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De zomerse dagen van juni en juli leverden prima leesavonden. 
Laten we hopen dat augustus zorgt voor de juiste Van Horen Zeggen 
leesomgeving. 

In dit nummer geen losbladige sociale kaart. Hoewel ik u die al wel had 
beloofd, was de gegevensverzameling nog niet zodanig afgerond, dat een 
publicatie mogelijk was. De kaart wordt daarom dit jaar met nummer 5 
meegezonden. 

In dit nummer wel twee interessante artikelen: één wetenschappelijk en 
één uit de praktijk.

Van Beijsterveldt e.a. hebben ontdekt dat dove kinderen zich in het 
schrijven anders opstellen dan horende kinderen met problemen in de 
taal. Hoewel er bij het schrijven door dove kinderen wel problemen met 
de grammatica worden geconstateerd, zijn er weinig problemen met de 
verhaallengte en met de zogenaamde evaluatieve functie die specifi ek is 
onderzocht. Ligt dit aan het gebruik van gebaren? Een vervolgonderzoek 
moet dat aantonen.

Franssen en Hoefnagel brengen een praktijkvoorbeeld. Pubers in het 
VSO aan het lezen krijgen is een hele klus. Zij kregen het echter met het 
voorbeeld van het Makkelijk Lezen Plein in Haarlem voor elkaar. 
De A.G. Bellschool in Amsterdam heeft daarom nu een Makkelijk Lezen 
Bieb en stelt ons in de gelegenheid daar kennis mee te maken.

In het kader van de reportage heeft de redactie deze keer het 
symposium van ‘Woord en Gebaar’ bezocht. We doen verslag van de 
kentering die er zeker bij de dove jongeren te zien is in hun opstelling ten 
opzichte van CI. 

Nu er in het najaar verkiezingen worden gehouden, is het vervolg op een 
aantal politieke uitspraken weer onzeker geworden. Op welke manier zal 
de beweging naar Passend Onderwijs voortgang vinden? Twee managers 
uit cluster 2 vertellen in het interview van hun ervaringen in de Verenigde 
Staten en wat zij daar aan ideeën voor Passend Onderwijs hebben 
opgedaan. 

Al met al weer voldoende stof tot nadenken en doen lijkt mij. 

Marjan Bruins
hoofdredacteur

TEN GELEIDE

Foto omslag: Jitske Kraan
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Bij uitgeverij Agiel verscheen onlangs 
het boek ‘Vertellend Leren – Digital 
Storytelling binnen Levend Leren’  van 
Hans Jansen en Renée van der Linde.
Een bijzonder boek, eigentijds ook, want je 
leert er digitale vertellingen maken.
Een Digital Storytelling (digitale vertel-
ling) is een kort verhaal dat wordt verteld in 
digitale beelden, voorzien van (ingesproken) 
teksten, muziek, geluiden en effecten. Het 
verhaal wordt gemaakt met digitale video, 
audio en fotografi e als een verhalend en een 
verbeeldend hulpmiddel in leerprocessen.
In het boek Vertellend Leren wordt geleerd 
hoe je die korte en krachtige verhalen op de 
computer kunt maken, voorzien van beeld 
en geluid.

Het boek werd ten doop gehouden tijdens 
een presentatie Digital Storytelling. De 
aanwezigen kregen een aantal voorbeelden 
te zien van Digitale verhalen en hun ont-
staan. De basis is een verhaal of iets dat je 
wilt vertellen. Die boodschap geef je kracht 
mee door er beelden en geluiden aan te 
verbinden. Zeker als je weinig woorden of 

taal tot je beschikking hebt, kun je door het 
gebruik van deze beeldtaal je verhaal meer 
inhoud en kracht geven. In een tijd waarin 
kinderen leren om razendsnel om te gaan 
met beelden (televisie, internet, videoplayers) 
lijkt het logisch deze middelen te verbinden 
met taal, de boodschap die je wilt brengen. 
Als de digitale vertelling klaar en beschikbaar 
is, kun je er ook weer taal aan verbinden 
omdat je er over praten kunt.

Om Digital Storytelling te kunnen gebrui-
ken is een training vereist. Die wordt 
gegeven bij het Centrum voor Digital 
Storytelling, verbonden aan het Instituut 
Theo Thijssen van de Faculteit Educatie van 
de Hogeschool Utrecht. Het centrum is een 
initiatief van het lectoraat ‘Vernieuwende 
Opleidingsmethodiek en -didactiek’ van 
de Faculteit. Leden van het Centrum voor 
Digital Storytelling verzorgen presentaties, de 
training Digital Storytelling en de opleiding 
tot trainer Digital Storytelling.

Voor meer informatie en het bekijken van 
digitale verhalen van volwassenen en van 
kinderen surft u naar www.digitalstorytelling.
hu.nl.

Hans Jansen en Renée van der Linde, 
Vertellend Leren. Digital Storytelling 
binnen Levend Leren met tekeningen van 
Luus Willems. Uitgeverij Agiel, Utrecht
ISBN 90-77834-19-2.

FRANS MOLLEE

Vertellend leren

Ketensamenwerking in Haarlem
In de vorige Van Horen Zeggen hebben we 
aandacht besteed aan het werken in ketens. 
Op de interessante uitwerkingen in de prak-
tijk die de redactie soms op haar pad vindt, 
willen we u attenderen. Deze keer werd de 
redactie in Haarlem uitgenodigd.

Op 29 juni j.l. werd een samenwerkings-
project gepresenteerd, dat kan rekenen op 
de steun van de gemeente Haarlem. De 
NSDSK (Nederlandse Stichting voor het 
Dove en Slechthorende Kind) is gestart met 
speciale peutergroepen op het terrein van 
de Prof. Van Gilseschool (voor slechthoren-
den en spraaktaalproblemen). Op 29 juni 
werden met name de contacten met betrek-
king tot de peutergroep “de eekhoorn”  
aan de orde gesteld. Naast de NSDSK en 
de Van Gilseschool is het Audiologisch 
Centrum van het VUmc ketenpartner in de 
keten waarin “de eekhoorn” een schakel is. 
Vroegsignalering, diagnostiek, indicatie, zorg 
en onderwijs worden voor deze groep peu-
ters met spraaktaalproblemen op elkaar afge-
stemd. Iedere partner in de keten heeft daarin 
een eigen rol. De gemeente steunt het initia-
tief op grond van de eigen nota jeugdbeleid. 

Het streven van Haarlem is om situaties te 
creëren die het mogelijk maken om kinderen 
in Haarlem zoveel mogelijk kansen te bieden. 
Namens de gemeente werd de samenwerking 
dan ook geprezen ten aanzien van de snelle 
analyse, snelle interventie en multidiscipli-
naire aanpak.

MARJAN BRUINS
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22 dove CVO 
Compasleerlingen halen 
diploma stijldansen
Op een bijzondere gala-avond, 
‘Dancing with our Stars’, behaal-
den 22 leerlingen van de school 
CVO Compas (Viataal) op 19 juni 
in Sint-Michielsgestel het diploma 
Stijldansen. Bij het drukbezochte eve-
nement in zaal ‘De Driesprong’ dans-
ten de scholieren de tango, quickstep, 
jive, cha-cha-cha en, een enkel koppel 
zelfs de Engelse Wals. De voorbe-
reidingen op het ‘afdansen’ hadden 
plaatsgevonden op school. Als onder-
deel van een project, gekozen door de 
Leerlingenraad van CVO Compas.

Spanning op de gezichten van de 
dansers, hun ouders, talrijke familie-
leden, groepsleiders en leraren, pure 
verbazing bij de twee professionele 
dansjuryleden. “Wij hanteren dezelfde 
eisen als bij de dansscholen”, aldus 
het mannelijk jurylid, “alleen het 
maatgevoel kunnen we niet meetel-
len.”  Wat de CVO Compasleerlingen 
lieten zien wás buitengewoon. In 
galakleding uitgedost stonden er 
geen doorsnee-VMBO’ers meer. Het 
waren waarachtige dames en heren 
die helemaal in stijl voldeden aan de 
niet geringe exameneisen.

Galant, charmant, hoffelijk, ze 
waren alle van toepassing op de 
Compasleerlingen op de gedenk-
waardige avond. Bij het afroepen van 
de rugnummers toonden zich allen 
meesters en meesteressen in beheer-

sing. De een wat angstvallig lettend 
op de danspassen, de ander vlot en 
gedurfd. “Ik had nooit verwacht dat 
dove mensen dit zó goed zouden 
kunnen”, verbaasde het vrouwelijke 
jurylid zich in de pauze over het 
gebodene.
Zeker, het diploma was een mooie 
beloning. Maar het echte ‘grote werk’ 
was tevoren al  gedaan. Tijdens de 
wekelijkse dansles. Daarvoor had de 
Leerlingenraad gekozen. Het thema 
‘Dancing with our Stars’ dat school-
breed de aandacht kreeg. Bij het pro-
ject speelden ook andere competenties 
een grote rol. Competenties die ook 
straks, in een toekomst na school, van 
belang blijven. Samenwerken bij-
voorbeeld, om de workshops eerder 
die dag te kunnen presenteren. In de 
workshops visagie, coiffure, manicure 
en (voor de jongens) bow tie bleek 
ook hoe dans en uiterlijk met elkaar 
verbonden zijn. De apotheose volgde 
later op de avond. Met het diploma, 
een eerlijk en trots bewijs van geleerde 
dansvaardigheid. Zeker één van de 
leerlingen, de 16-jarige Mike Wopereis 
wist al waar hij zijn verworven dans-
kunst zou gaan vertonen. Mike: “Als er 
iemand in onze familie gaat trouwen, 
dan ga ik iemand vragen om te dan-
sen. Ik kan het gewoon.”

WILLEM GEURTS

Op 28 juni heeft de 
voorzitter van de 
belangenorganisatie 
Dovenschap, B. Elferink, 
de offi ciële opening 

verricht van de website ‘Alcohol en Drugs in Beeld’. Dit 
is de eerste website over het gebruik van verslavende 
middelen die geheel gericht is op de taal en cultuur 
van doven. De verslavingszorginstelling Jellinek heeft 
deze website ontwikkeld 
omdat doven en slecht-
horenden zeer slecht 
bereikt worden met 
gewone voorlichtings-
methoden.

Hulpverlening bij ver-
slaving begint bij goede 
– dat wil zeggen voor 
de doelgroep begrij-
pelijke – voorlichting. 
Hieraan ontbrak het tot 
nu toe voor doven en 
slechthorenden, aan-
gezien velen van hen moeite hebben met voorlichtings-
materiaal dat voor horenden is gemaakt. De Jellineksite 
www.alcoholendrugsinbeeld.nl vult deze leemte op.

Deze nieuwe site geeft in beeld, in gebaar (Nederlandse 
Gebarentaal) en in woord informatie over verslavende 
middelen. Per middel wordt uitgelegd wat het is, wat de 
effecten en de gevaren zijn bij gebruik, wat je kunt doen 
als je problemen met middelengebruik krijgt en hoe je 
hulp kunt krijgen bij verslaving.

