezen ligt in een goede koppeling tus-
sen klanken en letters in de hersenen.
Dat betekent heel veel herhalen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
herhalen effectief is en dat kinderen
gemotiveerd worden, doordat ze zien

BINNEN LANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Het 19e FEAPDA-congres vindt dit jaar plaats op
vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2005 in 
Genève en heeft als congresthema:

‘Education of deaf children from ethnic minorities’

Het congresprogramma is inmiddels naar alle scholen en
instellingen verzonden die aangesloten zijn bij Siméa.
Feapda-congressen hebben als basis “good practice” en 
zijn bestemd voor medewerkers uit alle disciplines rondom
het onderwijs aan en de zorg voor dove en ernstig slecht-
horende kinderen, CI-kinderen incluis. De congrestaal is
Engels. Simultane vertalingen in het Frans en het Duits.
Door ruime sponsoring zijn de congreskosten laag.
Meld je snel aan via de site www.feapda-2005.com:
bij aanmelding vóór 1 juli slechts 140 euro!

Meer informatie? 
Kijk op www.feapda-2005.com of neem contact op met
één van de Siméa-vertegenwoordigers in de FEAPDA:

Gerrie van Hamersvelt:Auris Dienstverlening Driebergen:
gerrie.van.hamersvelt@wanadoo.nl
Peter L. van Dijk: Centraal Bureau Koninklijke Auris
Groep: info@auris.nl

* De FEAPDA is de overkoepelende Europese organisatie
van landenverenigingen van medewerkers in het onder-
wijs aan en de zorg
voor dove en ernstig
slechthorende kinde-
ren en jongeren.
Momenteel zijn 10
Europese landen in
de Feapda vertegen-
woordigd. Zie ook:
www.feapda.com

Féderation Européenne des Associations de 

Professeurs de Déficients Auditifs

The European Federation of Associations of Teachers of the Deaf

Europäische Föderation von Hörgeschädigtenpädagogenverbänden

FEAPDA* -congres 2005

American Annals of the Deaf, Spring 2005, Volume 150, No. 1
Theo van Eldik van de Koninklijke Effatha Guyot Groep tekent in dit
Amerikaanse tijdschrift voor het artikel “Mental Health Problems of Dutch
Youth with Hearing Loss as Shown on the Youth Self Report”.Van Eldik heeft
de Nederlandse versie van de Youth Self Report, een instrument om zicht te
krijgen op de geestelijke gezondheidstoestand van jongeren, in aangepaste vorm
afgenomen bij 202 slechthorende en dove jongeren tussen de 11 en 18 jaar in
Nederland. De prevalentie van emotionele en gedragsproblemen, die zowel
externaliserend als internaliserend zijn, en de prevalentie van matige tot ernstige
algehele problemen in de geestelijke gezondheid, was 2 tot 3 keer hoger dan in
een normatief sample van jongeren zonder gehoorproblemen. De dove partici-

panten vertoonden nog meer problemen dan de
slechthorende. Slechthorende en dove jongeren
in het regulier onderwijs vertoonden minder
problemen dan hun leeftijdsgenoten in speciale
scholen voor doven en slechthorenden.
Internaliserende problemen en sociale proble-
men kwamen vaker voor bij jongeren met een
laag IQ dan bij jongeren met een gemiddeld of
hoog IQ.Van Eldik beveelt aan om de Youth
Self Report in aangepaste vorm te gebruiken
voor screening op voorkomen van ernstige
emotionele en gedragsproblemen bij slecht-
horende en dove jongeren.

BUITEN LANDSE TIJDSCHRIFTENNIEUWS

Logopedie en Foniatrie, mei 2005
In deze editie is een artikel opgenomen
dat eerder in Van Horen Zeggen is gepu-
bliceerd. Herma Kanis en Hans van Luit
schrijven over woordvindingsproblemen
bij kinderen met ernstige spraak-
taalmoeilijkheden. Ze doen verslag van
een steekproefonderzoek. Hieruit is
gebleken dat 22% van de kinderen met
ESM woordvindingsproblemen heeft.
Ze zijn over het algemeen trager in het
benoemen en hebben een verminderde
accuratesse op een plaatjesbenoemtaak,
hetgeen belangrijke kenmerken zijn van
woordvindingsproblemen. Ze pleiten
voor de ontwikkeling van een betrouw-

bare en valide schaal
waarbij woordvin-
dingsproblemen bij
kinderen met ESM
adequaat gemeten
kan worden.
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Tijdschrift voor Orthopedagogiek, mei 2005
In deze aflevering ook aandacht voor dyslexie,
maar dan vanuit een heel andere hoek bekeken:
Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met
dyslexie. Bosman en Braams beschrijven hun
onderzoek dat zich heeft gericht op een tweetal
onderzoeksvragen: De eerste was of basisschool-
leerlingen met dyslexie volgens hun ouders meer
depressieve verschijnselen vertonen en angstiger
zijn dan leerlingen uit een normgroep. De twee-
de vraag was of stemmingsproblemen van leerlin-
gen met dyslexie verminderen enige tijd nadat er
een behandeling voor dyslexie is gestart.
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat leerpro-
blemen en depressieve gevoelens nogal eens
samengaan en dat ook angstproblemen gerela-
teerd zijn aan leerproblemen. De auteurs hebben
onderzocht of deze samenhang ook te vinden is
binnen de subgroep kinderen met dyslexie.
Uit de resultaten op basis van de gebruikte
stemmingsvragenlijst is gebleken dat ouders van
kinderen met dyslexie hun kinderen significant
hoger beoordeelden wat stemmingsproblemen

betreft dan ouders
van leerlingen uit de
normgroep. Een heel
belangrijke en niet
eerder vastgestelde
bevinding is het feit
dat leerlingen die
een halfjaar in behandeling zijn voor dyslexie
volgens hun ouders een significante daling van
hun depressieve verschijnselen vertonen.
In hetzelfde nummer van het Tijdschrift voor
Orthopedagogiek een verslag van het congres
‘Dolgedraaid’ van de hand van Sieneke Goorhuis-
Brouwer. Op dit congres vroegen acht deskundigen
uit de klinische praktijk, het onderwijs en de
psychologisch-pedagogische praktijk aandacht voor
de omgang met peuters en kleuters. Ondanks alle
inspanningen om ontwikkelingsachterstanden te
voorkomen en zo nodig te bestrijden blijft er een
toeloop naar het speciaal basisonderwijs, waarbij het
grote aantal kinderen met gedragsproblemen opvalt.
Goorhuis-Brouwer vat de lezingen van de
deskundigen op bondige wijze samen.

Deafness & Education International, Volume 7, No. 1, 2005
“Mathematics and Deaf Children: an Exploration of Barriers to Success”
is de titel van de bijdrage van Ruth Swanwick,Anne Oddy en Tom
Roper, alle verbonden aan de School of Education van de Universiteit van
Leeds. Ze wijzen erop dat consistente evidentie uit onderzoeken, uitge-
voerd tussen 1980 en 2000, erop wijst dat dove kinderen bij hun horende
leeftijdsgenootjes 2 tot 3 jaar achter liggen als het gaat om beheersing van
rekenvaardigheden. Het onderzoek, waarvan in dit artikel verslag wordt
gedaan, probeert de achtergronden van deze persistente rekenproblemen
bij dove kinderen te achterhalen. De auteurs komen tot een aantal voorlo-
pige bevindingen. In ieder geval is gebleken dat de taal van het rekenon-
derwijs en de taal van de rekenopgaven in bepaalde context en specifieke
problemen voor dove kinderen opleveren. Ook blijken dove kinderen
problemen te hebben met rekenopgaven die complex van aard zijn en
verschillende problemen tegelijkertijd bevatten.Als deze rekenopgaven
stap voor stap gepresenteerd werden, waardoor duidelijk was welke reken-
vaardigheid per keer gewenst werd, dan presteerden dove kinderen een
stuk beter. Uit een analyse van opgaven, waar dove kinderen niet eens aan
begonnen, komt naar voren dat de mogelijkheid niet uitgesloten kan wor-
den dat een aantal typen rekenproblemen in het rekenonderwijs aan dove
kinderen eenvoudigweg nooit aan de orde komt.Tot slot wordt een tekort
aan specialistische rekenkennis en specialistische didactische kennis op dit
gebied bij een aantal leerkrachten aangevoerd als een mogelijke verklaring
voor de onderprestaties van dove kinderen.
In hetzelfde tijdschrift besteden Linda Watson en Susan Gregory, beide

verbonden aan de School of
Education van de Universiteit van
Birmingham, aandacht aan het
onderwerp “Non-use of Cochlear
Implants in Children: Child and
Parent Perspectives”. Het artikel doet verslag van een onderzoek, waarin
5 gevallen van het niet meer gebruiken van een cochleair implantaat bij
kinderen werden onderzocht door deze kinderen en hun ouders en
verzorgers te interviewen. De auteurs komen tot de conclusie dat de
belangrijkste reden voor het niet gebruiken was dat de kinderen de
geluidssensaties, die door het implantaat gegenereerd werden, niet pret-
tig vonden. Sommige kinderen rapporteerden gevallen van pijn of van
het trekken van gezichtsspieren. Enkele van de 5 kinderen hadden
moeite met het idee van implantatie op zichzelf. In alle gevallen was het
nooit tot een volledig gebruik van het cochleair implantaat gekomen.
De auteurs sluiten hun artikel af met 3 aanbevelingen voor alle cochle-
aire implant teams, te weten de noodzaak om zich ervan te verzekeren
dat het kind positief reageert op het totale implantatieproces, zowel wat
betreft de voorafgaande selectie als gedurende de revalidatie. Het afrege-
lingsproces van het implantaat moet zeer zorgvuldig gebeuren, waarbij
er aandacht moet zijn voor mogelijke verschillen in reacties van kinde-
ren in de afregelsetting en in andere settings.Tot slot stellen de auteurs
dat het zoveel mogelijk zeker stellen van een goed verlopend revalida-
tieproces gebaat is bij intensieve samenwerking tussen het kind, de
ouders of verzorgers en alle professioneel betrokkenen.

