
•Gezinsbegeleiding bij slechthorende baby’s

•Grenzen aan ontwikkelingsmogelijkheden

•Vroegtijdige taalscreening. Invoeren?
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INHOUD

4 NIEUWS
Gebarenwoordenboek 
ONLINE. Ruim 
5000 fi lms van gebaren 
uit de Nederlandse 
Gebarentaal zijn online 
beschikbaar op de geheel 

vernieuwde website van het Nederlands 
Gebarencentrum. Bovendien is nu ook 
het uitgebreide gebarenwoordenboek 
op dvd-rom ‘Standaard Lexicon 
Nederlandse Gebarentaal deel 1 en 
deel 2’ beschikbaar.

10 ARTIKELEN
•  Ouders met een slechthorende baby na de neonatale 

gehoorscreening. De NSDSK vertelt welk aanbod er door 
hen is ontwikkeld en inmiddels wordt geïmplementeerd.

•  Grenzen aan ontwikkelingsmogelijkheden. Over het 
belang van cluster 2 onderwijs voor kinderen met ESM: 
op zoek naar een eigen identiteit.

6 REPORTAGE
Het symposium Alle Taal Centraal 2006 probeert een brug 
te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en toepassingen 
in de praktijk van onderwijs en zorg. Van Horen Zeggen 
vroeg deelnemers naar hun ervaringen.

8 INTERVIEW
Naar aanleiding van de verhoogde aandacht 
voor het VTO taalscreeningsinstrument sprak 
de redactie met Heleen van Agt en Heleen 
van der Stege, onderzoekers bij het Erasmus 
MC en de NSDSK. “Dit instrument heeft 
bewezen te werken. Je zou zeggen: pas maar 
toe!”
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Het was opvallend! De adreslijst achterin het tijdschrift blijkt node 
gemist te zijn. We kregen veel reacties van mensen, die de nieuwe 
lijst verwelkomden. Maar …. niet alle adressen staan erin?! Dat klopt. 
Achterin het tijdschrift vindt u de lijst met gegevens van de leden van 
FENAC en Siméa. In nummer 4 van dit jaar zult u een uitgebreidere 
lijst aantreffen met ook instellingen die niet lid zijn van de beide 
organisaties. En dan in een bewaarvorm. Iedere instelling die daarin 
genoemd wil worden kan zich melden bij de redactie: vanhorenzeggen@
audcom.nl. U ontvangt dan de voorwaarden voor vermelding.

Ook kregen we reacties op enkele afbeeldingen die bij het artikel van 
Arie Terpstra en Trude Schermer over Nederlands met Gebaren (NmG) 
foutief zijn afgedrukt. Voor het juiste begrip van het artikel zijn de goede 
afdrukken noodzakelijk. Vandaar dat we de betreffende fi guren nogmaals 
en nu goed hebben opgenomen. U vindt ze op pagina 23. 

Van nu af aan kunt u rectifi caties, aanvullingen en verwijzingen ook 
op internet vinden. Op de websites van de FENAC (www.fenac.nl) en 
Siméa (www.simea.nl) kunt u kiezen voor Van Horen Zeggen. Hier treft 
u per nummer samenvattingen van artikel, reportage en interview aan. 
Van tijdschriften, die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, 
zullen we de volledige inhoud van artikelen, reportages en interviews 
beschikbaar stellen. Daarmee hopen we de verspreiding van kennis te 
vergemakkelijken.

Wilt u bijvoorbeeld meer lezen naar aanleiding van de artikelen in dit 
nummer over de begeleiding na de neonatale gehoorscreening en over 
de ontwikkelingsmogelijkheden van (ESM-) kinderen, dan verwijs ik u 
naar de website voor de literatuuropgave bij deze artikelen. 

Vroegtijdige onderkenning, en dan ..? Deze thematiek komt bij een 
aantal bijdrages in dit nummer terug. In het interview over het VTO-
taalscreeningsinstrument, in de beide artikelen  en ook bij de bespreking 
van artikelen uit andere tijdschriften. Audiologische centra, AWBZ-zorg, 
scholen en begeleiding: allemaal hebben ze te maken met kinderen 
die wel of juist niet vroegtijdig zijn ontdekt. En werken ze met of aan de 
gevolgen van die onderkenning. Dan is het goed om verworven kennis te 
delen.

Marjan Bruins, hoofdredacteur
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NIEUWS

Op vrijdag 3 februari 
j.l. is bij het Nederlands 
Gebarencentrum in 
Bunnik het eerste online 
gebarenwoordenboek in 
Nederland gepresenteerd. 
Het boek bevat ruim 
5000 fi lms van gebaren 

uit de Nederlandse Gebarentaal en is online 
beschikbaar op de geheel vernieuwde web-
site van het Gebarencentrum: www.gebaren-
centrum.nl.
Het online gebarenwoordenboek is 

een vereenvoudigde versie van het even-
eens op 3 februari gepresenteerde uit-
gebreide gebarenwoordenboek op 
dvd-rom: STANDAARD LEXICON 
NEDERLANDSE GEBARENTAAL, 
deel 1 en deel 2.
Op deze dvd-rom zijn behalve de ruim 
5000 fi lms van standaardgebaren uit de 
Nederlandse Gebarentaal ook 800 tekeningen 
van gebaren, 1000 foto’s van begrippen en 
zo’n 1000 vijfhoekpictogrammen te vinden.
De dvd-rom bevat de 2500 basisgebaren 
die in 2002 al zijn uitgebracht op deel 1, 

aangevuld met ruim 2500 gebaren waar-
onder gebaren voor begrippen die in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs 
gebruikt worden voor de vakken Nederlands, 
Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde en 
Natuurkunde.
De dvd-rom is geschikt voor iedereen die 
gebaren wil leren.

VHZ APRIL 20064

In november 1994 verscheen een nota, waarin 
gesteld wordt dat kinderen met taal-spraakpro-
blemen onderzocht moeten worden door een 
multidisciplinair team.
Drie jaar later verscheen de eindrapportage van 
de Koördinatorengroep Implementatie Taal-
Spraakdiagnostiek (KITS) van de Federatie van 
Audiologische Centra (FENAC).
Alle Audiologische Centra in Nederland 
hebben zich sindsdien ontwikkeld tot gespe-
cialiseerde taal-spraakcentra.
In de periode 2004-2005 heeft het Expert-
Platform van de FENAC het KITS-rapport 
tegen het licht gehouden van recente ont-
wikkelingen en aangepast waar nodig.
Inmiddels vormt KITS-2 het fundament 
voor CTG (College Tarieven Gezondheids-
zorg) fi nanciering van taal-spraakdiagnostiek. 
Er wordt expliciet naar verwezen in de richt-
lijnen van het CTG.
KITS-2 is een protocol waarin wordt 
beschreven hoe multidisciplinaire taal-
spraakdiagnostiek vormgegeven moet zijn. 
Naast kwaliteitsaspecten, zoals tijdspad, 
inzichtelijkheid en een volgsysteem, worden 
de organisatie en inhoud van de diagnostiek 
beschreven.
Kinderen met een duidelijke verwijzing c.q 
hulpvraag betreffende taal-spraakproblema-

tiek worden in ieder geval op professionele 
wijze onderzocht op het gehoor, de taal-
spraakverwerving, de ontwikkeling in het 
algemeen en omgevingsfactoren. Hierbij zijn 
altijd meerdere disciplines betrokken, waar-
onder minimaal een audioloog, een logope-
dist en een psycholoog/orthopedagoog.
Waar de afgelopen jaren de leeftijdgrens van 
7 jaar werd aangehouden, is dit nu losgelaten 
en kunnen kinderen tot 16 jaar voor multi-
disciplinaire diagnostiek gezien worden.
In KITS-2 wordt aangegeven dat de organi-
satie van het multidisciplinair onderzoek op 
verschillende manieren kan worden gereali-

seerd, afhankelijk van onder andere de regi-
onale situatie van het centrum wat betreft 
verwijzers en cliëntenpopulatie. Er is echter 
wel eenstemmigheid over datgene wat er in 
de basis moet gebeuren.
KITS-2 sluit aan bij de behoefte vroegtijdige 
signalering, diagnostiek en behandeling te 
realiseren bij jonge kinderen met taal-spraak-
problemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het 
FENAC-bureau: 030-2769902.

DIRK HOEBEN

Multidisciplinaire diagnostiek bij 
taal-spraakdiagnostiek; Update: KITS-2

Gebarenwoordenboek ONLINE!
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Op 27 januari 2006 vond aan de TU Delft 
de workshop Een Mooi Gebaar plaats. De 
workshop werd georganiseerd in het kader 
van het project ELo (zie Spaai e.a., 2005). In 
dit project wordt onderzocht of een elektro-
nische leeromgeving (ELo) effectief kan zijn 
bij het leren van gebarenschat aan kinderen 
met auditieve beperkingen. Drie thema’s 
stonden centraal: leermiddelen, perceptie van 
gebaren en automatische herkenning van 
gebaren.

Leermiddelen
Gerard Spaai en Elmar Wenners (beiden 
NSDSK) en Connie Fortgens (Koninklijke 
Auris Groep), bespraken de ontwikkeling 
van ELo. Drie deeloefeningen voor maken 
en begrijpen van losse gebaren zijn ontwik-
keld. Praktijktests wezen uit dat vooral de 
oefeningen met een gesloten oefenstructuur 
goed bruikbaar lijken te zijn.
Trude Schermer (NGc) ging in op de lan-
delijke database die in het kader van het 
Leonardo Project Sign Language Europe 
in samenwerking met de KEGG, Auris en 
Viataal ontwikkeld is. De database speelt 
een belangrijke rol in het beheer van het 
NGT-lexicon en vormt de basis voor de 
productie van woordenboeken en ander 
educatief materiaal en het on-line gebaren-
woordenboek dat op de website van het 
Gebarencentrum te vinden is.
Omdat kinderen steeds vaker en jonger 
gebruik maken van computers, wordt het 
belangrijker dat het gebruiksgemak van hun 
software wordt onderzocht. Afke Donker 
besprak drie bruikbaarheidfactoren van 
software voor kinderen: de moeilijkheid 
van oefeningen, muisgebruik en feedback. 
Donker brak een lans voor het publiceren 
van richtlijnen voor het ontwerpen van soft-
ware voor kinderen.

Perceptie van gebaren
Jeroen Arendsen (TU Delft) onderzocht hoe 
mensen het begin van een gebaar detecteren 
door combinaties van rustpositie, fi dgets en/of 
NGTgebaren te tonen aan dove en horende 
gebaarders en niet-gebaarders. De onder-
zoeksresultaten laten zien dat het mogelijk 

Een Mooi Gebaar
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Bewegingstraject van het NGT gebaar ‘raam’ in het beeld 

van de webcam

is om gebaren te onderscheiden van fi dgets, 
enkel op basis van uiterlijk, ook wanneer 
mensen NGT niet beheersen.
Onno Crasborn (Radboud Universiteit 
Nijmegen) wees er op dat elke taal uit 
een grote verzameling varianten bestaat. 
Iedere spreker praat op een andere manier. 
Hetzelfde geldt voor de NGT. Niet alleen 
zijn er regionale varianten, maar er zijn ook 
verschillen in de uitspraak van hetzelfde 
gebaar op verschillende momenten. Een 
voorbeeld hiervan is de buiging van de vin-
gers in gebaren als OP-BEZOEK-GAAN: 
de vingers zijn helemaal gestrekt of in meer 
of mindere mate gehoekt, afhankelijk van de 
bij de betekenis horende makkelijkste bewe-
ging op een bepaald moment. De ‘handvorm’ 
van een gebaar ligt dus niet vast, maar is 
fl exibel, zolang het maar duidelijk zichtbaar 
is welke vingers meedoen.