Voorzitter Elferink van Dovenschap is zeer verheugd dat 
een gespecialiseerde instelling als de Jellinek voor doven 
voorlichting in beelden gaat geven. “Waar verslaving 
mensen vaak veroordeelt tot vereenzaming zijn bij doven 
de consequenties nog ingrijpender. De aard van de han-
dicap brengt met zich mee dat sociaal isolement om de 
hoek ligt. Voorlichting over alcohol en drugs in de eigen 
taal van doven, de Nederlands Gebarentaal, helpt dit voor-
komen.”

www.alcoholendrugsinbeeld.nl
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Woord&Gebaar, het onafhankelijke dovenblad, bestaat 
vijfentwintig jaar. Na een speciaal nummer over CI 
organiseert het blad op zaterdag 24 juni een mini-
symposium over dit onderwerp. De redactie was 
benieuwd naar de ideeën van doven zelf over implantatie 
en toog daarom naar De Balie in Amsterdam.

afwijzing van de doven- of horende wereld betekent. Het 
wordt duidelijk dat dat niet de normaalste zaak is. Op con-
tacten tussen de beide werelden lijkt een taboe te rusten.

Jelle: “Tijdens het kamperen met gezinnen met dove 
kinderen wilde ik contact zoeken met horende ouders 
van dove kinderen. Ik werd erop aangekeken door andere 
doven.” Een dove vrouw vertelt: “Ik ben op latere leeftijd 
doof geworden en niet met gebaren opgegroeid. Nu is 
NGT het middel waarmee ik communiceer. Maar voor 
de Doven blijf ik doof met een kleine d en niet met een 
grote D. Ik hoor er niet helemaal bij.” Een jonge vrouw 
geeft haar worsteling weer: “Ik heb lang getwijfeld over het 
nemen van een CI. Ik wilde niet buitengesloten worden.” 
Anderen geven aan bewust niet voor een CI gekozen te 
hebben, vanwege het opzien tegen een operatie, of omdat 
ze als dove zonder CI een gelukkig leven hebben, waarin 
niet iets veranderd hoeft te worden.

Openheid
De vraag wordt gesteld: stelt de Dovenwereld zich open 

voor anderen? Horenden, slechthorenden, CI-dragers, 
ouders van dove kinderen …?

REPORTAGE

Heeft CI toekomst in 

Op het Leidseplein zie je die zaterdagmiddag 
overal gebaren. Het is zonnig weer en de deel-
nemers aan het symposium ontmoeten elkaar op 

straat, blijven daar nog even van het mooie weer genieten 
voordat ze naar binnen gaan. Binnengekomen ontdekken 
ze dat Woord&Gebaar een goed onderwerp heeft geko-
zen: er is grote, bijna te grote, belangstelling voor dit sym-
posium.

Stuart Blume, hoogleraar wetenschapsdynamica en ouder 
van twee dove kinderen, is dagvoorzitter. CI is volgens hem 
in de dovenwereld een lastig thema, maar Woord&Gebaar 
heeft ervoor gekozen dit thema toekomstgericht aan de 
orde te stellen.

“Veel doven hebben CI afgewezen. Artsen deden het 
voorkomen dat een CI het gehoor repareert. Dat was 
nodig want de maatschappij lijkt het anders-zijn niet te 
accepteren. Ouders van dove kinderen zagen in een CI het 
antwoord op hun vragen over de toekomst van hun kind, 
en de mogelijkheid dat de maatschappij hun kind zou 
accepteren.” Hebben de discussies over CI gevolgen gehad? 
Hoe kijken we op dit moment aan tegen implantatie en 
welke mogelijkheden zien we voor de toekomst? Deze 
vragen werden aan een forum en de zaal gesteld.

Keuzes
Arno is een dove student technische natuurkunde. Hij 

heeft een CI, die hem het studeren vergemakkelijkt. Thuis 
gekomen of tijdens een avondje uit, gaat de CI af en kan 
hij zich in goed gezelschap ontspannen. Hij communiceert 
in NGT en voelt zich thuis in de Dovenwereld. Hein is 
doof en student MBO. Hij is opgegroeid in een omgeving 
zonder doven. In zijn hele familie en leefomgeving is hij de 
enige dove. Hij heeft een CI. Daardoor kan hij beter praten 
en anderen gemakkelijker begrijpen. Hij voelt zich er thuis 
mee in de horende wereld.

Uit het publiek komen andere dove jongeren naar voren. 
Zij herkennen de verhalen van deze jongens. Ze vinden 
het tijd om de eigen keuze van een jongere te respecteren. 
En ze geven aan dat een keuze voor wel of geen CI geen 

VHZ



Een horende moeder van een jong doof kind geeft aan 
dat zij de dovenwereld nodig heeft. Zij beseft dat haar kind 
voorlopig van NGT afhankelijk is en dat zij die taal niet 
volledig kan bieden. “Ik wil graag dat mijn zoon een goed 
aanbod in NGT krijgt en kennismaakt met de dovencul-
tuur, wie kan mij daarbij helpen?” Ze realiseert zich dat 
haar dove kind met andere horende kinderen in haar gezin 
opgroeit en dat het voor een horend gezin heel veel ener-
gie kost om een goede omgeving te creëren. Ze voelt zich 
hier schuldig over maar vindt het van belang er reëel over 
te zijn.

Cultuur
De dove pedagoge Corrie Tijsseling refereert aan de 

Engelse dove fi losoof Paddy Ladd. “Paddy vindt dat de 
Dovengemeenschap sexy moet worden. Ik ben het daar-
mee eens. We moeten aantrekkelijk worden voor anderen. 
Als we onze gesloten houding houden en spreken over de 
macht van de horenden en onszelf als slachtoffer opstel-
len, is de dovengemeenschap een bedreiging voor haar 
eigen cultuur. Culturen zijn gezond als er veranderingen in 
plaatsvinden. Doof zijn is goed. En een CI is een apparaat, 

maar geen bedreiging. In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw werden hoortoestellen als bedreiging gezien. Al snel 
kwam men erachter dat hoortoestellen geen wondermid-
delen zijn. De dovenwereld is misschien wel veranderd 
maar niet verdwenen door hoortoestellen. Hetzelfde speelt 
nu met CI”.

Het lijkt duidelijk te worden: niet CI is het issue, maar 
de krachten in de maatschappij die ruimte moeten maken 
voor een Dovencultuur zijn aan de orde. CI is slechts het 
vehikel waardoor de discussie op gang komt.

Naïma el Bezaz, publiciste, vergelijkt de positie van 
de dovencultuur met andere minderheidsculturen in 
Nederland. “Veel mensen verstaan onder integratie eigen-
lijk assimilatie. Maar waar het bij assimilatie gaat om het 
volledig overnemen van waarden en normen van een 
andere cultuur, houdt integratie veel meer het kunnen 
omgaan met de verschillen in culturen in. Assimilatie is 
meestal bedreigend, integratie niet.”

Haar boodschap is dat het niet om het doof-zijn gaat 
maar om het participeren in een minderheidscultuur. En 
op dat terrein kan de dovengemeenschap wellicht nog wat 
opsteken bij andere minderheidsculturen in Nederland.

Het publiek van het minisymposium is zeer betrokken 
bij de discussies. Tijdens deze middag wordt helder dat er 
een kentering plaatsvindt in de dovengemeenschap. Dove 
jongeren willen zich openstellen voor andere culturen, 
zonder verlies van het eigene.

Jet Isarin, fi losofe en onderzoekster pleit voor het betrek-
ken van slechthorenden bij de discussie. “Slechthorenden 
zijn in de horende wereld gemankeerde horenden en in 
de dovenwereld gemankeerde doven. Ik zou wensen dat 
doven, slechthorenden en CI-dragers erkennen dat ze deel 
uitmaken van een wereld met veel dezelfde cultuuraspec-
ten. Slechthorenden en zeker slechthorende jongeren heb-
ben de dovengemeenschap nodig bij het ontwikkelen van 
een adequaat zelfbeeld.”

MARJAN BRUINS

Het themanummer van W&G over CI en alle teksten van 
het symposium zijn na te bestellen door te mailen aan 
info@woordengebaar.nl, of door een briefje te sturen aan Woord en 
Gebaar, Postbus 14754, 1001 LG Amsterdam.

de dovencultuur?
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VHZINTERVIEW

Passend onderwijs 
 in de praktijk gezien?

Aanleiding
Voor Jan Middel waren de plannen van minister Van 

der Hoeven over ‘Passend Onderwijs’ de belangrijkste 
aanleiding. “Het publieke onderwijs in de VS heeft nu al 
de plicht om passend onderwijs aan al de leerlingen aan te 
bieden, schoolbesturen krijgen die zorgplicht bij ons ook. 
Ik wilde ontdekken hoe men dat daar organiseert”. Erik 
van Lingen wilde weten hoe men in de Verenigde Staten 
denkt over inclusief onderwijs en hoe men inclusief onder-
wijs vormgeeft. “Het onderwijssysteem is daar anders inge-

richt, maar ik heb gemerkt dat juist door het bezoeken van 
een ander land, je het typische van het systeem in je eigen 
land beter in beeld krijgt”, vertelt van Lingen.

De praktijk
Tijdens het bezoek aan een aantal reguliere scholen 

hebben Middel en Van Lingen op veel van hun vragen 
antwoord gekregen. Van Lingen: “Er zijn daar drie vormen 
van zorg voor speciale leerlingen in de reguliere school. 
Je kunt een aangepast individueel handelingsplan krijgen 
in de reguliere klas, je kunt speciale lessen volgen bij een 
special needs leerkracht of je kunt naar een speciale klas in 
de school.” Opvallend vindt Van Lingen dat van de speciale 
zorg vooral de organisatie goed en tot in detail geregeld 
is. “Alles staat in protocollen, die door de staat, het district 
of de gemeente worden opgesteld. Deze moeten invulling 
geven aan de wet ‘No child left behind’ die onder de Bush-
regering tot stand is gekomen. Het doel is om alle kinderen 
gelijke kansen in het onderwijs te geven. Ook leerlingen 
met een handicap of leerprobleem. Voor het geld moet de 
staat, het district of de gemeente zelf zorgen. Dat betekent 
dat er nogal wat verschillen per staat, per district of zelfs 
per gemeente ontstaan. De rechten van ouders en de plich-
ten die leraren hebben om een goed onderwijsprogramma 
te leveren staan in de protocollen en codes. Omdat de 
rechten zo goed gedefi nieerd zijn, gebeurt het regelmatig 
dat een school of een leraar door ouders wordt aange-
klaagd”. Het budget voor de school is voor Jan Middel een 
zorgpunt. “In Nederland zijn er bepaalde inkomsten gega-
randeerd en zijn er geen regionale verschillen. Daardoor 
kun je de bestaande expertise behouden. In de VS zie je 
dat scholen moeten lobbyen bij de gemeente en de regio.” 
Middel: “De reguliere scholen houden regionaal speciale 
scholen in stand. Je ziet in New Jersey dat daarvandaan 
steeds meer leerlingen naar de reguliere scholen worden 
terugverwezen. Om dit te realiseren is er ondersteuning in 

Jan Middel en Erik van Lingen hebben in april van dit jaar met een aantal collega’s uit het Nederlandse 
speciaal onderwijs de staat New Jersey in de VS bezocht. Zij hebben daar met interesse kennis 
genomen van vormen van inclusief onderwijs.