H
arry K

noors,lid van de redactie

dat het steeds gemakkelijker wordt
om een tekst te lezen. In het artikel
wordt ook een overzicht gegeven van
de inhoud van het protocol en wordt
gepleit voor een ‘dyslexievriendelijke
school’; een school waar bij alle leer-
krachten het besef leeft dat je, om
kinderen te leren lezen, een specifieke
weg moet volgen.

Frans M
ollee,lid van de redactie
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Mensen die lichamelijk onvolwaardig zijn
moeten door abortus of euthanasie gedood
kunnen worden. Dit type uitspraak is voortaan
strafbaar. De Chronisch zieken en
Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)
strijdt al jaren voor bescherming tegen discri-
minatie. Met succes, want onlangs stemde de
Eerste Kamer unaniem voor een wijziging van
het Wetboek van Strafrecht die vervolging
wegens belediging of discriminatie op grond
van handicap mogelijk maakt.
Enige jaren geleden nam Jan Troost, voorzitter
van de CG-Raad, de proef op de som. Hij
deed aangifte wegens belediging door de
cultuurfilosoof Rietdijk. Maar de rechter kon
de zaak niet in behandeling nemen. Er was
geen wet die belediging of discriminatie op
grond van handicap strafbaar stelde.
Daarop ondernam de politiek actie, op aan-
dringen van de CG-Raad. Een wetsvoorstel 
uit 2002 werd dankzij inspanningen van André
Rouvoet (ChristenUnie ) en ElIa Kalsbeek

(PvdA) zelfs nog uitgebreid. Niet alleen bele-
digende uitlatingen op papier, maar ook discri-
minerend handelen in het dagelijks leven wordt
nu strafbaar.Wie iemand op grond van een
handicap kwalificeert als ‘minderwaardig’,
‘geldverslindende kostenpost’ of op een andere
manier in een negatief daglicht stelt, loopt het
risico vervolgd te worden.
Weigeringen in horecagelegenheden, met de
meest uiteenlopende redenen (imagoschade,
brandgevaar), zijn niet meer toegestaan.
Ook het niet aanbrengen van redelijke aan-
passingen aan gebouwen kan onder de reik-
wijdte van deze wet vallen.Troost:‘Natuurlijk
discrimineert niet ieder lastig stoepje de
rolstoelgebruiker. Dit gaat om fundamentele
rechtsgelijkheid.’
Minister Donner heeft gezegd de wetswijziging
per 1 januari 2006 in te willen voeren.Alle tijd
dus voor het kabinet om het jaar 2005 te benut-
ten voor een brede publiekcampagne die de
aandacht vestigt op deze mijlpaal.

Mijlpaal: discriminatie van
gehandicapten strafbaar

GEBARENNET is een
project dat de Nederlandse

Gebarentaal (NGT) op het internet laat zien
met behulp van een avatar (computerpop).
De afdeling Research & Development van
Viataal heeft met nationale en internationale
partners gewerkt aan 3D-animatietechnieken
waarmee websites voorzien kunnen van infor-
matie in gebarentaal zonder dat daar video's aan
te pas komen. Meer informatie is te vinden op
de website van het project: www.gebarennet.nl.
Alle informatie op die website is zowel in
Nederlands als in NGT te zien. De benodigde
software is gratis te downloaden via de website
van Gebarennet.
Omdat gebarentalen visuele talen zijn, zijn 
zij voor dove mensen veel toegankelijker en
natuurlijker. Gebarennet streeft ernaar om het

eenvoudiger te maken om informatie via
internet te verstrekken in de NGT.

Het is nu mogelijk om zelf NGT-teksten te
maken, die je door de avatar kunt laten geba-
ren. Dit kan met een speciaal computerpro-
gramma, de "Gebareneditor". De teksten kun
je bijvoorbeeld op je eigen website zetten.
Het is wel handig om eerst een (korte) cursus
te volgen. De ingangseisen zijn:
• (natuurlijk!) vaardigheid in de NGT en
• enige kennis van de grammatica van de

NGT en 
• enige kennis van Windows en

Windowsprogramma’s (bv.Word)

De cursus wordt verzorgd door het Dovenschap
en vindt plaats op Viataal in Sint-Michielsgestel.
De docent is Sanny van der Schoot. De cursus is
gratis. Hij duurt ongeveer 4 uur.

De FENAC is sinds vorig jaar bezig met
de ontwikkeling van haar eigen data-,
reken en registratiesteem. Gedurende 
2005 wordt het softwarepakket OpenAC
in een aantal fases bij de Nederlandse
Audiologische Centra in gebruik geno-
men. Inmiddels is het overzetten van
gegevens uit bestaande softwarepakketten
gerealiseerd en getest. Meer dan de helft
van de 21 audiologische centra heeft met
behulp van OpenAC de prijzen berekend
die op 1 januari 2006 van kracht worden
volgens het nieuwe systeem van
Audiologische Producten (ook wel
Diagnose-behandelcombinaties of DBC’s).
OpenAC wordt ontwikkeld volgens het
Open Source-principe. Dit is een manier
om een duidelijke standaard in te voeren,
die desondanks de mogelijkheid openlaat
voor elk centrum om te bepalen welke
onderdelen men gaat gebruiken en welke
onderdelen men zelf wil toevoegen.
Uiteindelijk zullen 12 zelfstandige centra
de pakketten waarmee ze op dit moment
hun cliënt- en behandelgegevens registre-
ren, vervangen door OpenAC. In zieken-
huizen zal OpenAC vooralsnog worden
ingezet als klein radertje in de complexe
Ziekenhuis-Informatiesystemen (ZIS).
Door deze gezamenlijke ontwikkeling
hoeven de Audiologische Centra niet meer
elk afzonderlijk tijd te steken in de diverse
registratieplichten waar een instelling in 
de gezondheidszorg aan moet voldoen.
Wanneer een verandering op stapel is,
zoals de invoering van de Diagnose-
Behandelcombinatie, kan de branche zich
daar gezamenlijk op voorbereiden.
Doordat de gehele branche werkt met
vaste rekenmethodes, is controle en valida-
tie van de door de Audiologische Centra
ingediende cijfers en rekeningen boven-
dien gemakkelijker en betrouwbaarder.

Meer informatie
Annius Groenink, bureau FENAC, projectlei-
der ICT: 030-2769902, a.groenink@fenac.nl

OpenAC:
het IT-platform van
de Audiologische
Centra

Gebarennet



VHZ JUNI 2005 7

VHZORGANISATIENIEUWS

De traditionele sprint aan het begin
van het jaar is weer geweest. De voor-
jaarsledenvergadering van de FENAC
heeft plaatsgevonden. De brancheor-
ganisatie van audiologische centra is
financieel kerngezond en heeft een
aantal gezamenlijke ambities stevig in
de steigers gezet. Een werkgroep bin-
nen de FENAC is de kaders voor de
komende vijf jaar aan het formuleren.

Eerder meldden we al belangrijke stap-
pen in het FENAC kwaliteitstraject.
Het gezamenlijk bekostigingstraject
vindt nu gehoor bij belangrijke part-
ners in ons veld. In een recente brief
van minister Hoogervorst wordt het
gezamenlijke traject voor audiologische
centra beschreven. De brief ondersteunt
in grote mate het door de FENAC
ingezette traject. Dit betekent in ieder
geval uniformering van (begrotings)
financiering voor alle AC’s, zonder
introductie van ‘vrije prijsvorming.’

De brief van Hoogervorst maakt de
‘traditionele sprint’ voor audiologi-

sche centra meer een ‘halve mara-
thon’. Het tijdpad door de minister
voorgesteld is namelijk bijzonder
ambitieus. De FENAC heeft zich
eerder al verbonden aan dit tijdpad,
maar zal indien nodig vragen om
bijsturing. Invoering van een nieuwe
bekostiging bij de ziekenhuizen
maakt duidelijk dat de nodige kinder-
ziektes nog moeten worden opgelost.
Bovendien ligt er nog een aantal
specifieke vraagstukken in de imple-
mentatie van een nieuwe financie-
ringsstructuur waarbij de FENAC 
en VWS nog niet volledig dezelfde
uitwerkingsoplossing delen.

De stichting Tinnitus Platform orga-
niseert samen met de FENAC een
Tinnituscongres. Het congres is
bedoeld voor mensen die zich
beroepsmatig bezig houden met
Tinnitus. De audiologische centra
houden zich al lange tijd bezig met
Tinnitus. De samenwerking tussen 
het platform Tinnitus en de FENAC
heeft geresulteerd in een nieuw initia-

tief: het Tinnitus Loket.Voor de laatste
stand van zaken voor zowel het con-
gres als het loket verwijzen we graag
naar www.tinnitus.nl.

Het loket zal bestaan uit een geza-
menlijk internetadres, een (0800) tele-
foonnummer en informatiebrochures.
Het loket fungeert als landelijke
‘receptie’. Niet alleen audiologische
centra, maar ook andere dienstverle-
ners in de auditief communicatieve
sector kunnen zich scharen ‘achter’
het loket. Mensen zullen in de toe-
komst letterlijk telefonisch doorver-
bonden worden naar dienstverleners
in de regio. Er wordt momenteel hard
gewerkt aan de lancering van het
Tinnitusloket. In een later nummer
van Van Horen Zeggen zal hier onge-
twijfeld meer over worden gemeld.
De ‘lancering’ zal naar verwachting
plaatsvinden in september.

Kortom, een rustige zomer zal het
niet zijn voor de leden, het bestuur
van de FENAC en bureau AudCom.

Van het bestuur FENAC

Van het bestuur Siméa
Het jaarlijkse congres van Siméa mag
toch wel exclusief gerekend worden tot
de activiteiten die voor de individuele
leden worden georganiseerd. Een van
de primaire doelstellingen van Siméa
wordt er gerealiseerd: de ontwikkelin-
gen in de praktijk van alle dag delen
met collega’s. En dat waren er dit jaar
weer heel veel; namelijk ruim 1100,
verdeeld over twee congresdagen.

