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Siméa congres 2007
26 & 27 april

Gezocht: sprekers

De organisatie voor het Siméa congres van april 2007 is van start gegaan. Om ook dit jaar een inhoudelijk sterk 
programma te bieden, met de informatie die ú belangrijk vindt, zijn we voor het Siméa congres op 

26 en 27 april 2007 op zoek naar sprekers uit de praktijk.

Wij reserveren een uur voor elke minilezing. Heeft u wel interessante informatie te bieden, maar vindt u een 
uur te lang? Komend jaar wordt het programma mogelijk uitgebreid met enkele posterpresentaties, 

zodat u ook de mogelijkheid heeft een kortere presentatie te geven.

Weet u een leuke spreker, of wilt u zelf een lezing verzorgen? Aarzel niet en neem, liefst vóór 10 november, 
contact met ons op.

Contactadres: Bureau AudCom • Postbus 222, 3500 AE Utrecht • tel.: 030-276 99 02 • fax: 030-271 28 92 • email: info@simea.nl

Bureau DDS geeft aan dove en ernstig slechthorende cliënten 
en hun naasten communicatietraining in de thuissituatie: leren 
communiceren met elkaar via gebaren, maar ook elementair 
lezen en schrijven van de Nederlandse taal kan een onderdeel 
zijn van de training. 

Voor elke cliënt wordt de training aangepast aan de individuele 
mogelijkheden.

Voor de regio Noord-West Nederland zoekt Bureau DDS dove en horende: 

FREELANCE CREATIEVE COMMUNICATIETRAINERS  

die de NGT docentenopleiding van de Hogeschool Utrecht hebben gevolgd of door 
het Nederlands Gebarencentrum zijn opgeleid tot Gebarentaaldocent en die kunnen 
communiceren via NGT, NMG en via pictogrammen. 

Interesse?
Surf naar  www.bDDS.nl /Vacatures voor meer informatie over de functie of neem 
contact op met Marty Langendoen. Op de website vindt u ook informatie over het 
totale dienstverleningsaanbod van Bureau DDS.

Bureau DDS afdeling Opleiding & Ontwikkeling
Rechterstraat 55 • 5281 BT Boxtel  • telefoon: 0411-623860 • teksttelefoon: 0411-622940 • e-mail: m.langendoen@bdds.nl
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NIEUWS

Met ingang van 1 juni 2006 is heeft de 
Radboud Universiteit Nijmegen een bij-
zondere leeropdracht audiologie vanwege de 
Stichting Viataal verleend aan dr.ir A.F.M. 
(Ad) Snik (Goirle, 1951). De leeropdracht 
versterkt de al hechte samenwerking tus-
sen Viataal en de afdeling Keel-, Neus- en 
Oorheelkunde van het UMC St.Radboud 
op het gebied van cochleaire implantatie 
en vroege diagnostiek van spraak-, taal- 
en gehoor. De bijzondere leeropdracht is 
ondergebracht bij de afdeling KNO en het 
Topcentrum Clinical Neuroscience.

Ad Snik is sinds 1989 als audioloog en 
wetenschappelijk onderzoeker verbonden 
aan de afdeling KNO en is sinds 2000 hoofd 
van het daarin ondergebrachte Audiologisch 
Centrum. Hij studeerde natuurkunde aan 
de Technische Universiteit Eindhoven en 
volgde de opleiding tot klinisch fysicus-
audioloog. Snik promoveerde in 1983 aan de 
TU/e op onderzoek naar het dynamische 
gedrag van monomoleculaire lagen. Dr. Snik 
heeft zich verder gespecialiseerd op het vlak 
van de kinderaudiologie, de nieuwe toepas-
singen op het gebied van hoorrevalidatie 

(o.a. cochleaire implantaten) en de centraal-
auditieve geluidsverwerking.
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Donderdag 17 augustus jl. is op de leeftijd 
van 86 jaar professor dr. Bernard T. Tervoort 
overleden.
Ben Tervoort was emeritushoogleraar Psycho- 
en Patholinguïstiek aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij geldt als een van de grond-
leggers van het hedendaagse gebarentaal-
onderzoek.

Tervoort startte in 1950 als jezuïet op het 
toenmalige Instituut voor Doven, een van 
de rechtsvoorgangers van het huidige Viataal, 
met een onderzoek naar de communicatie in 

gebaren van een groep leerlingen. Hij rondde 
dit in 1953 af met zijn dissertatie ‘Structurele 
analyse van visueel taalgebruik binnen een 
groep dove kinderen’. Het onderzoek werd 
tussen 1958 en 1967 voortgezet in een 
grote vervolgstudie waar Nederlandse en 
Amerikaanse dovenscholen aan deelnamen. 
Ben Tervoort verwierf er een eredocto-
raat mee van de Gallaudet University in 
Washington D.C. In de tussentijd bleef hij in 
verschillende functies aan het Instituut voor 
Doven verbonden, totdat een confl ict in 
1964 tot zijn vertrek leidde. Gedurende deze 
turbulente periode in zijn leven trad Tervoort 
uit het priesterambt en niet lang daarna 
huwde hij zijn vrouw Dieuwertje. Samen 
kregen ze drie dochters. Kort daarop werd 
Tervoort benoemd tot hoogleraar.
Taalontwikkelingsstoornissen, afasie en 
tweede taalverwerving kwamen in zijn blik-
veld, maar de warme belangstelling voor de 
dovengemeenschap, hun taal en cultuur bleef. 
In het begin van de jaren tachtig was hij een 
van degenen die de aanzet gaf tot het zoge-
naamde KOMVA-project, het project naar 
de communicatieve vaardigheden van dove 
kinderen en volwassenen in ons land. Met 
publicaties als ‘Wie niet horen kan, moet 
maar zien’ (1981) en ‘Hand over hand’ (1983) 
effende Tervoort het pad voor het huidige 
gebarentaalonderzoek aan verschillende 

Nederlandse universiteiten. Dit onderzoek 
heeft onder meer geresulteerd in de opzet 
van het huidige tweetalige dovenonderwijs.