Jan Middel is directeur Ambulante Begeleiding in het REC Noord Nederland 

(Koninklijke Effatha Guyot Groep).
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de vorm van terugplaatsings ambulante begeleiding. Uit 
de verkregen informatie blijkt, dat wij daarin meer ervaren 
zijn dan zij.”

Meerwaarde voor Nederland
Een Child Study Team (CST) zorgt in de VS op iedere 

reguliere school voor het opsporen en vaststellen van leer-
problemen en handicaps. Van Lingen: “In dat CST zitten 
een gedragsdeskundige, een spraaktaalpatholoog en een 
remedial teacher. Je kunt het CST zien als een Commissie 
van Begeleiding op onze speciale scholen.” Dit team stelt 
vast welke vorm van begeleiding het kind nodig heeft, bin-
nen de eigen school of op een speciale school. De school 
moet die begeleiding vervolgens bieden en het bestuur 
moet dat betalen. “Het feit dat een team van deskundigen 
op een reguliere basisschool aanwezig is, heeft voor mij 
meerwaarde”vindt Van Lingen. “Wij zouden in het kader 
van Passend Onderwijs daar eens aan moeten denken. En 
dan niet zozeer alleen voor de indicatie maar vooral ook 
voor de adviezen aan de leraren. Ook het uitlenen van 
andere disciplines uit onze scholen aan de reguliere school 
zouden we moeten uitproberen. Op die manier draag je 
heel adequaat expertise over.” Jan Middel denkt naar aan-
leiding van de CST’s aan een andere organisatievorm voor 
Nederland. “Ik zie regionale clusteroverstijgende expertise 
bureaus voor me. Daarin kunnen interdisciplinaire diag-
nostische teams indicatie en handelingsgerichte diagnostiek 
uitvoeren. Deze moeten hand en hand gaan. Ook samen-
werking met Weer Samen Naar School (WSNS)-verban-
den en schoolbegeleidingsdiensten is in zo’n expertisebu-
reau mogelijk. Schoolbegeleidingsdiensten hebben vaak al 
goede contacten met het regulier onderwijs, daar moeten 
we gebruik van maken.”

Leraren
Jan Middel is de motivatie van leraren opgevallen. 

“Teams zijn daar gemotiveerd om aan inclusief onderwijs 
vorm te geven. Zij zijn er vanwege de zorgplicht verant-
woordelijk voor en kunnen die verantwoordelijkheid niet 
afschuiven. Men is ook trots op het eigen product. Heel 
anders dan je vaak in Nederland ziet.” Leraren kunnen er 
in de VS van verzekerd zijn dat ze ondersteuning krijgen 
van specialisten als ze een zorgleerling in de klas hebben. 
Dat geeft ze volgens Middel ook meer zekerheid.

Aan die gespecialiseerde leraar wordt in de VS andere 
eisen gesteld dan aan de leraar in de reguliere stroom. Erik 
van Lingen: “Ik zie in de VS dat het mogelijk moet zijn 
om straks leraren in schaal 9 en leraren in schaal 10 naast 
elkaar in een school te laten functioneren. Je moet dan wel 
inhoudelijke eisen aan de leraar in schaal 10 stellen. In de 
VS moeten die leraren een masterdiploma (MA) hebben. 
Leraren in de reguliere stroom kunnen met een bachelor-
niveau (BA) volstaan. Door de hogere inschaling en de 

opleiding kun je als school meer verwachten van de gespe-
cialiseerde leraar.”

Inclusief onderwijs of inclusie?
Van Lingen: ”In Amerika gaat men verder dan bij ons. 

Het gaat er niet alleen om inclusief onderwijs, maar om 
inclusie in zijn geheel. Leerlingen zijn ook na schooltijd 
in of in de buurt van de school. Voor en na school is er 
een programma: eerst school, dan sport, muziek, spel etc. 
Geen wonder dat alle leerlingen in de wijk opgenomen 
kunnen worden: de voorwaarden daarvoor zijn aanwezig.” 
Van Lingen relativeert daarom de inclusie op de scholen: 
“Als je de hele dag in die speciale groep zit, heb je alleen 
op het speelplein contact met andere leerlingen. Dat is een 
beperkte tijd. Dan is het van belang dat er na schooltijd 
gelegenheid is voor integratie.

“Ik zou echter de situatie in de VS niet naar Nederland 
willen halen. Men is daar doorgeschoten in de protocol-
len en in het verantwoorden van je handelen. Je moet 
er toch niet aan denken, dat je als leraar voor de rechter 
kan komen als een leerling een slecht rapport heeft. Maar 
ideeën over Passend Onderwijs zijn bij mij veel meer gaan 
leven door elders een kijkje te gaan nemen.”

MARJAN BRUINS

INCLUSIEF ONDERWIJS IN DE VS

 Erik van Lingen is groepsdirecteur Speciaal Onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep.
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Inleiding
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderdeel van 
het promotieonderzoek van Liesbeth van Beijsterveldt bij 
de vakgroep Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling 
van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de ontwik-
keling van geschreven taalproductie van dove kinderen. De 
drie hoofdvragen in het promotieonderzoek betreffen:
1.  de ontwikkeling van schrijfvaardigheid (grammatica, 

pragmatiek en spelling) van dove kinderen in vergelij-
king tot die van horende kinderen

2.  de invloed van vaardigheid in gebarentaal op het schrij-
ven en

3.  de ontwikkeling van schrijfvaardigheid van dove kinde-
ren in vergelijking tot die van andere groepen kinderen 
met een atypische taalontwikkeling.

Deze vraagstellingen worden onderzocht door middel van 
analyse van geschreven verhalen en opstellen, en expe-
rimenten. Hieronder zal een gedeelte van dit onderzoek 
besproken worden, namelijk een onderzoek naar evaluatieve 
expressie in geschreven verhalen van dove kinderen in ver-
gelijking tot die van kinderen met een atypische taalontwik-
keling en kinderen met een typische taalontwikkeling.
Onderzoek naar het schrijven door dove kinderen is 
schaars. Bovendien is het onderzoek dat gedaan is vooral 
gericht op Engelstalige dove kinderen, en dan met name 
hun grammaticale vaardigheden. Deze onderzoeken laten 
zien dat de ontwikkeling van grammaticale vaardigheden 
van dove kinderen anders verloopt dan die van horende 

leeftijdsgenoten (Paul, 2001). Onderzoek naar het schrijven 
van Nederlandstalige dove kinderen ontbreekt.

Onderzoek naar evaluatieve expressie is met name gericht 
op kinderen met een typische taalontwikkeling. Het 
onderzoek naar evaluatieve expressie van kinderen met een 
atypische ontwikkeling beslaat vooral kinderen met het 
Williams Syndroom, een syndroom dat gekenmerkt wordt 
door zwakke taalvaardigheden maar extreem affectief 
expressief gedrag. Hoe dove kinderen en andere groepen 
kinderen met een atypisch verlopende taalontwikkeling 
evaluatieve expressie toepassen in geschreven verhaaltjes is 
nog niet eerder onderzocht.

Evaluatie in verhalen
Een verhaal schrijven is een manier van communiceren: 
het gaat om het overbrengen van een boodschap op de 
lezer. Afzonderlijke gebeurtenissen zijn in een logische 
volgorde geplaatst en beschreven vanuit een bepaald 
gezichtspunt. Deze kenmerken maken het schrijven van 
een verhaal tot een complexe taak, waarvoor naast talige, 
ook cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden nodig 
zijn. Het leren beheersen van deze vaardigheden beslaat 
een lange periode, die begint op ongeveer driejarige leef-
tijd met het besef van wat een verhaal is en die doorloopt 
tot in de volwassenheid (Bamberg & Reilly, 1996).
In het huidige onderzoek wordt naar een specifi ek aspect 
van verhalen gekeken, namelijk de evaluatieve functie van 
een verhaal. Evaluatieve aspecten in een verhaal worden 
onderscheiden van referentiële aspecten (Labov & Waletzky, 
1967). Referentiële aspecten hebben betrekking op infor-
matie over de verhaalpersonages en over de gebeurtenis-

Evaluatieve expressie in
 geschreven verhalen 

van kinderen met en zonder taalproblemen

Hoe staat het met de schrijfvaardigheid van dove kinderen en wat is de invloed van gebarentaal daarop? Deze interessante 
onderzoeksvragen worden in dit artikel aan de orde gesteld door junior-onderzoeker van Beijsterveldt in het kader van haar 
promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit.
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sen die op een bepaalde locatie in een bepaalde volgorde 
hebben plaatsgevonden. Kortom, het gaat over wie, wat, 
waar en wanneer. Evaluatie verrijkt de referentiële aspecten 
in het verhaal en geeft die referentiële aspecten kleur en 
betekenis. Het geeft informatie over de emoties, gedachten 
en motieven van de verhaalpersonages, zoals in “toen ze 
dat deden werd ik toch wel kwaad”, en “maar dat trappen 
deed toch wel pijn”. Ook verwijst evaluatie naar opvat-
tingen en interpretaties van de schrijver over de personages 
en gebeurtenissen in het verhaal, zoals in “we waren op 
een morgen een belangrijke toets aan het doen”. De eva-
luatieve functie in een verhaal kan worden uitgedrukt door 
middel van verschillende soorten evaluatieve uitingen. Om 
dit te illustreren volgt een geschreven verhaaltje van een 
dove jongen van 11 jaar:
Vandaag is een mooie weer. Voor pauze zeggen andere kinderen: 
Lieke mogen niet mee doen spelen. En toen ik word boos op 
andere kinderen. Lieke mag wel meedoen spelen! De bel gaat 
andere kinderen mooie rij. Dan we mogen naar binnen. Juf 
Marijke komt. Dan Lieke zegt tegen juf Marijke: Andere kin-
deren van juf Joke zegt zij Lieke mogen niet mee spelen doen. 
En dan ik zeg tegen Juf Marijke: Rick met zijn vriendin zeggen 
Lieke mogen niet mee spelen doen. En Mathijs zegt juf Marijke: 
Probleem en enz. Dan wij gaan naar binnen!!!

In de evaluatieve uitdrukking “en toen ik word boos” 
wordt de emotionele toestand van de schrijver, die deel 
uitmaakt van dit verhaal, weergegeven. In mooie weer en 
mooie rij wordt een beoordeling gegeven over een toe-
stand respectievelijk gebeurtenis. Andere evaluatieve aspec-
ten zijn verwijzingen naar spraak zoals in Voor pauze zeg-
gen andere kinderen: ‘Lieke mogen niet mee doen spelen’ 
en de uitroeptekens die worden gebruikt. Deze aspecten 
maken dat de beschrijving op een levendige manier wordt 
weergegeven, wat de aandacht van de lezer vasthoudt.