Automatische herkenning van gebaren
Om actieve gebarenschat te kunnen oefenen, 
moet ELo kunnen beoordelen of een gebaar 
goed gemaakt is. Hiertoe wordt door Jeroen 
Lichtenauer (TU Delft) een visueel herken-
ningssysteem ontwikkeld. Het eerste proto-
type beoordeelt een gebaar door handposities 
en bewegingen te vergelijken met het juiste 
gebaar en maakt daarbij gebruik van een 
webcam. Omdat door één camera geen diep-

te kan worden gezien, is er ambiguïteit tus-
sen gebaren. Om herkenning nauwkeuriger 
te maken, zal onderzoek verricht worden om 
naar het gebruik van twee camera’s.
In de laatste bijdrage illustreerde Anton 
Nijholt (TU Twente) het belang van non-
verbaal gedrag zowel bij de interactie tus-
sen mensen en systemen als tussen mensen 
onderling.

Meer informatie over dit project:
•  G. Spaai, E. Hendriks, H. de Ridder, 

M.−Reinders, H. de Ridder, C. Fortgens & 
M. Bruins, Een elektronische leeromgeving 
voor het leren van gebarenschat door jonge 
kinderen met (ernstige) auditieve beper-
kingen, Van Horen Zeggen, vol. 1, no. 
Jaargang 46, pp. 12-18, Februari 2005.

•  Op het internet: http://ict.ewi.tudelft.nl/
gesture/workshop2006.

Gerard Spaai (NSDSK), Emile Hendriks 
(TU Delft), Connie Fortgens (Koninklijke 
Auris Groep)

Meer dan 100.000 hoortesten in 2005
U kent ze vast wel: de Nationale Hoortest, de 
kinderhoortest en de oorcheck voor jongeren. 
Dan bent u niet de enige: in 2005 hebben ruim 
100.000 kinderen, jongeren en volwassenen één 
van deze hoortesten gedaan.
•  www.kinderhoor test.

nl trok maar liefst 
16.644 nieuws-
gierige kinderen. 
Kinderen blijken, 
als ze goed horen, 
hun eigen gehoor 
goed in te schatten. 
Waarschijnlijk wordt de kinderhoortest door 
veel kinderen gedaan die al weten dat ze niet 

zo goed horen. Eenderde van de testende kin-
deren blijkt slecht of onvoldoende te horen. 

•  De hoortest voor volwassenen werd door 
18.452 mensen gedaan in 2005. Deze test kan 
gedaan worden via 0900 4560123 (35ct/min) 
of via www.hoortest.nl.

•  De jongerentest www.oorcheck.nl was in 
2005 het populairst van de drie testen met 
maar liefst 81.296 deelnemers. Opvallend en 
verontrustend is dat veel jongeren de kwaliteit 
van hun gehoor aanzienlijk positiever inschat-
ten dan de werkelijkheid laat zien. 

De cijfers zijn bekend gemaakt door de 
Nationale Hoorstichting. Meer info op www.
hoorstichting.nl
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Op 21 maart verzamelden zich meer dan 600 belang-
stellenden in Veldhoven voor een symposium over 
spraaktaalproblemen, slechthorendheid en autisme: 
Alle Taal Centraal 2006. En dat hadden er nog veel meer 
kunnen zijn, gezien de interesse bij de inschrijving. 
Er was voor de deelnemers een aantrekkelijk programma 
samengesteld. Informatie over wetenschappelijk 
onderzoek, maar ook veel bijdragen vanuit de praktijk van 
alle dag. Alle Taal Centraal wordt iedere twee jaar 
georganiseerd door Sint Marie en de Taalbrug. 
Van Horen Zeggen mocht te gast zijn en vroeg een aantal 
deelnemers naar hun ervaringen.

weet ik niet waar zo’n kind eigenlijk thuishoort. Ik hoop 
daar vandaag meer over te weten te komen.”

Marjolein Wennekers is orthopedagoge en werkt 
bij het Expertisecentrum Nederlands in de projectgroep 
Dyslexie. “Ik vind het goed dat er in het programma veel 
aandacht is voor dyslexie, omdat de begeleiding van kin-
deren met dyslexie nog veel beter kan en moet. Hoe meer 
mensen weten van dyslexie, hoe beter ze de kinderen 
kunnen helpen. Dat hoort eigenlijk al te beginnen op de 
PABO’s. Daar moeten studenten beter leren wat dyslexie is 
en wat er aan behandeling mogelijk is.”

Op de Radboud 
Universiteit Nijmegen 
werkt onderzoeker 
Mieke Ketelaars. Ze 
doet daar onderzoek naar 
semantisch-pragmatische 
taalstoornissen. “Dat 
onderzoek wordt samen 
met Sint Marie uitge-
voerd en vandaar dat ik 
hier een subsessie over dat 
onderwerp kom geven. 
Het is best lastig om de 
aansluiting tussen onder-
zoek en praktijk helder 
te presenteren. En die 

aansluiting zie ik wel als het doel van de bijeenkomst. Ik ga 
in mijn presentatie een poging doen te laten zien dat mijn 
onderzoek in de praktijk gebruikt kan worden. In mijn 
onderzoek vraag ik mij af of pragmatische taalproblemen 
als losse stoornis wel kunnen bestaan of dat daar toch een 
onderliggende stoornis aan ten grondslag ligt. Die kennis 
is natuurlijk zeer nuttig voor diagnostiek en behandeling 
in de praktijk.” Op de uitnodiging van Van Horen Zeggen 
om over haar onderzoek in het tijdschrift te publiceren 
reageert Mieke positief. “Dat ga ik eens bekijken”.

Rob Zwitserlood is logopedist en ambulant begelei-
der en werkt bij Auris Dienstverlening. “Ik vind Alle Taal 
Centraal een van de betere congressen. Het programma 
is van een hoog niveau en je kunt naar veel interessante 
dingen luisteren, maar helaas zijn er teveel lezingen waar 
je niet naartoe kunt. Maar dat is positief natuurlijk. Wat ik 
goed vind is dat het theoretisch niveau zeer hoog is.” Rob 

REPORTAGE

Alle Taal Centraal 2006 v

Tijdens een gesprek met de voorzitter van het 
organiserend comité, Juliane Cuperus, blijkt 
hoe het op dit symposium moet werken. Ons 

gesprek wordt ‘gestoord’ door een collega van Juliane die 
enthousiast komt vertellen dat ze in contact is gekomen 
met een andere wetenschappelijk medewerker. Ze blijken 
raakvlakken te hebben binnen hun onderzoekswerk en 
hebben afgesproken meer samen te gaan werken. Juliane: 
“Zo werkt het dus. Een van onze doelstellingen is nieuwe 
kennis en inzichten beschikbaar te stellen aan de mensen 
die het allemaal moeten uitvoeren, maar aan de andere 
kant wil je ook bij de keuze van je sprekers mensen bij 
elkaar brengen, waardoor nieuwe ideeën en samenwer-
kingsvormen gaan ontstaan. Je moet proberen die mensen 
zoveel mogelijk bij elkaar aan te laten sluiten. Dan kun je 
de kennisontwikkeling versnellen.” Over het programma: 
“We hebben geprobeerd een aantal lezingen achter elkaar 
te zetten in een specifi eke volgorde: van onderzoek naar 
behandeling. Zeker met betrekking tot dyslexie, maar ook 
rondom autisme hebben we dat gedaan. Een combinatie 
dus tussen workshopmogelijkheden en theoretische kennis.”

Annika de Jonge werkt als vrijgevestigd logopediste in 
Vlaardingen en heeft grote belangstelling voor autisme. Dat 
is de reden waarom zij naar Alle Taal Centraal is gegaan. Ze 
heeft een aantal kinderen met autisme in behandeling en 
vindt dat ze er eigenlijk te weinig vanaf weet. “Ik ben nog 
niet zo heel lang werkzaam als logopedist en heb wel veel 
cursussen gevolgd, maar nog geen symposia. Ik heb twee 
heel verschillende kinderen in behandeling: het ene pikt 
heel makkelijk dingen op en het ander is heel erg in zich-
zelf gekeerd. Als ik dan kijk naar de schoolmogelijkheden 

Mieke Ketelaars in gesprek met VHZ
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begint over mevrouw Dorothy Bishop. Zij zou de ope-
ningslezing verzorgen, maar kon door ziekte niet aanwezig 
zijn. Toch was ze dat wel: het was de organisatie gelukt haar 
lezing op video te laten zien en horen.

“Dat was een goed theoretisch verhaal, maar gelukkig 
worden er ook linken met de praktijk gelegd. Bij het ver-
haal over woordvindingsproblemen bijvoorbeeld werd heel 
duidelijk verteld wat een ambulant begeleider zou kunnen 
adviseren. En ik ga dat ook aan mijn collega’s vertellen.”

We vragen Rob ook of hij veel nieuws heeft gehoord. 
Het was hem opgevallen dat Ludo Verhoeven in zijn lezing 
– die ging over de relatie tussen ESM en dyslexie – sprak 
over de benoemsnelheid van plaatjes die bij ESM kinde-
ren slechter is dan bij dyslexie, bij cijfers en letters is het 
andersom. Wat ik goed vond is dat hij het allebei specifi eke 
taalstoornissen vindt en dat ze allebei in ons cluster thuis-
horen!”

De Landelijke Commissie Toetsing Indicatiestelling 
(LCTI) is aanwezig in de persoon van Ria Balm. 
Daarnaast is Ria ook mens van de praktijk en kan ze het 
niet laten tussen al deze praktijkmensen te gaan zitten. “Ik 
schrok toch wel van de kloof tussen de mensen die het 
werk doen en de wetenschappers. Die laten nieuwe dingen 
zien in een denderende sneltreinvaart, met grafi eken en 
tabellen. Ik denk dan aan de ene kant: O, ja, daar zijn ze 
dus mee bezig, maar ik had ook wel een videootje willen 
zien met zo’n kind in de praktijk. Er waren dus te weinig 
bruggetjes.” Ria heeft ook goede voorbeelden gezien, bij-
voorbeeld het bronnenboek over communicatieve vaardig-

heden. “Ik zat daar en ik zag zo voor mijn ogen een beeld 
komen over hoe leerkrachten kunnen signaleren, hoe ze 
kunnen samenwerken, tot een groepsplan kunnen komen. 
Ook rondom auditieve verwerkingproblematiek was veel 
nieuws en goeds te horen. Er wordt op het ogenblik wel 
heel veel onderzoek gedaan en als mensen in zo’n grote 
getale op komen dagen is er dus wel iets aan de hand en 
staat TAAL heel centraal.”

Op de website www.alletaalcentraal.nl vindt u meer 
informatie, onder andere van veel lezingen de handout.

FRANS MOLLEE

6 vertaalt theorie naar praktijk
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De leden van de 

organisatiecommisssie

Ria Balm en Claartje Slofstra in gesprek
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VHZINTERVIEW

Vroegtijdige taalscreening
“De kwestie van vroegtijdige opsporing van taalont-

wikkelingsproblemen is al 25 jaar een punt van aandacht, 
vertelt Heleen van der Stege. “In 1981 constateerde de 
toenmalige landelijke commissie vroegtijdige onderken-
ning ontwikkelingsstoornissen dat een geëigend instru-
ment voor taalscreening ontbrak. Hanneke de Ridder 
deed onderzoek naar de ontwikkeling van een dergelijk 
instrument en promoveerde in 1990 op het VTO-taal 
screeningsinstrument. Vervolgens werden een eerste en 
het vervolgonderzoek uitgevoerd. Het is een lange weg 
geweest. De resultaten van deze onderzoeken wijzen op 
een duidelijk positief effect van het VTO-taalscreeningsin-
strument. Het is dan ook te betreuren dat er ook nu nog 
geen defi nitieve uitspraak is gekomen van de staatssecretaris 
omtrent de toepassing van het instrument.”  Van der Stege 
en Van Agt snappen er niets van. “Als onderzoeker begrijp 
je niet dat er nu niet een screening wordt ingevoerd; er 
liggen nu toch duidelijke resultaten? Je zou zeggen: pas 
maar toe.” De staatssecretaris wacht de eerste resultaten van 
een onderzoek door TNO af, en neemt op zijn vroegst 
in de herfst van 2006 een beslissing over de invoering. 