In 1987 nam Ben Tervoort afscheid als hoog-
leraar, maar tot op hoge leeftijd bleef hij op 
wetenschappelijk gebied actief door lezingen 
en publicaties. Daarnaast schreef Tervoort 
proza, een activiteit waarmee hij in de jaren 
50 begonnen was als schrijver (onder het 
pseudoniem Mark Vendelier) van jeugd-
boeken. In 1998 publiceerde Tervoort onder 
de titel ‘Jezus, ben jij dat? Het verhaal van 
een roeping’ een autobiografi e en in 2004 
debuteerde hij als misdaadauteur met het 
boek ‘Teken van Leven’ over een dove 
monnik in een kloostergemeenschap.

Viataal is professor Tervoort veel dank ver-
schuldigd, zowel voor zijn inspanningen ten 
behoeve van cliënten van het toenmalige 
Instituut voor Doven als voor zijn bijdragen 
aan het nationale en internationale gebaren-
taalonderzoek en daarmee aan het welbevin-
den van de dovengemeenschap in Nederland.

Wij gedenken professor Tervoort met ere en 
wensen zijn echtgenote, (schoon)kinderen en 
verdere familie veel sterkte.

HARRY KNOORS

Professor Bernard T. Tervoort overleden

Ad Snik bijzonder hoogleraar audiologie
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The language screening instrument SNEL, 
november 2005.
Promovenda: Margreet R Luinge
Promotores: Prof. dr. S.M. Goorhuis-
Brouwer; Prof.dr. ir. H.P. Wit
Co promotor: dr. W.J. Post

Margreet Luinge promoveerde vorig jaar 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 
een meetinstrument voor de taalontwikke-
ling dat is gebaseerd op mijlpalen in de taal-
ontwikkeling.
Voor het door haar uitgevoerde onderzoek 
ontving zij in april de Atze Spoorprijs
en de NITB prijs. (Noordelijk Instituut 
voor toegepaste Psychologie en Bedrijfs-
wetenschappen). De Atze Spoorprijs ontving 
zij vanwege de klinische relevantie van het 
onderzoek voor het werkterrein van de audi-

ologie. Deze prijs wordt eens in de drie jaar 
toegekend. De NITB prijs werd toegekend 
vanwege de uitzonderlijke kwaliteit op het 
gebied van de testresearch.

SNEL (Spreeknormen voor de eerste lijn 
gezondheidszorg) is vanuit een landelijke 
representatieve steekproef ontwikkeld met 
behulp het Mokkenmodel, een model geba-
seerd op de Item Response Theorie. Veertien 
mijlpalen in de taalontwikkeling werden 
geselecteerd, die gezamenlijk een intern 
valide en betrouwbare meetlat vormen 
voor de taalontwikkeling. De mijlpalen zijn 
oplopend in moeilijkheidsgraad en kunnen 
naar analogie van de Groninger Minimum 
Spreeknormen ook als functie van de leeftijd 
worden geordend. SNEL kan dienen als 
toegeleidingsinstrument voor nadere 

multidisciplinaire diagnostiek binnen 
Audiologische Centra. Vervolgonderzoek 
vindt op dit moment plaats naar de externe 
validatie: Bij welke score (van 1 tot 14) moet 
gedacht worden aan een taalprobleem en 
dient verwijzing naar een AC plaats te vinden.

Twee prijzen voor proefschrift over taalontwikkeling
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In augustus 2004 is Viataal-Talent een samen-
werkingsverband aangegaan met basisschool 
De Schalm. Beide scholen zijn gevestigd 
in Vught. Een groepje dove/ernstig slecht-
horende leerlingen volgt sindsdien onderwijs 
samen met een groep horende leerlingen. 
Het onderwijs wordt verzorgd door een leer-
kracht van de basisschool en een leerkracht 
van Viataal-Talent. Ook de gebarentaaldocent 
en de logopedist van Talent zijn betrokken 
bij de Twinschool. Het onderwijs in deze 
Twinschoolgroep, nu groep 6, is de afgelopen 
twee schooljaren systematisch gevolgd door 
middel van wetenschappelijk onderzoek. Dit 
onderzoek is uitgevoerd in samenwerking 
met de Radboud Universiteit Nijmegen. De 
resultaten van deze evaluatie zijn veelbelo-
vend. Een korte versie van het evaluatierap-
port van de hand van Annet de Klerk, Loes 
Wauters en Harry Knoors is inmiddels ver-
krijgbaar bij Viataal-Talent (talent@viataal.
nl). Het volledige verslag verschijnt later dit 
jaar in boekvorm. 

De betrokken scholen zijn dit jaar met een 
tweede, nieuwe Twinschoolgroep gestart. 
Inmiddels volgen ook zeven dove/ernstig 
slechthorende kleuters samen onderwijs 

met een groep horende leerlingen. Behalve 
de bovengenoemde medewerkers is ook 
een dove klassenassistente aan deze nieuwe 
Twinschoolgroep verbonden.