Wat is reeds bekend?
Eerder onderzoek naar evaluatie was gericht op gesproken 
verhalen en heeft aangetoond dat kinderen zonder taal-
problemen zelfs al op driejarige leeftijd hun verhalen ver-
rijken door middel van evaluatieve aspecten (Reilly, 1992). 
Naarmate kinderen ouder worden en hun grammaticale 
vaardigheden en sociaal-emotioneel bewustzijn ontwik-
kelen, neemt de hoeveelheid evaluatie en de variëteit aan 
evaluatieve vormen toe.
Onderzoek naar evaluatie in verhalen van kinderen 
van wie bekend is dat zij taalproblemen hebben, is 
vooral gericht op kinderen met het Williams Syndroom 
(Losh, Bellugi, Reilly en Anderson, 2000). Het Williams 
Syndroom is een zeldzame ontwikkelingsstoornis die 
gekenmerkt wordt door specifi eke uiterlijke kenmerken, 
een defect aan het hart en een verstandelijke beperking. Van 
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deze kinderen is bekend dat zij, in vergelijking tot kinderen 
met een typisch verlopende ontwikkeling, een licht ver-
traagde ontwikkeling met betrekking tot taalvaardigheden 
doorlopen. Naast deze relatief gebrekkige taalvaardighe-
den laten zij echter extreem sociaal gedrag en affectieve 
expressie zien. Uit het onderzoek is gebleken dat kinderen 
met het Williams Syndroom meer en andere evaluatieve 
uitdrukkingen gebruiken in hun verhalen dan hun leef-
tijdsgenoten zonder taal- en ontwikkelingsproblemen. Waar 
kinderen zonder taal- en ontwikkelingsproblemen evaluatie 
gebruiken om gebeurtenissen in het verhaal te motiveren 
ten behoeve van de interne logica van het verhaal, zijn 
kinderen met het Williams Syndroom vooral geïnteresseerd 
in hun publiek en gebruiken zij evaluatie om de aandacht 
van de luisteraar te trekken en vast te houden. Hoe andere 
groepen kinderen met een atypische taalontwikkeling evalu-
atieve expressie toepassen in hun verhalen is nog onbekend.

Onderzoeksvraag
Onderzoek naar schrijfvaardigheid van kinderen met 
een atypische taalontwikkeling is schaars en is bovendien 
met name gericht op grammatica. Verschillende studies 
laten zien dat deze kinderen over het algemeen een ander 
patroon van schrijven laten zien dan kinderen met typische 
taalontwikkeling, vaak gekenmerkt door meer of andere 
grammaticale fouten en/of spelfouten. Maar zoals al eer-
der opgemerkt, het schrijven van een verhaal vereist naast 
grammaticale vaardigheden ook cognitieve en sociaal-
emotionele vaardigheden, zoals het uitdrukken van evalu-
atieve functies. De vraag in het huidige onderzoek is hoe 
kinderen met een atypische taalontwikkeling evaluatieve 
functies in een verhaal uitdrukken. Vier groepen kinderen 
met een atypische taalontwikkeling zijn bestudeerd: dove 
kinderen, kinderen met leesproblemen, kinderen met ern-
stige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) en kinderen met een 
andere thuistaal (Turks of Marokkaans) dan het Nederlands. 
Verhalen van deze kinderen zijn vergeleken met verhalen 
van leeftijdsgenoten met een typische taalontwikkeling.

Methode
Alle kinderen waren tussen de 9 en 12 jaar oud en zaten 
in groep 7 of 8 van de basisschool. De kinderen met lees-
problemen, de kinderen met ESM en de kinderen met een 
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De uitdrukkingen van emotie en affect zijn vervolgens 
gedeeld door het aantal clauses in het verhaal. Dit is gedaan 
om te voorkomen dat verschillen in verhaallengte een ver-
tekend beeld geven van het aantal evaluatieve vormen dat 
is gebruikt door schrijvers.

Resultaten
Eerst worden de resultaten met betrekking tot verhaal-
lengte besproken. Vervolgens worden de resultaten met 
betrekking tot het uitdrukken van evaluatie in de verhalen 
besproken. De resultaten met betrekking tot verhaallengte 
zijn weergegeven in Figuur 1.

Deze resultaten laten zien dat dove kinderen niet ver-
schillen van hun horende leeftijdsgenoten zonder taal-
problemen. Hun verhalen zijn ongeveer even lang. Dove 
kinderen blijken echter langere verhalen te schrijven dan 
kinderen met leesproblemen, kinderen met ESM en kin-
deren met een thuistaal anders dan het Nederlands. Deze 
verschillen waren statistisch signifi cant.

De resultaten met betrekking tot het aantal uitdrukkingen 
van evaluatie zijn weergegeven in Figuur 2. 

Deze resultaten laten zien dat dove kinderen niet verschil-
len van hun leeftijdsgenoten met een atypische taalontwik-
keling in de frequentie van het gebruik van evaluatieve 
uitdrukkingen in verhalen. Dove kinderen gebruiken 
echter meer evaluatieve uitdrukkingen dan kinderen met 
leesproblemen, kinderen met ESM en kinderen met een 
andere thuistaal dan het Nederlands. Deze verschillen zijn 
statistisch signifi cant.

ander thuistaal (Turks of Marokkaans) dan het Nederlands 
hadden geen additionele handicaps of cognitieve beper-
kingen. De dove kinderen hadden een gehoorverlies van 
80dB of meer, en geen additionele handicaps of cognitieve 
beperkingen. De dove kinderen varieerden in vaardigheid 
in en gebruik van gebarentaal. Negen dove kinderen droe-
gen een Cochleair Implantaat.

Andere relevante gegevens over de kinderen zijn opgeno-
men in Tabel 1. 

Alle kinderen bekeken een fi lm. De fi lm was opgenomen 
op een school en bevatte fragmenten waarin confl ictsitu-
aties tussen kinderen werden uitgebeeld. De videobeelden 
waren cultuur- noch seksespecifi ek en er werd niet in 
gesproken. Vervolgens werden de proefpersonen gevraagd 
om een persoonlijk verhaal te schrijven over een probleem 
dat zij zelf wel eens meegemaakt of gezien hebben.
De verhalen zijn onderzocht op twee aspecten: verhaal-
lengte en uitdrukkingen van evaluatie. Verhaallengte is 
uitgedrukt in het aantal clauses in een verhaal. Een clause 
kan omschreven worden als een deel van een uiting dat in 
ieder geval een werkwoord bevat. Op basis van eerdere stu-
dies naar de evaluatieve functie in verhalen hebben we een 
scoringsschema opgesteld met acht verschillende soorten 
uitdrukkingen van evaluatie. (Peterson & McCabe, 1983; 
Bamberg & Reilly, 1996). Een overzicht van deze soorten 
uitdrukkingen staat in Tabel 2. 

Tabel 1. Gegevens over de kinderen
 Groep Aantal Gemiddelde leeftijd

 Dove kinderen 30 11 ; 8 (range: 11;0 - 12;0)

 Kinderen met leesproblemen 15 11 ; 2 (range: 10;8 - 11;6)

 Kinderen met ESM 27 11 ; 8 (range: 11;0 - 12;8)

 Kinderen met een thuistaal  anders dan het Nederlands 22 10 ; 2 (range: 9;3 - 10;9)

 Kinderen zonder taalproblemen 40 11 ; 2 (range: 9;5 - 12;7)

Tabel 2. Scoringsschema van evaluatieve uitdrukkingen 
 Emotie  Weergave van emotionele toestand of emotionele hande ling, 

 zoals “Ik ben boos”.

 Beoordeling  Oordeel, mening of opvatting over een verhaalpersonage, object of 

 gebeurtenis, zoals “Ze is aardig”.

 Perceptuele of cognitieve toestand Verwijzing naar het bewustzijn of een waarneming, zoals “Ik hoop dat....”

 Nadruk Nadruk op woorden of zinnen, zoals in “Ik was heel boos”, en “!!”

 Ontkenning  Ontkenning geeft aan wat niet of nauwelijks is gebeurd of zal gebeuren, 

 zoals in “Een meisje uit onze klas had duidelijk een spiekbriefje. 

 De juf zag het maar ze zei dat ze het niet had.”

 Figuurlijk taalgebruik  Verwijzing naar een andere betekenis dan de letterlijke, inclusief 

 scheldwoorden en bijnamen, zoals “Vind je het gek?”, en pestkop.

 Aandachttrekker  Deze vorm verkrijgt of behoudt de aandacht van de lezer door de 

 informatie levendig, speels en direct weer te geven, zoals het verwijzen

 naar spraak, zoals “En toen zei hij: Niet doen!”, en het nabootsen van 

 klanken, zoals in “Bam toen viel ie”)
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In Figuur 3 is het patroon van gebruikte evaluatieve vor-
men van alle groepen te zien. 

De resultaten van deze analyse laten zien dat de vormen die 
door de verschillende groepen kinderen worden gebruikt, 
grotendeels overeen lijken te komen. Beoordelingen van 
personages, objecten en gebeurtenissen en uitdrukkingen 
die woorden of zinnen nadruk geven, worden door alle kin-
deren veel gebruikt. Herhalingen van woorden en ideeën, 
en fi guurlijk taalgebruik worden weinig gebruikt. De enige 
statistisch signifi cante verschillen tussen de groepen kin-
deren betreffen de emotionele uitdrukkingen en uitdruk-
kingen die de aandacht van de lezer trekken: Dove kinderen 
blijken meer emotionele uitdrukkingen te gebruiken dan 
kinderen met leesproblemen. Bovendien gebruiken dove 
kinderen meer uitdrukkingen waarmee de aandacht van de 
lezer wordt getrokken (zoals verwijzingen naar spraak) dan 
kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands.

Conclusie en discussie
Uit het onderzoek komt naar voren dat dove kinderen niet 
verschillen van hun horende leeftijdsgenoten wat betreft de 
lengte van hun verhaal. Dove kinderen verschillen hierin 
daarentegen wel van hun horende leeftijdsgenoten met een 
atypische taalontwikkeling. Dove kinderen schrijven name-
lijk langere verhalen dan horende kinderen met leespro-
blemen, kinderen met ESM en kinderen met een andere 
thuistaal dan het Nederlands.
Verder laten de resultaten zien dat alle groepen kinderen 
evaluatie gebruiken om hun verhaal te verrijken. Dove kin-
deren gebruiken evenveel evaluatieve uitdrukkingen als hun 
horende leeftijdgenoten met een typische taalontwikkeling. 
Echter, dove kinderen gebruiken meer evaluatieve uitdruk-
kingen dan hun horende leeftijdgenoten met een atypische 
taalontwikkeling. Dit waren met name emotionele uitdruk-
kingen zoals in “En toen wij huis verkocht en verhuis naar 
nieuw huis. Dan wij zijn niet meer probleem. En mijn 
mama was verdrietig”. Ook gebruikten dove kinderen 
meer uitdrukkingen die de aandacht van de lezer vragen 
door informatie levendig en speels weer te geven, zoals 
door middel van directe spraak in “En ook zegt Lars ik ben 
baas”, en “ander kind zegt Mark is stom en altijd baas”.

Van dove kinderen is bekend dat zij problemen hebben 
met taal doordat zij de primaire vorm van taal, spraak, niet 
kunnen horen. Dit heeft gevolgen voor lees- en schrijfvaar-
digheden (bijv. Paul, 2001). Onderzoek naar schrijfvaardig-
heid is met name gericht op de grammaticale ontwikkeling 
en toont aan dat dove kinderen hierin een kwalitatief ander 
patroon laten zien dan horende kinderen met een typische 
taalontwikkeling, doordat zij grammaticale fouten maken 
die horende leeftijdsgenoten niet maken. De resultaten van 
het huidige onderzoek laten zien dat ondanks dat dove 
kinderen, net als de andere onderzochte groepen kinderen 
problemen ondervinden met taal, heeft dit bij de dove kin-
deren geen invloed op de frequentie van het gebruik van 
vormen die evaluatieve functies uitdrukken.