Dit TNO onderzoek naar het beste instrument voor de 
screening is een breder onderzoek, waarbij ook het risico 
op dyslexie wordt meegenomen. “De oudervereniging 
FOSS heeft al laten weten hier verontwaardigd over te zijn. 
Het is niet duidelijk in hoeverre er ook een reactie van 
de Jeugdgezondheidszorg of de landelijke koepel van de 
GGD’s te verwachten is.” Eén van de redenen waarom er 
nog steeds wordt geaarzeld om een signaleringsinstrument 
in te voeren zou kunnen zijn dat men wil kijken of er een 
ander instrument is dat op meerdere leeftijden kan worden 
ingezet. Heleen van der Stege vindt het wel logisch dat 
ook naar dyslexie gekeken wordt omdat dit nogal eens bij 
kinderen met taalproblemen voorkomt.

Kosten besparend
De resultaten van het vervolgonderzoek zijn indrukwek-

kend. Volgens van der Stege kent deze studie wereldwijd 
geen evenbeeld. Ruim 10.000 kinderen werden willekeu-
rig onderverdeeld in een studiegroep en een controlegroep. 
Bij de studiegroep werd het VTO-taalscreeningsinstrument 
afgenomen. Van Agt: “Het blijkt dat van deze groep op 
8-jarige leeftijd 30% minder verwezen is naar het speciaal 

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten, de kosten en toepassingsmogelijkheden van het VTO-taal 
screeningsinstrument. Het onderzoek is een vervolg-onderzoek. De toenmalige ziekenfondsraad, nu 
College voor Zorgverzekeringen (CVZ), was tevreden over het eerste resultaat van het taal-screenings-
instrument bij jonge kinderen en heeft het vervolgonderzoek betaald. Het vervolgonderzoek is bedoeld 
om na te gaan wat de opbrengst van de vroege opsporing is in termen van een betere prognose voor het 
kind en of er kosten bespaard kunnen worden met vroege opsporing van taal problemen. De resultaten 
van het onderzoek werden in een eindrapport vastgelegd, dat op 1 oktober 2005 werd aangeboden 
aan CVZ. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat van de kinderen die op 2-jarige leeftijd 
met het VTO-taal signaleringsinstrument waren gescreend op een leeftijd van rond de 8 jaar 30% 
minder binnen het speciaal onderwijs te vinden is. Dit kan daarom een aanzienlijke kostenbesparing 
betekenen. Daarnaast blijkt de mondelinge taalvaardigheid van deze kinderen beter. Op 14 februari zijn 
aan staatssecretaris Ross kamervragen over het onderzoeks rapport gesteld en was er veel publiciteit 
in kranten en op televisie. Naar aanleiding van deze verhoogde aandacht sprak de redactie met Heleen 
van Agt, onderzoeker bij het Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, onder welke 
verantwoordelijkheid het project werd uitgevoerd en Heleen van der Stege, onderzoeker bij de NSDSK.

Vroegtijdige onderkenning 
taalontwikkelingsstoornissen 0-3 jaar; 
8-jaar follow-up studie
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basisonderwijs. Op het JGZ-symposium dat op 13 februari 
dit jaar in Rotterdam plaatsvond, hebben we aanvullende 
resultaten gepresenteerd, waaruit bleek dat er in de leeftijd 
2 - 5 jaar (statistisch signifi cant) meer behandelingen waren 
geweest in de studiegroep”. Al met al blijkt dat het VTO-
instrument een winst oplevert in vergelijking met de kli-
nische blik van de consultatiebureauarts in combinatie met 
het van Wiechenschema dat consultatiebureauartsen meest-
al gebruiken. Minder doorverwijzingen naar het speciaal 
onderwijs leveren een kostenbesparing op. “We hebben in 
grote lijnen berekend dat de kostenbesparing ongeveer 5 
miljoen euro kan zijn” legt Heleen van Agt uit. “De uitga-
ven aan de screening en het vervolgonderzoek bedragen 
rond 5 miljoen euro, terwijl er in het speciaal basisonder-
wijs mogelijk 10 miljoen euro minder wordt uitgegeven, 
als er minder leerlingen worden doorverwezen”.

Multidisciplinair onderzoek
Alle kinderen die door het VTO-taalscreeningsinstru-

ment zijn ontdekt worden in de praktijk voor multidis-
ciplinair onderzoek doorverwezen. Van der Stege pleit 
voor dit multidisciplinair onderzoek, waarbij ook de aard, 
de ernst en de mogelijke ontstaansgeschiedenis van het 
probleem wordt onderzocht. Een ander signaleringsin-
strument, dat door TNO in het nieuwe onderzoek wordt 
bekeken is SNEL (Spraak- en taalNormen Eerste Lijns 
gezondheidszorg, Luinge, Goorhuis-Brouwer). De 10% 
kinderen die door SNEL als ‘onvoldoende’ worden aange-

merkt, worden voor monodisciplinair onderzoek naar de 
logopedist verwezen, die op haar beurt multidisciplinair 
onderzoek kan adviseren. Van Agt: “De constructie van 
dit instrument is op een redelijke groep kinderen geba-
seerd. Maar voor het uittesten, dus of het instrument de 
juiste kinderen opspoort, is een relatief kleine steekproef 
gebruikt. Bovendien is de effectiviteit van SNEL onbekend. 
Het is de vraag of een instrument dat zoveel kinderen 
nader wil onderzoeken (10%) evenveel besparing oplevert 
als het gebruik van het VTO-taalscreeningsinstrument, 
waar ongeveer 2,5% van de kinderen wordt opgespoord. 
Dat moet allemaal nog onderzocht worden”.

Het is dus van belang dat de overheid met geld over de 
brug komt om de screening in te voeren. Volgens Van der 
Stege en Van Agt kan het invoeren op relatief korte termijn 
starten. “En als na verloop van tijd na betrouwbaarheids- 
en effectiviteitsonderzoek blijkt, dat er een nog beter 
instrument beschikbaar is dan het VTO-taalscreeningsin-
trument, dan vervangen we het instrument toch?”
Het onderzoeksrapport is op te vragen bij het Erasmus MC 
te Rotterdam, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. 
Een samenvatting van de studie staat op de website van 
de NSDSK en op de website www.kindenontwikkeling.
nl waar ook een nieuwsitem van RTL-4 te zien is, waarin 
aandacht aan het onderzoek werd besteed.

JOHN VAN DAAL EN MARJAN BRUINS

DIT INSTRUMENT HEEFT BEWEZEN TE WERKEN. JE ZOU ZEGGEN: PAS MAAR TOE!

Het besproken onder-
zoek is uitgevoerd door 
het Erasmus MC, afde-
ling Maatschappelijke
G dh id d
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Aangeboren slechthorendheid wordt bij kinderen tegen-
woordig heel vroeg ontdekt. Nu de implementatie van de 
neonatale gehoorscreening sinds juni 2005 in heel 
Nederland een feit is, worden niet alleen pasgeborenen met 
ernstige gehoorverliezen opgespoord maar ook pasgebore-
nen met minder ernstige gehoorverliezen. Audiologische 
centra en de gezinsbegeleidingsdiensten krijgen daardoor 
te maken met een nieuwe groep cliënten: ouders met een 

slechthorende baby.
Omdat een matig gehoorverlies 

(>40 dB en <70 dB) betekent dat 
je nog van alles kunt horen bestaat 
het gevaar het gehoorverlies te 
onderschatten. Dit komt ook tot 
uiting in het feit dat begeleiding en 

onderzoek voornamelijk gefocust is rond kinderen met 
ernstige gehoorverliezen. Een Amerikaanse moeder heeft 
haar frustraties hierover beschreven in een boek getiteld 
‘Niet doof genoeg’ (Candlish,1996).

Dat er met slechthorendheid weinig aan de hand is 
wordt weerlegd in onderzoek waaruit blijkt dat ook kinde-
ren met milde gehoorverliezen gevaar lopen achterstanden 
op te lopen op het gebied van de taalontwikkeling (Davis, 
Elfenbein, Schum & Bentler, 1986, Tharpe & Bess, 1999). 
Dit gevaar is groter als de gehoorverliezen laat worden 
ontdekt.

Nu baby's met matige gehoorverliezen vroeg opge-
spoord worden kan al in de babytijd begonnen worden 
met hoortoestellen en begeleiding van ouders. In onder-
zoek is aangetoond dat vroege opsporing van gehoorver-
liezen en daarmee ook vroege behandeling resulteert in 
aantoonbaar betere taalontwikkeling op latere leeftijd 

(Yoshinaga-Itano, 1998; Moeller, 2000). Ook voor de groep 
kinderen met matige gehoorverliezen geldt dat de beste 
resultaten geboekt kunnen worden als de behandeling start 
vóór de leeftijd van zes maanden.

De groep kinderen met matige gehoorverliezen is groter 
dan de groep kinderen met ernstige gehoorverliezen. Hoe 
groot de groep precies is in Nederland zal meer duidelijk 
worden als het eindrapport van de landelijke implementa-
tie van de neonatale gehoorscreening in 2006 gereed is.
Dit artikel is geschreven vanuit de situatie op het 
Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) en de 
Stichting Gezinsbegeleiding Amsterdam (SGA), beide 
onderdeel van de NSDSK.

Opsporing van gehoorverliezen
Bij de neonatale screening worden gehoorverliezen 

opgespoord door binnen een maand na de geboorte een 
gehoortest te doen. Als deze bij herhaling geen voldoende 
resultaat geeft worden ouders met hun baby verwezen naar 
het Audiologisch Centrum. Daar wordt door middel van 
een BERA een indicatie gevonden van de mate van het 
gehoorverlies.

Eén- of tweezijdig hoorverlies
Na bovengenoemde screening zijn op het Audiologisch 

Centrum zowel baby’s bekend met een eenzijdig gehoor-
verlies als met een tweezijdig gehoorverlies. Op het 
Audiologisch Centrum in Alkmaar wordt geen standaard 
gezinsbegeleiding aangeboden bij ouders van kinderen met 

Ouders met een
slechthorende baby 

na de neonatale gehoorscreening

De groep kinderen met matige gehoorverliezen is groter dan de groep kinderen met ernstige gehoorverliezen. Nu deze 
matige verliezen al zeer vroeg worden vastgesteld doet zich de vraag gelden wat er vervolgens aan zorg kan worden 
geboden. Van Horen Zeggen geeft medewerkers van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind het 
woord. Zij vertellen welk aanbod er door hen is ontwikkeld en inmiddels wordt geïmplementeerd.

VHZARTIKELEN

KINDEREN MET MILDE 

GEHOORVERLIEZEN KUNNEN 

ACHTERSTANDEN OPLOPEN

TINKA KRIENS, HELEEN VAN DER STEGE, JOS MEIJS EN PATRICK BRIENESSE
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een éénzijdig hoorverlies. Wel wordt na verloop van tijd 
met deze groep contact gezocht of zij nog vragen hebben 
en krijgen zij met gepaste regelmaat een oproep voor 
audiologisch vervolgonderzoek. De ouders van kinderen 
met een tweezijdig hoorverlies krijgen wél gezinsbegelei-
ding aangeboden.

Begeleiding ouders van dove kinderen of 
slechthorende kinderen, verschillend?