Samen naar school – Viataal-Talent en basisschool
De Schalm starten nu ook een Twinschoolkleutergroep
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Van Horen Zeggen was één dag te gast op de Eurlyaid 
conferentie van de BOSK. Onze speciale interesse ging 
uit naar de relatie tussen vroegtijdige interventies en de 
ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs. 

REPORTAGE

Eurlyaid 2006:
Vroegbehandeling en inclusie

Vroegbehandeling en Speciaal Onderwijs
De zon schijnt volop bij het Conferentiecentrum Papendal. Binnen 

maakt de organisatie zich op om de gasten te ontvangen. In twee 

dagen worden er negen workshops gegeven, zijn er veertien themabij-

eenkomsten en enkele plenaire lezingen. 

In het thema worden vroegbehandeling en speciaal onderwijs 

gekoppeld. Die keuze is niet toevallig. De BOSK maakt zich zorgen 

over nieuwe ontwikkelingen, zoals die in de notitie ‘Vernieuwing 

zorgstructuren funderend onderwijs’ zijn neergelegd. Directeur van de 

BOSK, Klazien Bron: “Wij vinden dat het Speciaal Onderwijs deel 

moet uitmaken van de vroegbehandeling en dus moet blijven bestaan 

voor de kinderen die dat nodig hebben. Maar het Speciaal Onderwijs 

staat onder druk. In deze veranderende maatschappij wordt het steeds 

moeilijker voor ouders om hun kinderen alles te bieden wat ze nodig 

hebben. Daar zit voor ons de uitdaging.” 

Over inclusief onderwijs heeft de BOSK goed nagedacht. De ont-

wikkelingen worden nauwlettend gevolgd.  Klazien Bron zegt hier-

over: “Er moet in Nederland nog heel veel gebeuren wil je inclusie 

goed laten verlopen. We moeten beginnen bij de leerkrachten in het 

regulier onderwijs: die moeten veel beter worden toegerust. Daar is 

nog bijna niets aan gedaan. We praten er wel over, maar ga nu eerst 

die opleidingen eens goed inrichten, het onderwijssysteem toerusten 

voordat je iets gaat veranderen.”

Sociale competenties
De organisatie heeft prof. Guralnick als één 

van de sprekers uitgenodigd. Hij is voorzitter van 

de internationale vereniging voor vroege inter-

ventie en hoogleraar psychologie en kindergenees-

kunde aan de University of Washington (Seattle). 

Hij houdt zich op het ogenblik vooral bezig met de 

ontwikkeling van sociale competenties van kinderen in de omgeving 

van leeftijdgenoten, de effectiviteit van vroege onderkenning en inter-

ventie en de inclusie op jonge leeftijd van kinderen met problemen. 

Op de conferentie spreekt hij over zijn werk met betrekking tot de 

sociale competenties bij jonge kinderen (3-5 jaar). Hij ziet een onder-

zoek naar de relaties tussen leeftijdgenoten als eerste onderdeel van 

een compleet programma. De andere onderdelen zijn (2) een inter-

ventieprogramma gericht op de kinderen, (3) aandacht voor het gezin 

en de sociale omgeving van het kind, (4) een handboek voor inter-

ventie activiteiten en (5) een begrippen- en literatuurlijst. Hoewel zijn 

benadering oorspronkelijk bedoeld was voor risicogroepen en in hun 

ontwikkeling vertraagde kinderen is Guralnicks ervaring inmiddels dat BOSK directeur Klazien Bron in gesprek met een congresganger



het effect heeft op alle kinderen, als men de onderlinge relaties succes-

vol en productief wil houden.  

Als we praten over het functioneren van kinderen in een groep 

dan is de sociale competentie van alle deelnemers in de groep het 

sleutelbegrip. In een klinische setting heeft Guralnick groepen jonge 

kinderen met en zonder problemen bij elkaar gebracht en hun gedrag 

geobserveerd. Het bleek dat kinderen van 4 jaar met een ontwikke-

lingsachterstand het in een groep slechter deden dan 3-jarige kinderen 

zonder ontwikkelingsproblemen. Kinderen met een achterstand bij 

jongere kinderen plaatsen is naar de mening van Guralnick daarom 

geen goede oplossing. In een inclusieve setting (onder leeftijdgenoten) 

daarentegen leren kinderen met een achterstand twee keer zo veel aan 

sociale competenties dan in een speciale setting met lotgenoten. Dit 

in de context van een strak curriculum waarbij er aandacht is voor 

cognitieve, taal-, emotionele- en motorische ontwikkeling. De mate 

waarin deze aspecten zijn geïntegreerd is bepalend voor de ontwikke-

ling van de sociale competentie, vindt Guralnick. Ook bij de diagnos-

tiek gaat het meer om de mate van integratie van deze aspecten dan 

van het ontwikkelingsniveau van ieder aspect voor zich. 

Deze visie pleit voor een interdisciplinaire benadering, waarbij 

informatie van verschillende disciplines direct aan elkaar wordt gekop-

peld. 

Passend onderwijs: interdisciplinaire 
oplossingen

Integratie van kinderen met ontwikkelingsproblemen in een regu-

liere setting heeft volgens Guralnick een positief effect op de sociale 

competentie van kinderen. Het hebben van sociale competenties lijkt 

daarmee geen voorwaarde voor integratie maar eerder een gevolg. 

Van belang is wel om in de visie op passend onderwijs te zoeken naar 

interdisciplinaire oplossingen. Op dit moment zijn die oplossingen 

buiten het speciaal onderwijs nauwelijks te vinden. Het is de interdis-

ciplinaire omgeving waar ouders naar op zoek zijn.