Een mogelijke verklaring hiervoor is het gebruik van geba-
ren die dove kinderen als vervanging of ter aanvulling op 
gesproken taal gebruiken. In gebarentaal worden evaluatieve 
aspecten zowel paralinguistisch (door middel van gezichts-
uitdrukking en veranderingen in snelheid van het gebaren 
en beweging van de gebaren) als lexicaal (door middel van 
gebaren die staan voor evaluatieve uitingen) uitgedrukt 
(Reilly, 2001). Dove kinderen die vaardig zijn in gebarentaal 
zouden voordeel kunnen hebben van hun kennis van geba-
rentaal en daardoor beter in staat zijn om met evaluatieve 
aspecten hun verhaal te verrijken. In het huidige onder-
zoek zijn zowel kinderen die vaardig zijn in gebarentaal als 
kinderen die vrijwel geen gebruik maken van gebarentaal  
opgenomen. In een vervolgstudie zullen we daarom verha-
len van dove kinderen die vaardig zijn in gebarentaal verge-
lijken met verhalen van dove kinderen die niet vaardig zijn 
in gebarentaal, om meer inzicht te krijgen in de invloed van 
gebarentaal op het uitdrukken van evaluatie.

Een literatuurlijst is opvraagbaar bij de redactie en te vinden op de website.

DOVE KINDEREN GEBRUIKEN MEER EVALUATIEVE 

UITDRUKKINGEN DAN HUN HORENDE LEEFTIJDGENOTEN 

MET EEN ATYPISCHE TAALONTWIKKELING

Informatie over de auteurs

Liesbeth van Beijsterveldt is junior-onderzoeker bij de vakgroep Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij voert een promotie-onderzoek uit naar geschreven taalproductie van dove 

kinderen en volwassenen.

Janet van Hell is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de vakgroep Orthopedagogiek.

Maike Peperzak is student aan de Radboud Universiteit Nijmegen en volgt de opleiding Pedagogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde. 

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij subsidie 015-001-036 van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en subsidie van de Mgr. van Overbeekstichting.



VHZ AUGUSTUS 200614

VHZARTIKELEN

Inleiding
De Alexander Graham Bell Scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs aan leerlingen met hoor-, taal-, en/
of spraakproblemen in Amsterdam is een brede school. 
Leerlingen kunnen op HAVO-niveau worden opgeleid, 
maar ook op Praktijkonderwijs-niveau. Dat was anders.
Vijftien jaar geleden bestond de leerlingpopulatie vooral uit 
MAVO-HAVO-leerlingen. Nu bestaat het grootste deel van 
de leerlingen uit VMBO-ers die de Basisberoepsgerichte 
Leerweg volgen én leerlingen die geen diploma zullen 
halen, maar een praktijkgerichte opleiding doen.
Deze verandering van doelgroep bracht grote verschui-
vingen in het lesaanbod teweeg: ander lesmateriaal werd 
noodzakelijk, een andere manier van lesgeven en …. een 
andere bibliotheek.
De MAVO-HAVO-leerlingen van weleer lazen ‘ver-
plicht’ voor hun eindexamen  titels als ‘Sara Burgerhart’ en 
‘De donkere kamer van Damocles’.
Met het veranderende niveau werden ook meer eigentijdse 
en makkelijker te lezen boeken als ‘Het gouden ei’ en 
‘Blauwe maandagen’ aangeschaft.
Makkelijker, maar nog altijd te moeilijk voor de steeds 
groter wordende groep leerlingen van de praktijkafdeling. 
De meesten van hen lezen technisch op AVI 8-9, maar 
begrijpend op AVI 5-6. Een nieuwe bibliotheek was dus 
noodzakelijk.

De school dacht het antwoord gevonden te hebben met 
een AVI-kast: de aangeschafte boeken voor de praktijkleer-
lingen werden ingedeeld op AVI-niveau en op een daar-
voor bestemde plank in de boekenkast geplaatst. AVI 8-9 
op de bovenste plank en AVI 1-2-3 op de onderste plank.

Bijbehorende titels voor de leeftijdsgroep kwamen vooral uit 
uit de Makkelijk Lezen series 10+. ‘Gewone boeken’ voor 
tieners immers zijn nu eenmaal allemaal op een hoger of 
zelfs veel hoger technisch niveau geschreven dan AVI 9. Te 
moeilijk dus voor de AG Bell-praktijkleerlingen, die allemaal 
kampen met een ernstige taalstoornis en taalachterstand.

Iedereen was enthousiast, maar het werkte niet. De leer-
lingen kregen het advies om een boek te zoeken op hun 
niveau, maar vonden het al snel kinderachtig om een boek 
van een lagere plank te pakken. Ze zochten allemaal boeken 
uit van de bovenste plank; boeken die de meeste leerlingen 
niet konden lezen. Er moest iets veranderen, maar wat?
In de stadsbibliotheek in Haarlem bleek een Makkelijk 
Lezen Plein te zijn gestart.
Een heel andere opzet….

De uitgangspunten van een ‘Makkelijk Lezen Bibliotheek’ 
verschillen in twee opzichten van een gewone bibliotheek. 
Ten eerste is een ‘Makkelijk Lezen Bibliotheek’ gericht op 
het ontsluiten van informatie. Informatie moet op welke 
manier dan ook beschikbaar zijn. Dit kan inhouden dat 
het lezen omzeild of ondersteund wordt door beeld, of 
geluid. Ten tweede moet een ‘Makkelijk Lezen Bibliotheek’ 
aanzetten tot lezen. Hiervoor is uitnodigend leesmateriaal 
nodig.

Het Makkelijk Lezen Plein in Haarlem heeft als doel-
groep moeilijk lezende kinderen in de leeftijd van 8 tot 
13 jaar.  De kastopstelling is anders: boeken zijn frontaal 
gepresenteerd, de voorkant is goed zichtbaar en de titel en 
auteur zijn makkelijker te lezen. Voor zwakke lezers is het 
namelijk lastig om met een schuin hoofd te lezen. Daarbij 
zegt de informatie op de rug van boeken hen vaak weinig 
(zwakke lezers hebben meestal geen favoriete schrijvers).

Van de bovenste plank: 
een makkelijk 

lezen bibliotheek op school

Uit een enquête onder de gebruikers van de Makkelijk Lezen Bieb van de AG Bell Scholengemeenschap komt naar voren 
dat de praktijkleerlingen nu met plezier een boek gaan uitzoeken. De lezers zijn tevreden over de manier waarop de boeken 
in de Makkelijk Lezen Bieb gepresenteerd worden en kunnen er al lezend ‘lekker chillen’.

AUDREY FRANSSEN, MARJAN HOEFNAGEL

ZWAKKE LEZERS HEBBEN GEEN FAVORIETE SCHRIJVER
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VAN DE BOVENSTE PLANK
Naast de afwijkende kastopstelling is gekozen voor een 
thematische indeling in zes hoofdthema’s, zoals ‘avontuur’ 
en ‘geschiedenis’. Opvallend is dat binnen een thema fi ctie 
en non-fi ctie door elkaar staan.

Materialen
De collectie omvat zo’n 1100 titels (per vestiging) waar-
van 35% fi ctie, 35% non-fi ctie en het overige deel van de 
collectie bestaat uit overige media als fi lms (op video of 
dvd), gesproken boeken en cd-roms. De collectie van het 
Makkelijk Lezen Plein is dus veelzijdig qua genres, onder-
werpen en AVI-niveau’s. Er is nadrukkelijk gekozen voor 
aantrekkelijke boeken: een mooi uiterlijk gecombineerd 
met een leuk verhaal.

Naast leesboeken worden ook verfi lmde boeken uitge-
leend. Hiermee komen kinderen met leesproblemen in 
aanraking met leuke verhalen zonder dat ze gedwongen 
worden een boek te lezen. Daarbij kunnen zwakke lezers 
een boek als ‘Harry Potter’ na het zien van de fi lm een 
stuk beter volgen. Op die manier krijgen kinderen met 
leesproblemen goed gestuctureerde taal aangeboden, wordt 
hun woordenschat uitgebreid en hun inlevingsvermogen 
vergroot, leren zij structuren van een verhaal doorzien en 
maken zij kennis met literatuur.
Een nadeel is dat er maar weinig Nederlands gesproken 
fi lms zijn en daarbij is er vrijwel geen enkele ondertiteld 
en haast nooit gepostzegeld met gebaren.

Het Makkelijk Lezen Plein heeft ook een aantal gesproken 
boeken en voorleesboeken te leen. Die geven dezelfde 
voordelen als verfi lmde boeken. Het gebruik van combina-
tie-leesboeken (boek&bandje) wordt door de medewerkers 
van het Makkelijk Lezen Plein afgeraden. Het blijkt dat de 
leesprestaties hierdoor niet worden vergroot.

Tips voor leraren
Waarom is het zo belangrijk om een Makkelijk Lezen Bieb 
te hebben?
Kinderen met leesproblemen lopen kans een taalontwik-
kelingsachterstand op te lopen en op latere leeftijd buiten 
de boot te vallen in de informatiemaatschappij. Veel lezen 
vergroot je taalvaardigheid en je woordenschat.
Tot de jaren ’80 lag de nadruk vooral op het technisch 
lezen. Eind 20ste eeuw blijkt uit internationaal onderzoek 
dat lezen geen technische activiteit is, maar dat het gaat om 
de inhoud. Er is dus een inhoudsrijke context nodig en 
er moet veel aandacht uitgaan naar de leesbeleving. Goed 
technisch kunnen lezen vergroot op zich de kans op meer 
willen lezen niet, leuke ervaringen met boeken (door bij-
voorbeeld voorlezen) wel.

Vandaar dat het Makkelijk Lezen Plein, naast het uitlenen 
van geschikt materiaal, veel doet aan leespromotie. Zo 
geven zij tips voor leerkrachten als:
- inzien dat technisch lezen niet een doel op zichzelf is
- tijd inroosteren voor stillezen, voorlezen, leesbeleving
-  zelf kinderboeken lezen om kinderen leuke boeken te 

adviseren
- ouders naar het Makkelijk Lezen Plein verwijzen
-  de kwaliteitseisen (AVI) loslaten, aansluiten bij de harts-

tocht of interesse van het kind
- naast fi ctie ook non-fi ctie aanbieden
- zorgen voor populaire tijdschriften in de klas
Tips die in de Makkelijk Lezen Bieb van de AG Bell zijn 
uitgewerkt.

Verschil Makkelijk Lezen Plein en 
Makkelijk Lezen Bieb
Het grootste verschil tussen het Makkelijk Lezen Plein en 
de Makkelijk Lezen Bieb is de doelgroep. Het Makkelijk 
Lezen Plein richt zich op de groep van 8-jarigen tot brug-
klassers, de Makkelijk Lezen Bieb bedient 12- tot 17-jari-
gen.