Een belangrijk verschil in begeleiding van ouders van 
kinderen met ernstige gehoorverliezen versus ouders van 
kinderen met matige gehoorverliezen is de helderheid van 
de boodschap. Zo is de boodschap voor ouders van een 
kind met een ernstig gehoorverlies pijnlijk maar helder: 
´Je kind kan niet of heel weinig horen en via zijn oren 
zeer beperkt tot geen taal opvangen’. Het pad wat hierna 
volgt is ook duidelijk: gebaren gebruiken, visualiseren, 
hoortoestellen, eventueel cochleaire implantatie.

De boodschap ‘je kind hoort minder, kan wel taal 
opvangen via zijn oren maar lang niet alles en zal met wat 
extra aandacht voor taal waarschijnlijk wel leren spreken’ 
is veel minder helder en geeft minder duidelijke aanwij-
zingen voor het vervolg. Wat hoort het kind immers wel 
en wat niet, wanneer wel en wanneer niet. Dit geeft meer 
aanleiding tot verwarring omdat het horen ook wisselend 
waargenomen wordt, meer discussie met families en het 
lijkt lastiger daadwerkelijk het gedrag af te stemmen op 
het gehoorverlies omdat je kind ´toch wel reageert’.

Later zijn beslissingen rond extra aandacht op de peu-
terspeelzaal, wel of niet iets zeggen tegen de juf, keuze 
voor (speciaal) onderwijs, minder eenduidig.

Deze dilemma’s zijn er niet alleen voor ouders maar 
ook voor de gezinsbegeleidster. Hoeveel accent wordt bij-
voorbeeld gegeven aan de noodzaak tot visualiseren en 
gebaren? Is het beter om zwaar in te zetten vanuit de 
gedachte ‘het kind zal er zeker niet slechter van worden al 
kost het de ouders veel extra inspanning’ en dus altijd 
gebarencursussen aan te raden en veel huisbezoeken orga-
niseren, óf geef je de boodschap dat je ervan uitgaat dat 
het kind zal leren praten met extra aandacht voor de visu-
ele aspecten van communicatie.

De beste manier is uiteraard voor elk gezin maatwerk 
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en dit vergt multidisciplinaire afstemming binnen de bege-
leidende instantie.

Van het slechthorende kind wordt wel gezegd dat het 
nergens bij hoort: functioneren in de horende wereld kost 
altijd extra inspanning en alert zijn op misverstanden, maar 
binnen de ‘dovenwereld’ zijn zij ook niet op hun plek.

Anders dan vroeger?
Is de begeleiding aan ouders met een slechthorende baby 

anders dan vroeger? In de periode vóór de neonatale 
gehoorscreening bestond deze groep feitelijk nauwelijks. 
Baby's met een matig gehoorverlies bleven veelal onont-
dekt tot aan de gehoorscreening van negen maanden op 
het consultatiebureau. Verdere diagnostiek vond meestal 
plaats rond 15 maanden of soms nog later. Sommige ouders 
hadden dan al het gevoel dat er misschien iets anders was 
met hun peuter. De diagnose 'slechthorend' kon uitsluitsel 
geven over de twijfels van de ouders. De ‘oplossing’ was 
een hoortoestel.

Nu de neonatale gehoorscreening een feit is hebben 
ouders met een baby geen enkel vermoeden dat er iets met 
het gehoor aan de hand is. De diagnose ‘matig gehoorver-
lies’ bij een gezonde pasgeboren baby is een boodschap die 
hard aan komt bij ouders. Veel ouders schrikken en denken 
dat hun kind ‘doof ’ is. Soms gaan ouders na verloop van 
tijd het tegenovergestelde denken: ‘Er is niets aan de hand. 
Hij hoort toch?’. In de praktijk blijkt het moeilijk om de 
nuances van de verschillende maten van gehoorverlies 
inleefbaar te maken.

Voor de groep ouders met een kind met een matig 
gehoorverlies is het lastig de balans te vinden in het den-
ken over hun kind. Is het erg? Of valt het mee?

Aanbod van de NSDSK aan slechthorende 
kinderen en hun ouders

Een eerste gesprek en huisbezoek
Na de BERA op het Audiologisch Centrum worden de 

ouders door de audioloog in kennis gesteld van de uitslag 
van het onderzoek. De audioloog gaat in op vragen van de 

OUDERS MET EEN BABY HEBBEN VAAK 

GEEN ENKEL VERMOEDEN DAT ER IETS 

MET HET GEHOOR AAN DE HAND IS
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en is zij aanspreekpunt voor vragen. Door de diagnose 
slechthorendheid worden ouders geconfronteerd met een 
handicap die zij vaak moeilijk kunnen overzien en is het 
lastiger ouder te zijn vanuit hun intuïtie. Het vanzelfspre-
kende contact en daarmee het zelfvertrouwen kan min of 
meer verstoord raken. Een belangrijk doel vanuit de 
gezinsbegeleiding is dan ook dit verstoorde vertrouwen zo 
veel mogelijk te herstellen zodat ouders weer meer beroep 
kunnen doen op hun intuïtieve ouderschap.

Bij een normale communicatieve en taalontwikkeling 
hebben ouders vaak een natuurlijke ondersteunende inter-
actiestijl. Baby’s worden al gezien als gesprekspartner en de 
interactie tussen ouder en baby bestaat onder andere uit 
het verwoorden van datgene wat de baby zou willen zeggen.

Als de taalontwikkeling echter niet verloopt zoals verwacht 
is de kans veel groter dat een controlerende interactie stijl 
ontwikkeld wordt waarbij meer tegen het kind wordt 
gesproken en bijna als vanzelf minder nadruk komt te liggen 
op de communicatieve pogingen van het kind (Lichtert, 
2004). Het streven van de gezinsbegeleidster is dan ook 
ouders bewuster te maken hoe kinderen zich in de eerste 
jaren ontwikkelen en hoe het contact met de volwassene 
tot een goede ontwikkeling kan bijdragen.

Ook komt de zogenaamde incidentele informatie ter 
sprake die niet direct op het kind gericht is maar opgevangen 
wordt omdat anderen iets tegen elkaar zeggen en het kind 
toevallig in die ruimte is. Het veel minder of slechts 
gedeeltelijk opvangen van deze informatie heeft invloed op 
zowel de emotionele als op de taalontwikkeling.

We vertellen ouders dat bij deze gehoorverliezen met 
een gehoorapparaat voldoende spraak opgevangen kan 
worden om de spraaktaalontwikkeling toch op gang te 
laten komen. De spraaktaalontwikkeling heeft echter wel 
extra aandacht nodig en bij veel kinderen ontwikkelt de 

ouders over het gehoorverlies en geeft informatie over 
hoortoestellen.

In dit zelfde gesprek maken ouders kennis met een 
gezinsbegeleidster. Deze maakt een afspraak om binnen 
een week op huisbezoek te komen. Tijdens het huisbezoek 
wordt ingegaan op vragen van ouders. Vrijwel alle ouders 
hebben vragen over wat hun kind wel of niet hoort en hoe 
het zal gaan met de taalontwikkeling. Er wordt dan ook 
aandacht besteed aan het gehoorverlies, wat dat ongeveer 
inhoudt en hoe je daar rekening mee kunt houden in de 
dagelijkse omgang met de baby. Daarnaast ook aan het hoe 
en waarom van hoortoestellen en wordt gesproken over de 
te verwachten taalontwikkeling.

Tenslotte wordt schriftelijke informatie achtergelaten 
over slechthorendheid, een oudervereniging zoals de FOSS 
en adressen van relevante internetsites.

Uiteraard komen deze onderwerpen in het eerste huis-
bezoek maar kort aan bod en wordt er in latere contacten 
op teruggekomen.

Regelmatig krijgen ouders uit hun eigen omgeving 
reacties te horen die niet rijmen met wat zij van het audio-
logisch centrum horen. Bijvoorbeeld: “Slechthorend, dat 
kunnen ze nog helemaal niet zien bij zo’n kleintje” of 
“Mijn dochter was eerst ook doof maar hoort nu prima”. 
Deze reacties van familieleden of vrienden kunnen de 
ouders in verwarring brengen en voor emotionele onrust 
zorgen. De gezinsbegeleidster houdt rekening met mogelij-
ke verwarring achter de vragen die gesteld worden en pro-
beert een open sfeer te creëren zodat alles waar de ouder 
mee worstelt bespreekbaar gemaakt kan worden.

Hoortoestellen
De ontwikkeling van de hersenen van jonge baby’s is 

deels afhankelijk van het aanbod. Als een baby door zijn 
slechthorendheid veel minder of geen geluid aangeboden 
krijgt, zal dat gedeelte van de hersenen dat hoorprikkels 
moet verwerken minder verfi jnd worden aangelegd. Het 
lijkt dan ook zinvol zo snel mogelijk zo veel mogelijk 
´normale´ geluidsprikkels aan te bieden. Hoortoestellen 
zijn hierbij het beste hulpmiddel.

De omgang met hoortoestellen is voor de gezinsbege-
leidster en de ouders een punt van aandacht.

Contact en individuele begeleiding
Ouders spreken de gezinsbegeleidster regelmatig als zij 

het audiologisch centrum bezoeken voor de hoortoestel-
aanpassing of controle. Daarnaast worden op voorstel van 
ouders of de gezinsbegeleidster huisbezoeken afgesproken 

HET VANZELFSPREKENDE CONTACT KAN MIN 

OF MEER VERSTOORD RAKEN
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OUDERS MET EEN SLECHTHORENDE BABY
taal zich langzamer.

Ouders wordt voorgesteld samen de ontwikkeling van 
het hele kind in de gaten te houden, met nadruk op de 
communicatieve en taalontwikkeling. Hierbij worden ook 
logopedisten betrokken. De gehooronderzoeken worden 
gedaan door logopedisten die naast het gehoor ook de taal-
ontwikkeling van de kinderen als aandachtspunt hebben. 
Daarnaast beoordelen zij de vragenlijsten over taalontwik-
keling die door ouders en gezinsbegeleidster halfjaarlijks 
worden ingevuld nadat de kinderen anderhalf geworden zijn.

Cursus preverbale ontwikkeling
Meestal is het leren praten een vanzelfsprekend proces 

waar je als ouders niet bewust mee bezig bent. Er is echter 
in communicatief opzicht al heel veel gebeurd voor de 
eerste woordjes komen. In de cursus ´preverbale ontwikke-
ling en slechthorendheid´ wordt met ouders gekeken hoe 
deze voorlopers zich ontwikkelen, hoe zich daaruit later de 
verbale taal ontwikkelt en wat je daar als ouders aan kunt 
bijdragen. Deze cursus wordt aangeboden aan ouders van 
kinderen vanaf ongeveer 8 maanden tot twee jaar.

Gebarencursussen
Ouders kunnen instromen in de ouderbegeleidingsmo-

dulen zoals deze worden aangeboden aan ouders van kin-
deren met ernstige gehoorverliezen, zoals gebarencursussen 
Nederlandse Gebarentaal. Op het Audiologisch Centrum 
in Alkmaar wordt aan alle ouders van baby´s met een blij-
vend gehoorverlies een gebarencursus aangeboden. Het is 
voor ouders van slechthorende baby´s moeilijk zorg te dra-
gen voor een meer visueel aanbod. De Gebaren (ook 
Nederlands ondersteund met gebaren, NmG) kunnen hier 
een concreet hulpmiddel zijn, ook al is het niet de ver-
wachting dat de kinderen uiteindelijk afhankelijk zullen 
zijn van gebaren.