Henk Gerbers heeft een zoon van drie met een motorische 
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beperking. Wat er verder voor ontwikkelingsmogelijkheden zijn is nog 

onzeker. De keuze voor een onderwijssoort dient zich aan. “Vorig jaar 

hebben wij al diverse andere ouders daarmee bezig gezien en daar 

ook van geleerd. Enerzijds wordt hij nu op het Instituut heel goed 

getest en behandeld. Ik heb contact met een reguliere school, waar 

zijn zus zit. De school in de wijk dus. Wij voelen ons heel betrok-

ken bij die school. Ik voel zelf de verantwoordelijkheid om een keus 

te maken. Als hij zich zo doorontwikkelt, zoals hij momenteel doet, 

zouden wij hem het liefst naar een zo normaal mogelijke school wil-

len laten gaan. De school reageert uitermate positief. Klassen zijn al 

aangepast voor kinderen die in een rolstoel zitten. Ze zeggen zelf dat 

ze een zorgplicht hebben en er zijn al veel contacten met de speci-

ale school. Ze hanteren het principe: geen kind de wijk uit. Maar ja; 

hij heeft ook therapieën nodig. Ik zou het meeste zien in een soort 

mengvorm van regulier en speciaal. Maar dat is organisatorisch weer 

heel lastig.”

Dit verhaal staat niet op zichzelf. Zoals Guralnick verwoordde: 

Onafhankelijk van de soort en ernst van een ontwikkelingsprobleem 

hebben kinderen profi jt van hun leeftijdsgenoten en is er een inter-

disciplinaire aanpak nodig om sturing te geven aan het curriculum. 

Klazien Bron ziet in dit verband het toerusten van leraren op dit 

gebied als voorwaarde om passend onderwijs te realiseren.  

FRANS MOLLEE

Informatie over het werk van Guralnick is te vinden op:

http://depts.washington.edu/chdd/gist/guralnick.research_peer.html

De BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, neemt al 

sinds de jaren tachtig deel aan een Europees overleg over vroegbehandeling. 

Dat doet ze samen met het kinderplatform van de Nederlandse Vereniging van 

Revalidatieartsen, het onderwijs aan chronisch zieke kinderen met een lichamelijke 

of meervoudige beperking en de Stichting voor Integrale Vroeghulp en Vroegtijdige 

Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen. Hun jaarlijkse conferentie vindt dit jaar 

op 28 en 29 september plaats in Nederland.
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INTERVIEW

Problematiek allochtone
ESM-kinderen niet anders, 

wel complexer

Judit Steenge realiseert zich dat haar proefschrift een 
aantal vragen beantwoordt, maar ook tal van vragen 
oproept. Bijvoorbeeld: hoe groot is het percentage

   allochtone kinderen dat kampt met een spraaktaal-
ontwikkelingsstoornis? Een vraag die voorlopig onbeant-
woord blijft. Dat is nu eenmaal het nadeel van een 
(promotie)onderzoek. Steenge: “Je lost één vraag op, maar 
er komen er minstens vier bij.” Zo zou Steenge in de toe-
komst de tweetalige ESM-kinderen graag eens onderwer-
pen aan een nog diepergaand onderzoek. Een onderzoek 
waarbij ze bijvoorbeeld zou kijken naar de invloed van 
tweetaligheid op spraaktaalontwikkelingsstoornissen. Iets 
waarover ze nu weinig kan zeggen, aangezien ze beide fac-
toren onafhankelijk van elkaar heeft bestudeerd. Ook is zij 
benieuwd hoe het deze groep op oudere leeftijd vergaat. 

Verder lijkt het haar interessant en nuttig toegepast onder-
zoek te doen. Met welke methodes en therapieën kun je 
deze kinderen nu echt vooruit helpen? Waar hebben ze 
behoefte aan?

Onderste lijn
De centrale vraagstelling van haar promotieonderzoek 

luidt als volgt: In hoeverre vormen allochtone ESM-

Judit Steenge (30) deed de afgelopen vijf jaar promotieonderzoek naar ernstige spraaktaal-
ontwikkelingsstoornissen bij allochtone kinderen. Een tot nu toe onontgonnen terrein in Nederland. 
Leerkrachten in het ESM-onderwijs kijken dan ook reikhalzend uit naar haar proefschrift, dat een 
geruststellende conclusie oplevert. Allochtone ESM-kinderen hebben geen andere, maar intensievere 
therapie nodig dan Nederlandse lotgenoten.

kinderen een speciale en aparte groep? De uitkomst van 
deze vraag is dat deze kinderen inderdaad een speciale 
groep vormen. Ze ondervinden een extra nadeel bij de 
ontwikkeling van de Nederlandse taal en vooral op latere 
leeftijd, zo rond hun achtste, verschillen ze duidelijk van 
Nederlandse ESM-kinderen. “Rond hun zesde zijn alloch-
tone ESM-kinderen wat betreft hun spraaktaalproblema-
tiek redelijk te vergelijken met Nederlandse lotgenootjes. 
Maar enkele jaren later zijn de verschillen veel groter. Dan 
scoren ze nog lager op de verschillende taaldomeinen dan 
Nederlandse kinderen met die stoornis. Dat zie je terug in 
de grafi eken waarin deze kinderen steeds in de onderste 
lijn zijn terug te vinden.” Of dit is te wijten aan het feit 
dat deze kinderen tweetalig zijn, kan Steenge niet zeg-
gen. Dat is nu typisch weer zo’n vraag die aan bod kan 
komen in een vervolgonderzoek. “Dat tweetaligheid het 
probleem versterkt is wel gebleken. Maar in welke mate, 
is aan de hand van dit onderzoek niet te zeggen.” Wat wel 
heel duidelijk naar voren komt in haar proefschrift, is dat 
de passieve woordenschat van deze groep op jonge leeftijd, 
6/7 jaar, vooral is toe te schrijven aan de tweetaligheid en 
niet zozeer aan de spraaktaalstoornis. “Dat maak ik op uit 
het feit dat ze op dat terrein niet signifi cant verschillen met 
tweetalige leeftijdgenootjes zonder ESM.”