Aanvankelijk stonden in de Makkelijk Lezen Bieb alle 
boeken uitsluitend op thema gerangschikt. Dit geheel in 
lijn met het credo om kwaliteits- en niveau-eisen los te 
laten. Na een tijdje bleek dat de leerkrachten dit niet ideaal 
vonden. Leerlingen met een leesniveau op AVI 1-2, kozen 
boeken van Carrie Slee, of ‘Harry Potter’. Nu niet omdat 
ze op de bovenste plank stonden, maar omdat het bekende 
titels zijn. Aangezien de insteek van de schoolbibliotheek is 
om de leerlingen te begeleiden in hun leesproces, is er toen 

ZORG VOOR POPULAIRE TIJDSCHRIFTEN IN DE KLAS
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leesportefeuille. Dit bevalt maar half. De tijdschriften zijn 
óf minder geschikt (Panorama, Aktueel) óf minder populair 
(Libelle, Margriet).
Geschikte kranten zijn bijvoorbeeld de Makkelijk Lezen 
Kranten van Eenvoudig Communiceren. Deze zijn er in 
vier verschillende uitvoeringen: Okee-krant (verstandelijk 
gehandicapten), Pro-krant (LWOO, Praktijkonderwijs), 
Start-krant (bovenbouw basisonderwijs, neutraal), Zowel-
krant (VMBO Zorg/Welzijn).

Door de buitenkant heen kijken
Voor de collectie is er met name gezocht naar Makkelijk 
Lezen series op tienerniveau. Aangezien dit te weinig boe-
ken oplevert, zijn er ook boeken op basisonderwijsniveau 
aangeschaft. In totaal bevat de Makkelijk Lezen Bieb onge-
veer 800 titels.
De Makkelijk Lezen Bieb hanteert de volgende criteria:
1. het niveau moet goed zijn
2. het moet een begrijpelijk verhaal zijn.
Zoals al eerder vermeld, legt het Makkelijk Lezen Plein de 
nadruk op een aantrekkelijk uiterlijk en leuk verhaal. In 
de Makkelijk Lezen Bieb staan ook boeken die er minder 
fl itsend uitzien. Op school leren de leerlingen om ‘door de 
buitenkant heen’ te kijken.

toch gekozen voor een grove AVI-niveau-indeling.
Ook is de serie ‘boek&bandje’ (of soms ‘boek&cd’) bewust 
in de collectie van de Makkelijk Lezen Bieb opgenomen 
in tegenstelling tot het Makkelijk Lezen Plein. Sommige 
leerlingen beleven op deze auditief ondersteunde wijze 
veel lees(luister)plezier. En in een klassensetting of 1-op-1 
bij logopedie kan er gericht geoefend worden met meele-
zen, waardoor het leesniveau verbetert.
Een laatste verschil tussen de Makkelijk Lezen Bieb en het 
Makkelijk Lezen Plein is dat in de Makkelijk Lezen Bieb 
wel een scheiding is aangebracht tussen fi ctie en non-fi ctie.

De indeling van de Makkelijk Lezen 
Bibliotheek van de AG Bell
Er is een kastindeling in vijf niveaus en een indeling in 
vijftien thema’s. De boeken zijn verdeeld over kleine the-
mabakken, die je mee kunt nemen om een boek uit te 
zoeken. In de met picto-stickers aangeduide themabakken 
staan de boeken frontaal opgesteld.
Er staat een grote leestafel met tijdschriften en kranten en 
een comfortabele bank. De tijdschriften komen uit een 

VHZARTIKELEN
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Veel Makkelijk Lezen series voor de doelgroep van het 
voortgezet onderwijs zijn inmiddels wegbezuinigd. Wat 
resteert is de Troef-reeks van uitgeverij van Tricht, de 
Zoeklicht serie van Zwijsen en de Reality reeks van 
Eenvoudig Communiceren. De rest van de makkelijk lezen 
series is gericht op het basisonderwijs.

Naast leesboeken zijn in de Makkelijk Lezen Bieb infor-
matieve boeken te leen. Al deze boeken hebben de leer-
lingen zelf uitgezocht in de kinderboekenwinkel. De 
informatieve boeken zijn niet op AVI-niveau maar wel op 
thema ingedeeld in 14 grote themabakken. In tegenstel-
ling tot het Makkelijk Lezen Plein houdt de Makkelijk 
Lezen Bieb wel de scheiding tussen fi ctie en non-fi ctie 
aan. Dit maakt het de leerlingen namelijk veel makkelijker 
om gericht informatie te zoeken voor een spreekbeurt of 
werkstuk.

Wat er ook in de Makkelijk Lezen Bieb te vinden is, zijn 
vier bakken ‘boek in de klas’ over typische tienerproble-
men. In zo’n bak zitten tien exemplaren (9 voor de leerlin-
gen en 1 voor de leerkracht) van een titel, en een blad met 
verwerkingsopdrachten. Deze boeken worden gebruikt om 
de leerlingen na te laten denken over hun eigen situatie, 
bijvoorbeeld in het kader van lessen sociale vaardigheid. 
De thema’s zijn: loverboy’s (‘Mooi meisje’), een vriend die 
homoseksueel blijkt te zijn (‘Hey Russel’), de eerste keer 
(‘Twee liefdes’) en drugs (‘Blowen’).

De leerlingen van de praktijkafdeling hebben meegehol-
pen bij het bouwen van de Makkelijk Lezen Bibliotheek. 
De systeemkasten zijn door hen zelf in elkaar gezet. Ook 
hebben alle klassen van de praktijkafdeling een bezoek 
gebracht aan een kinderboekenwinkel waar ze zelf een 
aantal boeken mochten uitzoeken. Het lokaal waar de 
Makkelijk Lezen Bieb in staat, is opgefl eurd met wer-
ken van de leerlingen bij het vak handvaardigheid. Er is 
kortom een grote betrokkenheid van de leerlingen bij de 
Makkelijk Lezen Bieb.
De Makkelijk Lezen Bieb heeft daardoor status, iets wat de 
AVI-kast niet had. Nu is een bibliotheekbezoek ook leuk 
voor de praktijkleerlingen: het is hun eigen bibliotheek 
met hun eigen boeken.

EDUCAT-B
Educat-B is een uitleen- en inneemsysteem voor basis-
schoolbibliotheken. De indeling is, net als in een ‘gewone’ 
bibliotheek, op kast (auteursnaam), terwijl men voor een 
Makkelijk Lezen Bieb een thematische indeling wil. Wie 
het systeem wil inregelen voor een Makkelijk Lezen Bieb 
dient voor ingebruikname goed te overwegen. Aanpassing 
achteraf is haast onmogelijk.

VAN DE BOVENSTE PLANK
De gegevens moeten per boek ingevoerd worden. Dit kost 
veel werk. Elk boek krijgt een automatisch gegenereerd 
uniek nummer. Het nummer is de basis voor de streepjes-
code. Alle leerlingen hebben een eigen pasje met foto en 
kunnen zelf met de scanner boeken uitlenen en innemen.
Educat-B kent vele zoekmogelijkheden: op titel, op auteur, 
op thema, maar ook op serie en op leerling. Zo valt na te 
gaan welke boeken een bepaalde leerling heeft geleend.
Educat-B kent zelf ook een indeling in thema’s. Het pro-
bleem is echter dat, als er op AVI 5-niveau heel veel detec-
tives zijn en maar weinig boeken 
over relaties, er  geen evenredige 
verdeling is over de themabakken. 
Aanpassing is daarom vereist.

Hoe zoeken de leerlingen een 
boek uit? Ze kijken naar de picto’s 
op de bakken. Liefde, seks, familie, 
vrienden, of bijvoorbeeld sport. De 
gewenste bak nemen ze mee naar 
de tafel of de bank. Daar bladeren 
ze door de boeken en bekijken 
de voor- en soms de achterkant. 
Uiteraard is de bak ‘seks’ altijd leeg! 
En reserveren is helaas nog niet 
mogelijk...

Kostenplaatje en hulp
Om een idee te geven hoeveel 
kosten een Makkelijk Lezen Bieb 
met zich meebrengt, volgt hier een 
overzicht van wat de Makkelijk 
Lezen Bieb de AG Bell gekost heeft 
en een schatting voor een nieuw op 
te zetten Makkelijk Lezen Bieb.
Boeken: N 750,- per jaar (een aardige startcollectie kost 
ongeveer N 2000,-)
Inrichting: N 2000,- eenmalig (een update van bestaande 
kasten kost ongeveer N 1000,-)
De AG Bell kan op verzoek een lijst leveren van de 15 the-
ma’s die zij gekozen heeft en een aantal prints met thema-
picto-stickers toesturen. Uiteraard kan er ook een bezoek 
gebracht worden aan de Makkelijk Lezen Bieb van de 
school, want waarom steeds opnieuw het wiel uitvinden?

Informatie over de auteurs:

drs. A.H.J.G. Franssen werkt als linguïst logopedist op de A.G. Bell scholengemeen-

schap, drs. M. Hoefnagel als linguïst.

Ze zijn te bereiken op de school: tel. 020-6131133 en via info@agbell.nl

Jit
sk

e 
Kr

aa
n



GESIGNALEERD

 VHZ AUGUSTUS 200618

Ondertiteling voor doven en slechthorenden verplicht per 
1 januari 2007

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, participerend in 
SOAP! (Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s), zijn zeer 
verheugd over het kabinetsbesluit van vrijdag 30 juni dat zowel publieke als 
commerciële omroepen hun Nederlandstalige televisieprogramma’s moeten 
gaan ondertitelen. Staatssecretaris Van der Laan (Media) wilde deze onmis-
bare service aan doven en slechthorenden niet langer vrijblijvend laten zijn. 

Het gaat om ondertiteling die oproepbaar is via teletekst, doorgaans 
pagina 888. De publieke omroepen moeten 95 procent van de 
Nederlandstalige programma’s gaan 
ondertitelen. Voor de commerciële 
omroepen is het percentage vast-
gesteld op 50 procent. Dit omdat 
de meeste commerciële omroepen 
een grote achterstand hebben met 
ondertiteling. Alle omroepen krij-
gen vier jaar de tijd om de gestelde 
doelen te halen.

Meer informatie op 
www.nvvs.nl/soap

Nieuwe FOSS-Wijzer

In mei 2006 is de FOSS-Wijzer 
herzien. Het boek is bedoeld voor 
iedereen die te maken heeft met 
slechthorende kinderen en kinde-
ren met spraaktaalmoeilijkheden.
Naast ouders en familie is het 
boek o.a. zinvol voor mensen in de buurt, 
verenigingen, huisarts, thuiszorg en school.
De FOSS wil met de wijzer praktische informatie 
geven over slechthorendheid en spraaktaalmoeilijk-
heden en de problemen waarmee ouders en kinderen 
worden geconfronteerd.
In deze 11e druk worden weer veel actuele onderwer-
pen aangeboden, zoals vroegtijdige onderkenning van 
de handicap, een mondige relatie ten opzichte van des-
kundigen, schoolkeuze, hulpverlening en begeleiding, 
ouderparticipatie, beroepskeuze en hulpmiddelen. Het 
boek bevat een groot aantal bijlagen met informatie 
over o.a. erfelijkheid, de leerlinggebonden fi nanciering, 
vervoer. Ook zijn er lijsten opgenomen met literatuur 
en adressen van onderwijs- en zorgvoorzieningen.