Oudercontact en informatieavonden
Er worden ouderbijeenkomsten georganiseerd, waarbij 

ouders de mogelijkheid wordt gegeven andere ouders van 
slechthorende baby´s te ontmoeten. Steun van lotgenoten 
is van grote waarde. Een eerste serie van drie avonden 
werd door de ouders zeer op prijs gesteld. Als vervolg hier-
op is een avond georganiseerd waarbij het gehele gezins-
netwerk welkom was zoals buren en familie. Ook zijn er 
gezinsbijeenkomsten georganiseerd waarbij behalve de 
ouders ook broertjes en zusjes van het kind met het 
gehoorverlies aanwezig waren.

Speciale peutergroep
In Alkmaar, Haarlem en Amsterdam bestaan, evenals 

elders in het land, speciale peutergroepen voor dove en 
slechthorende kinderen van anderhalf tot ongeveer drie jaar.

De peutergroepen hebben een tweetalig aanbod, de 

slechthorende peuterleidster gebruikt de Nederlandse 
Gebarentaal, de horende leidster spreekt Nederlands 
ondersteund met gebaren.

Als er meer slechthorende kinderen opgespoord worden 
zal mogelijk een groep gestart worden die gericht is op 
licht tot matig slechthorende kinderen. Het taalaanbod is in 
eerste instantie Nederlands, ondersteund met Gebaren. 

Kinderen krijgen hier extra stimulans voor hun sociale- en 
taalontwikkeling terwijl ouders ook de gelegenheid hebben 
om elkaar te ontmoeten en oudergroepen te formeren.

Organisatie van de zorg
De ervaring leert dat ouders, zeker in het eerste jaar, 

meer behoefte hebben aan begeleiding dan vanuit de regu-
liere fi nanciering van de Audiologische Centra geboden 
kan worden. Voor de begeleiding van de slechthorende 
kinderen uit de neonatale screening wordt daarom een 
AWBZ indicatie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 
aangevraagd. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind 
en vragen die de volgende jaren opkomen wordt een nieuwe 
indicatie aangevraagd of valt een kind onder de gewone 
zorg van het Audiologisch Centrum.

Voordat de neonatale gehoorscreening in Nederland een 
feit was konden alleen gezinnen met ernstig slechthorende 
of dove kinderen gebruik maken van de gezinsbegeleidings-
dienst. Nu geldt dit ook voor gezinnen met minder ernstige 
slechthorende kinderen. Dit betekent dat de gezinsbege-
leidingsdienst te maken krijgt met een veel grotere range 
van gehoorverliezen. Een groot voordeel is dat er een min-
der scherpe scheiding is tussen ‘slechthorend of doof ’, en 
‘wel of geen gezinsbegeleiding’ en dat veel meer ouders 
bediend kunnen worden in de breder opgezette ‘gezinsbe-
geleidingswinkel’.

Contactpersoon: Tinka Kriens: tkriens@nsdsk.nl

Over de auteurs

Tinka Kriens is orthopedagoge en werkzaam als gezins begeleidster bij het Audiologisch Centrum Noord-Holland Noord 

en de SGA

Heleen van der Stege is onderzoeker bij Onderzoek & Ontwikkeling van de NSDSK

Jos Meijs is hoofd van de gezinsbegeleidingsdienst SGA te Amsterdam.

Patrick Brienesse is audioloog bij zowel het AC als de SGA, en daarbij hoofd van het ACHN

Een literatuurlijst kan worden opgevraagd bij de redactie en is te vinden op de websites van Siméa en FENAC.

GEBAREN KUNNEN EEN CONCREET 

HULPMIDDEL ZIJN
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Steeds meer wordt duidelijk dat er kanttekeningen 
gemaakt moeten worden bij het alom heersende optimisme 
dat door vroegtijdige opsporing van allerlei ontwikkelings-
problemen en het vroeg in kunnen zetten van een behandel-
strategie, kinderen volledig geremedieerd kunnen worden.

De beïnvloedbaarheid van de vroegkinderlijke ontwik-
keling kent ook grenzen. Natuurlijk zijn jonge kinderen 
gebaat bij stimulans uit de omgeving: blijft die achterwege, 
dan komt ontwikkeling eenvoudig niet op gang De vroeg-
kinderlijke ontwikkeling is echter ook voor een groot 
gedeelte een ontpoppingsproces, waarbij de rijping van het 
centrale en perifere zenuwstelsel een belangrijke rol speelt. 
De vroegkinderlijke ontwikkeling kent daarom algemene 
patronen en persoonlijke accenten. De algemene patronen 
hebben te maken met biologie (rijping, aanleg en tempera-
ment). De persoonlijke accenten met opvoeding en karak-
ter. Door de combinatie van rijping, aanleg, temperament, 
opvoeding en karakter kent de vroegkinderlijke ontwikke-
ling een grote variabiliteit (Brouwer, 2006, van Geert 2006). 

Die variabiliteit is er tussen kinderen met in principe 
dezelfde ontplooiingsmogelijkheden. Daarnaast is er de 
variabiliteit tussen kinderen met verschillende ontplooi-
ingsmogelijkheden.

Om een voorbeeld te geven van de taalontwikkeling.

Dezelfde ontplooiingsmogelijkheden
Wanneer een kind de aanleg heeft om de taal goed te 

leren, hoeft het niet zo te zijn dat het op vierjarige leeftijd 
al foutloos spreekt. Goed verstaanbaar spreken ontwikkelt 
zich tussen drie en zes jaar. Dit is bijvoorbeeld uitgedrukt 
in de Groninger Diagnostische Spreeknormen (GDS) 
(Goorhuis-Brouwer, 2005), zie tabel 1.

De GDS laat zien dat er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen taalontwikkeling, uitgedrukt in uitingslengte en 
spraakontwikkeling, uitgedrukt in verstaanbaarheid.

Dit heeft te maken met het feit dat het tempo waarin 
door kinderen klanken en klankverbindingen goed worden 
uitgesproken sterk kunnen verschillen. Vaak hangt dit samen 
met het tempo waarin de motoriek zich ontwikkelt. 
Kinderen met een wat tragere motorische ontwikkeling zijn 
vaak ook wat later met een goed uitgestempelde uitspraak 
dan kinderen met een vlotte motorische ontwikkeling.

Verschillende ontplooiingsmogelijkheden
Kinderen die een zwakke aanleg hebben om de taal te 

leren, bijvoorbeeld op basis van een congenitaal bepaald 
zwak taalleervermogen, of op basis van een cognitieve 
beperking zullen zich niet langs de lijnen van de GDS ont-

Grenzen aan ontwikkelingsmo

De effecten van taaltherapie zijn niet voor alle kinderen even groot. Voor ongeveer 30%-40% van de kinderen is verbetering 
te verwachten. Dit betekent dat ook veel kinderen blijvende taalproblemen hebben. Positieve effecten van taaltherapie 
worden hoofdzakelijk bereikt voor het zesde jaar. Belangwekkend is in dit verband het recent gepubliceerde eindrapport van 
het Erasmus MC en de NSDSK over de effecten van vroegtijdige onderkenning van taalontwikkelingsstoornissen.
Sieneke Goorhuis geeft haar visie op de consequenties voor het cluster 2 onderwijs. Zij betoogt dat voor peuters en 
kleuters de nadruk zal moeten liggen op het remediëren van de taalproblemen en voor midden- en bovenbouwleerlingen op 
de omgangsredzaamheid.

PROF.DR. SIENEKE GOORHUIS-BROUWER

Het belang van cluster 2 onderwijs voor kinderen met ESM; 

op zoek naar een eigen identiteit

Tabel 1. Groninger Diagnostische Spreeknormen (GDS).
Uitingen Leeftijd
Brabbelen < 9 maanden
Jargon 9 - 12 maanden
Brabbelen met af en toe een herkenbaar woord 12 - 18 maanden
Enkele woordjes, éénwoorduitingen 18 - 24 maanden
Twee-woorduitingen 2;0-2;6 jaar
Twee-en drie-woorduitingen 2;6-3;0 jaar
Drie tot vijfwoorduitingen; Verstaanbaarheid ongeveer 50% 4;6-5;6 jaar
Enkelvoudige zinnetjes, géén goede woordvolgorde; Verstaanbaarheid ongeveer 75% 3;6-4;6 jaar
Enkelvoudige zinnetjes, goede woordvolgorde; Verstaanbaarheid ruim 75% 3;0-3;6 jaar
Grammaticaal juiste zinnen, ook samengesteld; Goed verstaanbaar. > 5;6 jaar
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wikkelen. Voor hen is vaak extra taalstimulans nodig.
Soms zullen ze hierop goed reageren, soms ook niet. 

In dat laatste geval zullen we moeten accepteren dat de 
taalontwikkeling onvoldoende tot zwak blijft.

De aanleg om iets te leren kan sterk verschillend zijn. 
We onderscheiden (ver)bovengemiddeld, gemiddeld en 
(ver) benedengemiddeld functionerende kinderen.

Interventie
Binnen het cluster 2 onderwijs zullen veelal kinderen 

binnenkomen met een aangeboren zwak taalleervermogen. 
Met extra taalstimulans en een toegesneden didactisch 
klimaat hopen we ze zoveel taal bij te kunnen leren dat ze 
(weer) in het reguliere basisonderwijs kunnen gaan functi-
oneren.

Wat zijn echter de effecten van die taalstimulans?
Wanneer we de effecten van gerichte taaltherapie op de 

taalontwikkeling bij kinderen met taalstoornissen/taal-
problemen nader beschouwen, krijgen we een beeld dat 
aanleiding geeft tot bescheidenheid.

Bishop & Edmundson (1987) analyseerden de taalpresta-
ties van 87 kinderen met taalproblemen op de leeftijd van 
4, 4;6 en 5;6 jaar met behulp van taaltesten, zie tabel 4. 
Alle kinderen kregen een of andere vorm van taaltherapie.

Bij 44 % van normaal intelligente kinderen verbeterde 
het taalfunctioneren tot een niveau passend bij de ontwik-
kelingsleeftijd. Bij de groep kinderen, waarbij ook de niet-
verbale intelligentie zwak was, betrof dit slechts 11 %.

In een vervolgstudie (Stothard e.a. 1989) werd aange-
toond dat de kinderen die op 5;6 jarige leeftijd nog een 
taalstoornis hadden, op 15-16 jarige leeftijd signifi cante 
problemen hadden met alle aspecten van gesproken en 
geschreven taal.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat, wil taaltherapie 
effect hebben het vroeg moet plaats vinden, maar dat zeker 
niet alle kinderen kunnen ‘genezen’.

Glogowska e.a. (2000) analyseerden in een gerandomi-
seerde studie de vorderingen van 159 peuters (jonger dan 

3;6 jaar) met een taalachterstand. De kinderen kregen òf 
logopedie òf er werd een “watchful waiting” strategie 
gevolgd. In deze laatste groep kregen 
de ouders wel taalstimuleringsadviezen.

Na 12 maanden had 70% van de 
kinderen nog taalproblemen. Er waren 
geen signifi cante verschillen tussen de 
twee groepen wat betreft verbetering in 
de taalprestaties: 30% verbeterde hetzij 
op taalstimulering, hetzij door af te wachten.
Knijff (2003) volgde 101 kinderen tussen 2 en 5 jaar met 
taalproblemen gedurende een jaar. Vrijwel alle kinderen 
kregen therapie, waarvan bij 67 kinderen logopedie en bij 
de andere kinderen een medische behandeling of een 
schoolkeuze advies. Van de 101 kinderen verbeterden er 
36 (36%). Een verbetering werd gedefi nieerd als een 
toename van tenminste 15 punten op een 
gestandaardiseerde taaltest (Reynell test voor taalbegrip en/
of de Schlichting test voor taalproductie), hetgeen een 
verbetering van 1 SD betekent. Uitgesplitst naar 
verschillende vormen van therapie varieerde de verbetering 
van 28% – 44%, zie tabel 5.