Geruststellend
De uitkomst van het onderzoek mag dan niet geheel ver-

assend zijn, beaamt ook Steenge, dat doet aan het belang van 
het onderzoek niets af. “Er was over dit onderwerp tenslotte 
nog helemaal niets bekend in Nederland.” Niet voor niets 
werd de roep om onderzoek naar deze groep steeds luider. 

‘TOEN IK BEGON MET MIJN ONDERZOEK, KWAM IK 

OP EEN ESM-SCHOOL IN AMSTERDAM WAAR LIEFST 

56 PROCENT VAN DE LEERLINGEN ALLOCHTOON WAS.’
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TWEETALIGHEID VERSTERKT ESM-PROBLEMATIEK

Zeker op ESM-scholen in de grote steden waar soms wel 
vijftig procent van de leerlingen van allochtone komaf is. 
“Toen ik begon met mijn onderzoek, kwam ik op een 
ESM-school in Amsterdam waar zelfs 56 procent van de 
leerlingen allochtoon was. Wanneer je niet weet hoe die kin-
deren zich op taalgebied ontwikkelen, is het heel moeilijk 
iets aan hun situatie te doen. Simpelweg omdat je niet weet 
wat er speelt.” Dat was ook de belangrijkste vraag vanuit de 

praktijk: welke therapie pas ik toe op deze kinderen? Het 
onderzoek naar deze vraag leverde een geruststellend ant-
woord op. Allochtone ESM-kinderen hebben geen andere 
maar intensievere therapie nodig dan Nederlandse lotgeno-
ten. “Hun probleem is complexer. Ze liggen op het gebied 
van spraak en taal nog verder achter dan Nederlandse kinde-
ren met deze stoornis. Zowel in hun eigen taal als in de 
Nederlandse taal is hun ontwikkelingsniveau beduidend 
lager. Dat betekent dat je met deze groep intensiever maar 
niet anders aan de slag moet. Hun stoornis is tenslotte 
dezelfde als bij Nederlandse kinderen met ESM.”

Handicap
Het is lastig bij tweetalige kinderen met ESM dit pro-

bleem vroegtijdig te onderkennen, zo signaleert Steenge. 
“Dit gebeurt tot nu toe op basis van de diagnose van het 
Nederlands. Maar op dat gebied lopen veel allochtone 
kinderen sowieso al achter. Daardoor wordt vaak in eerste 
instantie de conclusie getrokken dat er niets bijzonders aan 
de hand is en dat het kind ‘slechts’ een probleem heeft met 
de Nederlandse taal. Tegen de tijd dat het kind eindelijk is 
gediagnosticeerd, is het alweer een stuk ouder en daardoor 
de achterstand nog groter. Het is dus zaak iets te verzinnen 
waardoor ook bij deze kinderen het probleem op jonge 
leeftijd kan worden vastgesteld.” De oplossing hiervoor is 
volgens Steenge het kind ook te onderzoeken op basis van 
zijn of haar moedertaal. Een op papier simpele oplossing 
die in de praktijk echter heel wat meer voeten in aarde 
heeft. “Daarvoor heb je eigenlijk specialisten nodig op dit 
gebied die de moedertaal spreken. Dat zou ideaal zijn. Al 
realiseer ik mij dat dat niet haalbaar is.”

Steenge signaleert nog een probleem. “Ik kan me voor-
stellen dat allochtone ouders in de regel minder mondig zijn. 
Zodra Nederlandse ouders het vermoeden hebben dat er 
iets mis is met hun kind, trekken ze aan de bel. Allochtone 
ouders vertrouwen in de regel op de leerkracht en stappen 
uit zichzelf niet snel op een leerkracht af. Dat heeft waar-
schijnlijk te maken met hun culturele achtergrond.”

Veel praktischer
Op de vraag hoe Steenge het onderzoek heeft ervaren, 

laat ze weten er door veranderd te zijn.
“Voor ik er aan begon, was ik erg theoretisch en weten-

schappelijk ingesteld terwijl ik nu veel praktischer denk.” 
Als het aan haar ligt, verschijnen er dan ook nog minstens 
vier boeken van haar hand over dit onderwerp. Niet alleen 
omdat onderzoek naar deze problematiek haar ‘op het lijf 
geschreven is’, maar ook om alle nieuwe vragen die het 
eerste onderzoek opleverde te beantwoorden.

REMCO STUNNENBERG FCT COMMUNICATIE
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De kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs is een belangwekkend, 

maar ook lastig onderwerp. Het is niet eenvoudig om 
het begrip helder af te bakenen. De onderwijsraad merkt 
hierover op in haar rapport ‘Schoolkwaliteit in beeld’: 
“Het begrip kwaliteit is een containerbegrip. Het is wat 
je afspreekt wat het is. In de meest algemene zin kan 

kwaliteit worden omschreven als een hoedanigheid waar-
aan een positieve waardering wordt gegeven. De positieve 
waar dering is gerelateerd aan één of meer normen. Veel 
van deze normen zijn aan voortdurende verandering onder-
hevig.” (Onderwijsraad, 1999, p. 6).