De algemene lezingen zijn de hang-
ups in het verloop van het congres.
Sprekers, meestal van naam, belichten
het centrale thema vanuit hun eigen
perceptie. Of je nu de christelijke

vakbeweging leidt (Doekle Terpstra),
fundamenteel hersenonderzoek doet
(Miranda van Turennout) of thera-
peut/publicist bent (Martine Delfos).
Die mixture van visies en opvattingen
maakt het ene congres goed, maar 
ons laatste congres opmerkelijk goed.
Terpstra geeft het individu meer
autonomie,Van Turennout geeft meer
inzicht in het taalsysteem in de herse-
nen en Delfos geeft de ander zijn
plaats en respect en roept op vooral
goed en open te luisteren.

Zo’n gebalanceerd programma
bedenken en laten uitvoeren.Alle

dank en hulde voor onze congres-
commissie. Han Alferink,Ton Broerse,
Gerti Rijpma, Fred Saan,Arie Terpstra
en Carla Vernooij: meer dan bedankt.
En natuurlijk ook eenzelfde woord
aan de medewerkers van ons bureau.
Geen vraag of verzoek is teveel en
altijd maar klaar staan: Marco Strik,
Marja Vollaard,Wil Elzerman en
Veronne Hendriks. Met elkaar maken
wij het waar: Siméa, elkaar verstaan 
en begrijpen. Een vereniging van en
door leden.

Theo van Munnen
voorzitter
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Tine Bruijne is medeontwikkelaar van Kinderklanken en
Peuterpraat op de Weerklank. Zij bezocht de workshop van
Sieneke Goorhuis.“In mijn werk probeer ik van de omge-
ving van kinderen een stimulerende omgeving te maken.
We geven leidsters iets in handen om problemen in de taal 
te signaleren en gebruiken daarvoor ook de nieuwe spree-
knormen. Dus naar een vernieuwde visie daarop was ik erg
benieuwd. Het Siméa congres heeft voor mij een dubbel
doel: aan de ene kant het horen van nieuwe ontwikkelingen
en aan de andere kant met het team zo’n dag op pad gaan en
dan ook ideeën uitwisselen en mensen van andere scholen
tegenkomen.”Tine vertelde ook dat ze zich helemaal kon
vinden in de uitspraken van Doekle Terpstra over leiderschap
en management in de openingslezing. Leiderschap is ook het
beste uit de medewerkers halen.“Wij hebben in de werk-
groep Kinderklanken heel veel dingen zelf moeten, maar ook
mogen ontwikkelen. Ik denk dat zelfstandigheid en de kans
krijgen om dingen te ontwikkelen enorm belangrijk is voor
de prestaties die je neerlegt en voor de motivatie in je werk.”

Lou Smits werkt als ambulant begeleider in Eindhoven 
en komt al vanaf 1978 naar het congres.“Ik schat dat ik dus al
een stuk of 25 congressen in de benen heb. Ik kom om kren-
tjes uit de pap te halen in de workshops en lezingen, maar 
het heeft voor mij ook een reüniegevoel.Toen ik de papieren
kreeg voor het congres zag ik de naam van Ellen Defesche
staan. Ze geeft een lezing over ‘Doof, maar niet stom’. Daar
ga ik zeker naartoe, want ze is een oud-leerling van mij!”

Marjan Elzer is docent en ontwikkelaar en docent bij
het Seminarium voor Orthopedagogiek.“Ik ben er voor-

VHZREPORTAGE

Op 14 en 15 april hield Siméa haar jaarlijks congres 
in ‘de Werelt’ in Lunteren. Verspreid over twee dagen
lieten de deelnemers zich inspireren, informeren; kortom
‘de hersens aanzetten’, zoals een van de lezinghouders
het noemde. 
Van Horen Zeggen vroeg willekeurig aan een aantal
congresgangers naar hun ervaringen. Worden de
verwachtingen waargemaakt? Zijn de gestelde doelen
gehaald? Hoe verloopt het netwerken?

namelijk omdat ik veel oud-studenten zie, omdat ik vaak
veel nieuwe dingen hoor die ik weer kan gebruiken.
En om te netwerken natuurlijk.” De openingslezing van
Terpstra sprak haar aan:“Ik vind het altijd heerlijk om iets
positiefs te horen en daar was hij duidelijk mee bezig. Zijn
ideeën over talenten en sterke punten, daar zijn we met de
kinderen ook altijd mee bezig, dus dat past hier helemaal.”

Karin Wajon, logopediste op de Prof. van Gilseschool
en voor de tweede keer op het congres, vindt het congres
goed georganiseerd en leuk om met zoveel mensen uit één
groep bij elkaar te zijn.“Ik heb informatie gehad over de
Nijmeegse Pragmatiektest. Dat lijkt me een hele goede
aanvulling, want het vult een gat in onze onderzoeks-
batterij. Het is goed als daar iets gestandaardiseerds voor is.
De ervaring zal uitwijzen hoe je ermee werkt en of de 
test bevalt. Eind 2005 is de test beschikbaar.”

Christine ten Huurne is ook voor het eerst op het
Siméa congres. Ze werkt als audioloog op het AC in
Eindhoven en is daar betrokken bij de gezinsbegeleiding.
“Ik vind het leuk om te zien welke onderzoeksprojecten er

Impressies
van het Siméa congres
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lopen: bij de NSDSK, bij Viataal en met name in het kader
van de neonatale gehoorscreening.We krijgen te maken
met veel jongere kinderen, waardoor ook de begeleiding
en de zorg anders moet worden.”

Winnie Korremans is leerkracht op de Prof. van
Gilseschool en werkt met ESM kinderen.“Ik vond de begin-
lezing heel interessant.Terpstra zei heel zinnige dingen vanuit
het management gezien. Ik denk dat een aantal managers dat

ook wel in hun zak moet steken. Ik kom naar het congres
met het idee: ik steek er wat van op.Weken erna loop ik nog
na te denken over wat er allemaal gezegd is. Met name de
sprekers van de afgelopen jaren, zoals van der Gaag, daar heb
ik heel veel aan gehad.” Ook de sfeer is voor Winnie een
reden om naar Lunteren te komen:“Je bent op een andere
manier met je collega’s bezig. Het ontmoeten van andere
collega’s valt een beetje tegen. De massaliteit voorkomt dat 
je met vreemden erg aan de praat gaat. Ik merk dat ik erg 
bij mijn eigen collega’s blijf.”

Brigitte Keve is behandelcoördinator bij de Kubus 
en werkt twee jaar in cluster 2. Dit is haar eerste Siméa
congres.“Ik merk dat het leuk is om verschillende soorten
van workshops mee te maken. Het niveau is heel erg
verschillend: heel praktisch of heel wetenschappelijk.
De lezing van Miranda van Turennout over het brein was
goed en Martine Delfos was natuurlijk geweldig.Vooral 
het respectvol bejegenen van kinderen, waar zij op hamer-
de zal mij bijblijven. Dat was voor mij de essentie van het
hele verhaal. Ik ben met heel veel collega’s en merk dat ik
een beetje in het eigen groepje blijf, maar ook dat is leuk.

Gisteren hebben we met elkaar in een heel lange file
gezeten en dan merk ik: eindelijk de tijd om met elkaar
over dingen te praten waar je anders nooit aan toekomt.
Dat was waardevol.”

Desiree Aardenburg werkt als ambulant begeleider voor
de Effatha Guyot Groep en is coördinator van het Steunpunt
Autisme Noord Nederland. Samen met een collega van Auris
hield ze een lezing over communicatie bij kinderen met ASS.
“Deze lezing heb ik eerder gehouden op de landelijke studie-
dag voor ambulant begeleiders en ik ben gevraagd om dit
verhaal ook op het Siméa congres te brengen.Wij hadden
ons voorbereid op dertig mensen, maar nu bleken er wel 135
belangstellenden te zijn! Er komt steeds meer belangstelling
voor dit onderwerp. Mensen willen er meer van weten; ze
lopen er steeds meer tegenaan. Dat komt ook door de meer
aangepaste criteria voor ASS.” Op de vraag of je als lezing-
houder anders in het congres staat dan als deelnemer ant-
woordt Desiree:“Ik kan niet anders zeggen dan dat het een
zinvol congres is, ook als je een lezing moet houden. Door 
de voorbereiding mis je wel een stuk. Dat is niet anders.
Ik heb gelukkig wel nog even naar Martine Delfos kunnen
kijken op het scherm in deze zaal!”

Tiny Bakker vult haar dagen als klassenassistente op de
Hermusschool. Ze heeft ontzettend genoten van de lezing
van Martine Delfos.“Ik vond haar verhaal over respect voor
kinderen indrukwekkend. Ik slurpte het echt op. Je kunt het
ook toepassen op de kinderen in je klas. Je gaat toch met
een andere blik kijken. Ik had al eerder van Martine Delfos
gehoord. Mijn dochter is dramatherapeute en die zei dat ik
haar werk moest lezen.Via internet heb ik dat opgezocht en
gevonden. En nu ze hier kwam moest ik er natuurlijk
naartoe! Zien en horen in levende lijve!” Op de vraag 
of je als klassenassistente op het congres genoeg kan ‘halen’,
antwoordde Tiny:“Ja, hoor, absoluut!”

Lies van Stralendorff is werkbegeleider voor Auris
dienstverlening. Lies is een tijdje niet op het congres
geweest en dacht: ”Laat ik weer eens gaan. Dat is mij niet
tegengevallen. Ik ben erg gecharmeerd van de manier van
presenteren van Martine Delfos. In mijn werk heb ik te
maken met mensen die ik vragen moet stellen en waar ik
goed naar moet luisteren. En dat kwam hier goed naar
voren. Niet alleen bij kinderen maar bij alle mensen
waarmee je omgaat.”