Een NIVEL rapport (Leemrijse e.a., 2004) noemt op 
basis van een analyse van 21 effectstudies met betrekking 
tot taalinterventies bij kinderen met een taal/leerachter-
stand een verbetering bij 35% van de kinderen.

Een recent door mij uitgevoerd statusonderzoek bij 
43 kinderen, waarvan de ouders zéér tevreden waren over 
de taalvorderingen van hun kind, toonde aan dat 13 van de 
43 kinderen (30%) ook daadwerkelijk een sprong hadden 
gemaakt in de taalontwikkeling (1 SD), de anderen waren 
stabiel gebleven in hun taalscores.

mogelijkheden

WIL TAALTHERAPIE EFFECT 

HEBBEN, DAN MOET ZE 

VROEG PLAATSVINDEN

Tabel 2. Effecten van taaltherapie volgens Bishop& Edmundson, 1987 (n=87)
Soort taalprobleem op  Percentage kinderen dat
vierjarige leeftijd  op 5 jarige leeftijd was verbeterd
Geïsoleerd taalprobleem 44%
Samen met zwakke cognitie 11%

Tabel 3. Percentage kinderen dat in één jaar signifi cant verbeterde in 

taalprestaties.
Vorm van therapie  Verbetering
Logopedie n = 32 9/32 28%
Medische behandeling n = 9 4/ 9 44%
Ontwikkelingsbegeleiding n = 1 0
Combinaties n = 43 (+35 logopedie) 17/43 40%
Expectatief n = 16 6/16 37%
Totaal n = 101 36/101 36%
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op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Hierdoor 
kunnen gedragsproblemen worden voorkomen en kunnen 
de kinderen zich een plaats in de maatschappij verwerven 
(Coster, 2001).

Perspectief voor het cluster 2 onderwijs
Het cluster 2 onderwijs zal, net als de andere school typen, 

een duidelijk product neer moeten leggen.
Voor jonge kinderen kan dat nog gezocht worden in de 

specifi ek toegesneden taalstimulans, waarbij ook gebruik 
ge maakt kan worden van ondersteunende gebaren. Bij 
peuters en kleuters kan gebruik gemaakt worden van 
Totale Communicatie.

 “Totale communicatie is het gebruik van alle middelen die aange-
wend kunnen worden om de communicatie met het kind tot stand 
te brengen, te handhaven en te optimaliseren Onder deze hulp-
middelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vinger-
spellen, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, 
pictogrammen en lezen” (Gerritsen & Wijkamp, 2004).
Het product dat voor peuters en kleuters geleverd kan 

worden zou als volgt omschreven kunnen worden: Het (zo 
mogelijk) remediëren van de taalproblemen

Dit kan gebeuren door in een accepterend sociaal-emoti-
oneel klimaat, in een goede didactische setting, via totale 
communicatie, te werken aan de opbouw van het spraak- en 
taalsysteem.

Het beleid is er dan op gericht om het kind goed te 
leren spreken, zich goed te leren uitdrukken (“doen”), om 
van daaruit de denkontwikkeling te stimuleren (“denken”), 
om vervolgens op die basis in de wereld te durven functio-
neren (“durven”). Een leerweg van doen, naar denken, naar 
durven.

Hoe kan het toch dat in de dagelijkse praktijk vaak zo 
positief wordt gedaan over het effect van taalstimulerings-
programma’s of taaltherapie? Vergeten we dat een kind 
ouder wordt en dat de vaardigheden ten aanzien fonologie, 
de semantiek, de syntaxis, de morfologie, de metalinguïs-
tiek als ook van de pragmatiek alleen al door de leeftijd 
toenemen?, zie fi guur 1 (Goorhuis & Schaerlaekens, 2000).

Figuur 1. Taalontwikkeling

Uit de verschillende onderzoeken valt af te leiden dat bij 
kinderen met taalproblemen relatief veel kinderen, ondanks 
begeleiding, stabiel blijven in hun taalprestaties. Een kleine 
groep kinderen, 30 – 40% kan verbeteren. Bovendien wordt 
duidelijk dat na de leeftijd van ongeveer 6 jaar nog aanwe-
zige taalproblemen blijvend zullen zijn (Stothard e.a. 1989).

Dit betekent dat het signaleren en diagnosticeren van 
taalachterstanden bij jonge kinderen van groot belang is. 
Taal wordt geleerd in de eerste jaren van het leven en de 
geleerde taal wordt neuroanatomisch verankerd op de hersen-
schors in een mentale taalatlas (Goorhuis & Schaerlaekens, 
2000).Tijdige screening en diagnostiek kunnen ertoe bij-
dragen dat taalstimulering of taaltherapie ruim vóór het 
zesde jaar wordt ingezet.

Omdat slechts een klein deel van de kinderen door extra 
aandacht of therapie vooruit zal gaan, moeten de vorderingen 
geëvalueerd worden. Bij kinderen die niet of weinig voor-
uitgaan, kan beter zo snel mogelijk omgezien worden naar 
aangepast onderwijs (cluster 2), waar de kinderen geaccep-
teerd worden ten aanzien van taalprestaties en waar de 
didactiek, naast toegesneden taalstimulans, vooral gericht is 

VHZARTIKELEN

16 VHZ APRIL 2006

HET CLUSTER 2 ONDERWIJS ZAL EEN DUIDELIJK 

PRODUCT MOETEN NEERLEGGEN
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Bij midden- en bovenbouwleerlingen zal men vaak van 
een blijvend spraaktaalprobleem uit moeten gaan en zal het 
doel niet zozeer zijn om het kind tot leeftijdsadequaat taal-
gebruik te krijgen, als wel het kind, ondanks zijn taalhandi-
cap, vaardigheden te leren die bij kunnen dragen aan de 
maatschappelijke ontplooiing. Ondanks de taalhandicap 
moet het kind zich leren handhaven in de sociale omge-
ving, het kind moet blijven durven. Daarom geldt voor 
oudere kinderen een leerweg van durven, naar denken en 
doen.

Het product dat voor de midden- en bovenbouwleerlin-
gen geleverd kan worden zou als volgt omschreven kunnen 
worden: Omgangsredzaamheid.

Onder omgangsredzaamheid valt o.a.:
•  kunnen aangeven van gemoedstoestanden
•  kunnen omgaan met persoonlijk welbevinden en niet-

welbevinden
• kunnen afwegen van belangen
• kunnen omgaan met confl icten
• kennis hebben van omgangsregels
• zelfpresentatie.

Al deze vaardigheden kennen verbale en niet-verbale 
ontwikkelingsmogelijkheden (toneel, dramatische expressie, 
muziek, mime enz.)

GRENZEN AAN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

Vanuit het zelfvertrouwen dat op basis van deze vaardig-
heden kan worden opgebouwd, kan ook de noodzakelijke 
leerstof die het kind nog onder de knie moet krijgen wor-
den aangeboden en geleerd. Een belangrijke voorwaarde 
om met de kinderen aan het werk te kunnen, is dat aange-
sloten wordt bij de ervaringswereld van het kind en dat, in 
kleine groepjes de leerkracht aanschouwelijk onderwijs 
geeft.

Wanneer bij oudere ESM kinderen de leerstof of de taal-
trainingsprogramma’s centraal blijven staan kan het kind 
nog slechts negatieve ervaringen opdoen. Blijven oefenen 
op taalmethoden die toch niet begrepen worden werkt 
averechts. Blijven ervaren dat je niet goed kan praten werkt 
averechts en blijven ervaren dat de wereld ongestructureerd 
is omdat je die onvoldoende in taal kunt uitdrukken werkt 
ook averechts.

Centraal in het onderwijsprogramma staat het kind met 
de taalhandicap dat, door specifi ek toegesneden zorg, zich 
sociaal-emotioneel toch kan redden en van daaruit in staat 
is om ook nog schoolse kennis te verwerven. Speciaal ook 
de sterke ontwikkelingskanten van het kind dienen gesti-
muleerd te worden.

Samenvatting

De effecten van taaltherapie zijn niet voor alle kinderen even groot. Voor onge-

veer 30%-40% van de kinderen is verbetering te verwachten. Dit betekent dat 

ook veel kinderen blijvende taalproblemen hebben. Positieve effecten van taal-

therapie worden hoofdzakelijk bereikt voor het zesde jaar.

Voor het cluster 2 onderwijs heeft dit consequenties. Voor peuters en kleuters 

zal de nadruk moeten liggen op het remediëren van de taalproblemen, voor 

midden- en bovenbouwleerlingen op de omgangsredzaamheid.

Een literatuurlijst kan worden opgevraagd bij de redactie en is te vinden op de websites van Siméa en FENAC.

Auteursinfo

Prof. Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer is bijzonder hoogleraar spraak- en taalpathologie bij kinderen en werkzaam bij de 

afdeling KNO van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG)

Correspondentieadres:

Academisch Ziekenhuis Groningen

Afdelingen KNO en MTA

Postbus 30001

9700 RB Groningen

E-mail: s.m.goorhuis.brouwer@kno.azg.nl

BLIJVEN ERVAREN DAT JE NIET GOED 

KAN PRATEN WERKT AVERECHTS
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Werkpad.nl

De nieuwe website werkpad.nl gaat over werk en is 
speciaal voor mensen met hoor-, spraak- of taalpro-
blemen en/of een autisme spectrum stoornis. Hier 
vinden ze informatie over werk zoeken, vinden en 
behouden. De site is een initiatief van Bureau Arbeid 
en Fama/Arbeidscentrum Viataal. Bijzonder is dat 

de site zowel in Nederlandse 
Gebarentaal, Nederlands onder-
steund met Gebaren als in spraak-
afzien te bekijken is.

www.werkpad.nl

De Spreekhoorn Tilburg

Op woensdag 15 februari heeft 
burgemeester Vreeman de nieuwe 
school voor Speciaal Onderwijs 
De Spreekhoorn Tilburg 
geopend. Dat gebeurde in aan-
wezigheid van o.a de leerlingen, 
ouders, personeel en buurtge-
noten. Het betreft een neven-
vestiging van De Spreekhoorn 
te Breda, een school voor 
kinderen met een auditieve 
en/of communicatieve beper-
king. De Spreekhoorn Tilburg 
is gevestigd in de voormalige 
Frater van Gemertschool aan de 
Visitandinenstraat en biedt plaats 
aan 143 leerlingen verdeeld over 
11 groepen. Het schoolgebouw 
is prachtig gerenoveerd en gemo-
derniseerd en sinds 9 januari 
2006 in gebruik.
De Spreekhoorn werkt nauw 
samen met de gespecialiseerde zor-
ginstellingen Viataal, de Kubus te 
Breda, St. Marie te Eindhoven en 
het Audiologisch Centrum Tilburg. 
Zij verzorgen o.a. speltherapie, 
gezinsbegeleiding, fysio  therapie, 
vroegbehandeling, naschoolse dag-
behandeling, audiometrische, logo-
pedische en psychodiagnostische 
onderzoeken.
Directeur Han Alferink: “Een 
onderzoek door de school heeft 
uitgewezen dat de 67 Tilburgse 
kinderen nu gemiddeld per week 
maar liefst 5 uur en 20 minuten 
minder in de taxi of bus hoeven 
te zitten. Dat scheelt dus per dag 
ruim 1 uur méér tijd voor slapen 
en spelen!”

Op 15 maart werd de eerste tweetalige taalmethode voor dove leerlingen van groepen 3 en 4 
gepresenteerd. Taal op Maat. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan beleidsmedewerker 
C.A. Vreeburg van het ministerie van OC&W. In zijn dankwoord bracht hij goed nieuws: de 
komende jaren stelt het ministerie extra fi nanciën ter beschikking zodat ook voor dove leerlin-
gen uit de groepen 5 t/m 8 speciaal lesmateriaal ontwikkeld kan worden.