De kwaliteit van het onderwijs kent bovendien meerdere 
dimensies. Gebruikelijk is om aspecten op microniveau 
(de klas), op mesoniveau (de school) en op macroniveau 
(het onderwijsstelsel) te onderscheiden. Om de kwaliteit 

De kwaliteit van
het onderwijs aan dove kinderen:

een half leeg of een half vol glas?

Harry Knoors was een van de sprekers op de Expertisedag Dovenonderwijs die op 17 mei 2006 georganiseerd werd 
door het Dovenschap en FODOK. In onderstaand artikel, dat gebaseerd is op zijn lezing van die dag, haalt hij recente 
inspectierapporten en wetenschappelijke publicaties aan die, in elk geval op een aantal punten, vraagtekens plaatsen bij 
de kwaliteit en effectiviteit van het dovenonderwijs zoals dat momenteel georganiseerd is. Hij constateert lacunes op het 
gebied van relevant wetenschappelijk onderzoek en op het gebied van de toepassing van onderzoeksresultaten in didactiek 
en methodieken. Om de kwaliteit van het onderwijs aan dove - al dan niet geïmplanteerde - kinderen te verbeteren, acht 
hij het onontbeerlijk dat de onderwijspraktijk beter wordt onderbouwd en dat scholen voor dove kinderen intensief gaan 
samenwerken bij zowel de analyse van de huidige situatie en ontwikkelingen als bij het ontwerpen en implementeren van 
nieuwe onderwijsconcepten.

ARTIKELEN

VRIJWEL ALLE BEOORDEELDE SCHOLEN VOOR 

DOVE KINDEREN SCOREN ONVOLDOENDE OP DE 

ASPECTEN ‘KWALITEITSZORG’, ‘ZORG EN BEGELEIDING’ 

EN ‘OPBRENGSTEN’

HARRY KNOORS

op deze drie niveaus te kunnen beoordelen is het van 
belang zowel te kijken naar de input, het onderwijsproces 
en naar de output. Onder output wordt verstaan de bereik-
te kennisvaardigheden, de houding en het welbevinden 
van individuele leerlingen, van de totale groep leerlingen 
van een school en van alle kinderen die ondergebracht 
zijn in het onderwijsbestel. Factoren die de input bepalen 
zijn onder meer de kwaliteit van de individuele leerkracht, 
het onderwijskundig leiderschap, de klasseninrichting, de 
exploitatie van de schoolorganisatie, de beschikbare leer- 
en hulpmiddelen, de onderwijsverzorgingstructuur en de 
opleidingen van leerkrachten.

Om te komen tot een zorgvuldig oordeel over de kwa-
liteit van het onderwijs aan dove kinderen zou idealiter 
objectieve informatie beschikbaar moeten zijn over alle 
aspecten van de onderwijskwaliteit. Dit is bij lange na niet 
het geval en dat maakt de situatie gecompliceerd.

De onderwijsinspectie beoordeelt sinds jaar en dag de 
algemene kwaliteit van het onderwijs in ons land. Ze doet 
dit aan de hand van jaarlijkse dan wel periodieke kwaliteits-
onderzoeken. De inspectie hanteert daarbij de laatste jaren 
een toetsingskader dat is afgeleid van bevindingen uit 
onderzoek naar onderwijseffectiviteit. In het toetsings  -
kader, dat tot eind 2006 geldt, beoordeelt de inspectie 
acht aspecten, verdeeld over de domeinen ‘zorg voor 
kwaliteit’, ‘onderwijs en leren’ en ‘opbrengsten’. Het aantal 
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indicatoren dat per aspect door de inspectie beoordeeld 
wordt varieert van twee tot zes.

De inspectierapporten van een aanzienlijk aantal scholen, 
die onderwijs voor dove kinderen verzorgen, staan sinds 
enige tijd op de website van de onderwijsinspectie. Uit de 
daar gepubliceerde rapporten valt op te merken dat deze 
scholen zeker niet excelleren. De scores, die de inspectie 
per indicator en aspect toekennen, zijn geplaatst op een 
4-puntsschaal, lopend van ‘onvoldoende’ via ‘meer zwak 
dan voldoende’ en ‘meer voldoende dan zwak’ tot ‘goed’. 
Scholen voor dove kinderen krijgen nauwelijks de beoor-
deling ‘goed’. Dovenscholen worden op de meeste indica-
toren beoordeeld als ‘meer voldoende dan zwak’. Hierop 
zijn echter uitzonderingen, want er blijken aanzienlijke 
kwaliteitsverschillen te bestaan tussen de verschillende 
scholen voor dove kinderen, althans naar het oordeel van 
de inspectie.

Opvallend in de inspectierapporten is, dat vrijwel alle 
beoordeelde scholen voor dove kinderen onvoldoende 
scoren op de aspecten ‘kwaliteitszorg’, ‘zorg en begeleiding’ 
en ‘opbrengsten’. De meeste scholen voor dove kinderen 
blijken niet te beschikken over integrale systemen voor 
kwaliteitszorg, althans niet op het moment dat de inspec-
ties plaatsvonden. Bovendien schiet de systematische zorg 
en begeleiding van kinderen, die om één of andere reden 
uitvallen in het leerproces, tekort. Ook slagen scholen er 
niet in om duidelijk te maken of de leeropbrengsten van 

de kinderen conform de verwachtingen zijn. De inspec-
tierapporten geven echter geen uitsluitsel over de vraag 
of de onderwijsopbrengsten (on)voldoende zijn. Er zijn 
geen landelijke gegevens bekend over de behaalde taal- en 
rekenresultaten of over de sociale vaardigheden van dove 
leerlingen.

