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Taal Op Maat: een taalmethode die
speciaal voor dove leerlingen
ontwikkeld is. Deze eerste, volledig
tweetalige methode voor dove en
ernstig slechthorende leerlingen in
groepen 3 en 4 is gebaseerd op de
reguliere methode Taal op Maat.

10 ARTIKEL
Is NmG een nieuw wondermiddel tegen
verschillende taalproblemen ? Kan NmG op
alle mogelijke manieren worden aangepast?
Nee, Nederlands met Gebaren heeft
duidelijke beperkingen, zo stellen de auteurs
van dit artikel.

6 REPORTAGE
Weerklank Amsterdam
verzorgt al 25 jaar de
opvang van doven met een
verstandelijke beperking.
Hun motto:“Communicatie
is altijd het uitgangspunt
voor het handelen.”

8 INTERVIEW
Marjolein van Weerdenburg heeft in
de afgelopen zes jaar grote groepen
kinderen met ESM onderzocht.
Ze vertelt erover naar aanleiding van
haar promotie aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen.
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ject wordt aangestuurd door de werkgroep
Sprong Vooruit waarin deskundigen zitten uit
het onderwijs aan dove en ernstig slecht-
horende kinderen. Het eigenlijke ontwikkel-
werk wordt uitgevoerd door dove en horende
medewerkers uit het dovenonderwijs en twee
educatief schrijvers. Het is de bedoeling dat
na afloop van het project, in maart 2006, een
vervolgproject van start zal gaan om ook voor
groepen 5 t/m 8 aangepast lesmateriaal te
gaan ontwikkelen. Eind 2008 zal voor het
onderwijs aan dove en ernstig slechthorende
leerlingen in groepen 1 t/m 8 dan een tweet-
alige taalmethode met doorlopende leerlijnen
beschikbaar zijn. Dit mag een mijlpaal in de
geschiedenis van het dovenonderwijs heten.

Ik & Ko en Taal op Maat
De werkgroep Sprong Vooruit heeft ervoor
gekozen om bestaande taalmethoden voor
het regulier onderwijs te gaan aanpassen.
Voor de kleuters is in maart 2005 de aange-
paste methode Ik & Ko (Uitgeverij Zwijsen)

gereed gekomen. Inmiddels wordt dit mate-
riaal met veel enthousiasme gebruikt. Naast
docentenhandleidingen en getekende werk-
bladen omvat de methode ook een unieke
DVD met versjes en verhaaltjes in de
Nederlandse Gebarentaal.
Voor de groepen 3 t/m 8 is gekozen voor het
bewerken en aanvullen van de taalmethode
Taal op Maat (Uitgeverij Wolters Noordhoff).
De lesmaterialen voor groepen 3 en 4 zullen
op woensdagmiddag 15 maart 2006 gepre-
senteerd worden tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in het Nederlands Gebarencentrum
te Bunnik.

Contact
Werkgroep Sprong Vooruit
p/a Viataal Centrum voor Expertise
t.a.v. mw. M. Lips,Theerestraat 42
5271 GD Sint-Michielsgestel
T 073 5588277, E m.lips@viataal.nl

FRANS MOLLEE
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Onder deze noemer zijn Betsy Gerritsen,
Hanneke Buurman,Anna Hinkema en
Annelies van der Meulen binnen de
Koninklijke
Effatha Guyot
Groep aan de slag
gegaan met het
“zoeken naar de
10 verschillen”
tussen het regulier
onderwijs en het
ESM-onderwijs.
Al snel waren zij
een illusie armer.
De tien verschil-
len waren niet te
vinden.Als prak-
tijkmensen staan
Betsy en haar col-
lega’s dicht bij het dagelijkse werk in de
ESM scholen. Zij vonden veel meer
overlap dan verschillen. Ze troffen wel

verschillen in aandacht voor onderwerpen
binnen die overlap. Op sommige gebieden
biedt het ESM onderwijs structureel meer of

andere aandacht.
Uit een inventarisatie
onder de ESM-scho-
len binnen de Effatha
Guyot Groep haalden
ze een lijst met aan-
dachtspunten. Deze
hebben zij in vijf
gebieden verenigd:
veiligheid, mondig
maken, zichtbaar
maken, woordenschat
en ‘gewoon waar het
kan, speciaal waar het
moet’.
Voor deze vijf gebie-

den vragen zij nu aandacht via ansichtkaar-
ten en posters.Verder zijn er een flyer voor
ouders en een folder voor ouders en verwij-
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Op 15 maart 2006 wordt een taalmethode
gepresenteerd die speciaal voor dove leerlin-
gen ontwikkeld is. Uniek is dat de methode
volledig tweetalig is: ze bestaat uit docenten-
handleidingen en werkboeken voor taallessen
Nederlandse Gebarentaal én Nederlands.
Deze eerste tweetalige methode voor dove
en ernstig slechthorende leerlingen in groe-
pen 3 en 4 is gebaseerd op de reguliere
methode Taal op Maat en met toestemming
van de uitgever aangepast voor gebruik bin-
nen het tweetalig dovenonderwijs. In de
komende jaren wordt de methode uitgebreid
voor leerlingen in groepen 5 t/m 8.

Tweetalig dovenonderwijs
Tot voor enkele jaren bestonden er geen
taalmethoden voor de Nederlandse Gebaren-
taal (NGT) en het Nederlands voor het
onderwijs aan dove en ernstig slechthorende
leerlingen.Voor de NGT werd al het mate-
riaal door leerkrachten zelf ontwikkeld, voor
het Nederlands maakten leerkrachten veelal
zelf hun lessen. Het gevolg was dat de door-
lopende leerlijnen ontbraken en dat niet alle
kerndoelen werden afgedekt. Er bestond grote
behoefte aan handleidingen en lesmateriaal.

Project Sprong Vooruit
In 2003 is een landelijk project, Sprong
Vooruit Leermiddelenontwikkeling, van start
gegaan met als doel speciaal lesmateriaal te
ontwikkelen voor dove leerlingen in groepen
1 en 2 (kleuters) en groepen 3 en 4. Het pro-

Taal op Maat voor dove leerlingen

Explicitering ESM-onderwijs



Het 19e tweejaarlijkse FEAP-
DA-congres werd in oktober

2005 gehouden in Genève. De FEAPDA is
de overkoepelende Europese organisatie van
landenverenigingen van medewerkers in het
onderwijs aan en de zorg voor dove en slecht-
horende kinderen en jongeren.
Een negental Nederlandse collega’s van Auris
en Effatha-Guyot namen gedurende 3 dagen
hieraan deel. Uit de presentaties bleek dat alle
vertegenwoordigde landen met grote aantal-
len allochtonen en een enorme verscheiden-
heid aan (thuis)talen te maken hebben.

Antropologische visie
Prof. Dr. De Vlieger (B) verraste met een antro-
pologische visie. In een aantal Afrikaanse lan-
den is het hebben van een gehandicapt kind
nauwelijks een probleem, omdat in vaak
kleine dorpsgemeenschappen ieder wordt
ingezet naar zijn of haar mogelijkheden. In
West-Europa heeft door voortschrijdende
techniek en kennis het medische model de

overhand:“repareren” (CI) en revalideren
vinden op grote schaal plaats. Dat betekent
ook dat het accent in deze maatschappij ligt
op de gezonde mens en dat gehandicapten
zoveel mogelijk moeten integreren in een
wereld die niet altijd bij hen past. Een eigen
(in dit geval doven-) cultuur moet dan ook
vaak bevochten worden.

Geïntegreerde zorg
In Noordwest Engeland vindt het zgn.
Rochdale Experiment plaats. Aftab Haque
(UK) gaf aan dat men in Engeland 20 jaar
geleden allochtone ouders van dove en
slechthorende kinderen ontmoedigde om
hun thuistaal te spreken. Pas in 1993 kwam
er een politieke beslissing dat de thuistaal de
1e taal moest zijn om op die manier contact
op te kunnen bouwen tussen ouders en kind.
Tevens is het zo dat in Engeland de zorg
rondom een gehandicapt kind volkomen
geïntegreerd is, m.a.w. zowel de ouders als de
hulpverlenende instanties zijn gelijkwaardig
en werken samen.

Vertrouwen en begrip
Het instituut voor doven, Jongelinckshof te
Antwerpen (B) heeft in onderzoek vastgesteld
dat 53% van de allochtone dove kinderen
niet kan communiceren met hun ouders.
Van de zeer jonge kinderen is het zelfs voor
27% een “struggle for life”.
Zij zijn tot de conclusie gekomen dat tradi-
tionele methoden geen effect meer hebben.
Zij hebben nu gekozen voor het heel bewust

binnenhalen van allochtone moeders. Door
het organiseren van koffie- en theeochtenden
onder schooltijd ontstaat wederzijds begrip
en vertrouwen.

Normen en waarden
Trots waren wij op drs. Corrie Tijsseling (NL),
die als enige dove inleider aan het eind van
het congres een uitermate boeiend verhaal
hield over Interculturele Pedagogiek. Zij gaf
een wereldwijd overzicht over welke culturele
verschillen er bestaan binnen allochtone
(horende) gezinnen met betrekking tot het
omgaan met een handicap.
Ten aanzien van dove kinderen stelde zij de
volgende vraag:“Allochtone kinderen zijn in
onze maatschappij een culturele minderheid.
Dove kinderen vormen in de maatschappij
een minderheid, maar zijn thuis ook nog
eens een minderheid. Dit moet effect op hen
hebben.Wat zijn de gevolgen hiervan?”

Tot slot
Een dergelijk congres brengt vele nationali-
teiten bij elkaar die vaak evenzo vele visies
hebben. Juist de discussies daarover in de vele
wandelgangen geven inzicht in de positie die
Nederland in denken en doen inneemt in
het al eeuwen zoeken naar de beste kansen
voor doven. In 2007 vindt het volgende con-
gres plaats in Friedberg, Duitsland met als
thema:“Cochleaire Implantatie”.

NAMENS SIMÉA, PETER LUITZEN VAN DIJK

KONINKLIJKE AURIS GROEP, P.V.DIJK@AURIS.NL

zers ontworpen. Het belangrijkste doel hier-
bij is dat ouders de problemen bij hun kind
gaan herkennen als spraaktaalproblemen. Dat
stelt hen in staat de juiste hulpverlening en
de juiste school te zoeken.
Door de keuze om alle aandachtspunten in
vijf hoofdgebieden te groeperen lijkt de
expertise wel wat algemeen te worden. Er
zijn echter reacties aan ouders en ook aan
VSO leerlingen gevraagd: zij herkennen zich
in de beschrijvingen en ze herkennen het
onderwijs aan de aandachtsgebieden. De
auteurs willen zich nu ook op leraren en
andere professionals gaan richten. Het
beschrijven van de expertise kan naar hun
idee medewerkers in het onderwijs onder-
steuning bieden. De materialen zijn verkrijg-
baar via de afdeling voorlichting van de
Koninklijke Effatha Guyot Groep:
info@effathaguyot.nl of 079 - 329 45 10.

MARJAN BRUINS

Onderwijs en opvoeding aan dove allochtone kinderen
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Nederlandse deelnemers aan het FEAPDA congres
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Vijfentwintig jaar geleden kwam er een groep ouders van
kinderen met een verstandelijke beperking en een
auditieve handicap in actie om voor hun kinderen een
goede opvang te vinden. Voor de reguliere instellingen
voor doven hadden deze kinderen een te laag niveau, bij
instellingen voor verstandelijk gehandicapten kon met
niets met de hoor- en communicatieproblematiek. In
Amsterdam werd de Stichting Weerklank opgericht om de
opvang voor deze groep te realiseren. Van Horen Zeggen
ging op bezoek.

immers niet spreken en nauwelijks met gebaren duidelijk
maken wat hij wil. Iwan probeert de situatie aan te grijpen
om met Jeroen te communiceren: met gesproken taal,
gebaren en beeldmateriaal. Het communicatieboek komt
tevoorschijn en Jeroen geeft aan dat hij honger heeft.
Samen met Iwan maakt hij een boterham met kaas. O ja,
op het communicatiebord moet de gymactiviteit nog
voorzien worden van een rood kruis: dat is immers achter
de rug.