Henriet Ruuls is als logopediste verbonden aan de de
CvI van het REC MzW.“Ik ben voor de eerste keer op het
Siméa congres.Vandaag wordt er heel veel informatie gege-
ven over ASS-leerlingen. Daar heb ik voor mijn werk bij de
CvI veel aan. Ik bemoei mij vooral met ‘papieren’ kinderen.
Hier ontmoet je veel mensen uit de praktijk.” VHZ
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“Het onderzoek was het eerste grootschalige bij
schoolgaande jeugd van 7 tot 20 jaar in ons
land”, zegt Loes Wauters.Aan het onderzoek

namen 500 personen vanuit het hele land deel.“Wij vroe-
gen leerkrachten het leesniveau van de leerlingen in te
schatten. Dit was nodig om óvervragen te voorkomen.
De gemiddelde score van de onderzochte groep doven
kwam uit op het niveau van groep 3 van het basisonder-
wijs. Helemaal als een verrassing kwamen de resultaten
niet. Maar dat de uiteindelijke scores zó laag waren, was
toch schokkend”, aldus Wauters.

Een kwart van de leerlingen reikte tot aan of boven het
niveau van groep 5. Dit niveau wordt in Amerikaanse of
Engelse onderzoeken vaak gevonden als gemiddeld leesni-
veau van dove kinderen.“Mijn gegevens vertoonden over-
eenkomsten met Amerikaanse en Engelse onderzoeken”,
zegt Loes Wauters. “Daar is ook gekeken naar factoren die

meehelpen om leerlingen tot een hoger niveau te tillen.”
Zij vergeleek leerlingen uit groep 5 die óp of boven het
niveau van groep 5 scoorden met leerlingen die dat
niveau niet haalden. Factoren die meehelpen om op een
hoger niveau te komen zijn: leeftijd, het soort onderwijs,

de nationaliteit en het IQ.
Opmerkelijk is dat dove kinderen in het dovenonderwijs

tot lagere leesresultaten komen dan doven in het onderwijs
aan horenden.Vergelijken van deze leerlingen vindt
Wauters lastig, omdat onduidelijk is waarom bepaalde leer-
lingen wel en andere niet in het reguliere onderwijs zitten.
Bij deze constatering waagt ze zich tot enig speculeren:
“In het dovenonderwijs is het niveau misschien te veel
aangepast. Puur op leesgebied heb ik dat vermoeden.
Misschien worden de leerlingen te weinig uitgedaagd.”

Voor de postdoctoraal onderzoeker begon het zoeken
naar verklaringen voor het achterblijven met begrijpend
lezen.“Hebben ze moeite met het lezen van woordjes?”,
wilde de onderzoeker weten. Of is een zwakke woordher-
kenning de basis van de leesachterstanden?.“Met een lexi-
cale decisietoets (kiezen tussen een bestaand hoogfrequent
woord en een nonsenswoord) van 1 minuut vond ik geen
grote verschillen. Er waren wel wat problemen bij de dove
kinderen, die waren echter niet zodanig dat die een grote
achterstand in begrijpend lezen zouden kunnen verklaren.
Deze resultaten bevestigden dat we verder moesten zoe-
ken,” zegt de orthopedagoog/onderwijskundige over het
woordidentificatie-onderzoek.

MOA (Mode of Acquisition) 
Als tweede factor in het begrijpend lezen onderzocht

Loes Wauters de Mode of Acquisition (verder MOA
genoemd). Kinderen leren woordbetekenissen op verschil-
lende manieren.Via perceptuele waarnemingen als zien,
voelen, ruiken en horen komen kinderen tot kennis van
begrippen. Het verwerven van betekenissen verloopt
echter vaak via een ander concept. Loes Wauters noemt 
het de linguïstische informatie:“Neem woorden als politiek
of kolonist.Wil een kind de betekenis van zulk een woord
bevatten, dan moet het al over voldoende taal beschikken.
De betekenis is enkel via taal uit te leggen.

Tussen beide manieren van verwervingsMOA’s is geen
strakke scheidingslijn te trekken.Veel woordbetekenissen
komen via een combinatie van de twee MOA’s tot stand.”

“De MOA verloopt van voornamelijk perceptueel
geleerde woorden (lage MOA) naar voornamelijk linguï-
stisch geleerde woorden (hoge MOA). Zo is het ook bij de

VHZINTERVIEW

Dompel
de kinderen in een bad van taal

In januari promoveerde Dr. Loes Wauters met haar proefschrift ‘Reading comprehension 
in deaf children: the impact of the mode of acquisition of word meanings’. Loes Wauters
praat met van Horen Zeggen over haar onderzoek.
De postdoctoraal onderzoeker van de Radboud Universiteit Nijmegen nam het begrijpend
lezen bij dove schoolgaande kinderen onder de loep. De gevonden resultaten gaven een
schokkend beeld: gemiddeld haalden de leerlingen een leesniveau van groep 3 van het
basisonderwijs. Wauters richtte zich op twee factoren in het proces van begrijpend lezen:
de woordidentificatie en het verwerven van woordbetekenissen. 
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opbouw in het leesonderwijs.Teksten in de lagere groepen
zijn voorzien van een hoger percentage woordbetekenissen
die via perceptie worden geleerd.Teksten in de hogere
groepen (vanaf groep 6) hebben in toenemende mate
woorden die via linguïstische informatie worden geleerd,”
luidt Wauters’ uitleg.

Woorden die via linguïstische (talige)- informatie ver-
worven moeten worden, kunnen voor de doelgroep tot
problemen leiden, luidde Wauters’ hypothese. Dove mensen
missen nu eenmaal het ‘incidentele leren’ (Wauters) dat
horenden bezitten. Mede als gevolg daarvan blijft bij het
begrippenkader aanzienlijk beperkter.

Over het bedoelde benodigde taalaanbod heeft de weten-
schapper een opvatting:“Het taalaanbod moet toegankelijk
zijn. Dove kinderen moeten in de gelegenheid zijn om
woordbetekenissen te leren. Daarbij moet de
omgeving niet te bang zijn.Van groot belang
is naar mijn mening dat begrippen en woor-
den in een context worden aangeboden.”

Met twee kleinere groepen (160 dove en
100 horende leerlingen) uit het basisonder-
wijs onderzocht Wauters of dove kinderen
inderdaad moeite hebben met woorden die
via linguïstische informatie geleerd moeten
worden. Beide groepen kregen een com-
putertaak voorgeschoteld. In zinnen met
telkens zeven woorden kwamen deze ach-
tereenvolgens in beeld. Het vierde woord
was het doelwoord.

Voorbeeldwoorden:
De jongen ruikt soep in de keuken.
De jongen ruikt gas in de keuken.
Vraag: Ruikt de jongen iets dat je kunt eten? Ja / nee

Wauters zocht zo naar mogelijke verschillen in leestijd
bij perceptueel geleerde en linguïstische geleerde woorden.
De onderzoeker over de uitslag:“De resultaten toonden
aan dat er minder tijd nodig is om perceptueel geleerde
woorden te lezen dan om linguïstisch geleerde woorden te
lezen.Verder is er geen verschil in leestijd geconstateerd
tussen horenden en doven.”

Vragen over zinnen met perceptueel geleerde woorden
worden beter beantwoord dan die met linguïstisch geleerde
begrippen.Voor doven schuilen in de laatstgenoemde cate-
gorie de grootste problemen.

Wauters wijst op een dreigend risico van onderwijsgeven-
den:“Bij leraren kan de neiging ontstaan dat zij zich te veel
beperken tot begrippen die de kinderen al kennen. Ik heb
met de gevonden resultaten geen antwoorden paraat om het
leesonderwijs aan te pakken.Wel denk ik te mogen zeggen

dat het belangrijk is dat doven veel
leeservaring opdoen. Het opkrik-
ken van de leesmotivatie is van groot
gewicht.”

Woord- en begripskennis staan aan
de basis bij het begrijpend lezen. De
leesvaardigheid vervolgens bepaalt in
grote mate de toegankelijkheid voor

dove jonge mensen tot verdere scholing en ontwikkeling. Het
taalonderwijs aan doven verdient volgens Wauters meer aan-
dacht.“Dompel de kinderen voortdurend in een bad van taal.
Vermijd zo weinig mogelijk woorden.Alleen dan kunnen
dove kinderen hun kennis van linguïstisch te leren woorden
verbeteren.” Een citaat uit Wauters’ samenvatting van haar
proefschrift spreekt boekdelen:“Een uitgebreid taalaanbod is
noodzakelijk, omdat kinderen linguïstische ervaring nodig
hebben om hun woordbetekenissen en concepten te verrij-
ken. Het is dan ook van belang dat alle kinderen een brede
range aan linguïstische en non-linguïstische informatie ont-
vangen in expliciete en impliciete situaties.”

Ondanks haar promotie op het begrijpend lezen is Loes
Wauters nog niet klaar met het onderwerp. Zij verwacht in
de toekomst mee te werken aan nader onderzoek naar het
begrijpend lezen bij doven.“Ik wil er eigenlijk gewoon
mee verder”, zegt Loes Wauters.“Het is belangrijk het
proces van begrijpend lezen te ontrafelen, als we de pres-
taties op dit gebied willen verbeteren.” VHZ

Willem Geurts

DR. LOES WAUTERS NA SCHOKKENDE RESULTATEN LEESNIVEAU DOVEN 
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In dit artikel wordt het competentieprofiel van de leraar
speciaal onderwijs verkend naar de consequenties die dit
profiel heeft voor de leraar in onderwijs voor leerlingen
met ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM). Daarbij is
gebruik gemaakt van de kern van een aantal hoofdstukken
uit het generieke competentieprofiel: de positionering van
de leraar speciaal onderwijs, de beroepsrollen van de leraar
speciale onderwijszorg, beroepssituaties, bekwaamheids-
eisen en een analyse van de leraarcompetenties.

Uitgangspunt is dat het beroepsprofiel niet alleen rich-
ting geeft aan de professionele autonomie van de leraar,
maar ook aan de professionele ontwikkeling van de leraar
en zijn team.

De leraar speciaal onderwijs: ESM.
Leraren hebben te maken met leerlingen die speciale

onderwijszorg van hen vragen. Speciale onderwijszorg als
(al dan niet aparte) voorziening is bedoeld voor leerlingen,
die door hun specifieke kenmerken en/of achtergrond in
een reguliere (onderwijs)omgeving niet tot hun recht
komen en onvoldoende mogelijkheden krijgen zich te
ontwikkelen.