Met deze nieuwe fi nanciering van OC&W wordt in de 
komende jaren de methode uitgebreid. Eind 2008 zal voor 
het gehele basisonderwijs aan dove en ernstig slechthorende 
leerlingen dan een tweetalige taalmethode met doorlo-
pende leerlijnen beschikbaar zijn. Dit mag een mijlpaal in de 
geschiedenis van 
het dovenonder-
wijs heten.
Het project wordt 
aangestuurd door 
de werkgroep 
Sprong Vooruit 
waarin deskun-
digen zitten uit 
het onderwijs aan 

dove en ernstig slechthorende kinderen. Het eigen-
lijke ontwikkelwerk wordt uitgevoerd door dove en 
horende medewerkers uit het dovenonderwijs en 
twee educatief schrijvers.

Informatie:

Werkgroep Sprong Vooruit, 073-558827
m.lips@viataal.nl of www.sprongvooruit.nl

Sprong Vooruit ook aan de slag voor dove leerlingen groep 5 t/m 8

16 APRIL 2006 ‘NOG EEN KEER’
 Voorstelling van ‘De Band Krijgt 
Kinderen’ met gebarentolk Belinda
Dolman, voor kinderen vanaf 4 jaar
Plaats: De Krakeling in Amsterdam
Ook nog op zondag 23 april in de 
Schouwburg in Tilburg en op 14 mei  
in de Rotterdamse Schouwburg.
Info: www.debandkrijgtkinderen.nl
20-21 APRIL 2006 SAMEN WERKEN 
OF SAMENWERKEN
Jaarlijks congres van Siméa
Plaats: Congreshotel de Werelt, Lunteren
Info: www.simea.nl
21 APRIL 2006 LEZING CORRIE 
TIJSSELING
Corrie Tijsseling (pedagoog) geeft een 
lezing n.a.v. haar boek “Anders doof zijn”. 
Hoe beleven dove mensen de wereld en 
hoe werkt hun taal?
Plaats: Clubhuis vv De Weide, Elbe 1, 
Hoogeveen
Tijd: 20.00 uur
12 MEI 2006 TAAL-LEZEN-SPECIAAL:
‘Met mij kun je lezen en schrijven’
Deze conferentie stelt de dagelijkse 
 begeleiding van leerlingen met lees- en 
schrijfproblemen en dyslexie centraal
Organisatie: Seminarium voor Ortho-
pedagogiek
Plaats: de Reehorst, Ede
Informatie en inschrijving: http://svo.feo.
hvu.nl of 030 - 2547341
16-17 JUNI 2006 FESTIVAL MUNDIAL
In de editie 2006 worden weer festival-
activiteiten georganiseerd die voor doven 
en slechthorenden toegankelijk en aan-
trekkelijk zijn.
Plaats: Tilburg
Meer informatie op www.festivalmundial.nl

AGENDA
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Marktplaats
Vanaf deze plek is neutraliteit, terug-
houdendheid, objectiviteit of meningloos-
heid geen vereiste. Stukjesschrijvers in 
rubrieken als deze staat het vrij de pen 
naar believen te hanteren. Uw columnist 
breekt in dit nummer met wat neigde uit te 
groeien tot een vaste gewoonte. Hij diende 
een zelfopgelegde taak. In alle voorgaande 
Van Horen Zeggens –sinds de uiterlijke 
gedaantewisseling- meed deze schrijver 
het om zichzelf neer te zetten in de eerste 
persoon. Als zelftest dus. De eerstvolgende 
zin maakt er een noodzakelijk einde aan. 
Ik ben namelijk onder de indruk. Zeer zelfs. 
Van een boek.

Corrie Tijsseling schreef het. Over doven. 
Over doof zijn. Een nieuw perspectief op 
doof zijn. Fascinerend voor wie de dove ‘lief’ 
is. Onontbeerlijke kost voor wie dan geen 
genoegen neemt met oppervlakkig heid. 
Een absolute aanrader ook voor ieder die 
zich beroepsmatig op het terrein van doven 
begeeft. Tijsseling breekt een lans voor 
de dove, slaat met kracht en overtuiging 
inmiddels achterhaalde beelden over doven 
en doofheid aan diggelen.

De auteur van ‘Anders doof zijn’ tilt de 
dove op. Zij permitteert zich in taalkundige 
zin nogal wat. Net als in de verwante 
Duitse taal hanteert zij de hoofdletter 
voor het zelfstandige woord en zowaar (in 
strijd met taalregels) bijvoeglijke woord. 
Als eerbetoon aan een minderheid, als 
het voetstuk dat nog ontbrak? Tijsseling 
verklaart die keuze van haar taalgebruik 
niet. Zij laat de inhoud spreken. Vraagt 
om antwoorden en antwoordt op vragen. 
Zuiver, én ze verantwoordt.

Wat moet ik ermee? Het kán toch niet zo 
zijn dat ik vanaf hier ordinair reclame ga 
zitten maken voor een boek. Voor welk boek 
dan ook. Dat dient voorbehouden te zijn 
aan een recensent. Ik ga er ook niet aan 
beginnen, aan boekpromotie. Heb trouwens 
wel wat anders te doen. Gewoon aan het 
werk. Om als hórende jonge dove mensen 
te onderwijzen. Een beroep dat dagelijks 
nog fascineert. Zoals ook een boek dat kan.

Willem Geurts

WILLEM GEURTS

COLUMN
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Met een landelijke campagne op de dag van de logopedie (6 maart) heeft de beroepsvereniging 
van logopedisten (NVLF) samen met de Vakgroep Logopedie van GGD-Nederland de aandacht 
gevestigd op de (preventie van) taalontwikkeling.
Bij de campagne zijn consultatiebureaus en logopedisten actief betrokken, onder andere met 
voorlichting over de taalontwikkeling via het verspreiden van informatie op posters en in folders.

In dat kader heeft de NVLF een website gelanceerd 
onder de titel ‘Kind en taal’. Op de website vinden 
ouders informatie over de taalontwikkeling van hun 
kinderen, manieren om te testen of deze ontwikkeling 
normaal verloopt en informatie over instanties waar 
men zich kan melden in geval van problemen. Ook is 
er een overzicht van boeken en websites die helpen de 
taalontwik-
keling te 
stimuleren.

Website Kind en taal: http://www.kindentaal.nl

Master Special Educational Needs bij het 
Seminarium voor Orthopedagogiek

Sinds januari zijn de Opleidingen Speciaal Onderwijs 
van de Hogeschool Utrecht geaccrediteerd tot HBO 
Mastersopleidingen Special Educational Needs. Dit 
is een bevestiging van de noodzaak om kinderen met 
een speciale onderwijsbehoefte nog beter te begelei-
den en leerkrachten op dit niveau toe te rusten.
De opleidingen Master Auditief Gehandicapten in 
deeltijd en Master Communicatief Gehandicapten 
in deeltijd zijn van bijzondere betekenis wanneer u 
werkzaam bent in het speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs of bij een REC en leerlingen begeleidt 
met een communicatieve of een auditieve hulpvraag. 
Tijdens de opleiding verdiept en verbreedt u de kennis 
en vaardigheden die u nodig hebt bij de begeleiding 
van kinderen en jongeren met communicatieproble-
men of een auditief probleem. Er is aandacht voor 
problemen in opvoedings- en onderwijssituaties. In 
principe duren alle deeltijd varianten twee jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secre-
tariaat via 030 2547378 of info@seminarium.nl. Kijk ook 
op www.seminarium.nl Rectifi catie

In de column van de vorige VHZ is de 
laatste regel weggevallen. De column 
hoorde te worden afgesloten met: 
“Gehaald, in 326 woorden, inclusief 
titel.”

Kind en taal

Leef! en Guernsey met 
ondertitels op DVD

A-fi lm gaat Nederlands gespro-
ken fi lms op DVD Nederlands 
ondertitelen. Het samenwerkings-
verband van doven en slechtho-
renden SOAP! heeft hier bij de 
distributeur op aangedrongen. 
De eerste DVD’s die A-fi lm heeft 
voorzien van Nederlandse onder-
titels zijn Leef! en Guernsey. 
Deze fi lms zijn respectievelijk op 
23 en 29 maart uitgekomen.
A-fi lm is hiermee de eerste 
distributeur die DVD’s van 
Nederlandse speelfi lms voorziet 
van ondertiteling voor doven en 
slechthorenden. A-fi lm hoopt 
met dit initiatief te beantwoorden 
aan de behoefte van bijna 1 mil-
joen auditief gehandicapten.
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TIJDSCHRIFTEN
Journal of Speech, Language and 
Hearing Research, Vol. 48, 4, 
augustus 2005
Bruce Tomblin en zijn collega’s van 
de Universiteit van Iowa doen in hun 
artikel “The effect of age and cochlear 
implant initial stimulation on expres-
sive language growth in infants and 
toddlers”, verslag van een onderzoek, 
waarin ze de toename van expressieve 
taalvaardigheid hebben onderzocht in 

kinderen die jong in hun leven een cochleaire implant gekregen heb-
ben. De onderzoeksgroep bestond uit 29 kinderen die een implantaat 
kregen tussen de leeftijd van 10 en 40 maanden. De expressieve taal-
ontwikkeling van deze kinderen werd via het herhaaldelijk afnemen 
van de Minnesota Child Development Inventory en de Preschool 
Language Skale onderzocht. Vroegtijdige implantatie had een gunstig 
effect op de groei van de taalproductie. Deze groei bleek groter te 
zijn als kinderen op jongere leeftijd geïmplanteerd werden. De totale 
variatie aan individuele verschillen in taalproductiegroei werd voor 
14.6% verklaard uit de leeftijd waarop het kind geïmplanteerd werd.
“Roles of initiation and responsiveness in access and participation for 
children with specifi c language impairment” is de titel van het artikel 

van Colleen Liiva and Patricia Cleave van Dalhousie University in 
Halifax, Canada. Zij onderzochten het vermogen van 10 kinderen 
met een specifi eke taalstoornis en 13 zich normaal ontwikkelende 
kinderen om te participeren in interactie met twee onbekende 
leeftijdsgenootjes. Alle onderzochte kinderen probeerden in eerste 
instantie contact te leggen door zelf het initiatief te nemen dan wel 
door op een vraag of een uitnodiging van een leeftijdsgenootje in te 
gaan. Kinderen met een specifi eke taalstoornis hebben echter meer 
tijd nodig om interactie met andere kinderen op gang te brengen. Als 
de interactie eenmaal gestart is dan blijken kinderen met specifi eke 
taalstoornissen signifi cant minder door leeftijdsgenootjes bij interactie 
en spel betrokken te worden. Als gevolg hiervan participeren kinde-
ren met een specifi eke taalstoornis minder in groepsspel en houden 
zich meer bezig met individueel spel of met toekijken. Er blijkt een 
negatieve samenhang te bestaan tussen de taalvaardigheid van kinde-
ren en de tijd die kinderen nodig hebben om contact te leggen met 
andere kinderen. Taalproductie is positief gerelateerd aan zowel het 
aantal uitingen van kinderen als het aantal uitingen dat door gespreks-
partners tot hen gericht wordt. De verschillen in taalbegrip hangen 
slechts ten dele samen met de tijd die nodig is voor contactname en 
blijken niet gerelateerd te zijn aan het vermogen van kinderen om in 
interacties te participeren.

In Stem-, Spraak- en Taalpathologie, van december 2005 schrij-
ven Van Agt e.a. over de kwaliteit van leven van 3-jarige kinderen met 
een taalontwikkelingsprobleem in vergelijking tot kinderen zonder 
een taalontwikkelingsprobleem. Uit het onderzoek blijkt dat proble-
men in de taalontwikkeling ook problemen geven in communicatie 
en sociaal functioneren. Een verschil in gedrag zoals driftigheid of 
koppigheid werd niet aangetoond. De ongunstige effecten op het 
sociale leven van kinderen kunnen ernstige gevolgen hebben voor 
hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, hun welbevinden 
en kunnen leiden tot gedragsproblemen en leerproblemen op school. 
In hoeverre de problemen in communicatie en sociaal functioneren 
voorspellers zijn voor problemen op latere leeftijd is niet onderzocht. 