De Weerklankmethodiek
Jeroen is een van de tweeënveertig interne pupillen die

een plekje hebben gevonden op Weerklank in Amsterdam.
Mark Hiddema is hoofd residentiële zorg van de Koninklijke
Effatha Guyot Groep, waar Weerklank onder valt. Hij ver-
telt:“Voor mij is Weerklank een specialistische behandel-
plek voor mensen met een verstandelijke en communica-
tieve beperking. Het gaat hier om kinderen en jong vol-
wassenen met vaak een ernstige verstandelijke beperking.
Daarnaast zijn ze doof, ernstig slechthorend of er is sprake

REPORTAGE

Weerklank: 25 jaar werken 

Het is 2 uur. Jeroen komt binnen. Hij heeft gewerkt
in de gymzaal van het activiteitencentrum en
komt terug in de leefgroep. Eerst enige lichte

verwarring: er is een onbekend iemand in de groep! Met
een fotocamera nog wel. En een cassetterecorder. Daar
moet eerst aandacht aan worden besteed. Met geduld ver-
telt assistent groepsbegeleider Iwan Blagojevic aan Jeroen wat
er gebeurt. Jeroen mag kijken naar de camera en luisteren
naar de cassetterecorder. Jeroen stelt geen vragen: hij kan

Samen met

Iwan Blagojevic maakt

Jeroen de boterham-

men met kaas
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van een andere stoornis waardoor ze moeilijk tot gespro-
ken taal kunnen komen.” Met veel enthousiasme vertelt
Mark over de methodiek die op Weerklank is ontwikkeld
en die niet alleen werkt voor deze groep kinderen, maar
die breed inzetbaar is daar waar gesproken taal niet vol-
doende aanwezig is. Ook binnen de gewone verstandelijk
gehandicaptenzorg, waarbij niet direct sprake hoeft te zijn
van een ernstige communicatieve beperking door doofheid
of slechthorendheid, heeft de Weerklankmethodiek een
meerwaarde. De methodiek richt zich erop dat je altijd de
communicatie als uitgangspunt neemt voor je handelen.“Je
kijkt altijd: op welk niveau communiceert een cliënt en op
welk niveau moet ik communiceren en wat betekent dat
voor elke dagelijkse handeling. Daarbij speelt Totale com-
municatie als principe een grote rol”, aldus Mark.

Totale communicatie
Iedere cliënt binnen Weerklank heeft een eigen en op

maat gemaakt zorg- en dienstverleningsplan, waarbij de
accenten liggen op de communicatieve mogelijkheden en
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij de uitwerking van dit plan wordt gekeken op welk
niveau de cliënt kan worden aangesproken. Hierbij houdt
de begeleiding zoveel mogelijk rekening met de verstande-
lijke ontwikkeling, de communicatieve mogelijkheden en
het gedrag.

Ook wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk betrokken-
heid van de gehele sociale omgeving.

In de praktijk betekent Totale Communicatie dat de
omgeving zich aanpast aan het communicatieniveau van de
cliënt. Mark Hiddema:“Op basis van dit communicatieplan
ga je kijken welke middelen je kunt inzetten.Als een cliënt
een algemener systeem kan leren, dan moet je dat natuur-
lijk wel doen.Als een cliënt talig is moet je daar gebruik
van maken. Op het moment dat dat niet het geval is dan
moet je kijken of je het netwerk om de cliënt kan trainen:
zorg dat ouders over fotoboeken kunnen beschikken en zo.”

Door alle mogelijke middelen te combineren en aan te
passen aan dit niveau komt optimaal communiceren dichter-
bij. Zo zijn er de 800 Weerklankgebaren: een gebarenlexi-
con, gebaseerd op de Nederlandse Gebarentaal. Ze omvat
thema’s als familie, eten en drinken, lichaamsverzorging,
doktersbezoek, huishoudelijke activiteiten, gevoelens, kleu-
ren etc. Door middel van andere visuele hulpmiddelen,
zoals communicatieborden, pictogrammen en foto’s wordt
de communicatie ondersteund en wordt er altijd taal aan-
geboden. Praktisch alle hulpmiddelen worden op

Weerklank zelf ontwikkeld en individueel aan cliënten
aangepast.

Andere activiteiten op Weerklank
Naast de leefgroepen voor de interne cliënten is er nog

het activiteitencentrum voor dagbesteding. De activiteiten
hier worden uitgevoerd in kleine groepen of in een één-
op-één begeleiding. Er worden verschillende activiteiten
aangeboden: activerend (wandelen, fietsen), ontwikkelings-
gericht (rekenen en taal), arbeidsmatig (eenvoudig produc-
tiewerk). Ook zijn hier mogelijkheden voor therapeutische
ondersteuning: logopedie, fysiotherapie, etc.

Weerklank kent ook een team gespecialiseerde ambulan-
te medewerkers: zij beantwoorden op aanvraag door heel
Nederland vragen op het gebied van communicatie. Op
basis van de Weerklankmethodiek stellen ze voor iedere
cliënt een behandelplan samen. Ze geven ook informatie
over Totale Communicatie aan de reguliere instellingen.

Een beperkt aantal kinderen van Weerklank gaat naar
school: zij bevolken de leefleergroepen van Scholen-
gemeenschap Signis.

Veranderingen
Door intensieve begeleiding van jonge kinderen – door

middel van opvoedingsondersteuning, praktische pedagogi-
sche gezinsbegeleiding en cursussen – kunnen zij veel lan-
ger thuis wonen.

Dat betekent dat de groep cliënten van Weerklank ver-
andert. Er komen steeds meer oudere kinderen en jong
volwassenen met vaak ernstige gedragproblematiek. Zij
verblijven over het algemeen permanent op Weerklank tot
ze kunnen worden uitgeplaatst. Mark Hiddema:“Wij
nemen ook cliënten op die maar een of twee keer per
week hier slapen, met dagbehandeling.We willen zoveel
mogelijk vraaggestuurd werken en kijken wat er echt
noodzakelijk is. Dat hangt erg af van wat voor ouders zelf
thuis mogelijk is.Wij geloven heel erg in categorale zorg
en dit specifieke aanbod zal echt moeten blijven bestaan.
Gezien alle veranderingen in indicatiestelling,AWBZ en
ontschotting en dergelijke is het voor ons van groot belang
geweest dat we gefuseerd zijn met de KEGG.”

Voor de bewoners van Weerklank is de grootscheepse
verbouwing in ieder geval de grootste verandering. De
grote opknapbeurt zal ervoor zorgen dat Weerklank na
vijfentwintig jaar weer piekfijn bij de tijd is. VHZ

FRANS MOLLEE

aan communicatie
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Jeroen werkt aan zijn

communicatiebord
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VHZINTERVIEW

Een eerste classificatie
voor ESM-kinderen

“Vanuit de literatuur en de praktijk wisten we dat
we te maken hadden met een heterogene groep.
Aan elk kind mankeerde wel wat”, zo schetst

Marjolijn van Weerdenburg de beginsituatie. De totale
omvang van de groep bedroeg 285 kinderen. 148 kinderen
maakten deel uit van het jongste cohort, bij de eerste
meting gemiddeld 6 jaar en 4 maanden; 137 kinderen op
het eerste meetmoment gemiddeld 8 jaar en 5 maanden.
De kinderen bezochten ofwel een school voor Speciaal
Onderwijs voor kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden
óf zij werden ambulant begeleid op een reguliere school.
Elk van de kinderen was vooraf gediagnosticeerd door een
multidisciplinair team specialisten als ESM.“De kinderen
hebben een gemiddelde non-verbale intelligentie en tonen
een achterstand op alle onderzochte taaldomeinen. Dit
laatste in vergelijking met leeftijdgenoten met een normale
taalontwikkeling”, aldus Van Weerdenburg. Het grote aantal
van gevolgde kinderen geeft volgens de onderzoeker stevig-
heid aan de gevonden conclusies”, aldus Van Weerdenburg.

Vereenvoudiging domeinen
In haar onderzoek ging Van Weerdenburg allereerst op

zoek naar een vereenvoudiging van domeinen.“Uit eenen-
twintig tests destilleerden wij vier taalfactoren: lexicaal-
semantische vaardigheden, auditieve conceptualisatie, grammaticale
vaardigheden en spraakproductie. Om tot deze indeling te
geraken testten wij de kinderen drie jaar lang en brachten
daarbij steeds dezelfde gebieden in kaart. Beide cohorten
leverden een sterk overeenkomstig patroon”, zegt onder-
zoeker Van Weerdenburg.

Voor haar was ook van belang te onderzoeken in hoeverre
de testscores van de kinderen overeenstemden met de
bevindingen van logopedisten en leraren. Een vragenlijst
met een vierpuntsschaal toonde positieve verbanden aan.
“Duidelijk te onderscheiden is de factor spraakproductie”,
zegt Marjolijn van Weerdenburg. De experts in het veld
signaleerden duidelijke problemen op het gebied van 
articulatie en verstaanbaarheid bij kinderen, die ook een
relatief lage score in de tests behaalden. De andere drie taal-
factoren correleerden positief met de onderzoekresultaten.

Bij de door haar gevormde indeling toont
Van Weerdenburg wel enige reserve.“Het is niet zo dat de
gevonden factoren de enig mogelijke zijn.Als er meer en
andere onderzoeken volgen, dan komen er andere resulta-
ten. Er zullen dan mogelijk andere factoren ‘ontstaan’. Ik
stel me zo voor dat dan bijvoorbeeld ook de factor ‘prag-
matiek’ erin voorkomt.”

Subgroepen met specifiek model
“Clusteranalyses brachten vervolgens vier subgroepen

kinderen aan het licht, elk met een specifiek profiel op de
vier factoren.“Voor elk subtype kind is er een specifiek
profiel.”, zegt de onderzoeker.“Sommige clusters hebben
relatief ernstige problemen op één factor, andere clusters
op meerdere factoren.” Het kan dus voorkomen dat een
kind meerdere taalproblemen heeft én dat de ernst van het
probleem per taaldomein kan verschillen. Met haar classifi-
catie is Van Weerdenburg de eerste die – zowel nationaal als
internationaal – tot een dergelijke indeling komt waarbij
een onderscheid gemaakt wordt tussen subtypen taal-

Een weekje voor ze op 11 januari jongstleden haar proefschrift ‘Language and literacy development in
children with Specific Language Impairment’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen verdedigde,
stond onderzoeker en junior-docent Marjolijn van Weerdenburg het blad Van Horen Zeggen te woord.
Zij deed longitudinaal onderzoek bij kinderen met SLI (verder ESM genoemd). “Aan elk kind mankeert
wel wat, maar wát…?” Deze intrigerende vraag leverde antwoorden op. Voor het eerst kwam er een
classificatie tot stand. “Noodzakelijk”, volgens Van Weerdenburg. “we kunnen namelijk niet met
dertig verschillende maten kinderen vergelijken. We moesten dat reduceren tot minder. Dat is gelukt”,
zegt de onderzoeker over de door haar gevonden indeling in vier profielen. Ook vond zij viersubtypen
aan taalproblemen bij ESM-kinderen.
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problemen en subtypen kinderen.“Het is goed voor de
mensen in het werkveld om te beseffen dat er meer profie-
len zijn. Dat helpt om het beeld duidelijker te krijgen bij
de ESM-kinderen.”

De promovendus ging vervolgens na óf en zo ja welke
verbanden tussen de verschillende factoren bestonden.“De
jongste steekproef liet meer zogenaamde bootstrappingeffecten
zien dan de oudste steekproef.” De auteur van het proef-
schrift geeft een voorbeeld:“Wil je de structuur van een
zin ontdekken, dan is het van belang dat je de betekenissen
van woorden kent. Dat noemen we semantische bootstrap-
ping. Om de betekenis van een bepaald woord te kennen is
weer begrip van de zinsstructuur van belang, syntactische
bootstrapping.”Voor ESM-kinderen levert het achterblijven
op bepaalde taalgebieden dus continu moeilijkheden op bij
andere taalgebieden.

Ten aanzien van ‘behandeling’ waagt Van Weerdenburg
zich ook aan een uitspraak:“De gebieden kunnen elkaar
beïnvloeden. Het is moeilijk te voorspellen waardoor pre-
cies het kind beter wordt in zijn taal.Trainen in het ene
gebied kan ook een positief effect hebben in het andere.
De domeinen kunnen elkaar beïnvloeden.Wat we zien is

dus niet rechtlijnig.” Zij pleit voor nader onderzoek naar
de interventies.