Er is sprake van een toenemend vermogen van reguliere
scholen om leerlingen op te vangen die voorheen naar het
speciaal onderwijs werden verwezen.Toch zijn er leerlin-
gen die het in de reguliere onderwijssetting niet redden.
Zij worden doorverwezen naar de Regionale Expertise

Bekwaam en Speciaal
een competentieprofiel 

speciale onderwijszorg voor ESM leerlingen

In zijn artikel in VHZ van april 2005 stelt Rob Boerman de vraag hoe leraren en ambulant
begeleiders hun professionele autonomie kunnen uitoefenen. Daarbij belicht hij het begrip autonomie vanuit
de gezondheidszorg en vanuit de filosofie. Artsen hebben in hun beroepspraktijk te maken met een
‘autonomiestandaard’, die is vastgelegd in protocollen. Deze protocollen bepalen het handelen van de arts.
Boerman stelt dat de professionele autonomie van de leraar alleen binnen de ruimte die de kaders van het
beroepsprofiel stelt kan plaatsvinden. 
Binnen het beroepskader kan de leraar zich ontwikkelen tot een vakman: ook wel persoonlijk meesterschap
genoemd. Kern van het betoog van Boerman: ‘Kiezen voor persoonlijk meesterschap betekent een bewuste
keuze maken voor het beroepsprofiel leraar speciaal onderwijs. Als leraar ben je zelf het belangrijkste
instrument in de uitoefening van je beroep….Een beroepsprofiel behoort vooral een steun in de rug te 
zijn en geen controlemiddel…..We kunnen aan ouders en leerlingen laten zien dat we niet iets zomaar
willekeurig doen, maar dat ons handelen gebaseerd is op een stevig fundament van beroepsregels.’

VHZARTIKELEN
Samen met leraren uit het speciaal onderwijs is een generiek competentieprofiel
ontwikkeld met de naam Bekwaam en Speciaal. Het onderzoek naar de competenties
die nodig zijn voor het onderwijs aan speciale leerlingen toont aan, dat een extra
dimensie nodig is om het beroep van leraar in het speciaal onderwijs bekwaam uit te
kunnen oefenen. Rob Boerman betoogt in zijn artikel van VHZ april 2005 dat voor
professioneel handelen in overleg met collega's keuzes gemaakt moeten worden, op
basis van het beroepsprofiel. In dit artikel geeft Hettie Siemons, die mede leiding gaf
aan het onderzoek naar de beroepscompetenties, een aanzet tot een vertaling van de
competenties naar het handelen van de leraar in het ESM onderwijs.



Centra  of naar de Scholen voor Speciaal Basisonderwijs.
Zo bezochten in 2004 295 leerlingen een school voor

doven (incl mg); 660 leerlingen een school voor slechtho-
renden (incl. mg); en 1.831 leerlingen volgden onderwijs
op een school voor ernstige spraaktaalmoeilijkheden.
Bron: De zesde voortgangsrapportage LGF,
www.minocw.nl/brief2k/2004/doc/27808.pdf.

De groep kinderen met ESM is de laatste decennia enorm
gestegen (8 á 10 % van de gehele populatie). Bij een deel
hiervan gaan de problemen na verloop van tijd ‘vanzelf ’
of na gerichte behandeling over. Maar een deel van de
kinderen blijft ernstige spraaktaalmoeilijkheden houden.
Veel leraren ervaren handelingsverlegenheid in het werken
met deze leerlingen zeker wanneer dat remediëren niet 
het gewenste effect heeft.

Met de term ESM worden slechts de symptomen
beschreven, terwijl er in veel gevallen sprake is van een
taalontwikkelingsstoornis. Dat wil zeggen dat de verwer-
ving van de moedertaal niet ‘van-
zelfsprekend’ verloopt. Dergelijke
problemen hebben enorme gevol-
gen voor de totale ontwikkeling van
kinderen omdat taal wezenlijk is
voor de vorming van de culture-
le en persoonlijke identiteit.
De moedertaal is het instru-
ment waarmee kinderen de
concepten verwerven over
hoe de wereld, de ander en
zijzelf in elkaar steken.
Op deze concepten wordt in

HETTIE SIEMONS

het onderwijs - en daarbuiten- voortgebouwd.
Leraren hebben specifieke deskundigheid nodig om 

de kinderen de gelegenheid te geven alsnog zo vaardig te
worden in de moedertaal dat ze op school mee kunnen
komen. Daartoe hebben ze diepgaande kennis en inzicht
nodig in de functie van de moedertaal. Slechts dan kunnen
zij de leerlingen behoeden voor de communicatienood die
onherroepelijk het gevolg is van ‘je niet kunnen uiten, niet
begrijpen en niet begrepen worden’.

De vraag is welke competenties de leraar in huis moet
hebben om goed onderwijs te kunnen geven aan deze
leerlingen. Een overzicht van de generieke competenties
van de leraar speciaal onderwijs kunt u vinden in het arti-
kel van Rob Boerman in Van Horen Zeggen, april 2005.

Hier wordt allereerst ingegaan op de rollen die de leraar
heeft in het onderwijs aan leerlingen die speciale onderwijs-
zorg vragen, om daarna in te gaan op de extra dimensies en
bekwaamheden die de beroepssituaties vragen van de leraar.

Beroepsrollen
De leraar is verantwoordelijk voor het geven van goed

onderwijs. Die verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking
in wat we de pedagogische en didactische beroepsrol noe-

men. De leraar ESM gaat uit van de betekenis van taal in
het dagelijks leven. Het verwerven en gebruiken van
taal wordt meestal als iets vanzelfsprekend beschouwd.

In het onderwijs aan dove en slechthorende
kinderen en aan kinderen met ernstige

taalproblemen wordt duidelijk wat
er gebeurt als taal niet spontaan
verworven wordt. Dan wordt
zichtbaar hoe complex het

proces van taalverwerving 
is en wat een centrale
rol taal – ook in ons
eigen leven- speelt.

LERAREN HEBBEN SPECIFIEKE DESKUNDIGHEID NODIG OM DE

KINDEREN DE GELEGENHEID TE GEVEN ALSNOG ZO VAARDIG TE WORDEN

IN DE MOEDERTAAL DAT ZE OP SCHOOL MEE KUNNEN KOMEN.

VHZ JUNI 2005 13
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Voorwaarde daarbij is dat de leraar in staat is contact te

maken, om te gaan en te communiceren met anderen.We
noemen dat de interpersoonlijke beroepsrol. Onderwijs aan
ESM leerlingen vraagt van de leraar om bewust te hande-
len en het vraagt om bewuste inzet van alle eigen commu-
nicatieve vaardigheden. Interpersoonlijke competentie is
onmisbaar voor de leraar.Als die in onvoldoende mate
aanwezig is, kan er geen sprake zijn van pedagogische of
didactische kwaliteit.

De effectiviteit van de leraar op pedagogisch en didac-
tisch gebied wordt sterk bepaald door zijn vermogen om
de complexiteit van het werk voor zichzelf en voor ande-
ren (in het bijzonder zijn leerlingen) overzichtelijk en
hanteerbaar te maken.We noemen dat de organisatorische
beroepsrol. Organisatorische competentie is niet in dezelf-
de mate randvoorwaardelijk als de interpersoonlijke com-
petentie, maar versterkt wel de effectiviteit van de leraar.

Voorbeeld (ortho)pedagogisch handelen.
Annemarie is leraar in groep 3 op een SH/Esm school.

Op een ochtend is zij bezig met een natuurkundeles. Daarbij
laat zij één van de leerlingen een bakje voor ijsklonten vul-
len met water. Ze vraagt de leerlingen mee te komen naar de
plaats waar de koelkast staat met een diepvriesvakje er boven.
Deze koelkast wordt in de dagelijks gang van zaken alleen
gebruikt door de leraren van de school. Hij staat in een klein
kamertje, een soort kast. Er is dan ook onvoldoende ruimte
voor alle leerlingen om goed te kunnen zien dat het bakje
met water in het diepvriesvakje wordt geplaatst.

Thomas, een bijna doof jongetje, grijpt de haarbos van
het jongetje voor hem om hem plaats te laten maken voor
hem. Bekend is dat dove kinderen hun emoties niet altijd
goed kunnen uiten. Ze zijn niet gewend om te vragen of
zij ook mogen kijken, maar handelen veel eerder voor ze
nadenken. Dit was zo’n typisch voorbeeld hiervan.

Annemarie was duidelijk op de hoogte van dit pro-
bleem, en pakte Thomas vriendelijk doch dwingend bij 
de arm, keek hem in de ogen en zei:‘Nee Thomas, je moet
vragen of je ook mag kijken. Dit (en ze pakt zonder hem
pijn te doen de haarbos van Thomas) doet pijn….Vraag
maar of je ook mag kijken, zeg maar dat je het niet kan
zien’.Thomas kijkt naar het jongetje dat hem in de weg
stond en vroeg (net verstaanbaar):’ik wil ook kijken…..’
Het jongetje gaat opzij en Thomas ziet hoe het bakje met
water in het diepvriesvak gezet wordt.

Beroepssituaties
Welke situaties kenmerkend zijn voor het beroep van

leraar in de speciaal onderwijs, wordt bepaald door waar 
de leraar werkt (sector en maatschappelijke context) en
hoe het onderwijs daar georganiseerd is.

In het competentieprofiel wordt onderscheid gemaakt
tussen vier situaties: Werken met leerlingen, samenwerken
met collega’s, samenwerken met de omgeving (bijvoorbeeld
ouders, jeugdzorg, samenwerkingsverbanden) en reflectie en
ontwikkeling (het professioneel handelen en de beroepsont-
wikkeling). Dit is eigenlijk niet anders dan bij de leraren die
opgeleid worden op de PABO’s voor het reguliere onderwijs.

Wanneer we nu de beroepssituatie van de leraar in de
ESM school bekijken, kenmerkt deze situatie zich door de
complexiteit. Het accent in dit type onderwijs ligt op de
vormende rol van de moedertaalontwikkeling en op de
interdisciplinaire samenwerking met ouders, logopedisten
en andere deskundigen. Het is dan ook essentieel om de
complexe communicatieve en conceptuele problematiek
van deze kinderen zo te analyseren dat er doeltreffend
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gehandeld kan worden. Bovendien dragen omgevingsfacto-
ren bij aan de problematiek en is reflectie van die omge-
ving (leraren en ouders) op de eigen communicatieve
vaardigheden van groot belang.