Voor bestellen en voor meer informatie over de FOSS 
kunt u terecht op de website: www.foss-info.nl

Op donderdag 28 en vrijdag 29 septem-
ber 2006 wordt in Hotel en Congrescentrum 
Papendal te Arnhem de conferentie 
‘Vroegbehandeling en Speciaal onderwijs 
van kinderen tot 8 jaar. Een uitdaging in een 
veranderende maatschappij’ georganiseerd. De 
conferentie wil een brug slaan tussen theorie 
en praktijk en handvatten bieden tot interdis-
ciplinair denken in de zorg, de revalidatie en 
het onderwijs aan het chronisch zieke kind en 
het kind met een lichamelijke of meervou-
dige beperking.
De belangrijkste doelgroepen zijn werkenden 
in de zorg voor mensen met een beperking, 
paramedische behandelaars, artsen, gedragsdes-
kundigen, onderwijskundigen, therapeutische 
en reguliere peuterleidsters, maatschappelijk 
werkenden en ouders.
De organisatie is in handen van de BOSK, 

Vereniging van moto-
risch gehandicapten en 

hun ouders, samen met de Europese werk-
groep Eurlyaid, het kinderplatform van de 
Nederlandse vereniging van revalidatieartsen, 
de scholen voor chronisch zieke kinderen en 
kinderen met een lichamelijke of meervou-
dige beperking en de stichting voor integrale 
vroeghulp en vroegtijdige onderkenning van 
ontwikkelingsstoornissen.

Naast drie plenaire lezingen kunnen de deel-
nemers een keuze maken uit tien workshops 
en veertien themabijeenkomsten die verspreid 
over de twee conferentiedagen worden aan-
geboden. Het volledige programma is gepu-
bliceerd op de speciale conferentiewebsite: 
www.eurlyaidconferentie.nl. Aldaar ook de 
mogelijkheden tot aanmelden.

Nationale Conferentie ‘Vroegtijdige behandeling en Speciaal onderwijs 
van kinderen tot 8 jaar’

17-20 AUGUSTUS 2006 FLEVO 
FESTIVAL 2006  
Plaats: Landgoed Velder, Liempde
Meer informatie op de site van Flevo Festival:
www.fl evofestival.nl/2006
3-7 SEPTEMBER 2006 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
AUDIOLOGY
Plaats: Innsbruck, Oostenrijk
Informatie: www.icaud2006.at
23 SEPTEMBER 2006 
WERELD DOVEN DAG 2006
De jaarlijkse Wereld Doven Dag wordt dit 
jaar georganiseerd door Dovenschap i.s.m. 
SUDO (Utrecht)
28-29 SEPTEMBER 2006 VROEG-
TIJDIGE BEHANDELING EN SPECIAAL 
ONDERWIJS VAN KINDEREN TOT 
8 JAAR
Nationale conferentie over theorie, prak-
tijk en interdisciplinair denken in de zorg, 
de revalidatie en het onderwijs aan het 
chronisch zieke kind en het kind met een 
lichamelijke of meervoudige beperking.
Plaats: Hotel- en congrescentrum 
Papendal, Arnhem
Informatie: www.eurlyaidconferentie.nl en 
bij het Landelijk Bureau van de BOSK, 
tel.: 030-2459090
20 OKTOBER 2006 EFFECTIEF DYS-
LEXIEBELEID IN NEDERLAND
Conferentie van de Stichting Dyslexie 
Nederland
Plaats: Radboud Universiteit Nijmegen
Informatie: www.stichtingdyslexie
nederland.nl
7 NOVEMBER 2006 HOE LEESPRO-
BLEMEN VOORKOMEN EN ALS ZE 
TOCH OPTREDEN: hoe kan er dan het 
beste daarmee worden omgegaan? Wat 
werkt?
Plaats: CPS, Amersfoort
Informatie: www.cps.nl of tel. 033-4534343

AGENDA
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Loopplank
Voetballiefhebbend Nederland treurt nog 
in stilte na over de kwartfi nale, die er 
voor Oranje niet kwam. D’66 legde de 
kiem / de bom (aan u de keuze) voor 
waarschijnlijk Balkenende –III. Ziehier de 
voor u reeds lang achterhaalde actualiteit. 
Ik neem u echter nog iets verder terug.

April, mei, begin juni. Dagen waarin 
hordes jonge mensen zich voorbereiden 
– met tandengeknars, ofwel overmoedige 
nonchalance dan wel kwellende 
slapeloosheid – op naderende 
examens. Ook dove scholieren gaan de 
confrontatie aan met de uit wettelijk 
gezag voortgesproten steenharde 
uniforme exameneisen. Mooi! (cultureel 
maatschappelijk bezien) Pijnlijk! (vanuit 
het besef van wederom geopenbaarde 
onmacht)

Stap een bibliotheek, gemeentehuis, 
museum, station of ander openbaar 
gebouw binnen. Bouwtechnische 
niveauverschillen aldaar zijn 
toegankelijk gemaakt voor de minder 
mobielen, rolstoelers, scootmobielers, 
looprekafhankelijken. Ik bedoel, je móet 
niet per se hoeven lopen als een kievit 
om in fysieke zin tóch op de plaats van 
bestemming te komen.

Zorgen wolken zwaar om het hoofd van 
een collega. Zojuist vernam deze dat er 
veel lappen tekst aan de toetsing van 
kennis was voorgehouden aan haar 
leerlingen. “Ik heb er een zwaar hoofd in”, 
somberde zij. Een herhaalverhaal, jaar in 
jaar uit, over dat lezen. Dat lézen!

Wij, mensen beroepshalve begaan met 
deze unieke minderheidsgroep in de 
gecompliceerde samenleving, slaan 
elkaar – of laten ons dat doen- met 
rapporten om de oren. Inhoud? Dat het 
zo droef gesteld is met het leesniveau 
bij doven. Dé vaardigheid bij uitstek om 
het ándere openbare gebouw, dat van 
kennis, te kúnnen betreden. Voorbestemd 
, lijkt het, voor de ‘beter bedeelden’, de 
taalbekwamen, ook al zijn zelfs dezen niet 
bepaald woorden- of zinnenkunstenaars.

Zo’n loophelling bouw je makkelijk. 
Een model of malletje erbij, je kiest het 
materiaal en gereedschap en in een 
oogwenk is de levensvreugde van een 
rolstoeler verhoogd. Maar hoe doen wij 
dat? Hoe heffen wij dat niveauverschil op? 
Hoe gaat het ons lukken om intelligente 
dove jonge mensen de omringende van 
lezen afhankelijke (!) wereld te helpen 
ontsleutelen?

WILLEM GEURTS

COLUMN
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VTO taal 2-jarigen

In september 2006 
verschijnt bij uitgeverij 
Harcourt het instru-
ment VTO taal 2-jari-
gen. Met dit instru-
ment is het mogelijk 
om kinderen met een 
taalstoornis rond de leeftijd van 24 maanden 
op te sporen. Het instrument kan worden 
afgenomen bij alle kinderen die op 2-jarige 
leeftijd het consultatiebureau of de logope-
dist bezoeken zodat taalproblemen vroeg-
tijdig onderkend worden. In het instrument 
komt taalproductie, interactie en taalbegrip 
aan de orde. Er worden vragen gesteld aan 
de ouder en aan het kind. Bij een onvol-
doende score kan het kind worden doorver-
wezen voor onderzoek bij een spraaktaal-
team op een audiologisch centrum.
De afnameduur bedraagt ongeveer 5 minu-
ten. Het instrument kan worden gebruikt 
door consultatiebureau artsen, verpleegkun-
digen en logopedisten.
Meer informatie is te vinden bij de uitgever: 
www.harcourt.nl

Aan Annemiek Voor in ’t Holt, werk-
zaam als adjunct-directeur op de Prof. H. 
Burgerschool en student aan de opleiding 
directietraject 10+ van het Instituut Theo 
Thijssen, is de FE-prijs 2005 toegekend.  
FE staat voor de Faculteit Educatie van de 
Hogeschool van Utrecht. De prijs is behaald 
met de prestatie “Gebarenbeleid voor de prof. 
H. Burgerschool”.
In zijn toespraak haalde juryvoorzitter Aart 
van Bruggen enkele passages uit het jury-
rapport aan; lovende woorden: “Het gebaren-
beleid voor de Prof. H.Burgerschool is effec-
tief geïmplementeerd in het kwaliteitsbeleid 
van de school en geeft een waarborg voor de 
verdere professionalisering van het docenten-
personeel. Een beleidskader is geformuleerd, 
een deskundigheidsbevorderingstraject uit-

gezet en het geheel is 
ook in fi nanciële zin 
geborgd door scholings-
geld te reserveren voor 
de uitvoering van het 
gebarenbeleid.
Daarnaast geeft de prak-
tische uitwerking een 
breed beeld van wat er op dit moment moge-
lijk is op het terrein van de gebarentaal in het 
speciaal onderwijs. “
Dat het gebarenbeleid vast voet heeft gekre-
gen in de schoolorganisatie blijkt ook uit de 
website van de school. Daar wordt ruim aan-
dacht besteed aan dit beleid en wordt tevens 
duidelijk dat het gebarenbeleid onderdeel is 
van het kwaliteitsbeleid van de school. Kijkt u 
eens op www.burgerschool.nl

FE-prijs voor Annemiek Voor in ’t Holt
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Zienderogen

Bij Uitgeverij Agiel is verschenen: 
Zienderogen. Dit boek van orthopedagoog 
Roel de Groot behandelt de theorie en 
praktijk, diagnostiek en behandeling van 
oogmotorische problemen bij het leren 
lezen, spellen en schrijven.
Na een inleiding gaat de schrijver in op de 
psychologische en didactische voorwaarden 
om tot leren te komen. De rol van de visu-
ele perceptie in het ontwikkelingsproces 
krijgt gestalte, waarna opvattingen over 
optologie en functionele optometrie  ter 
discussie komen: Zien is leren. Uitgebreide 
aandacht is er voor de diagnostiek en de 
begeleiding van kinderen met visus/lees-
problemen. Het boek sluit af met een litera-
tuurlijst en een observatie-instrument.

R. de Groot: 
Zienderogen
Uitgeverij Agiel
ISBN 90-77834-17-6



TIJDSCHRIFTEN
Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11 (3), 
zomer 2006
Alys Young en collega’s van de Universiteit van Manchester zijn de 
auteurs van het artikel ‘Informed choice and deaf children: under-
pinning concepts and enduring challenges’. In dit artikel wordt het 
eerste stadium van een ontwikkelproject beschreven dat als doel heeft 
richtlijnen voor professionals en ouders te ontwikkelen om te komen 
tot bevordering van onderbouwde keuzes door gezinnen met dove 
kinderen. Het artikel bevat een theoretische discussie over het concept 
van onderbouwde keuze, een gedetailleerde analyse van werk op dit 
vlak buiten het veld van doofheid en een beschouwing over relevante 
literatuur met betrekking tot de ontwikkeling van dove kinderen die 
bij het onderbouwen van keuzes door ouders betrokken kan worden. 
De richtlijnen zijn binnenkort op een Britse overheidswebsite te zien: 

www.earlysupport.org.uk. Het artikel 
‘Concurrent correlates and predictors 
of reading and spelling achievement 
in deaf and hearing school children’ is 
geschreven door Fiona Kyle (Universiteit 
van Cambridge) en Margaret Harris 
(Universiteit van London). Ze beschrij-
ven een vergelijkend onderzoek onder 
7- en 8-jaar oude dove en horende 
kinderen. Dit onderzoek wijst uit dat 
actieve woordenschat en vaardigheid 
in het spraakafzien de leesvaardigheid 
van dove kinderen signifi cant voorspel-

len als er gecontroleerd is voor graad van 
gehoorverlies en non-verbale intelligentie. 
Spellingsvaardigheid hangt uitsluitend met 
leesvaardigheid samen.