Ook leesontwikkeling blijft achter
“ESM-kinderen hebben niet alleen problemen met de

taalontwikkeling, ook hun leesontwikkeling blijft achter.
Bij elk kind kan de ernst van de problemen op de diverse
taaldimensies verschillen.Taalontwikkeling bij ESM-kinde-
ren verloopt dynamisch. Er blijken effecten uit te gaan van
verschillende taaldomeinen naar fonologische vaardigheden,
decodeervaardigheden en vaardigheid bij begrijpend lezen”,
zegt Van Weerdenburg.Volgens haar kan interventie op het
ene taaldomein een positieve uitwerking hebben op het
andere taaldomein, maar dus ook op de leesvaardigheid.

Voor leraren en logopedisten, door Van Weerdenburg
steevast ‘de experts in het werkveld’ genoemd, heeft de
onderzoeker ook een advies aangaande toepassing.“Voor
elk kind afzonderlijk zijn straks de profielen goed in kaart
te brengen. Dan weet je ook welk gebied relatief goed is.
Dat geeft de mogelijkheid de training erop af te stemmen.”

Weliswaar leverden de onderzoeksvragen belangrijke
antwoorden op, nieuwe vragen en wensen kwamen er voor
Van Weerdenburg eveneens uit voort.“Het idee is nu om
goede tests te ontwikkelen. Beschikbare tests zijn afgestemd
op kinderen zonder taalproblemen.We weten niet hoe
relatief goed een kind is in taal en lezen. Een doelstelling
zou kunnen zijn om voor de praktijk een korte efficiënte
test te ontwikkelen die de vier taalgebieden in kaart brengt.
Dit uiteraard, en voor het eerst, met een ESM-norm.”

Bedreigende ontwikkeling
“De expertise die mensen nu hebben is goed gebundeld

en kan efficiënt worden ingezet. Met die aanwezige exper-
tise kunnen ze bewust kijken welke training of hulp aan-
slaat.”Toch toont Van Weerdenburg enige vrees voor de
toekomst. Met name de plannen van de minister van
Onderwijs om het Speciaal Onderwijs op te heffen kan
nadelig uitpakken voor de kwetsbare ESM-leerlingen.
“De leerkracht in het reguliere basisonderwijs kan de
noodzakelijke hulp met 35 andere kinderen in een klas niet
bieden. Dan zal er andere hulp moeten komen. Zo effectief
als in een ESM-onderwijsomgeving zal het dan nooit meer
worden”, waarschuwt Van Weerdenburg.

Voor haarzelf ziet de onderzoeker nog graag een nieuwe
rol weggelegd in het ESM-veld.“Ik hoop dat er voor mij
nog plaats is om door te kunnen gaan met lesgeven in 
klinische practica en academische vaardigheden. Daarnaast
wil ik graag verder onderzoek doen bij de ESM-populatie”,
zegt Marjolijn van Weerdenburg. VHZ

WILLEM GEURTS

HET GROTE AANTAL GEVOLGDE KINDEREN GEEFT STEVIGHEID AAN DE CONCLUSIES

Marjolein van Weerdenburg toont

haar proefschrift.



VHZ FEBRUARI 200610

Nederlands met Gebaren lijkt het nieuwe wondermiddel
tegen alle taalproblemen bij dove en slechthorende kinde-
ren met of zonder CI, maar ook bij de taalproblemen van
kinderen met ernstige spraak en taalmoeilijkheden en kin-
deren met een handicap in het autistisch spectrum.
Nederlands met Gebaren suggereert de mogelijkheid deze
kinderen dát taalaanbod te bieden dat bij hen past en dat ze
nodig hebben.Als professional pas je dus jouw vorm van
NmG toe aan wat ‘jouw’ kinderen nodig hebben, ten
minste…

Uit het gebruik van NmG door leerkrachten, zoals in
2004 door Annelies van der Eijk en Patricia Smids van het
Nederlands Gebarencentrum werd onderzocht, blijkt dat

de vorm of de kwaliteit van het NmG -gebruik niet zo
zeer bepaald wordt door het doel van de leerkracht of het
niveau of samenstelling van de doelgroep, maar vooral door
de mate van vaardigheid en kennis van de leerkracht.
Daarnaast blijkt dat knelpunten ontstaan wanneer twee
talen met elkaar vermengd worden, in dit geval het
Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal.

Wat doe je eigenlijk precies als je gebaren ter ondersteu-
ning van het gesproken Nederlands gebruikt? Hoe gebruik
je ze en wat is het effect? Is de norm “…als ze me maar
begrijpen ?” Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk:
begrijpen de kinderen je werkelijk? Wat begrijpen ze
eigenlijk? En wat, als ze het niet begrijpen…? 

En over welke kinderen hebben we het eigenlijk?
Kortom, er valt veel te zeggen over het gebruik en de

kwaliteit van Nederlands met Gebaren. Kunnen we ‘kwali-
teit’ en gebruik van NmG beschrijven?

In dit artikel gaan we kort in op de twee talen die
gebruikt worden in Nederlands met Gebaren. Duidelijk is
dat er normen zijn voor Nederlands en NGT. Nederlands
en de Nederlandse Gebaren Taal hebben elk hun eigen
grammatica, maar van NmG bestaat geen grammatica. Dat
betekent dat mensen die NmG gebruiken altijd een pro-
bleem hebben: doe ik het wel goed? In dit artikel wordt
duidelijk gemaakt ,waar je op moet en kunt letten om het
zo goed mogelijk te doen en welke factoren daar belang-
rijk bij zijn.

Wat is NmG?
Eenvoudig gezegd is Nederlands met Gebaren een com-

binatie van de Nederlandse taal en de Nederlandse
Gebarentaal.

We kunnen deze talen beschrijven als domeinen (zie
figuur 1) waarbij elke taal zijn eigen kenmerken, gramma-
tica, lexicon, groep gebruikers etc. heeft.

Nederlands

Domeinen

NGT

Wat is NmG en
waarom gebruik je het?

Is er een norm voor “goed” NmG-gebruik ?

Is NmG een nieuw wondermiddel tegen verschillende taalproblemen ? Kan NmG op alle mogelijke manieren worden
aangepast? Nee, Nederlands met Gebaren heeft duidelijke beperkingen, zo stellen de auteurs van dit artikel. Voor wie een
goed NmG-gebruiker wil worden: hier volgen vele richtlijnen.

VHZARTIKELEN

MENSEN DIE NMG GEBRUIKEN HEBBEN

ALTIJD EEN PROBLEEM

Figuur 1

ARIE TERPSTRA, TRUDE SCHERMER



Bij contact tussen de gebruikers van beide talen ontstaat
een mengvorm, een ‘contacttaal’. (zie figuur 2) De ver-
menging van Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal
doet een contacttaal ontstaan, vaak afgekort tot NmG.

Dit lijkt vrij duidelijk en simpel, ware het niet dat
Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal heel

verschillend zijn in modaliteit, gebruikers, grammatica en
status. Het Nederlands is een gesproken taal die auditief
wordt waargenomen met beslissende gevolgen voor de
grammaticale principes van deze taal. Gesproken talen zijn
vooral sequentieel: woorden worden achter elkaar uitge-
sproken en waargenomen. De Nederlandse Gebarentaal
echter is een visuele taal waarbij grammaticale aspecten
gebaseerd zijn op visuele principes. Deze principes zijn
fundamenteel anders dan de principes van een gesproken
taal. Gebarentalen maken bijvoorbeeld gebruik van het
principe van simultaneiteit:dat wil zeggen de talige infor-
matie kan gelijktijdig overgebracht worden. De vermen-
ging van de twee talen kan dan ook op verschillende
manieren gebeuren. In grote lijnen zijn er drie subdomei-
nen van deze contacttaal NmG zoals schematisch afgebeeld
in figuur 3.

Domeinen

Nederlands

Contacttaal

Nederlands met Gebaren

NGT
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Vorm 1 komt het dichtst bij het Nederlands en vorm 3
het dichtst bij de Nederlandse Gebarentaal. In vorm 2
wordt van beide talen ‘even veel’ gebruik gemaakt: ze lijken
in balans. Globaal zijn de kenmerken van deze vormen:

De praktijk leert dat de basis van NmG meestal het
gesproken Nederlands blijft.

Hoe stel je vast welke vorm van NmG ‘goed’ of ‘fout’ is?
Immers de afbakening van de verschillende vormen is dif-
fuus en verschillende vormen kunnen effectief zijn in ver-
schillende situaties voor verschillende doelgroepen. Heel
belangrijk bij het gebruik van NmG is dus het doel dat
men voor ogen heeft.

Nederlands met Gebaren: wat is je doel?
Onderzoek in de jaren ’70 en ’80 wees uit dat NmG

niet geschikt is voor de ontwikkeling van het Nederlands
bij dove en ernstig slechthorende kinderen. De auditieve
beperking vervormt het gesproken Nederlands zodat het
fragmentarisch of in het geheel niet wordt waargenomen.
Ook zal de Nederlandse Gebarentaal niet verworven kun-

Domeinen

Nederlands

Contacttaal

Nederlands met Gebaren

NGT

1 3

2

Nederlands met Gebaren

Vorm 1 Vorm 2 Vorm 3

Gesproken Nederlands Gesproken Nederlands Gesproken Nederlands maar soms

NGT-achtig geformuleerd

Gebaren uit het NGT lexicon Gebaren uit het NGT lexicon Gebaren uit het NGT lexicon

Grammaticale kenmerken van Uitgebreide grammaticale kenmerken 

NGT (lokalisatie, mimiek,werkwoorden) van NGT (classifiers, lokalisatie,

mimiek, rolnemen, perspectief,

orale componenten)

1 op 1 relatie voor de gesproken Daar waar mogelijk een 1 op 1 relatie Woordvolgorde van het Nederlands in

woorden waarbij een gebaar gemaakt grote lijnen, maar geen 1 op 1 relatie

wordt

Geen gebaren zonder Nauwelijks gebaren zonder mondbeeld.. Hier en daar gebaren zonder dat daar 

Nederlands mondbeeld een Nederlands mondbeeld bij is.

Kenmerken van verschillende vormen van Nederlands met Gebaren

Figuur 2 Figuur 3
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nen worden door het aanbieden van NmG aan jonge kin-
deren. De structuur van de visuele component van NmG is
niet talig omdat vooral het gesproken Nederlands wordt
gevolgd. In het Nederlands en in de Nederlandse
Gebarentaal ontbreekt een waarneembare (via horen of
kijken) taalstructuur.

Voor dit doel, het verwerven van taal door jonge dove
en ernstig slechthorende kinderen, is NmG dus niet
geschikt. Dat is ook één van de redenen geweest waarom
men in de jaren ’90 is overgegaan op tweetalig dovenon-
derwijs.

Tijdens verschillende workshops over dit onderwerp
hebben we de deelnemers gevraagd voor welke doelgroep
men NmG geschikt vindt.We maakten daarbij onderscheid
tussen NmG als instructietaal en NmG als conversatietaal.

Uit de inventarisaties bleek dat er niet eenduidig gedacht
wordt over NmG doelgroepen. Sommigen gaven aan dat
NmG uitstekend geschikt is voor slechthorende kinderen
als instructietaal, maar niet als conversatietaal.Anderen
benadrukten juist beide gebruiksmogelijkheden voor deze
groep.Weer anderen lieten het afhangen van de leeftijd van
de kinderen of de mate waarin kinderen het Nederlands
nog auditief konden waarnemen.Ten aanzien van kinderen
met ESM problematiek lagen de meningen ook zeer ver-
schillend, afhankelijk van de aard van de problemen. Daar
bleek soms sprake van een “therapeutisch gebruiken van
een vorm van NmG, maar welke vorm is dat dan….? Met
betrekking tot kinderen en volwassenen met een autisti-
sche stoornis waren de meningen niet minder verdeeld.Tot
slot bleken evenmin eenduidige opvattingen voor groepen
kinderen en volwassenen die op latere leeftijd doof zijn
geworden (plotsdoven). Kortom, het bleek onmogelijk om
voor welke doelgroep dan ook gefundeerd aan te geven of
NmG juist wel of juist niet gebruikt zou moeten worden.