Voor de leraar in het ESM onderwijs vraagt het om
extra dimensies en specifieke bekwaamheidseisen.

Extra dimensies en bekwaamheidseisen
Binnen de context van het speciaal onderwijs vragen de
verschillende beroepsrollen (zie figuur1) van de leraar 
om een extra dimensie.Teams van scholen voor auditief
gehandicapten (AG) en/of ESM onderwijs kunnen deze
dimensies uitwerken naar hun eigen beroepssituatie.
Vragen die hierbij gesteld zouden kunnen worden zijn:
Waar liggen de specifieke bekwaamheden die de ESM
leraar op het gebied van normatieve professionaliteit?
Welke dilemma’s ten aanzien van het authentiek functio-
neren komen de leraren in het ESM onderwijs tegen?
Welke specifieke kennis en kennistoepassing is noodzake-
lijk in het ESM onderwijs?
Welke specifieke vragen komt de leraar ESM tegen op 
het gebied van het diagnosticerend onderwijzen?

De dimensie van de normatieve professionaliteit vraagt
van de leraar dat hij weet hoe hij in het leven staat en
welke morele waarden voor hem richtinggevend zijn voor
zijn omgang met de wereld. Het vraagt ook om eerlijk-
heid, rechtvaardigheid en bescheidenheid in de wijze waar-
op hij omgaat met de tekortkomingen van anderen en van
zichzelf. In de tweede plaats functioneert de leraar ten
dienste van de ontwikkeling van de leerling en heeft hij
daarin ook een zorgtaak. Professionaliteit in dienst- en
zorgverlenende beroepen vergt een specifieke ethiek in 
de beroepshouding. Die ethiek is treffend onder woorden
gebracht door Tronto.

Tronto onderscheidt de volgende elementen van zorgethiek:
Attentiveness dat wil zeggen dat de leraar aandachtige

betrokkenheid toont op de mogelijke behoeften van de
ander. Elementair uitgangspunt voor alle zorg is dat de
leraar er voor open staat, erop gericht is, de behoeften van
de ander waar te nemen.

Responsability: de verantwoordelijkheid willen en kun-
nen nemen om aan de behoeften tegemoet te komen. Het

DE BEROEPSSITUATIE VAN DE LERAAR 

IN DE ESM SCHOOL KENMERKT 

ZICH DOOR COMPLEXITEIT

figuur 1: zeven onderwijscompetenties
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Hij heeft een evenwicht tussen denk- en daadkracht,

tussen investeren in de voortgang van het dagelijkse werk
en investeren in zijn eigen ontwikkeling.

De dimensie diepgang in de kennisontwikkeling en de
toepassing daarvan. De leraar speciaal onderwijs zet zijn
kennis op zijn vakgebied zo in, dat hij zijn leerlingen opti-
maal kan ondersteunen in hun leerproces en zijn leerlingen
zich maximaal kunnen ontwikkelen. De professionele
kennis van de leraar bestrijkt een breed terrein en is afgeleid
van verschillende onderliggende disciplines, onder andere 
de leer- en ontwikkelingspsychologie, de pedagogie en
uiteraard de onderwijsinhouden met de daaraan ten grond-
slag liggende wetenschapsgebieden. De professionele kennis
van de leraar komt vooral tot uitdrukking in de methodie-
ken waarmee hij vormgeeft aan zijn pedagogisch en didac-
tisch handelen. Methodisch handelen volgt een kenmerkend
patroon van waarnemen, interpreteren/diagnosticeren,
ontwerpen/plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.

Invulling van de kennisinhouden en -niveaus is mede
afhankelijk van de specifieke kenmerken van de leerlingen
met wie hij werkt.

De dimensie diagnosticerend onderwijzen richt zich op
de integratie van alle elementen in de cyclus van professio-
neel handelen zodanig, dat door toegenomen kennis over
de ESM leerling de begeleiding van de leraar steeds beter
op de leerling wordt afgestemd. Diagnosticerend onder-
wijzen en handelingsgerichte didactiek stellen speciale
eisen aan de onderzoeks- en ontwikkelbekwaamheid van
de leraar speciaal onderwijs en aan de diepgang van zijn
praktische, methodische en theoretische kennis.

kan betekenen dat de leraar bereid en in staat is zich in 
te zetten voor de nodige voorzieningen (materieel en
persoonlijk) te realiseren.

Competence: de feitelijke competentie om aan de
behoefte tegemoet te komen. Het begrip “competentie”
wordt hier gebruikt omdat tegemoetkoming aan behoeften
ook om vakmanschap vraagt. De leraar ESM heeft andere
competenties dan de logopedist.

Een volgende dimensie is die van het Authentiek
functioneren. Leraren moeten zichzelf kunnen hanteren in
werksituaties. Leerlingen in het ESM onderwijs zijn zeer
gevoelig voor signalen van onbalans bij de leraar.
Bovendien heeft het speciaal onderwijs als belangrijke
valkuil dat de leraar in zijn gerichtheid op de afstemming
op de zorgbehoefte van de leerling, onvoldoende oog heeft
voor zijn eigen behoeften.Werken in speciaal onderwijs
vraagt om het vinden een goede persoonlijke balans tussen
de zorgbehoeften van de leerling en de zorgbehoeften van
de leraar zelf. Daarvoor is nodig dat de leraar zichzelf als
persoon kan hanteren.

De leraar speciaal onderwijs draagt daarom zorg voor
een fysiek, emotioneel en cognitief evenwicht, om zo
effectief te functioneren.

Hij reguleert zijn eigen emoties (gevoelens) en motieven
en heeft een evenwicht tussen zijn eigen behoeften en
belangen en die van de mensen met wie hij werkt.

Hij heeft een realistisch zelfbeeld
ten aanzien van wie hij is, wat
hij wil en kan en hoe hij
zich wil ontwikkelen.

HET HANDELEN VAN DE LERAAR

IS SLECHTS ALS 'TOPJE VAN DE

IJSBERG' ZICHTBAAR
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Het begrip competentie wordt wel vergeleken met een
ijsberg: zichtbaar is slechts een klein deel van de berg, maar
het meeste ijs bevindt zich onder het wateroppervlak.

Het handelen van de leraar is slechts als ‘topje van de
ijsberg’ zichtbaar, maar dit handelen wordt beïnvloed door:
het zelfbeeld, de normen en waarden, bepaalde eigenschap-
pen en motieven van de leraar.

Daarbij heeft de leraar ESM zich een opvatting gevormd
ten aanzien van onderwijs en opvoeding aan leerlingen
met ernstige spraaktaalmoeilijkheden, die leidt tot een
beroepshouding en een beroepsopvatting. Dit is van
invloed op wie de leraar wil zijn, in wat hij nastreeft.

BEKWAAM EN SPECIAAL

Figuur 2: bekwaamheid komt aan de oppervlakte in beroepsmatig handelen

Voorbeeld van normatieve professionaliteit in het 
AG/ESM onderwijs.

In de klas wordt een kringgesprek gehouden. Jeroen
bedenkt van te voren hoe de vorm en de opstelling van de
kring zal zijn. Immers, afhankelijk van het doel dat hij met
deze kring heeft, zal er een echte kring gevormd worden
of vormen de kinderen een halve kring voor hem of voor
een van de kinderen die de verteller is.

Op andere momenten wil hij de spontane onderlinge
communicatie tussen de kinderen bevorderen en vraagt hen
op volgorde van hun huisnummer of lengte te gaan zitten.

In groepen waar met klassenapparatuur gewerkt wordt,
begint Jeroen pas met het kringgesprek als de leerlingen
hebben aangegeven dat de apparatuur goed is afgesteld.

Jeroen let erop dat de leerlingen niet tegen het licht in
hoeven te kijken, dat iedereen elkaars gezicht goed kan zien.

Als hij vertelt, zoekt hij steeds oogcontact met de groep,
spreekt in een rustig tempo en gebruikt veel lichaamsexpressie
en mimiek om hetgeen hij zegt non-verbaal te ondersteunen.
Vaak zorgt hij dat voorwerpen die te maken hebben met het
onderwerp van die dag zichtbaar in de kring liggen.

Als een leerling iets vertelt of voorleest, geeft hij hem
ruim de tijd en vervolgens feedback op z’n uitingen.

De leerlingen worden aangespoord te vertellen wat zij in
het weekend als heel prettig of juist heel onprettig hebben
ervaren. Jeroen laat met z’n hele houding zien dat hij echt
luistert naar wat er gezegd wordt. Hij geeft andere leerlin-
gen de gelegenheid vragen te stellen over hetgeen gezegd
is of eventueel oplossingen voor problemen te geven die
door de leerling besproken worden. Hij verdiept zich in 
de belevingswereld van de kinderen.