Een uitzondering hierop vormt het begrijpend lezen, 
omdat daar door de Radboud Universiteit Nijmegen in 
de persoon van Loes Wauters een landelijk onderzoek 
naar verricht is. Hierbij moet worden aangetekend dat de 
onderzoeksgegevens in 2005 gepubliceerd zijn, maar dat 
de gegevens medio 2000-2001 verzameld zijn. Bovendien 
is in het onderzoek van Wauters niet meegenomen wat 
de toegevoegde waarde van het onderwijs is: Er zijn geen 
begin- en eindmetingen gedaan, waardoor het niet moge-
lijk is uit het onderzoek te destilleren in hoeverre dove 
kinderen dankzij het onderwijs in leesvaardigheid vooruit 
zijn gegaan.

Loes Wauters heeft 464 dove leerlingen van vrijwel alle 
dovenscholen onderzocht (Wauters, 2005). Deze leerlin-
gen varieerden in leeftijd van zes tot twintig jaar. Wauters 
heeft geen dove kinderen met een cochleair implantaat 
ingesloten. Vijftien van de onderzochte kinderen hadden 
twee dove ouders. De hoofdconclusie van Wauters is dat 
het gemiddeld leesniveau van de onderzochte dove leer-
lingen gelijk is aan dat van horende leerlingen uit groep 
3 en 4 van het basisonderwijs. 4.3% van alle onderzochte 
leerlingen leest overeenkomstig hun kalenderleeftijd. 
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De onderzochte dove kinderen met dove ouders blijken 
gemiddeld genomen niet beter te lezen dan dove kinde-
ren die horende ouders hebben. De grote achterstand in 
leesvaardigheid van dove leerlingen kan maar gedeeltelijk 
verklaard worden uit problemen met de woordherkenning. 
Analyses na publicatie van het onderzoek wijzen op aan-
merkelijke verschillen in de behaalde leesresultaten tussen de 
verschillende dovenscholen. Het lijkt erop dat deze verschil-
len niet veroorzaakt worden door verschillen in kindken-
merken (bijkomende ontwikkelingsproblemen, kinderen uit 
etnische minderheden). Mogelijk dat ze het gevolg zijn van 
verschillen in onderwijsmethodiek Overigens zijn de door 
Wauters vastgestelde, teleurstellende leesresultaten niet uniek 
voor Nederland. Vergelijkbare resultaten zijn bijvoorbeeld 
ook gevonden in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

De kwaliteit van instructie
Bekend is dat er sprake is van grote variatie in de onder-

wijsresultaten van dove leerlingen. Minder dan 5% van de 
variatie wordt verklaard door de schoolsetting: regulier dan 
wel speciaal onderwijs. Ongeveer 25% van de variatie in 
resultaten wordt verklaard uit kenmerken van de leerlingen 
of hun ouders. Daarbij moet gedacht worden aan 
intelligentie, gehoorverlies en sociaal-economische status. 
In totaal blijkt echter 70% van de variatie onverklaard. 
Stinson en Kluwin (2003) opperen dat mogelijk de 
algehele kwaliteit van instructie (inclusief didactiek en 
methodiek) een ontbrekend deel van de puzzel vormt.

Naar de kwaliteit van instructie in het dovenonderwijs is 
heel weinig onderzoek verricht, zelfs als het bijvoorbeeld 
gaat om een vak als leesonderwijs. Ter illustratie, recente-
lijk is in een artikel onderzoek samengevat dat gedaan is 
naar het effect van verschillende benaderingen van lees-
onderwijs voor dove kinderen (Luckner e.a., 2006). De 
auteurs hebben uitsluitend onderzoeksartikelen bestudeerd 
die verschenen zijn in toonaangevende internationale 
tijdschriften. Het gepubliceerde onderzoek moest uitge-
voerd zijn tussen 1963 en 2003 en betrekking hebben op 
slechthorende en dove kinderen die in leeftijd mochten 
variëren van 3 tot 21 jaar. De artikelen dienden voldoende 
statistische informatie te bevatten om te kunnen bezien 
hoe groot het effect was van een onderzochte methodiek 
of benadering. Bovendien moest er sprake zijn van een 
controlegroep. Gebleken is dat slechts 22 studies aan deze 
vereisten voldeden. Geen van de twee onderzochte onder-
zoeken had betrekking op dezelfde dimensie van het lezen. 
In geen enkel geval was een onderzoek herhaald. De aan-
bevelingen, die uit de onderzoeken af te leiden vallen, zijn 
bovendien zeer gevarieerd. Het gevolg van dit alles is dat 
leerkrachten en methodeontwikkelaars het leesonderwijs 
aan dove kinderen slechts zeer ten dele kunnen stoelen op 
empirisch onderzoek.

Steeds vaker wordt er dan ook op gewezen dat veel 
praktijken in het onderwijs aan dove kinderen zwak 
onderbouwd zijn (Marschark, Lang & Albertini 2002; 
Bagga-Gupta, 2004; Knoors, in druk). Enkele voorbeelden 
ter illustratie.