We kunnen wel vaststellen dat voor een effectief gebruik
van NmG aan een aantal voorwaarden voldaan moet wor-
den. Men moet:
• het Nederlands beheersen
• toegang hebben tot het Nederlands
• de Nederlandse Gebarentaal beheersen of minstens de

gebaren kennen

In het schema hiernaast is aangegeven wanneer NmG
effectief is. Hoe donkerder de kleur, hoe effectiever het
gebruik van NmG kan zijn.

NMG GEBRUIK KAN LEIDEN TOT EEN 

GEBREKKIGE TAALONTWIKKELING

Figuur 4
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WAT IS NMG EN WAAROM GEBRUIK JE HET?

Voorbeeld 1
Een horende persoon X die op 25 jarige leeftijd doof

wordt heeft niets aan NmG, tenzij hij gebaren kent. Hij
beheerst wel Nederlands, (misschien wel bijna “100%”)
maar de gesproken vorm is niet meer toegankelijk voor
hem. Hij zou in het schema bijvoorbeeld op plek ‘b’ zijn.
Leert hij daarentegen gebaren en gaat men NmG gebrui-
ken in de conversatie met hem, dan zou hij bijvoorbeeld
terecht kunnen komen op plek ‘c’. Hij beheerst het
Nederlands en het gesproken Nederlands is door de geba-
ren voor hem weer toegankelijk geworden.

Voorbeeld 2
Een doofgeboren meisje Y van één jaar beheerst nog

geen Nederlands. Ook met behulp van NmG is het maar
de vraag hoeveel Nederlands er bij haar ‘binnenkomt’ zodat

ze er ‘taal van kan maken’.We hebben al eerder aangegeven
dat NmG gebruik kan leiden tot fragmentarische of onvol-
doende waarneming van het gesproken Nederlands met
gebrekkige taalontwikkeling als mogelijk gevolg. NmG
heeft dan niet het gewenste effect.Voor dit meisje in deze
situatie, geplaatst op plek ‘a’ in het schema, is NmG dus
hoogstwaarschijnlijk geen goede optie. Nederlandse
Gebarentaal geeft een grotere kans dat een effectieve taal-
ontwikkeling plaats zal vinden.Wanneer het meisje een CI
zou krijgen op één jarige leeftijd verandert er na verloop
van jaren wel iets. Ze zal meer gesproken Nederlands
waarnemen zodat op den duur misschien NmG effectief
wordt. (Wanneer dat is, en in hoeverre het Nederlands
auditief waarneembaar wordt, blijft per kind verschillend.
Voor hele jonge dove kinderen, met CI, blijft het onduide-
lijk of NmG effectief zal zijn voor de verwerving van het
Nederlands.)

Voorbeeld 3
Een dove jongen Z van 10 jaar die met Nederlandse

Gebarentaal is opgegroeid beheerst Nederlands als tweede
taal. In principe beheerst hij Nederlands op het niveau dat
past bij zijn leeftijd.Wanneer zijn opa en oma op bezoek
zijn maken zij gebruik van de gebaren die ze in de opa
–oma –cursus hebben geleerd. Natuurlijk spreken ze lang-
zaam en duidelijk. Het Nederlands dat opa en oma gebrui-
ken wordt daardoor iets toegankelijker. Dit zou dan bij-
voorbeeld op plek ‘d’ zijn. NmG is dus redelijk effectief in
deze situatie.Als de jongen gaat voetballen met zijn horen-
de vriend, met wie hij al vanaf driejarige leeftijd optrekt,
en die heel wat gebaren kent wordt de communicatie
makkelijker. Het Nederlands, in een bekende context,
wordt nog toegankelijker. Dan is er misschien wel sprake
van plek ‘e’, effectief gebruik van NmG, uitgaande van een
bepaald niveau Nederlands dat deze jongen reeds beheerst.

Uit de voorbeelden en het schema wordt duidelijk dat
hoe beter de beheersing van het Nederlands is, hoe effec-
tiever er in NmG gecommuniceerd kan worden als men
de gebaren kent.

Het laat ook zien dat NmG in sommige situaties (nog)
niet geschikt is. De valkuil is dat we denken dat het
Nederlands voldoende ‘zichtbaar wordt gemaakt’, en dat is
dus lang niet altijd het geval. Het schema geeft niet aan of
NmG geschikt is om Nederlands te leren, het leren van
een taal, zowel het Nederlands als de Nederlandse
Gebarentaal vereist een voldoende waarneembare talige

DE VALKUIL IS DAT WE DENKEN DAT HET NEDERLANDS

VOLDOENDE ‘ZICHTBAAR’ WORDT GEMAAKT
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input. Daarnaast speelt de ‘kwaliteit’ van NmG een rol.
Hoe toegankelijker het Nederlands wordt door gebruik
van gebaren, hoe effectiever de communicatie. Maar wat is
‘beter’ NmG gebruik, of wanneer is er sprake van ‘een
bepaalde kwaliteit’?

Kwaliteit van NmG: mogelijke richtlijnen
Over het algemeen willen we in onderwijs en zorg graag

weten wat het ‘niveau’ van onze leerlingen/cliënten is, op
verschillende ontwikkelingsgebieden.Wanneer begint een
kind te lopen, hoe zit het met de emotionele ontwikke-
ling, maakt het kind al contact, zegt het al woordjes, of zin-

netjes? Loopt het op bepaalde terreinen achter, moet er
extra aandacht zijn?

Bij taalontwikkeling wordt het nog gecompliceerder,
want hoe is het taalaanbod, is het waarneembaar en wat
doet het kind er mee? Kan het aanbod verbeterd worden,
of aangepast? Wat doen we eigenlijk precies, als we zeggen
dat het aanbod NmG is?

Om iets te zeggen over de kwaliteit van NmG moeten
we kijken naar:
• de gebruiker: over wie hebben we het?
• de gebaren:wat gebeurt daarmee?
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WAT IS NMG EN WAAROM GEBRUIK JE HET?
• het Nederlands: wat gebeurt daarmee?
• de inhoud van het gesprokene, wat valt daar over te 

zeggen?

De gebruikers
Wie NmG wil gebruiken heeft daarmee een duidelijk

doel voor ogen: taalgebruik afstemmen op een groep of
persoon. Dus keuze op basis van de doelgroep of situatie.
Niet het ‘label’ slechthorend of autistisch bepaalt maar
waarneembaarheid van de taal en beheersing van het
Nederlands.Verschil in aanbod voor veel groepen kinderen
en volwassenen betekent dat medewerkers in onderwijs en
zorg moeten beschikken over een breed arsenaal van
mogelijkheden. Binnen het schema van figuur 3 kan men
variëren in het gebruik NmG, naar behoefte schuiven van
vorm 1 naar 2 en naar 3 en weer terug. Dat vereist een
brede vaardigheid dus ook van de inzet van NGT-aspecten.
Eerder hadden we al geconcludeerd dat de doelgroep niet
zozeer bepalend is voor het type NmG aanbod, maar voor-
al de taalvaardigheden van de NmG gebruikers zélf.
Conclusie: veel aandacht is nodig voor taalvaardigheid in
NmG. Hieronder volgt daarom een aantal aandachtspunten
die als richtlijn kunnen dienen.

Nederlandse Gebaren(taal)
• Articulatie van gebaren
Hoe duidelijk worden de gebaren gemaakt? Is de

gebruikte handvorm goed? De beweging? Of is er sprake
van een ‘slappe’, onduidelijke vorm? Worden de gebaren
duidelijk ‘neergezet’ met goede overgangen of blijven ze
vaag? Duidelijke gebaren hebben hetzelfde effect als duide-
lijk uitgesproken woorden: je wordt sneller begrepen.

• Tempo/vloeiendheid
Wat is het tempo van de uiting in vergelijking met het

gesproken Nederlands? Moet de gebruiker lang over elk
begrip nadenken met als gevolg een ‘hortend en stotend
verhaal? Snelle oproepbaarheid van gebaren is belangrijk
voor de vloeiendheid en het tempo van de uiting.

• Non-manuele aspecten
Zowel articulatie van gebaren als tempo en vloeiendheid

spelen een rol bij wat je ‘taalritme of intonatie’ zou noemen.
Non-manuele aspecten, dat wat je met je lichaam en je
gezicht doet, spelen mee in de ‘intonatie’.Valt dit non-
manuele deel weg door het moeten nadenken over de geba-
ren, of vervlakt dat door het tegelijk spreken en gebaren,
dan verdwijnen gevoelswaarden en nuances. Is een spannend
verhaal inderdaad nog spannend? Zegt een guitig varkentje
inderdaad op een lollige manier zijn versjes op? Ja, gevoels-
waarden bepalen mee in precisie van de betekenis.

• Aantal gebaren per zin
In hoeverre wordt het Nederlands ondersteund door

gebaren? Wordt er hier en daar een kernwoord met geba-
ren ondersteund? Wat betekent dit wanneer het gesproken

Nederlands auditief niet voldoende wordt waargenomen?
Het zeer beperkt ondersteunen, omdat men zelf niet vaar-
dig genoeg is, is geen keuze maar een gevolg van onmacht.
En dat kan gebrekkige, misschien zelfs verkeerde informa-
tie overbrengen.

De vraag is dus, of het hier en daar het Nederlands met
een gebaar ondersteunen een bewuste keuze of is het een
gevolg van de taalvaardigheid van de betrokken NmG
gebruiker? Het kan natuurlijk zijn dat uitsluitend bepaalde
woorden ondersteund worden met een gebaar omdat de
auditieve vermogens van het kind groot zijn. Dan kan een
beetje ondersteuning voldoende zijn en is dat een welover-
wogen keuze, die effect heeft.

• Keuze van de ‘woordsoorten’
Welke ‘soort’ gebaren worden gebruikt? Worden alleen

maar zelfstandig naamwoorden ondersteund met een
gebaar? Hoe zit het met verbindingswoorden zoals ‘zoals’
en voorzetsels, zoals ‘op, onder, tussen? Wat doe je met werk-
woorden, zijn de relaties die door de werkwoorden worden
aangegeven duidelijk? Met andere woorden worden de
vervoegingen gebruikt die passen bij de gebaarconstructie,
of blijft het bij een basisuitvoering zodat de ontvanger, de
zinsverbanden niet kàn begrijpen. Hiermee komen we op
het volgende punt.

• Botsing van de gesproken taal met de visuele
taal

Een gesproken taal is fundamenteel anders van opbouw
dan een visuele taal. In beide grammatica’s worden ver-
schillende manieren gebruikt om relaties aan te geven.
Maar er is geen één op één relatie tussen ‘gebaar’ en
‘woord’. En wat gebeurt met figuurlijk taal gebruik? Hoe
zeg je in NmG bijvoorbeeld:“Hij vliegt haar om de hals”,
of … “Nu komt alles aan het licht”?

Hoe ga je om met zulke vertaalbotsingen? Kijk nog eens
naar tabel 1 met de verschillen tussen vorm 1, 2 en 3.‘De
‘beste’ vorm lijkt afhankelijk van een stevig bewustzijn in
welke situatie en voor wie je NmG gebruikt. Een vaardige
gebruiker kan schuiven (= variëren) tussen deze vormen
en weet welke positieve en negatieve effecten er kunnen
ontstaan. Dit ‘schuiven’ doet hij bewust en gefundeerd, hij
kiest voor het gebruik van een vorm met een gericht doel.
Hij kan dat toepassen omdat hij kan putten uit zijn hele
arsenaal aan middelen.

Gesproken Nederlands
Voor het gesproken Nederlands gelden in grote lijnen

dezelfde aandachtspunten als hierboven beschreven voor de
gebaren.

• Articulatie van het Nederlands
Welke gevolgen heeft het gebruik van NmG op de

articulatie van het Nederlands? Tijdens een workshop deed
een van de deelnemers de volgende uitspraak naar aanlei-
ding van de vraag wat ‘goed’ NmG was: …“men dient dui-
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len, of je ‘vlucht’ in simpel taalgebruik. Bekijk het schema
en vraag je af, of je NGT structuren kunt gebruiken, zoals
aangegeven in vorm 3 van NmG.” ”, zoals in tabel 1 staat.
Het is mogelijk het gesproken Nederlands zo te formule-
ren dat makkelijker gebruik gemaakt kan worden NGT-
structuren. Dus geen vereenvoudiging van zinnen, maar
ook ingewikkelder structuren en bijzinnen moeten moge-
lijk zijn, zodat de formulering aansluit bij visuele taal-
principes. Dus, blijf bewust van je keuze en je doelen.