Analyse van de leraarcompetentie

Definitie van lerarencompetentie 
Lerarencompetenties zijn een geïntegreerd geheel van gedragsreper-
toire, kennis, inzicht, beroepshouding en -opvattingen, persoonlijke
eigenschappen en kwaliteiten. Op basis van deze competenties kan
de leraar zijn verantwoordelijkheden in de concrete beroepspraktijk
op een professionele manier waarmaken. Door de verantwoordelijk-
heden van de leraar te benoemen in samenhang met de situaties
waarin hij werkt en onder woorden te brengen wat een professionele
manier van werken in die situaties inhoudt, beschikken we over een
concrete beschrijving van lerarencompetenties (zie figuur 1).
Een professionele manier van werken betekent in essentie dat de
beroepscompetentie van de leraar is gebaseerd op kennis, die door
de leraar in beroepsmatig handelen op een doelbewuste en doelge-
richte wijze productief wordt gemaakt.
In de competentie-eisen wordt, in samenhang met de verantwoorde-
lijkheid van de leraar, beschreven over welk handelingsrepertoire hij
moet beschikken en welke kennis daarin opgenomen moet zijn.
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HET PROFIEL KAN OOK GEBRUIKT WORDEN OM 

TE ZIEN OP WELKE GEBIEDEN EEN SCHOOL OF 

TEAM ZICH VERDER KAN ONTWIKKELEN

Beroepsopvatting en beroepshouding, van daaruit handelen:
Sven is een 6-jarig jongetje met taalproblemen en een

zeer gestoorde motoriek. Hij struikelt voortdurend. Joke 
had aanvankelijk de neiging om Sven te helpen bij alles wat
hij moest doen. Ze haalde voor hem het boek uit de kast,
bracht hem z’n lunchtrommeltje etc. Uitgangspunt was
echter: ook Sven zal dat wat hij zelf kan zelf moeten 
leren om te doen. Geen aangeleerde hulpeloosheid!! 
Op een dag is Sven aan de beurt om de planten water te
geven. Hij loopt met de gieter naar het aanrecht, vult deze
met water en loopt naar het raam. Joke is druk bezig met
een ander kind en ziet vanuit haar ooghoek dat Sven begint
te gieten. Ze ziet hoe een deel van het water op de venster-
bank terecht komt maar houdt zich in. Even later ziet ze
hoe Sven wat ongelukkig naar haar kijkt en op de plasjes
water wijst. Dan vraagt ze aan een klasgenootje om hem een

doekje te brengen. Die zegt:“hier is een doekje”, en Sven
veegt zelf het water op. Hij straalt omdat hij het ZELF voor
elkaar heeft gekregen. Joke had niet ingegrepen hoewel haar
handen jeukten. Maar vanuit de gedachte:‘Sven moet de
gelegenheid krijgen eigen oplossingen te verzinnen, zijn
autonomie te vergroten, zijn competentie gevoel te vergro-
ten’, heeft ze Sven zoveel mogelijk zelf z’n gang laten gaan.

Formele kwaliteit, professioneel handelen
De leraar handelt professioneel, dat wil zeggen hij han-

delt doelbewust, doelgericht en kritisch, methodisch, systematisch
en ontwikkelingsgericht.

De professionele kennis van de leraar bestrijkt een breed
terrein en is afgeleid van verschillende onderliggende disci-
plines, onder andere de leer- en ontwikkelingspsychologie,
de pedagogiek en uiteraard de onderwijsinhouden met de
daaraan ten grondslag liggende wetenschapsgebieden. De
professionele kennis van de leraar komt vooral tot uitdruk-
king in de methodieken waarmee hij vormgeeft aan zijn
pedagogisch en didactisch handelen. Methodisch handelen
volgt een kenmerkend patroon van waarnemen, interprete-
ren, diagnosticeren, ontwerpen/plannen, zonodig produce-
ren, uitvoeren, evalueren, bijstellen en verantwoorden.
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Tot slot
Dit competentieprofiel geeft richting aan de individuele

ontwikkeling van de leraar en de ontwikkeling van de
professionaliteit van een team als geheel. Het is dus niet zo
dat elke individuele leraar vanaf het begin volledig aan dit
profiel moet voldoen, wel zal een school als geheel over
alle genoemde competenties moeten beschikken, om de
leerlingen een optimale ontwikkeling te kunnen bieden.
Het profiel kan dus ook gebruikt worden om te zien op
welke gebieden een school of team zich verder in de
breedte of (juist) in de diepte kan ontwikkelen. VHZ

BEKWAAM EN SPECIAAL
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Samenvatting

In dit artikel is het competentieprofiel van de leraar speciaal

onderwijs verkend voor de beroepsgroep van de leraar in

het ESM onderwijs. Uitgangspunt is dat het aantal leerlingen

met ernstige spraaktaalmoeilijkheden de laatste jaren sterk

toeneemt. Dit vraagt om specifieke deskundigheid van de

leraren die in deze sector van het onderwijs werkzaam zijn.

Rob Boerman moedigt schoolteams aan om aan intervisie

en werkbegeleiding te doen. (zie artikel professionele auto-

nomie en onderwijs;VHZ april 2005). Het competentie

profiel van de leraar speciaal onderwijs schetst een aantal

dimensies, die van belang zijn voor het geven van goed

onderwijs aan ESM leerlingen. Leraren moeten blijven

werken aan de ontwikkeling hiervan, individueel, maar 

ook in teamverband.
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figuur 3: methodisch handelen op basis van kennis
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Gebarenwoordenboek voor kinderen

Het Gebarenwoordenboek is het eerste woordenboek met gestandaardi-
seerde gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal, speciaal gericht op kinde-
ren. De tekeningen zijn voor kinderen herkenbaar, aansprekend en uitno-
digend waardoor de kinderen sneller en leuker leren. Elk gebaar is goed-
gekeurd door het Nederlands Gebarencentrum en zo is een prachtig boek
ontstaan. Niet alleen geschikt als lesmateriaal voor docenten en begeleiders
maar ook als handig naslagwerk voor ouders, verzorgers en familie.

Het boek bestaat uit 600 gebaren en beslaat ca. 170 pagina’s. De gebaren worden in zwart/wit
weergegeven waardoor het makkelijk in de klas te gebruiken is. De gebaren sluiten aan bij module
NmG 1, die is uitgegeven door het Nederlands Gebarencentrum. Het boek is een initiatief van de
Stichting  ‘Maak een Leuk Gebaar’ en is in samenwerking met het Nederlands Gebarencentrum
uitgebracht.'

Het boek is te bestellen via de website van het Nederlands Gebarencentrum.

Pictogenda Verhuisboek

Een verhuizing is vaak een hele onderneming.Vooral voor mensen
met een beperkt abstractievermogen en tijdsbesef is een verhuis-
proces meestal niet te overzien. Daarom komen de makers van de
Pictogenda met het Pictogenda verhuisboek een compleet werkboek 
met stickers en ruimte voor foto's en tekeningen.

In begrijpelijke afbeeldingen komen alle aspecten van de verhuizing
aan bod: praktische aspecten als het inpakken, de verhuizing zelf, de
inrichting en aanschaf van spullen, maar ook emotionele aspecten,
zoals mensen van wie je afscheid gaat nemen en het kennismaken
met nieuwe mensen. Het Pictogenda verhuisboek biedt hiermee een
optimale voorbereiding op een verhuizing en een gedegen begelei-
ding daarvan.

Het Pictogenda verhuisboek:
- deelt het verhuisproces op in kleine stapjes;
- maakt stappen inzichtelijk met behulp van pictogrammen;
- geeft mensen de mogelijkheid om te communiceren over de verhuizing;
- is een hulpmiddel voor de omgeving (begeleiding, ouders) om op een gestructureerde manier

met de persoon over de verhuizing in gesprek te komen;
- maakt een goede voorbereiding op en goede begeleiding van een grote verandering mogelijk.

Het Pictogenda verhuisboek is in het bijzonder bedoeld voor mensen met een lichte, matige of
ernstige verstandelijke beperking, mensen met een autismespectrumstoornis en mensen met
spraak- en taalstoornissen.

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 90 313 4414 1, Prijs t 17,90

Tinnitus Congres

Op vrijdag 14 oktober 2005 orga-
niseren het Nederlands Tinnitus
Platform (NTP) en de Federatie
van Nederlandse Audiologische
Centra (FENAC) het congres 
met de titel:

Tinnitus, professioneel bekeken

Het congres is bedoeld voor ieder-
een die beroepsmatig te maken
heeft met tinnituspatiënten.Te
denken valt aan medewerkers van
audiologische centra, artsen, psycho-
logen en maatschappelijk werkers.
Voor het congres zijn Nederlandse
en buitenlandse sprekers uitgeno-
digd. Er zal zowel aandacht worden
besteed aan de epidemiologische
en neurofysiologische aspecten 
van tinnitus als aan de behandel-
mogelijkheden op audiologisch 
en psychosociaal gebied.

Congresinformatie:
Datum: vrijdag 14 oktober 2005
Tijd: 9.30 tot 16.00 uur
Locatie: midden van het land

Het definitieve programma kunt 
u t.z.t. op de site van het tinnitus
platform vinden: www.tinnitus.nl.

Aanmelding voor het congres 
is mogelijk vanaf de definitieve
aankondiging eind mei. Het aantal
deelnemers aan het congres is
gelimiteerd.
Wilt u persoonlijk geïnformeerd
worden over het definitieve
programma en de aanmelding,
stuur dan uw emailadres naar:
aanmeldingcongres@tinnitus.nl,
of bezoek de site www.tinnitus.nl.
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ICED 2005 

Het werkveld rondom de opvoeding
van en het onderwijs aan dove en
slechthorende kinderen verandert snel.
Nieuwe keuzes worden gemaakt en
mogelijkheden komen beschikbaar. Zij
bieden nieuwe kansen aan kinderen
en hun families. Deze ontwikkelingen
vinden meer dan ooit op wereldwijde
schaal plaats. Internationale uitwisse-
ling is belangrijk bij het verspreiden
van informatie en ervaringen en het
delen van onderzoeksresultaten. Het
“International Congress on the
education of the deaf” wordt van
17 tot 20 juli gehouden in Maastricht.

Topics:
Monday 18th July 
1 Neonatal screening and early intervention: methods and educational

consequences 
2 New technology in auditory and visual communication 

Tuesday 19th July 
3 Sign Language and Deaf Culture 
4 Inclusive Education: models of good practice 

Wednesday 20th July 
5 Language and Literacy: reading and writing 
6 Quality of life and well-being: mental health and deafness

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Organising Committee van ICED 2005:
Conference Agency Limburg
Postbus 1402
6201 BK Maastricht
Tel.: 043 – 3619192
E-mail: info@conferenceagency.com
Web: www.iced-2day.org en www.conferenceagency.com/iced2005/index.htm

Signalering van spraak-/taalontwikkelingsstoornissen bij kleuters

Onder deze titel is in april 2005 een onderzoeksverslag van TNO verschenen.TNO heeft de screening bij
kleuters op verzoek van het ministerie van VWS onderzocht. Zij constateren onder andere dat er geen
betrouwbare screeningsinstrumenten zijn en dat er te weinig bekend is over het effect van de behandeling bij 
de opgespoorde kinderen met spraaktaalproblemen. Ze bevelen multidisciplinair onderzoek aan bij een “niet-pluis”
uitslag van de screening en de ontwikkeling van een betrouwbaar screeningsinstrument.
Het rapport is gepubliceerd onder ISBN-nummer 90-5986-144-2 en bij TNO PG te Leiden voor t 12,- te bestellen.