Journal of Deaf Studies and 
Deaf Education, 11 (2), 
lente 2006
In dit tijdschrift staat een artikel dat vooruitloopt op het hierboven 
vermelde leesonderzoek. Het is van de hand van Margaret Harris en 
Constanza Moreno (Universiteit van London) en het is getiteld ‘Speech 
reading and learning to read: a comparison of 8-year-old profoundly 
deaf children with good and poor reading ability’. Het gaat om een 
onderzoek waarin 9 kinderen met ernstig gehoorverlies, die als goede 
lezers te boek staan, gematcht werden met 9 kinderen die relatief 
slecht lezen. De goede dove lezers hadden signifi cant hogere spel-
lings- en leesbegripscores. Ze produceerden signifi cant meer foneti-
sche fouten, hetgeen op het gebruik van fonologisch coderen wijst. 
Het aantal correct gerepresenteerde syllaben in spelling door goede 
lezers lag veel hoger dan bij de slechte lezers. Ook scoorden de goede 
dove lezers beter op maten voor het orthografi sch bewustzijn en het 
spraakafzien. De spraakverstaanbaarheid was in beide groepen onge-
veer gelijk. Van alle 9 goede lezers waren er 3 die fonetisch codeerden; 
4 hadden hoge scores op orthografi sch bewustzijn. Alle goede lezers 
waren echter excellente liplezers. Dit suggereert dat een fonologische 
code afgeleid van spraakafzien de reden voor leessucces bij dove kin-
deren kan zijn.

In Tijdschrift voor Orthopedagogiek van mei 2006 een onderzoek 
van Reith, Stals, Stams, Eekhof & de Vries naar de defi nitie van ‘zware 
hulp’ in de Jeugdzorg. Hulpverleners geven aan dat de hulpvraag, de 
problematiek en mogelijkheden van de cliënt de zwaarte van de hulp 
bepalen. Maar vanuit de bekostigingssystematiek staat dure, intensieve, 
langdurige hulp door meerdere hulpverleners, voor ‘zware’ hulp. De 
auteurs bepleiten een betere balans tussen het beheers- en het inhou-
delijke perspectief in de hulpverlening nu het centrale paradigma ver-
schuift van vraagsturing naar effectiviteit.
Rispens, Geelhoed, Steggen & Reitsma doen verslag over hun studie naar 
zelfbeeld en competentiebeleving bij kinderen met leerproblemen uit 
het speciaal en het regulier basisonderwijs. Kinderen met leerproble-
men uit het regulier basisonderwijs reageren emotioneel gezien ster-
ker op een faalervaring dan kinderen uit het speciaal basisonderwijs. 
De kinderen uit het regulier onderwijs 
waren beter in technisch lezen en spel-
len. Voor de discussie over de keuze voor 
het meest geschikte type onderwijs voor 
moeilijk lerende kinderen en de gevol-
gen van een uitzonderingspositie voor 
kinderen (ook voor dove, slechthorende 
en ESM-kinderen, CC) is het verband 
tussen leerklimaat en de competentiebele-
ving van belang.

In Tijdschrift voor Orthopedagogiek van juni 2006 een analyse 
van het gebruik van de beredeneerde afwijking binnen de indicatie-
stelling speciaal onderwijs door Van der Zwan & Van Berckelaer-Onnes. 
Cluster 2 kende in 2003/2004 van de clusters het hoogste percentage 
beredeneerde afwijkingen en hierover bestaat de minste overeen-
stemming tussen CvI en LCTI. De beredeneerde afwijking kan een 
graadmeter zijn voor de ‘juistheid’ van de criteria en evaluatie heeft al 
tot herziening van indicatiecriteria geleid opdat de kinderen die extra 
onderwijszorg nodig hebben, deze zorg ook toegewezen krijgen.
De Wereld van het jonge kind van juni 2006 is een themanummer 
over communiceren met jonge kinderen.
Hansma geeft acht betekenisvolle activi-
teiten als onderdeel van een leerlijn com-
municatie voor de basisschool: van versjes 
en liedjes via intermediairs als Mannetje 
Muk en fi losofi sche gedachten naar 
samenwerken en communicatie tussen 
kinderen uit verschillende groepen. Zijn 
advies is om deze activiteiten eerst met 
collega’s te oefenen om aan den lijve te 
merken dat communicatie lang niet altijd 
gelijk hoeft te zijn aan praten.
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We naderen de traditionele ‘komkommer-
tijd’ voor het nieuws. Is er geen nieuws? 
Integendeel, er blijft genoeg nieuws komen 
vanuit FENAC.
Het is zeker geen komkommertijd als het gaat 
om de ontwikkelingen binnen de FENAC. De 
maand juli is een hele hectische maand geweest 
voor alle audiologische centra. De berekeningen 
voor de kostprijzen van audiologische produc-
ten waren een maand lang hoge prioriteit voor 
alle audiologische centra. De deadline voor aan-
levering is gehaald. Dit was nodig om geloof-
waardig te blijven voor onze gesprekspartners, 
met name VWS en het College Tarieven 
Gezondheidszorg.
Het tweede belangrijke nieuws hebben we nog 
net op de valreep voor de vakantie: de eerste 
‘nieuwe’ lichting audiologie assistenten heeft 
op 7 juli haar diploma in ontvangst genomen. 
Waarom is dat belangrijk zult u denken? De 
opleiding wordt verzorgd door de Stichting 
Audiologie Opleidingen. De FENAC heeft zich 
sterk gemaakt voor een professionele aanpak 
van de opleiding. De opleiding wordt sinds dit 
opleidingsjaar gecoördineerd en ondersteund 
vanuit het bureau van de FENAC: bureau 
AudCom. In plaats van elke twee jaar, wordt 
de opleiding in principe ieder jaar gestart. Van 
de 20 studenten hebben 16 deelnemers hun 
diploma gehaald. 3 studenten zullen naar ver-
wachting spoedig volgen. Een mooi resultaat! 
De opleiding zal in september opnieuw starten. 
De groep is gemaximeerd tot 15 studenten.
Het succes zorgt er voor dat ook binnen de 
FENAC wordt nagedacht over een permanente 
na- en bijscholing voor medewerkers in een 
audiologisch centrum. De gesprekken hierover 
met verschillende partners binnen de sector zijn 
gaande. Een sterke branchevereniging maakt 
zich ook sterk voor opleidingen in de sector. 
Deze ambitie heeft de FENAC reeds in 2005 in 
het meerjarenbeleidsplan omschreven.

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 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
- Dhr. H.E.Th. Knoors, 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 - 
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Kopij kan worden ingediend conform de auteursricht-
lijnen. Deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Op de 
eerstvolgende redactievergadering zal worden beslo-
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Wilt u een artikel voor Van Horen Zeggen insturen?
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vanhorenzeggen@audcom.nl of kijk op www.simea.nl.
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Van het bestuur
De herijking geijkt

Nederland wil toe naar Passend Onderwijs. Hoe 
en wat is besproken in de zogenaamde veldlijn-
bijeenkomsten en de kaderlijnbijeenkomsten.
De debatten in de kaderlijn (waarin alle onder-
wijsorganisaties vertegenwoordigd zijn) verlie-
pen in de afgelopen periode niet erg gladjes. 
De geluiden op de meer dan vierhonderd 
bijeenkomsten in het veld waren ook verre van 
unaniem. Prima, géén kind tussen wal en schip. 
Het speciaal onderwijs wordt geroemd om zijn 
expertise en moet die de komende jaren ver-
der kunnen blijven ontwikkelen. Maar welke 
bestuurlijke regie moet daar dan op worden 
losgelaten? De gedachte van de zorgplicht als 
één van de bekostigingsvoorwaarden bij de 
schoolbesturen, lijkt niet erg omstreden, maar 
de uitwerking wel. Want hoe werkt dat uit in de 
regio´s, welke plek hebben de schoolbesturen 
van het speciaal onderwijs daarin en wat gaan 
we doen met de denominatieve verschillen? Veel 
van de uitwerkingsvoorstellen blijven steken in 
schone gedachten zonder directe inhoudelijke 
gevolgen voor de verbetering van de positie van 
dat ene kind (die leerling), dat meer nodig heeft 
dan het doorsnee aanbod op de reguliere school.
En midden in die discussie valt het kabinet en 
hebben wij plots vervroegde verkiezingen in 
november. De vraag of aan de herijkingsnota 
nog wel een debat in de tweede kamer wordt 
gewijd, dringt zich onmiddellijk op. De terug-
komst van bewindsvrouwe Van der Hoeven op 
OCW in december is ook niet duidelijk.
De winst van een schooljaar debatteren over 
de herijking van de leerlingenzorg is minimaal. 
Ik denk zelfs dat de discussie de collega´s in 
het regulier voortgezet onderwijs niet eens 
heeft bereikt. Veel energie is verloren gegaan 
aan het oppoetsen van posities en belangen. 
De collega´s van met name cluster 4 moesten 
zich verdedigen tegen de groei van hun sector. 
Even in herinnering: 2003 was de start van de 
WEC en de Leerlinggebonden Financiering. 
Meer rechten voor ouders en kinderen....... En 
als die ouders (en kinderen) dan gebruik maken 
van hun rechten, stelt de politiek vragen bij de 
gevolgen daarvan. Moet niet gekker worden in 
Nederland!

Theo W.J. van Munnen
voorzitter

Van de voorzitter
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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 eindredactie

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
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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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Advertentie
Radbout Universtiteit

nog niet aanwezig



De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 

geeft brochures uit. De brochures behandelen alle 

 aspecten van zorg binnen het audiologisch centrum. 

Voor een volledig overzicht kunt u de FENAC site 

bezoeken: www.fenac.nl

Een slechthorend kind in het reguliere onderwijs g 2,00
2005, 13e druk, 24 pagina’s

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

Horen met één oor g 2,00
2005, 9e 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
2005, 3e druk, 36 pagina’s

Kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor g 2,00
2005, 4e druk, 28 pagina’s

Leidraad voor hoortoestelgebruikers g 2,00
2005, 16e druk, 36 pagina’s

Muis in je oor g 6,00
2003, 1e druk, 66 pagina’s

Ouderen en slechthorendheid g 2,00
2005, 5e druk, 28 pagina’s

Slechthorende peuters g 2,00
2006, 4e druk, 28 pagina’s

Technische hulpmiddelen voor slechthorenden g 2,00
2005, 4e druk, 32 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

Tinnitus (oorsuizen) g 2,00
2006, 1e druk, 25 pagina’s

Uw baby hoort niet goed, wat nu? g 2,00
2005, 2e druk, 25 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 omschrij-
ving van de inhoud van de brochures.