Inhoudsniveau
Het gebruik van NmG kan dus nogal wat onverwachte

problemen opleveren die kunnen resulteren in een inhoud
die een andere bedoeling overbrengt. En gebrekkige vaar-
digheden doen soms strategieën en gewoontes ontstaan die
niet meer worden opgemerkt. Met gebrek aan vaardig-
heden bedoelen we zowel kennis van gebaren en gramma-
ticale regels van de NGT, maar ook gebrek aan vloeiend-
heid. Dat kan leiden tot het ontbreken van het maken van
bewuste keuzen voor een bepaalde vorm van NmG met
een duidelijk doel voor de desbetreffende groep kinderen.
Er zijn twee negatieve effecten mogelijk van zulke onbe-
wuste strategieën:

• Versimpeling
De neiging om de inhoud van een boodschap te versim-

pelen is vooral groot bij geringe kennis en vaardigheid van
grammaticale principes in de NGT.Wanneer constructies
ingewikkeld lijken en men heeft niet de mogelijkheden dit
in gebaren weer te geven, vervalt men in korte zinnetjes
zodat kinderen nooit in hoofd – en bijzinnen worden toe-
gesproken. Hoe worden oorzaak-en-gevolg relaties dan in
taal uitgelegd, of doel-middel constructies? Ook nuance-
ringen zullen minder goed mogelijk zijn, of figuurlijk taal-
gebruik. En, komen er wel hersenspinsels en grappen voor?
Kortom, niet het rijke taalaanbod dat deze kinderen en
jongeren ook nodig hebben.Taal is beduidend meer dan
het kennen van losse woorden of gebaren.

• Ontwijking
Onvoldoende gebarenkennis leidt stelselmatig tot een

minimum aan vocabulaire: weinig synoniemen, en de
woordkeuze wordt bepaald door een te kleine gebaren-
schat van de spreker. Gevolg is dat woorden waarvoor het
gebaar niet bekend is, of niet zo gauw te binnenschiet, ook
niet gebruikt worden. Zo kan vermijding in woordkeuze
ontstaan die gestuurd wordt door de ‘gekende’ gebaren. Dat
ook deze strategie een verarming van het taalaanbod bete-
kent zal duidelijk zijn.

Norm
Zijn er een normen te ontwikkelen voor goed NmG

gebruik? Dat blijft een ingewikkelde vraag. Er is immers
geen grammatica van NmG te maken.

Wat we wel kunnen is een onderscheid maken tussen

delijk te articuleren”.Aangenomen dat het spraakafzien
een wezenlijk onderdeel is bij het communiceren in NmG,
is duidelijk articuleren belangrijk. Maar wat is het effect
van overduidelijk articuleren op de verstaanbaarheid en
ritme van het spreken? En is de spreker zich bewust klan-
ken die wèl of niet zichtbaar zijn? Heeft dat bewustzijn
effect op het stemgebruik en intonatie? Een ernstig slecht-
horende vrouw verzuchtte eens …“ik wou dat mensen
niet zo begonnen te schreeuwen als ze met mij spreken,
fluisteren geeft een veel beter mondbeeld.”

• Tempo/ vloeiendheid
De ervaring leert dat het niet gemakkelijk is de gesproken

taal te combineren met gebaren. Het effect is vaak dat het
Nederlands hortend en stotend wordt gebruikt, zoals al
beschreven in de knelpunten bij Gebarengebruik. Maar
‘oefening baart kunst’, oftewel training heeft effect. Dus, hoe
groter de gebarenschat en hoe meer vaardigheden op het
gebied van grammatica van de visuele taal is, hoe vloeiender
men het NmG in de verschillende vormen kan toepassen.

• Intonatie
Vaak wordt de intonatie vlakker omdat men veel energie

steekt in hoe iets gebaard moet worden. Men zoekt naar
begrippen, naar de juiste formulering en verliest ondertus-
sen de intonatie uit het oog. De invloed van een verande-
rend tempo en vloeiendheid op de intonatie is groot. Een
goed ‘ritme’ van het gesprokene is geeft een duidelijke
intonatie. De hoorbare intonatie van het Nederlands geeft,
evenals de non-manuele aspecten in de NGT dat doen,
belangrijke informatie over de betekenis van de boodschap.

• Aantal gebaren per zin en keuze van de 
‘woordsoorten’

NGT en Nederlands gebruiken woordsoorten op ver-
schillende wijze. Bewust gebruik van woordsoorten is
beslissend voor toegankelijkheid van het Nederlands. In de
paragraaf inhoudsniveau komen we uitgebreid terug op dit
aspect.

• Grammaticale structuur
In hoeverre heeft de grammaticale structuur van het

gesproken Nederlands te lijden onder het gebruik van
gebaren? Welk soort zinnen worden er aangeboden?
Eenvoudige korte zinnen? Geen bijzinnen, nauwelijks
ingewikkelde constructies? Maar, zonder complexer taalge-
bruik in het aanbod blijven jonge dove kinderen zelf óók
eenvoudige korte zinnen gebruiken. Opnieuw: wat
gebruik je, waarom en wanneer? Probeer zelf vast te stel-
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NEDERLANDS BEIDE GOED BEHEERSEN IN STAAT ZIJN

OM BEWUSTE SELECTIES EN KEUZES TE MAKEN
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ons eigen taalaanbod en de vraag naar effecten daarvan op
de kinderen met wie we werken. Hoe ontwikkelt taal zich
bij deze kinderen?

Misschien is het mogelijk om richtlijnen te geven ten
aanzien van ‘goed NmG-gebruik’, onder andere op basis
van het bovenstaande. Maar er zal ook onderzoek moeten
zijn naar de effecten van wat we doen.

Een oude bekende …..
Nederlands met Gebaren is geen nieuw fenomeen.
Toen in de jaren ’70 het concept van Totale Communi-

catie naar Nederland kwam overwaaien heeft zich een
interessante ontwikkeling voorgedaan.Totale Communica-
tie is ‘geadopteerd’ door het dovenonderwijs in sommige
delen van het land en door de sector ‘verstandelijk gehan-
dicapten’.Welke ontwikkelingen zien we sindsdien?

Totale Communicatie en NmG
Totale Communicatie is niet een bepaalde methodiek

maar een filosofie met als basis de gedachte dat communi-
catie en taal ons menselijk maken. En wanneer taalontwik-
keling niet vanzelfsprekend is, kunnen en mogen alle mid-
delen gebruikt worden om te komen tot een goede, effec-
tieve communicatie.Voor een uitgebreidere beschrijving
zie o.a. E. Oskam en W. Scheres:Totale Communicatie.

In het Nederlandse dovenonderwijs werd de term Totale
Communicatie synoniem aan Nederlands met Gebaren.
Wanneer een leerkracht zei dat hij Totale Communicatie
gebruikte bedoelde hij:“Ik gebruik Nederlands met
Gebaren”.Van de filosofie, het gedachtegoed zoals oor-
spronkelijk bedoeld, bleef in de meeste scholen niet meer
over dan: … “naast het spreken gebruiken we gebaren, vin-
gerspelling en schrijven”.

In de zorg voor Verstandelijk en/of Communicatief
Gehandicapten onderging de term TC een soortgelijke
ontwikkeling. Daar werd in veel gevallen het werken met
visuele communicatiemiddelen zoals picto’s, synoniem aan
“TC”. Ook dat is een beperking die geen recht doet aan
de filosofie van Totale Communicatie. Momenteel leggen
we de nadruk opnieuw op Totale Communicatie als filo-
sofie met als uitwerking een open basishouding.
De Weerklankmethode is hiervan een duidelijk voorbeeld.
Flexibel NmG gebruik is gebaseerd op kennis van en vaar-
digheid in twee talen.Voor kinderen zonder verstandelijke
en/of communicatieve beperkingen die het gesproken
Nederlands of de Nederlandse Gebarentaal kunnen waar-
nemen is een aanbod in deze beide talen uiteraard het
meest effectief.

Kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden
Ten aanzien van het gebruik van Nederlands met

Gebaren bij kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijk-

WAT IS NMG EN WAAROM GEBRUIK JE HET?
heden lijkt vaak sprake van gebruik van verschillende
onderdelen van NmG met een …”min of meer therapeu-
tisch doel.” In 2005 is binnen de Koninklijke Effatha
Guyot Groep, in samenwerking met de Hanzehogeschool
in Groningen, een onderzoek gestart met als hoofddoel
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de communicatie
bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden
wanneer gebruik gemaakt wordt van NmG. Meer infor-
matie hierover en de nieuwsbrief over dit onderzoek kan
worden aangevraagd bij Mw. B Gerritsen:
gerritsenb@tinemarcus.nl.

Slot
We komen terug op de vraag die we stelden aan het

begin van het artikel: Is er een norm voor goed NMG
gebruik? Nee, daar is niet één antwoord op te geven. Er
zijn wel richtlijnen om te komen tot een NmG gebruik
dat adequaat is voor het doel wat men voor ogen heeft. De
praktijk leert dat mensen die NGT en Nederlands beide
goed beheersen in staat zijn om bewuste selecties en keu-
zes te maken uit het hele arsenaal van mogelijkheden. Dat
is ook één van de redenen waarom de cursussen NmG van
het Nederlands Gebarencentrum aandacht besteden aan
grammaticale principes uit de NGT. Daarom koos ook de
Koninklijke Effatha Guyot Groep voor brede inzet op
NGT cursussen, ook voor medewerkers die vooral NmG
gebruiken. VHZ

Samenvatting

In dit artikel wordt kort ingegaan op de twee talen die
gebruikt worden in Nederlands met Gebaren. Duidelijk
is dat er normen zijn voor Nederlands en voor NGT.
Nederlands en de Nederlandse Gebaren Taal hebben
elk hun eigen grammatica, maar van NmG bestaat geen
grammatica. Dat betekent dat mensen die NmG
gebruiken altijd een probleem hebben: doe ik het wel
goed? In dit artikel wordt duidelijk gemaakt waar je op
moet en kunt letten om het zo goed mogelijk te doen
en welke factoren daar belangrijk bij zijn.

Over de auteurs

Trude Schermer is directeur van het Nederlands Gebarencentrum en bereikbaar op

t.schermer@gebarencentrum.nl.

Arie Terpstra is werkzaam als teamleider van de afdeling Visuele Communicatie en
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Het Rotsoord
bestaat 50 jaar

In januari 2006 zijn de
feestelijkheden gestart rond
de Utrechtse school Het
Rotsoord, omdat deze pre-
cies 50 jaar bestaat.
Het Rotsoord is een
onderdeel van REC
Midden Zuid West waarin in midden Nederland wordt samengewerkt met
Auris. De school maakt deel uit van de Koninklijke Effatha Guyot Groep,
de landelijke organisatie voor
onderwijs, zorg en dienstverlening
aan doven, slechthorenden en com-
municatief beperkten.
Het jubileumjaar 2006 zal op Het
Rotsoord met alle leerlingen,
ouders en 130 medewerkers met
diverse activiteiten gevierd worden.
Op 25 maart houdt de school een
open dag voor ouders en belang-
stellenden.

Eind januari is dit bijzondere boekje voor
peuters met communicatieproblemen op de
markt verschenen. Deze kinderen
gaan voor behandeling vaak naar
logopedie. Het boekje is ontwik-
keld om ze hierop voor te berei-
den.“Praten doe je zo, zegt Boo”
is het eerste boekje op dit gebied.
Het is ontwikkeld door Sint
Marie en Mercis Publishing –
Kimio. De auteur is Betty Sluyzer
en de illustraties zijn afkomstig
van Leen Van Durme. Het is een vrolijk boek-
je waarmee ouders hun kind spelenderwijs
vertrouwd kunnen maken met logopedie.