Kenniscentrum meertaligheid,
kind en ontwikkeling

Aan het Audiologisch Centrum Den Haag (Koninklijke
Effatha Guyot Groep) is een “Kenniscentrum meertalig-
heid, kind en ontwikkeling” opgericht. Het kennis-
centrum richt zich op de kennis rond meertalige kinde-
ren, die in hun ontwikkeling bedreigd worden. Meer
specifiek gaat het om kennis over spraaktaaldiagnostiek,
logopedische behandeling en andere vormen van bege-
leiding of behandeling die gericht zijn op de bevordering
van de communicatieve en spraaktaalontwikkeling bij
meertalige kinderen.

Men gaat zich daarbij in eerste instantie wenden tot de
bij deze ontwikkeling betrokken professionals: logope-
disten, klinisch linguïsten, (ortho)pedagogen en psycho-
logen, intern begeleiders, leerkrachten, maar ook aan
tolken als hulp bij diagnostiek of begeleiding.
Als activiteiten worden genoemd: het toegankelijk
maken van kennis, het (laten) verrichten van onderzoek,
het ontwikkelen van nieuwe methodes voor diagnostiek
en behandeling. Ook kan het kenniscentrum door
behandelend logopedisten worden geconsulteerd voor
coaching en advies.

Als u specifieke wensen of vragen heeft ten aanzien van
de activiteiten van het centrum kunt u contact opnemen
met Janneke Schapink, directeur AC Den Haag of Mirjam
Blumenthal, projectleider van het Kenniscentrum.
E-mail: meertalig@acdenhaag.nl

VANHORENZEGGEN@AUDCOM.NL
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• Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins
• Eindredactie Dhr. F. C. M. Mollee
• Redactie Mw. N. Hoiting, Mw. M.C. Bruins, Dhr. H. Knoors, Dhr. P. van
Veen, Mw. C.F. Slofstra-Bremer, Dhr. D. Hoeben, Dhr. F.C.M. Mollee,
Dhr. W. Geurts, Dhr. J. van Daal, Mevr. C. Blad

• Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen
Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht,
Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92
E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl
(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven)

• Fotografie H. Op den Kamp
• Illustrator J. Horvers
• Vormgeving/Drukwerk UnitedGraphics Zoetermeer

• Siméa
- Dhr. Th.W.J. van Munnen, voorzitter
- Dhr. A.P.C. Broerse, penningmeester;
giro 3554500 t.n.v. penningmeester Siméa te Utrecht

• FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra
- Mw.W. Lijs, voorzitter
- Dhr. A. Van Esterik, penningmeester
- Mw. J. Schapink, secretaris
- Mw. E. Laanen, 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 8-10, Utrecht

• Kopij aanleveren 6 april - 22 juni - 31 augustus - 26 oktober
Kopij kan worden ingediend conform de auteursrichtlijnen. Deze zijn
opvraagbaar bij de redactie. Op de eerstvolgende redactievergadering
zal worden besloten of en wanneer de kopij zal worden gepubliceerd.

• Verschijningsfrequentie 6 x per jaar
• Abonnementsprijs e 25,50 per jaar Losse nummers e 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.

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.

VHZCOLOFON

Een artikel insturen?

Wilt u een artikel insturen? Vraag dan de uitgebreide
versie van de auteursrichtlijnen aan via 
vanhorenzeggen@audcom.nl Hieronder vindt 
u de belangrijkste punten uit de richtlijnen.

- Als u als auteur een artikel voor publicatie in Van
Horen Zeggen wilt aanbieden, dient u vakjargon
zoveel mogelijk te vermijden en vaktaal zodanig te
omschrijven dat ook onervaren professionals zich 
het artikel eigen kunnen maken.

- Om lezers uit te nodigen om uw artikel te lezen, komt
u zo snel mogelijk to-the-point. Dit kan bijvoorbeeld
door vooral aandacht te besteden aan inhoudsaspecten
als de kern van het artikel daaruit bestaat en in een
dergelijk geval zo min mogelijk aandacht aan
bijvoorbeeld het proces.

- Ten aanzien van de lengte van het artikel zijn er 
twee opties:

• U schrijft een artikel van minimaal 2000 en maximaal
2400 woorden óf uw schrijft een artikel van minimaal
4000 en maximaal 4500 woorden.

• Deze bepaling is noodzakelijk, zodat uw artikel in de
format van het tijdschrift past.

- De redactie ontvangt het artikel op diskette of via de
e-mail (vanhorenzeggen@audcom.nl) in Word for
Windows waar mogelijk vergezeld van twee uitdraaien
per post.

- Indien het artikel voor plaatsing in aanmerking komt
levert de auteur 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.
Foto’s en illustraties met een resolutie van 72 dpi moe-
ten minimaal het formaat hebben van 2400 X 1800.
Dit geldt ook voor een resolutie van 300 dpi.

- 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.

De avonturen van Aap 

Verhalen geschreven en verteld in Nederlandse
Gebarentaal door Tony Bloem.
Een stem, Marc Krone, volgt de gebarentaal op de voet. De verhalen zijn
geïllustreerd door Coccie van Duijn en slagwerker Joshua Samson maakte
speciaal voor Aap de muziek. De regie was in handen van Ruud Janssen.

De opzet bestaat uit 10 korte verhalen - variërend in lengte van ongeveer 5 à 6
minuten.Tony Bloem heeft hiervoor de figuur ‘Aap’ bedacht. In elk verhaaltje
keert Aap terug,Aap die voor alle problemen een oplossing weet!
De verhalen worden verteld in een helder vormgegeven setting die de aandacht
voor het vertelde ondersteunt.Tijdens het vertellen bevindt Tony zich in een
echt bos waarin geschilderde illustraties geplaatst zijn. Het is de bedoeling dat
de verhalen door een gemengd publiek, doof èn horend, bekeken kunnen wor-
den. De verhalen zijn daarom voorzien van een stem die de gebarentaal op de
voet volgt en slagwerk die de verhalen van muziek voorziet.

DVD, beeldformaat 16:9 t 22,50
Vi-taal, 2005
ISBN 90 76153 06 x NUR 081 





12 T/M 15 JULI 2005
INFORMATION CONFERENCE PROJECT INCLUSION 
Comparative Education of Deaf Children
Plaats: Sint Michielsgestel
Organisatie:Viataal
Info: www.viataal.nl

17 T/M 20 JULI 2005
INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION OF THE DEAF
(ICED)
Hét internationale congres over, door en voor het doven- en
(ernstig) slechthorendenonderwijs en alles eromheen 
Organisatie: O.a.Viataal
Plaats: Maastricht Exposition and Congress Centre (MECC).
Info: www.conferenceagency.com/iced2005

14 OKTOBER 2005
TINNITUS, PROFESSIONEEL BEKEKEN
Plaats: Midden van het land
Info: www.tinnitus.nl

29 OKT. T/M 5 NOV.
WEEK VAN HET OOR 2005
Info: www.weekvanhet oor.nl

CARTOON

VHZAGENDA

Koos........Hersenloos

Zaaitijd
Woorden als maïzena tussen mensen. Nauwelijks te negeren toch, zo’n ingeving. Dook
opeens op. In de auto, als passagier. Bij een snelheid van 120, waar 100 het
maximum was. Op de terugweg vanaf Lunteren. Lunteren? Ziet u, herkenning! De eerste
van twee hoogtijdagen van de Siméa- en Fenacclubleden. Gecursiveerd die vijf
eenvoudige woordjes. Zo verdraaide tekenend voor het hele gebeuren in die groene
congresomgeving. Kom mee terug naar die schuine letters. Geen beter bindmiddel
denkbaar voor een publiek als op de Grote Ontmoetingsdagen.
Als een familiedag oogde het samenzijn, tenminste die donderdag. Met hoofdletter?
Goed, Familiedag. In weldadige knusheid en geborgenheid in een ontluikende natuur.
Begroetingen waaiden vrolijk door de buitenlucht. Rechterhanden staken gul en
veelvuldig naar voren. Nieuwe gezichten werden gemonsterd. Netwerkrituelen ontrolden
zich met de deskundigheid der hooggeplaatsten. Zoekende nieuwelingen klitten onderwijl
veilig bijeen.
De bel, de zoemer, wat was het? Een ingehuurde coryfee ging spreken. Wees ons op 
onze mores. Dat we zulk fantastisch werkkapitaal zijn / hebben, dat toekomst gloort 
voor de jeugd en zo.
Familiedag in Lunteren. Met een wolkje aan de hemel. De gedachte aan de
thuisblijvers. Dat heb je dan. U ook? Ons marktsegment is bepaald niet groot, qua
maatschappelijke, onderwijskundige of economische omvang dan. Ondanks alle succes
was het slechts een fractie van de vakgenoten die kennis kwam vergaren danwel delen.
De overige dierbare verwanten? Pasten op de zaak waarschijnlijk. Misten gloedvolle
betogen, haarzuivere uiteenzettingen, weldoordachte theorieën, beloftevolle resultaten
en heel veel meer goeds uit de, welnee, ónze familiekring. Een suggestie. Voor
directieraden, excuses, managementteams.
Mobiliseer ze voortaan állemáál. Lok ze, zonder uitzondering. Gebruik zachte dwang,
desnoods dan of bij wijze van spreken. Beaccentueer de noodzaak. Stuur vooraf een
gratis en dán zéker uitmuntend Van Horen Zeggen als opwarmer. Verloot twintig
lidmaatschappen, of dertig. Bijvoorbeeld.
Eens per jaar de agenda vrij. Ons werk als óns collectief belang.
Voor een keur aan geestrijke woorden.

WILLEM GEURTS

COLUMN