De resultaten bevestigen het belang van moni-
toring van de taalontwikkeling met het oog op 
de mogelijke gevolgen bij kinderen.
In hetzelfde nummer berichten Gulpen en 
Maassen over onderzoek naar aanwijzingen 
voor een vroegtijdig onderkennen van dyslexie 
zodat negatieve gevolgen in de basisschoolpe-
riode kunnen worden voorkomen. Bij twee 
groepen kinderen van 41 maanden met en 
zonder een genetisch risico op dyslexie kwa-
men geen signifi cante verschillen in de fono-

logische en/of spraakmotorische vaardigheden naar voren waaruit op 
deze leeftijd voorspellers voor dyslexie afgeleid kunnen worden. De 
onderzoekers melden als interessante tendens dat de controlekinde-
ren in de nazegtaak werden geholpen door de lexicale status van een 
item, meer dan de risicokinderen.

Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek van 
februari 2006 staat in het teken van Mytyl- en 
Tyltylonderwijs. Enthoven en Van der Wolf schrijven 
over de veerkracht van jongeren met een licha-
melijke handicap. In tegenstelling tot het defi -
citmodel waarin het tekort centraal staat, ligt in 
dit artikel de nadruk op de kracht van kinderen 
met een handicap. Nakken beschrijft ontstaan en 
toekomst van de Mytylscholen als REC’s met 

cluster-3 scholen en gaat in op aspecten die bevorderend dan wel 
remmend werken op inclusie van leerlingen met motorische beper-
kingen.

In  Jeugd in School en Wereld van januari 2006 
geeft Stoeldraijer een overzicht van 6 methodes voor 
begrijpend lezen vanuit de optiek ‘omgaan met 
verschillen’. Per methode is aangegeven hoeveel 
tijd ervoor ingeroosterd moet worden, of toetsbare 
leesdoelen voor alle leerlingen, inclusief de zwakke 
leerlingen, worden gegeven en hoe zelfstandig wer-
ken onderdeel uitmaakt van de methode. Manders 
beschrijft Bodem.nu!, waarin leerlingen het geleerde koppelen aan 
eigen ervaringen als ze de bodem in de buurt van de school onder-
zoeken. De bodem kan eindeloos worden onderzocht, het materiaal 
is op en onder elke school aanwezig. Bodem.nu is gebaseerd op het 
didactisch principe ‘verhalend ontwerpen’, afkomstig uit Schotland. 
Kinderen worden aangemoedigd om zelf te bedenken hoe ze een 
antwoord op hun vraag kunnen vinden. Meer op www.bodem.nu.
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De DBC trein dendert voort en inmiddels 
hebben de audiologische centra gezamenlijk 
een goede analyse gemaakt van de nieuwe 
productstructuur. De uitkomsten zijn hoopvol. 
Er moet nog behoorlijk wat gebeuren voordat 
we op 1 januari 2007 met de zogenaamde 
audiologische producten kunnen starten, maar 
de beweging is vooruit en dat is bemoedigend. 
Er zal nog een aantal principiële knopen moe-
ten worden doorgehakt. Daar hebben we van-
uit de FENAC niet volledig grip op. Met 
argumentatie omkleed wordt tot vervelens toe 
de ‘eigenwijze’ visie van de audiologische cen-
tra uitgedragen: een eenvoudige productstruc-
tuur, prijzen die passen bij de producten, pro-
ducten die plaatselijk andere prijzen kunnen 
hebben door lokale kostenverschillen. Niet 
altijd worden de argumenten ‘begrepen’ laat 
staan omarmd door partijen die voor ons van 
belang zijn. Er zal de komende maanden veel 
energie gestoken worden in het traject binnen 
de FENAC en ook door de FENAC naar bui-
ten toe.
Bij het verschijnen van dit nummer is de 
ledenvergadering van de FENAC in april mis-
schien net geweest. De FENAC sluit met 
gezonde jaarcijfers 2005 af. De ambities zijn 
scherper gezet. Voor 2006 zijn de prioriteiten 
helder: de verdere uitwerking van het FENAC 
kwaliteitslabel; de uitrol van één uniform ICT-
systeem voor alle AC’s na de eerste piloterva-
ringen in Tilburg en Den Haag; de ontwikke-
ling van de nieuwe productstructuur. 
Daarnaast is in het branchebeleidskader voor 
de komende 5 jaar aandacht gevraagd voor de 
verschuivingen in structuren waarin audiolo-
gische centra zich bevinden. Deze bewegingen 
noodzaken een heroriëntatie op de bestuurlij-
ke structuur van de FENAC. Dit moet nog 
voor het najaar leiden tot een nieuw bestuurs-
profi el van de FENAC. Dit lijkt een grote ver-
andering, maar is het per saldo niet. Het 
bestuur is en blijft een afspiegeling van de ver-
eniging. De statuten van de FENAC zijn des-
tijds zo ingericht dat de bestuursstructuur zich 
dynamisch kan aanpassen aan de verenigings-
structuur. De FENAC anticipeert ook in eigen 
structuur op verandering……. 

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 Marjan Bruins
• Eindredactie Frans Mollee
•  Redactie Cora Blad, Coosje Constandse-van Dijk, 
John van Daal, Willem Geurts, Dirk Hoeben, Nini 
Hoiting, Harry Knoors, Peter van Veen 

•  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)

•  Fotografi e Harry 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. of kijk op www.simea.nl.
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Van het bestuur
Wat je ver haalt is lekker?
Sinds Siméa, nu twee jaar geleden, aansluiting 
heeft gezocht bij de uitvoering van de ESF III 
-projecten in het kader van toeleiding naar arbeid, 
zijn er op enkele VSO-scholen activiteiten van 
start gegaan. Het project is inmiddels opgenomen 
in de meerjaren beleidsagenda van de WEC-
Raad, waarvan Siméa medeoprichter was. 
De wens bestond bij beleidsmakers en directies 
van scholen om de Nederlandse situatie eens te 
vergelijken met (betere) mogelijkheden in andere 
landen. De uiteindelijke keuze voor die vergelij-
king viel op de staat New York in de Verenigde 
Staten. Centraal thema: de doorstroming van 
onderwijs naar (betaalde) arbeid. 
Wij hebben daar veel bijzondere praktijken 
gezien met name in het speciaal onderwijs of in 
de speciale zorg. Je leeft in de veronderstelling dat 
de Amerikaanse maatschappij hard en zakelijk 
is. Maar in het onderwijs en de begeleiding van 
jongeren met een beperking tref je vooral accep-
tatie en betrokkenheid aan. Vaak onder slechtere 
omstandigheden dan in Nederland. De ontwikke-
ling van met name het dovenonderwijs (en andere 
zintuiglijke beperkingen) is overigens vergelijkbaar 
met die in Nederland.
In het zorgen voor een goede doorstroom naar 
arbeid zijn de Amerikanen zeker niet verder dan 
wij. Het is wel een bindend gegeven in het cur-
riculum van het onderwijs vanaf de leeftijd van 
circa 15 jaar. Het onderwijs is nadrukkelijk gericht 
om de vaardigheden en kennis te vergaren voor 
de gekozen beroepsrichting. Een frequente en 
hoogst intensieve begeleiding op de (toekom-
stige) werkplek completeert het beeld. Met je 
beperkingen tel je in de Amerikaanse samenle-
ving in ieder geval mee. Er wordt rekening met 
je gehouden. Bovendien ervaar je permanente 
wil om vooral de mogelijkheden van de leerling 
te benutten. Jammer genoeg was er geen echte 
gelegenheid om vormen van inclusief onderwijs 
te bezoeken. Sommige staten in de USA hebben 
daar al vergaande ervaring mee en zijn voor onze 
sector interessant in de lopende discussie over de 
Herijking van de Zorg in het funderend onderwijs.

Theo W.J. van Munnen
voorzitter

Van de voorzitter

ORGANISATIENIEUWS
COLOFON
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ADRESSENLIJST Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen, 
telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van scholen 
en instituten direct door aan de administratie

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  F A 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  acfi nfo@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

O
R

G
AN

IS
AT

IE
S

 A
AN

G
ES

LO
TE

N
 B

IJ
 D

E 
FE

N
AC

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  F A 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
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Auris Dienstverlening Rotterdam is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep.

De Koninklijke Auris Groep biedt onderwijs, begeleiding en zorg op maat aan

kinderen, jongeren en volwassenen met auditieve en/of communicatieve pro-

blemen. De organisatie omvat centra voor onderzoek en advies, scholen voor

(voortgezet) speciaal onderwijs en dienstverlening: ambulante onderwijskun-

dige begeleiding, gezinsbegeleiding en arbeidstoeleiding.

Per direct hebben wij een vacature voor:

A m b u l a n t  b e g e l e i d e r  v o o r  h e t  V O / M B O  m / v
(parttime vanaf 0.6 of fulltime)

De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van leerlingen met een audi-

tieve en/of communicatieve beperking binnen het regulier voortgezet onder-

wijs en het MBO.

W i j  z o e k e n  i e m a n d  d i e :

· ervaring heeft in het werken met dove leerlingen

· als bevoegd leraar ervaring heeft opgedaan in het V(S)O en/of MBO

· bij voorkeur aantoonbare ervaring heeft met coaching

· de opleiding ambulant begeleider heeft afgerond of bereid is deze te volgen

· beschikt over goede contactuele eigenschappen

· beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

· in staat is te werken in teamverband

· een flexibele werkinstelling heeft

· de beschikking heeft over rijbewijs en een auto

W i j  b i e d e n :

· een flexibele organisatie met duidelijke eigen verantwoordelijkheden voor

elke medewerker

· een functie als onderwijskundig ambulant dienstverlener met als hoofdtaak het

begeleiden en ondersteunen van leerlingen – in afstemming met de ouders –

en docenten in het regulier onderwijs

· mogelijkheden tot regelmatige scholing

· salarisschaal 10 volgens de CAO PO

· onkostenvergoeding

W i l t  u  m e e r  i n f o r m a t i e ?

Neemt u dan contact op met de teammanager, Petra Steneker, telefoon (010)

243 67 14 en/of bezoekt u onze site www.auris.nl.

W i l t  u  s o l l i c i t e r e n ?

Schriftelijke sollicitaties met c.v. kunt u vóór 28 april 2006 richten aan: Auris

Dienstverlening, t.a.v. Petra Steneker, Heer Bokelweg 260, 3032 AD Rotterdam

(of per email naar: p.steneker@auris.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

A u r i s  D i e n s t v e r l e n i n g  R o t t e r d a m

A u d i t i e v e  C o m m u n i c a t i e v e  E x p e r t i s e

Auris
K o n i n k l i j k e  A u r i s  G r o e p

Rectifi catie
In de vorige editie van Van Horen Zeggen, nr. 1, is een artikel opgenomen van Trude Schermer en Arie Terpstra: “Wat is NmG en 
waarom gebruik je het”. In dit artikel is ter verheldering een aantal fi guren afgebeeld. Na het proces van vormgeven en drukken bleken 
twee fi guren niet correct weergegeven: in fi guur 3 op bladzijde 11 en fi guur 4 op bladzijde 12 ontbreken een paar elementen waar in 
de tekst nadrukkelijk naar wordt verwezen. Na overleg met de auteurs drukken wij de fi guren hierbij alsnog correct af.
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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 bezoe-

ken: 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 
voorbe houden) 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 brochu-
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