Wat is een logopedist? Wat gaat er gebeuren?
En wat moet ik doen? De kinderen krijgen
met dit boekje op een begrijpelijke manier
informatie over de inhoud van een behande-
ling bij een logopedist. De informatie is aan-
gepast aan de belevingswereld en de taal van
deze peuters.

Boo, het kleine aapje, gaat met zijn mama
naar Mia Miauw, de logopedist. Daar doet hij

leuke spelletjes waardoor de
taalverwerving op een speelse
manier gestimuleerd wordt.Alle
spelletjes in het boek zijn ont-
leend aan de logopediepraktijk
voor jonge kinderen. Bij het
boek hoort een lees- en speel-
brief met suggesties voor taal-
spelletjes die door de ouders
thuis gedaan kunnen worden.

De tekst van deze brief is via www.kimio.nl
en www.sintmarie.nl te downloaden.

Het boekje “Praten doe je zo, zegt Boo” is te
koop in de boekhandel.
Meer informatie bij m.peters@sintmarie.nl

Betty Sluyzer en Leen van Durme: Praten doe je
zo, zegt Boo
Uitgeverij: Mercis Publishing. ISBN: 90-5647-
722-6. Prijs: O 8,95

Website tijdschrift Stem-, Spraak- en
Taalpathologie

Het tijdschrift Stem-, Spraak, en Taalpathologie van
Nijmegen University Press heeft sinds kort een eigen
website: www.sstp.nl. De site geeft in de eerste plaats
algemene informatie, zoals doelstelling van het tijd-
schrift, redactie en redactieraad, alsmede aanwijzingen
voor auteurs.
In de tweede plaats biedt de website voor abonnees nu
ook artikelen in PDF-formaat; dus altijd beschikbaar
en gemakkelijk terug te vinden. Dit is gerealiseerd
vanaf jaargang 2003 nummer 4. Nieuwe tijdschrift-

nummers zullen onmiddel-
lijk op de website verschij-
nen.Voor niet abonnees
geeft de site samenvattin-
gen van de verschenen
artikelen.
Met deze service hoopt de
uitgever de inhoud van het
tijdschrift breder toeganke-
lijk en bruikbaar te maken.

“Praten doe je zo, zegt Boo”

6 MAART2006: EUROPESE DAG VAN

DE LOGOPEDIE
Thema: taalontwikkeling 
0-4 jaar. Info: www.nvlf.nl

15 MAART 2006: TAAL OP MAAT
Feestelijke presentatie van deze tweetalige
taalmethode voor de groepen 3 en 4 van
het onderwijs aan doven.
Plaats: Nederlands Gebarencentrum, Bunnik
Info: www.sprongvooruit.nl

17 MAART 2006: 6E NATIONAAL

AUTISME CONGRES
Plaats: Beurs-WTC, Rotterdam
Info en inschrijven: www.congresscare.com

21 MAART 2006: SYMPOSIUM ALLE

TAAL CENTRAAL 2006
Tweejaarlijks symposium over spraaktaal-
problemen, slechthorendheid en autisme.
Plaats: Conferentiecentrum Koningshof in
Veldhoven
Info: Hanneke Bastiaans, Sint Marie
Eindhoven,
Telefoon: (040) 264 70 04,
E-mail: h.bastiaans@sintmarie.nl

1 APRIL 2006: DAG VAN DE

FONIATRIE
Symposium over ontwikkelingen op 
klinisch en wetenschappelijk gebied
Plaats: UMC Utrecht
Info: Mevr. B. van der Meulen,
030 - 250 77 36

20-21 APRIL 2006: SAMEN WERKEN

OF SAMENWERKEN
Jaarlijks congres van Siméa
Plaats: Congreshotel de Werelt, Lunteren
Info: www.simea.nl

AGENDA



Suikeroom
Driehonderd woorden zijn gereserveerd
voor het vullen van deze paginaruimte. Een
maat slechts, te hanteren als die ‘vijftig in
de bebouwde kom’. Het woordengemiddel-
de van deze rubriek bij de voorgaande
zes edities overigens bedroeg 326. Een
overschrijding, desondanks binnen de
VHZ-limiet. Of de beschikbare ruimte
toereikend is voor het komende onderwerp
valt te bezien.

Elders in dit blad komt een jonge vrouw
aan het woord. Met enthousiasme verhaalt
zij over gedane onderzoeken en behaalde
resultaten. Van de inhoud blijft u op deze
plek verschoond. Hooguit figureren ze als
model voor andere noodzakelijke (weten-
schappelijke) onderzoeken.

Vergaren van nieuwe kennis werpt door-
gaans nieuwe vragen op. Of verschaft een
steviger basis tot dieper zoeken. Soms
komen goed afgestemde behandelings-
technieken binnen handbereik. Daarvoor is
dan weer intensief, kundig uitgevoerd,
goed begeleid en kostbaar onderzoek
nodig…. U zult het kennen.

Naar verluidt reiken onderzoeksplannen
dikwijls niet verder dan een beruchte lade.
Benodigde middelen ontbreken, heet het
dan. Barstensvol ambitie, aan geld een
tekort. Een overheid die haar geldpotten
zwaar bewaakt, komt nooit genoeg over de
brug. Instellingen of -zo die er zijn- aan de
sector gelieerde bedrijven die weliswaar
investeren, maar het ‘druppel-op-een-
gloeiende-plaat’gehalte niet helpen
ontstijgen. Onderwijl blijft de vooruit-
strevende sector, met u als spil, verstoken
van voldoende onderzoek.
Wij draaien rond in een kleine -gelukkig
allerminst benepen- specialistische
wereld. Is er nieuws, we melden het elkaar.
Juist daar zijn we te bescheiden zou je
kunnen zeggen. Gooi die grendels eraf.
Deel kennis, etaleer kunde, vraag reactie.
Boor nieuwe bronnen aan.
Het onderzoek weer, het model. Steeds
betreft het onze cliënten. Juist zij zijn
omringd met een directe leefomgeving,
gezegend met een natuurlijke intense
betrokkenheid. Opgezadeld met een
onopgemerkte ongestilde honger naar
ontwikkelingen. Doen wij hen ook kond
van nieuwe bevindingen? Zit niet juist daar
een enorm potentieel van aanjagers om
remmende markteconomische motieven in
onze wereld om zeep te helpen?

Als we eens beginnen met een uitbreiding
van het Van Horen Zeggen abonnee-
bestand?

WILLEM GEURTS

COLUMN
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VAN HORENZEGGEN@AUDCOM.NL

Bij uitgeverij Agiel is onlangs verschenen “De
scheppende mens in het onderwijs”, van
Maryam Mildenberg. Het is een bijzonder
boek geworden, geschreven bij haar afscheid
van haar lange carrière in het onderwijs.
In dat onderwijs zijn we voortdurend in het

hier en nu en
met het oog op
de toekomst
bezig.Vooral in
het onderwijs
aan leerlingen
met specifieke
behoeften is dit
proces heel hel-
der zichtbaar.
Het lijkt niet
zo’n heel grote

stap om van werken naar didactische en peda-
gogische doelen te gaan werken naar grotere
doelen, bijvoorbeeld naar een wereld van
vrede.

Het doel van dit boek is te laten zien hoe we
voortdurend onze eigen situatie scheppen,
onze eigen toekomst maken, tot onze eigen
bestemming gaan en hoeveel invloed we heb-
ben op het maken van een toekomst in vrede.
Het boek beschrijft de stappen van de reis
vanaf het hebben van een heel vage droom tot
verwerkelijking ervan. De doelgroep: leraren
van kleuteronderwijs tot wetenschappelijk
onderwijs en dat zijn ook ouders!
Maryam Mildenberg werkt sinds vele jaren bij
het Seminarium voor Orthopedagogiek,
onderzoek, scholing en begeleiding en daar
komt ook haar ervaring vandaan: leraren die
werken met leerlingen met ernstige belemme-
ringen in het leven, leraren die niet anders
kunnen dan mens zijn in hun werk.
Het boek is verkrijgbaar bij de uitgever:
www.agiel.nl

De prijs is O 19,50 inclusief BTW 
(exclusief verzendkosten) ISBN 90-7783-409-5

Horende ouders die hun dove kinderen opti-
maal willen opvoeden moeten erkennen dat
zij niet genoeg weten van doofzijn en van
gebarentaal, daarom zullen ze deskundige hulp
moeten inschakelen uit de
Dovengemeenschap. Het is voor deze horende
ouders noodzakelijk om te accepteren dat een
doof kind recht heeft op erkenning van zijn
doofzijn en op ouders die zich op zijn
behoeften richten in plaats van dat ze van het
kind eisen dat het zich aanpast aan de ‘gewo-
ne’ horende wereld. Die erkenning van het
doofzijn biedt het kind betere kansen op een
optimale ontwikkeling op cognitief en sociaal
gebied.
Door deze schets van een andere pedagogiek
duidt Corrie Tijsseling in haar zojuist versche-
nen boek aan waar het dovenonderwijs en de
hulpverlening aan dove kinderen aanzienlijk
verbeterd kan worden. Ook neemt ze de
mening van de Dovengemeenschap betreffen-

de de kwestie onder
de loep.
Dit boek is bestemd
voor studenten
dovenstudies, ouders
van dove kinderen
en anderen die geïn-
teresseerd zijn in de
dovenproblematiek

Corrie Tijsseling stu-
deerde Theoretische en Historische pedago-
giek aan de Universiteit van Utrecht. Ze is nu
bezig met haar promotieonderzoek betreffen-
de hetzelfde onderwerp. Corrie Tijsseling is
doof.

Corrie Tijsseling:Anders Doof zijn
Uitgeverij Van Tricht
ISBN 90-7782-211-9
Prijs O 22,50

De scheppende mens in het onderwijs
Een vakantieboek over wereldvrede voor hersenen en hart

Anders doof zijn; een nieuw perspectief op dove kinderen



TIJDSCHRIFTEN
Deafness & Education International, Vol. 7, No. 4, 2005
“The Impact of the National Newborn Hearing Screening
Programme on Educational Services in England” is de titel van een
artikel van Wendy McCracken en Alys Young en hun collega’s van de
Universiteit van Manchester. In het artikel wordt een kwalitatief
onderzoek beschreven naar de veranderingen in de dienstverlening
die optreden als gevolg van de introductie van de neonatale gehoor-
screening in Engeland. Het introductieprogramma wordt in 2005
afgerond. De onderzoekers hebben via vragenlijsten en telefonische
interviews medewerkers van 27 diensten voor opvoedingsadvies en
onderwijs aan slechthorende en dove kinderen gevraagd naar hun
ervaringen. Daarbij hebben de onderzoekers zich gericht op thema’s
als de samenwerking tussen verschillende organisaties, veranderingen

in het dienstenaanbod, bekostigingsvraagstukken en
percepties van de mogelijke opbrengsten van neona-
tale gehoorscreeningsprogramma’s. Uit het onder-
zoek blijkt dat men binnen programma’s voor vroege
interventie voor slechthorende en dove kinderen het
belang van het adequaat volgen van de ontwikkeling
van deze kinderen onderschrijft. In Engeland is
inmiddels voor het volgen van deze ontwikkeling
een nationaal protocol verschenen. Ook zijn er

nationaal standaarden ontworpen voor het verstrekken van informatie
aan ouders en voor kwaliteitstoetsing van de dienstverlening.

American Annals of the Deaf, Vol. 150, No. 4, 2005
Drorit Ben-Itzahk,Tova Most en Amatzia Weisel zijn de auteurs van
het artikel “Relationships Among Professionals’ Knowledge,
Experience, and Expectations Regarding Cochlear Implants”. In het
artikel wordt het onderzoek beschreven onder leerkrachten van dove
kinderen en onder communicatiedeskundigen, zoals
logopedisten en audiologen. Het onderzoek richt zich
op de relatie tussen hun kennis over cochleaire
implantatie en de verwachting van het effect hiervan.
47 Leerkrachten en 35 communicatiedeskundigen
hebben aan het onderzoek meegedaan. De door hen
zelf gerapporteerde kennis over cochleaire implanta-
tie bleek niet significant te verschillen tussen de
beide groepen. In alle gevallen bleek men weinig te weten
over mapping, over kosten en over verzekeringen, maar gaf men aan
over goede kennis te beschikken over kinderen die in aanmerking
zouden kunnen komen voor een implantaat. De verwachtingen die
men had over het effect van implantaties zijn matig tot hoog en zijn
direct en significant gerelateerd aan de kennis en de specifieke erva-
ring van de respondenten met cochleaire implantatie. De meeste pro-
fessionals in beide groepen waren van mening dat communicatie met
geïmplanteerde kinderen vooral in gesproken taal moest plaatsvinden,
dat inclusie op individuele basis de beste onderwijsoptie was en dat
geïmplanteerde kinderen zowel in contact moesten zijn met andere
slechthorende en dove kinderen als met horende leeftijdsgenootjes.

Nummer 12 van 2005 van Logopedie en
Foniatrie is een themanummer over kinderen
met Downsyndroom en de rol die logopedisten
daarbij kunnen spelen. Jetty Buma en Maria
Beesems schrijven over de verbetering van de
spraak- en taalontwikkeling van kinderen met
Downsyndroom door op jonge leeftijd - vanaf
ongeveer 3 jaar of soms zelfs voordat het kind spreekt - het visueel
globaal lezen aan te bieden. Binnen het cluster 2 onderwijs is hiermee
al vele jaren ervaring. Sinds de laatste 10 – 15 jaar wordt het verloop
van de spraak- en taalontwikkeling bij Downsyndroom niet meer
opgevat als een achterstand ingebed in de mentale retardatie, maar als
achterblijvend én disharmonisch: de spraakstaalproductie blijft opval-
lend meer achter bij het toch al achterlopende taalbegrip. De achter-
blijvende taalproductie heeft blijkbaar naast de verstandelijke handi-
cap ook te maken met factoren die te zien zijn bij normaal begaafde
kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

In De Wereld van het Jonge Kind, november 2005 een artikel over
kindermishandeling.Werkers in peuterspeelzalen,
kinderopvang, onderwijs en jeugdgezondheidszorg
zijn belangrijke signaleerders van
kindermishandeling.Adrie Wolzak gaat in op de
dilemma’s en emoties die de signaleerders
doormaken. Het is mogelijk om in een vroeg
stadium advies te vragen bij het AMK. Het artikel

bevat de meldcode waarin is vastgelegd wanneer een vermoeden van
kindermishandeling gemeld kan worden bij het AMK.Actie gaan
ondernemen is moeilijk en de weg van signalering tot oplossing is
lang en lastig, maar belangrijk is dat ieder kind een kans en
bescherming verdient.

In december 2005 is het themaboek Verwaarlozing ver-
schenen. In dit themaboek een bijdrage van Baartman over
kindermishandeling en het tekort schieten van ouders en
maatschappelijke instanties die onvoldoende zorg bieden.
Om ouders te begrijpen en terzijde te staan is inzicht in en
besef van de verantwoordelijkheden die ouders voelen
nodig.Van der Ploeg en Scholte schrijven dat in onderzoek
en praktijk van de hulpverlening vooral aandacht is voor seksueel
misbruik en fysieke mishandeling van kinderen. Maar kinderen die
tijdens hun opvoeding emotioneel verwaarloosd worden, ondervin-
den evenzeer psychische problemen. Emotionele verwaarlozing wordt
onder andere gekenmerkt door isoleren, afwijzen, negatieve verwach-
tingen, negatieve vergelijkingen en het onderdrukken van elke spon-
taneïteit en creativiteit van het kind. Kinderen met een auditieve
en/of communicatieve handicap zijn extra kwetsbaar voor deze ken-
merken van emotionele verwaarlozing. (CC) De Winter betoogt dat
niet alleen een individu maar ook de hele samenleving verantwoor-
delijkheid draagt voor kinderen en hun opvoeding. Jeugdigen kunnen
een constructieve bijdragen leveren aan het sociale leven en zij kun-
nen en mogen daarop aangesproken worden.
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Het is al weer februari! Het eerste jaar waarin
de taal/spraak diagnostiek bij audiologische
centra geformaliseerd is in een verstrekking,
gefinancierd vanuit de basisverzekering.Al jaar
en dag wordt deze diagnostiek uitgevoerd vol-
gens een gezamenlijk protocol, in de volksmond
bekend als het ‘KITS-rapport’. Een herzien pro-
tocol, KITS-2 is door de leden in het najaar van
2005 vastgelegd. Dit herziene protocol vormt de
grondslag voor financiering van deze multidis-
ciplinaire diagnostiek. Om een indruk te geven:
meer dan 7000 kinderen worden jaarlijks door
de audiologische centra gezien in het kader van
deze diagnostiek. Een deel van deze patiënten
worden verder verwezen in een zorg en/of
onderwijs traject. Daarmee mogen de audiolo-
gische centra zich terecht diagnostisch/revalida-
tie centrum, voor gehoor en taalspraak, maar
ook ‘poortwachter’ tot zorg en onderwijs noe-
men.
De term ‘Audiologisch Centrum’ dekt al jaren
niet meer volledig de lading.Taal/spraak dia-
gnostiek vormt een integraal onderdeel van de
activiteiten van een audiologisch centrum. In
het vastgestelde beleidsplan voor de komende
5 jaar wordt aangegeven dat de naam van het
audiologisch centrum aanpassing nodig heeft.
Zonder de oorspronkelijke kern te verliezen,
diagnostiek en revalidatie van gehoor, moet hel-
der worden in de naam dat een audiologisch
centrum zich ook richt op taal en spraak pro-
blemen.Voorlopig sluiten we aan op de interna-
tionaal erkende naam: Speech and Hearing
Centre.Voor de Nederlandse situatie zou dit
betekenen:‘Het audiologisch centrum, centrum
voor gehoor en taal/spraak’.
De audiologische centra bouwen kennis en
kunde op, maar kunnen en willen niet anders
dat dit delen met andere dienstverlenende orga-
nisaties in de zorgketen. Daarom maakt de
FENAC zich al jaren sterk voor gezamenlijke
expertise centra. Niet vanuit de gedachte dat
deze centra ook werkelijk bestaan als ‘gebouw
met vier muren en een dak’, maar vanuit de
idee dat expertise centra niet meer en niet min-
der zouden moeten zijn dan een actief georga-
niseerde en gecoördineerde bundeling van ken-
nis en kunde geleverd door zowel dienstverle-
nende organisaties als patiëntenorganisaties. Dit
jaar hopen we samen met andere organisaties dit
ook te realiseren voor taal/spraak problematiek.

Half januari vond er in Nijmegen een
opmerkelijke promotie plaats. Marjolijn van
Weerdenburg verdedigde haar proefschrift
“Language and literacy development in child-
ren with Specific Language Impairment”.
De lezer, die nog niet zo lang in het cluster 2
wereldje rondloopt, zal zich afvragen wat daar
nu opmerkelijk aan is. Immers, er promover-
en wel vaker wetenschappers op talige the-
matieken.Voor de aanleiding van dit proef-
schrift moeten wij terug naar de vorige eeuw,
naar 1998 op precies te zijn. Eén van de
rechtsvoorgangers van Siméa, de VeBOSS, had
bij hoogleraar Ludo Verhoeven in Nijmegen
het verzoek op tafel gelegd voor een weten-
schappelijke onderbouwing van de problema-
tiek van de ESM-leerling. Misschien nog
principiëler: fundeer dat er kinderen zijn met
een expliciete taalstoornis.
Een verzoek ingegeven door de eerste uit-
werkingsvoorstellen over de leerlinggebonden
financiering en de indicatiecriteria voor deze
doelgroep.
De door de VeBOSS gevormde commissie
Verhoeven ging voortvarend aan de slag en
produceerde een zeer gedegen Plan van
Aanpak, dat op breed front advies gaf over te
ondernemen stappen. Een van die adviezen
betrof het in kaart brengen van de ESM-leer-
ling d.m.v. het z.g. cohortonderzoek. Op
drie meetmomenten, vier, zes en acht jaar, en
gedurende drie jaren zouden geïndiceerde
leerlingen op de speciaal onderwijs scholen en
in het regulier onderwijs gevolgd worden.Van
Horen Zeggen heeft daar al eerder aandacht
aan geschonken. Het proefschrift van
Marjolijn, die de zes en achtjarige leerlingen
volgde, is een doorbraak in de erkenning van
ESM. Natuurlijk roept een dergelijk breed
onderzoek weer tal van nieuwe vragen op,
maar het eerste definitieve resultaat is een feit.
Ik hoop dat het onderzoek naar de populatie
vierjarigen en de het onderzoek naar de
allochtone leerlingen ook spoedig gereed zijn.
Al met al een mooi begin van een nieuw
jaar. Eén jaar dat voor de vereniging Siméa,
wat haar herkenbaarheid betreft, een belang-
rijk jaar zal zijn. Marjolijn, meer dan bedankt
voor jouw grote bijdrage in het belang van
onze leerlingen.

Theo W.J. van Munnen
voorzitter

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

• Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins
• Eindredactie Dhr. F. C. M. Mollee
• Redactie Mw. N. Hoiting, Dhr. H. Knoors,
Dhr. P. van Veen, Dhr. D. Hoeben, Dhr. W. Geurts,
Dhr. J. van Daal, Mevr. C. Blad,
Mw. C. Constandse-van Dijk 

• 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
• Vormgeving/Drukwerk UnitedGraphics
Zoetermeer

• Siméa
- Dhr. Th.W.J. van Munnen, voorzitter
- mw H.T. Damhof, mw A.J.M. Smolders,

mw T.J.A.G. Raedts-Thomassen, dhr H.E.Th. Knoors,
dhr R.A. Boerman, mw G.M. Schermer.
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 12 april - 14 juni - 
30 augustus, 4 oktober.
Kopij kan worden ingediend conform de auteursricht-
lijnen. Deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Op de
eerstvolgende redactievergadering zal worden beslo-
ten of en wanneer de kopij zal worden gepubliceerd.

• Verschijningsfrequentie 6 x per jaar
• Abonnementsprijs  e 25,50 per jaar 
Losse nummers A 8,-
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het bui-
tenland) Indien u vóór 1 november van het lopende
jaar uw abonnement niet hebt opgezegd, wordt dit
automatisch met een jaar verlengd.

Wilt u een artikel voor Van Horen Zeggen insturen?
Vraag dan de uitgebreide auteursrichtlijnen aan via
vanhorenzeggen@audcom.nl.
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ADRESSENLIJST
P L A A T S N A A M A D R E S P O S T C O D E T E L E F O O N FA X E - M A I L
Alkmaar Audiologisch Centrum Holland Noord Rubenslaan 2-6 1816 MB 072-5141050 072-5141060 achn@nsdsk.nl
Amersfoort Audiologisch Centrum Amersfoort secretariaat@acamersfoort.nl

Prof. J.J. Groen Stichting Zangvogelweg 150 3815 DP 033-4726854 033-4755133 secretariaat@profgroenstichting.nl
Amsterdam AMC KNO Audiologisch Centrum Meibergdreef 9, P.B. 22660, 1100 DD, Amsterdam 1105 AZ 020-5664013 020-5669068
Amsterdam Audiologisch Centrum De Boelelaan 1117 

Academisch Ziekenhuis VU P.B. 7057, 1007 MB, Amsterdam 1081 HV 020-4440969 020-4440983 audiologie@vumc.nl
Amsterdam Audiologisch Centrum Amsterdam Derkinderenstraat 1 saca@effathaguyot.nl

P.B. 69188, 1060 CG, Amsterdam 1062 BE 020-6171814 020-6691003 info@ac-amsterdam.nl
Den Haag Haags Audiologisch Centrum Lange Lombardstr. 35, P.B. 848, 2501 CV, Den Haag 25 12 VP 070-3848300 070-3805634 hace@effatha.n
Eindhoven Samenwerkende Audiologische Castiliëlaan 8,

Centra Eindhoven P.B. 1322, 5602 BH, Eindhoven 5629 CH 040-2911888 040-2911889 info@ac-eindhoven.nl
Eindhoven Sint Marie Castiliälaan 8, P.B. 1447, 5602 BK, Eindhoven 5629 CH 040-2413515 040-2412285 info@sintmarie.nl
Groningen Academisch Ziekenhuis Groningen KNO Hanzeplein 1, P.B 30001, 9700 RB, Groningen 9713 GZ 050-3612700 050-3611792
Hengelo Stichting Audiologisch Centrum Twente Geerdinksweg 139-35, P.B. 446, 7750 AK, Hengelo 7555 DL 074-2917301 074-2503822 info@actwente.nl
Hoensbroek Hoensbroeck Audiologisch Centrum Zandbergsweg 111, P.B. 88, 6430 AB, Hoensbroek 6432 CC 045-5282900 045-5282909 ac-hoensbroeck@ach.nl
Leeuwarden Stichting Audiologisch Centrum Friesland Verlengde Schrans 35 8932 NJ 058-2801586 058-2801361 acfinfo@acfriesland.nl
Leiden Audiologisch Centrum van Albinusdreef 2 

het Leids Universitair Medisch Centrum P.B. 9600, 2300 RC, Leiden 2333 ZA 071-5262440 071-5248201 audc@lumc.nl
Maastricht Audiologisch Centrum Academisch P. Debyelaan 25,

Ziekenhuis Maastricht P.B. 5800, 6202 AZ, Maastricht 6229 HX 043-3877580 043-3875580 secr@kno.azh.nl
Nijmegen Audiologisch Centrum van het Ph.Van Leijdenlaan 15

St. Radboudziekenhuis Nijmegen P.B. 9101, 6500 HB Nijmegen 6525 EX 024-3617208 024-3617715
Rotterdam Audiologisch Centrum Erasmus

Universitair Centrum Rotterdam Dr. Molewaterplein 40 3015 GD 010-4633290 010-4634240 vandervelden@audi.azr.nl
Rotterdam Audiologisch Centrum Rotterdam Ammanplein 6 3031 BA 010-4132280 010-4149483 acrotterdam@auris.nl
Sint-Michielsgestel Diagnostisch centrum Viataal Theerestraat 42, P.B. 7, 5270 BA, Sint Michielsgestel 5271 GD 073-5588111 073-5588440 DC@Viataal.nl
Tilburg Stichting Audiologisch Centrum Tilburg e.o., Dr. Deelenlaan 15 5042 AD 013-4628700 013-5361104 info@actilburg.nl
Utrecht Universitair Medisch Centrum Utrecht Heidelberglaan 100 

KNO audiologisch Centrum Postbus 85500, 3508 GA, Utrecht 3584 CX 030-2507720 030-2522627
Zwolle Stichting Audiologisch Centrum Zwolle Oosterlaan 20 8011 GC 038-4255322 038-4255321 secretariaat@aczwolle.nl

P L A A T S N A A M A D R E S P O S T C O D E T E L E F O O N FA X E - M A I L
Amersfoort Prof. Groenschool Kortenaerstraat 10 3814 TL 033-4794488 033-4700305 prof.groenschool@auris.nl
Amersfoort Prof. Groenschool Darthuizerberg 131 3825 BN 033-4794488 033-4700305 prof.groenschool@auris.nl
Amsterdam Prof. H. Burgerschool Jan Sluijterstraat 5 1062 CJ 020-3460230 020-6176021 info@burgerschool.nl
Amsterdam Signis Jan Sluijterstraat 9 1062 CJ 020-6178617 020-6178637 signis@effathaguyot.nl
Amsterdam Signis Herman de Manstr. 1 1064 BX 020-6132801 020-4110428 signis@effathaguyot.nl
Amsterdam Alex. G. Bellschool - V.S.O. Burg. Eliasstraat 76 1063 EX 020-6131133 020-6149273 info@agbell.nl
Amsterdam Alex. Roozendaalschool Jan Tooropstraat 13 1062 BK 020-3460111 020-6172901 a.roozendaalschool@worldonline.nl
Amsterdam Signis Jan Tooropstraat 11 1062 BK 020-6179696 020-6151156 signis@effathaguyot.nl
Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool Hommelseweg 403-A 6821 LK 026-4423293 026-3702277 pcmbosschool@wxs.nl
Arnhem De Stijgbeugel - V.S.O. Hommelseweg 403 6821 LK 026-4454497 026-4450661 vsostijg@bart.nl
Breda De Spreekhoorn Dirk Hartogstraat 10 4812 GE 076-5212352 076-5142325 info@spreekhoorn.nl
Dordrecht Ammanschool Meidoornlaan 2a 3319 HR 078-6137671 078-6137681 ammanschool@auris.nl
Drachten De Skelp Wetterwille 70 9207 BK 0512-514974 0512-515340 info@skelp.nl
Driebergen Auris Dienstverlening Hoofdstraat 78 3972 LB 0343-513320 0343-452366 aurisdienstverleningutrecht@auris.nl
Dindhoven Sint Marie Castiliâlaan 8 5629 CH 040-2413515 040-2412285 info@sintmarie.nl
Eindhoven School de Horst Toledolaan 3 5629 CC 040-2429402 040-2483479 dehorst@taalbrug.nl
Eindhoven School de Beemden (8-20 jr.) Toledolaan 1 5629 CC 040-2424255 040-2422365 beemden@taalbrug.nl
Eindhoven School de Beemden (3-8 jr.) Leuvenlaan 23 5628 WE 040-2425728 040-2416538 debeemden@taalbrug.nl
Eindhoven Ekkersbeek - V.S.O. Toledolaan 5 5629 CC 040-2423355 040-2483884 ekkersbeek@taalbrug.nl
Enschede St. Het Maatman - (V).S.O. Postbus 667 7500 AR 053-4803051 053-4803053 a.tenijenhuis@stg-maatman.nl
Goes De Kring - S.O. Postbus 2049 4461 DS 0113-213407 0113-228717 dekring.so@auris.nl
Goes De Kring - V.S.O. Postbus 2049 4460 MA 0113-213407 0113-216147 dekring.vso@auris.nl
’s-Gravenhage Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW 070-3948994 070-3962000 cor-emous@planet.nl
Groesbeek Mgr. Terwindtschool Nijmeegsebaan 21a 6561 KE 024-6841790 024-6841473 mtw@viataal.nl
Groningen Dr. J. de Graafschool - V.S.O. Ina Boudierplantsoen 9 9721 XB 050-5255190 050-5261265 degraafschool@effathaguyot.nl
Groningen Tine Marcusschool Jaltadaheerd 163 9737 HK 050-5470888 050-5470881 info@tinemarcus.nl
Haarlem Prof. van Gilseschool Daslookweg 2 2015 KN 023-5246150 023-5246797 info@vangilseschool.nl
Haren (Gr.) Guyotschool - S.O Rijksstraatweg 63b 9752 AC 050-5343711 050-5350449 info@effathaguyot.nl
Haren (Gr.) Guyotschool - V.S.O Rijksstraatweg 63b 9752 AC 050-5343622 050-5350454 info@effathaguyot.nl
Leiden De Weerklank Robijnstraat 100 2332 KV 071-5765149 071-5720330 administratie@deweerklank.nl
Leiden De Weerklank - V.S.O. Obrechtstraat 4 2324 VN 071-5761990 071-5769679 vso@deweerklank.nl
Nijmegen Martinus van Beekschool IJsbeerstraat 31 6531 PL 024-3559584 024-3502214 martinusvanbeek@viataal.nl
Nijmegen De Marwindt - V.S.O. Nijlpaardstraat 4 6531 RR 024-3567765 024-3540043 vsodemarwindt@viataal.nl
Nijmegen Viataal Ambulante Dienstverlening IJsbeerstraat 31 6531 PL 024-3557437 DABNijmegen@viataal.nl
Rotterdam L.W. Hildernisseschool Pierre Baylestraat 2 3011 CN 010-4135651 010-4110113 hildernisseschool@auris.nl
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool Kraayeveldstraat 2 3078 PE 010-4821088 010-4821885 hogewindschool@auris.nl
Rotterdam Amman College - V.S.O. Malmîpad 60 3067 PW 010-4552318 010-4558407 ammancollege@auris.nl
Rotterdam S. Jonkerenschool Guido Gezelleweg 12 3007 MA 010-4329377 

P.B. 91030 3076 EB 010-4196627 jonkerenschool@auris.nl
Rotterdam Dr. M. Polanoschool Witte Hertstraat 1 3061 CT 010-2041515 010-2041519 polanoschool@auris.nl
Rijswijk De Voorde Bazuinlaan 2a 2287 EE 070-3943042 070-3944629 school@voorde.scoh.nl
Schagen Burg. de Wildeschool Meerkoet 25 1740 AK 0224-214896

P.B.430 1742 KM 0224-298945 admin@burgemeesterde wilde-school.nl
St-Michielsgestel Rafaël (doofblinden) Theerestraat 42 5271 GD 073-5588243 073-5588246 adm.rafael@viataal.nl
Utrecht Het Rotsoord Rotsoord 36 3523 CL 030-2525000 030-2525000 info@rotsoord.nl
Utrecht Het Rotsoord - V.S.O. Slotlaan 37 3523 HB 030-2888747 030-2888747 info@rotsoord.nl
Utrecht Bertha Muller school Santa Cruzdreef 30 3563 VJ 030-2612404 030-2662024 berthamullerschool@auris.nl
Utrecht De Taalkring Agavedreef 92 3563 EN 030-2660875 030-2613419 detaalkring@auris.nl
Utrecht Alfonso Corti school - V.S.O. Boadreef 2 3563 EP 030-2621227 030-2618385 alfonsocortischool@auris.nl
Vught COO Talent Helvoirtseweg 189 5263 EE 073-5588552 073-5588516 talent@viataal.nl
Vught Mariëlla Laagstraat 1 5261 LB 073-5588651 073-5588615 mariella@viataal.nl
Zoetermeer Scholengemeenschap Effatha Zalkerbos 330 2716 KS 079-3294500 079-3294600 info@effathaguyot.nl
Zwolle Enkschool Jan Buschstraat 6 8022 DZ 038-4554400 038-4218088 enk@enkschool.nl

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen,
telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van scholen
en instituten direct door aan de eindredactie
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Oproep Algemene
Ledenvergadering Siméa

Het bestuur nodigt leden
en aangesloten organisaties
uit voor de Algemene
Ledenvergadering op
20 april om 16.30u in
congreshotel de Werelt te
Lunteren.

Op de agenda zullen o.a.
de volgende onderwerpen
staan: verantwoording
gevoerd beleid in 2005,
met financieel jaarverslag
en verslagen van vak-
groepen, projectgroepen,
netwerken en Van Horen
Zeggen.

De stukken worden
twee weken van tevoren
verspreid onder de organi-
satieleden. Daarnaast zijn
ze voor individuele leden
te downloaden van de
website: www.simea.nl

Als u andere punten dan
bovengenoemde aan de
orde wil stellen op de
vergadering, kunt u deze
vóór 31 maart schriftelijk
inbrengen bij Siméa.

Siméa p.a. Bureau AudCom
Postbus 222
3500 AE Utrecht
info@simea.nl

Siméa congres 2006
20 & 21 april

Samen werken of samenwerken

Locatie: Congreshotel ‘De Werelt’ te Lunteren

Ook in 2006 verzorgt Siméa voor u het vertrouwde tweedaagse congres met een
gevarieerd programma. Zoals u van ons gewend bent, worden naast plenaire
lezingen ruim 40 minilezingen gehouden over actuele onderwerpen op het gebied
van zorg, onderwijs, diagnostiek en begeleiding van mensen met een
communicatieve beperking, slechthorenden en doven.
Dit jaar hebben wij Ben Tiggelaar, trainer en schrijver op het gebied van
verandering en groei, bereid gevonden op donderdag de openingslezing te
verzorgen.

Op www.simea.nl kunt u terecht voor het programma en inschrijfformulieren.
Deadline voor aanmelding: vrijdag 17 maart
Deelnemers worden op volgorde van binnenkomst ingedeeld in de lezingen van
hun keuze. Inschrijving is gemaximeerd.Tot het maximum bereikt is staat
inschrijven gelijk aan deelnemen.
U ontvangt geen bericht bij inschrijving, tenzij het maximum bereikt is.

De Congrescommissie
Annet de Klerk, Esther Kolen, Gerti Rijpma, Fred Saan,Arie Terpstra &
Carla Vernooij

Contactadres: Siméa p.a. Bureau AudCom
Postbus 222, 3500 AE Utrecht
Tel.: 030 - 276 99 02
Fax: 030 - 271 28 92
Email: info@simea.nl



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.