Op sommige terreinen is vrijwel geen wetenschappelijk 
onderzoek beschikbaar. Zo veronderstelt tweetalig onder-
wijs aan dove kinderen dat horende ouders en horende 
leerkrachten een acceptabele gebarentaalvaardigheid kun-
nen bereiken die vervolgens moet kunnen dienen als 
taalaanbod voor hun dove kinderen. Tegelijkertijd weten 
we dat het leren van een tweede taal geen eenvoudige 
zaak is, zeker niet als die taal qua systematiek sterk ver-
schilt van iemands eerste taal. Bovendien weten we dat de 
uiteindelijke vaardigheid in de tweede taal soms beperkt 
kan zijn, ook als er sprake is van voldoende motivatie en 
aanbod. Men zou dan ook mogen verwachten dat, gezien 
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DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
het belang dat terecht aan tweetalig dovenonderwijs wordt 
gehecht, er veel onderzoek beschikbaar zou zijn naar de 
gebarentaalvaardigheid van ouders en leerkrachten. Het 
tegendeel is het geval. In de onderzoeksliteratuur is geen 
enkel voorbeeld van onderzoek op dit gebied te vinden.

Ook wordt de onderbouwing van onderwijspraktijken 
ondergraven door publicatie van incomplete vergelijkin-
gen. Zo valt herhaaldelijk in onderzoeksartikelen te lezen 
dat de schoolse prestaties van dove kinderen met een coch-
leair implantaat in auditief-verbale onderwijs programma’s 
beter zijn dan die van kinderen in zogenaamde Totale 
Communicatieprogramma’s. Bij deze vergelijking worden 
selectie-effecten zelden betrokken, terwijl er vaak hele 
specifi eke redenen zijn (meestal gelegen in de ontwikke-
ling van dove kinderen), waarom zij in het ene dan wel het 
andere onderwijsprogramma geplaatst worden. De verge-
lijkbaarheid van de leerlingen op andere aspecten dan het 
taalbeleid van het onderwijsprogramma is meestal ondui-
delijk en de precieze aard van het onderwijsprogramma 
(de gehanteerde didactiek en methodiek) wordt zelden of 
nooit beschreven. Dit maakt een zinnige interpretatie van 
dit type vergelijkingen onmogelijk.

Tot slot blijkt er een dusdanige kloof te bestaan tussen 
wetenschap en onderwijspraktijk dat onderzoeksresultaten 
die wel bekend zijn slechts moeizaam toepassing vinden in 
didactiek en methodiek. Zo is bekend (voor een samenvat-
ting zie bijvoorbeeld Marshark, Lang & Albertini, 2002) dat 
de cognitieve profi elen van dove kinderen met een norma-
le leeraanleg, op een aantal punten beduidend verschillen 
van die van horende leeftijdsgenoten. Dove kinderen, die 
primair visueel waarnemen, blijken gemakkelijk afgeleid 
te kunnen worden. Visuele concentratie kan toenemen 
als gevolg van auditieve prikkels. Afl eidbaarheid is ook te 
verminderen door de omgeving heel zorgvuldig visueel in 
te richten. Ook is bekend dat dove kinderen minder per-
sistent zijn in het oplossen van problemen. Dove kinderen 
zijn sterk in herkenning van complexe visuele informatie. 
De consequenties van dit type bevindingen voor didactiek 
en methodiek zijn niet of nauwelijks in kaart gebracht, 
laat staan dat ze geresulteerd hebben in aanpassingen van 
onderwijsbenaderingen.

Glas half leeg of half vol?
Op basis van het voorafgaande is het begrijpelijk als 

gesteld wordt dat het glas van de kwaliteit van het onder-
wijs aan dove kinderen half leeg is. Immers, er is vaak 
sprake van teleurstellende resultaten, die kunnen leiden tot 
ontevredenheid bij individuele leerlingen of ouders danwel 
bij hun belangenorganisaties. Toch zijn er ook lichtpunten, 
die bijdragen aan een positiever oordeel: een half vol glas.

Zo is het niet terecht om zonder meer onderwijsresulta-
ten van de huidige populatie dove kinderen te vergelijken 

met die van dove kinderen van 20 jaar geleden en vervol-
gens, als weinig tot geen vooruitgang blijkt, te constateren 
dat het dovenonderwijs gefaald heeft. Het is eenvoudig 
aan te tonen dat de populatie dove kinderen ingrijpende 
veranderingen heeft ondergaan. Veel dove kinderen vol-
gen tegenwoordig onderwijs in reguliere settings, mede 
een verdienste van het dovenonderwijs. Immers, zonder 
voldoende vorderingen op cognitief en sociaal gebied zou 
deze ontwikkeling niet mogelijk zijn geweest. Daarnaast 
verdichten de problemen van dove kinderen zich omdat 
de oorzaken van doofheid ingrijpende wijzigingen heb-
ben ondergaan. Veel van de huidige medische problemen, 
die doofheid veroorzaken (denk bijvoorbeeld aan extreme 
vroeggeboortes), kunnen ook leiden tot bijkomende ont-
wikkelingsproblemen, waaronder leerproblemen. Bij de 
weging van behaalde onderwijsresultaten en de vergelij-
king in de tijd dienen deze populatieverschuivingen in 
ogenschouw te worden genomen.

Ook is genoegzaam bekend dat er dove kinderen zijn die 
wel goed presteren, die bijvoorbeeld wel goed lezen. Het is 
de moeite waard verder onderzoek te doen naar factoren 
die dit goede lezen mogelijk maken. Misschien zijn deze 
factoren te beïnvloeden, hetgeen ertoe kan leiden dat ook 
de leesvaardigheid van andere dove kinderen verbeterd kan 
worden.

Eerder is al opgemerkt dat scholen voor dove kinderen 
van elkaar verschillen in de resultaten van hun leesonder-
wijs. Het is van belang sterkere scholen te identifi ceren 
en de essentiële kenmerken van hun onderwijs in kaart te 
brengen zodat zwakkere scholen op basis hiervan verbe-
teringsslagen kunnen maken. Dit vergt uiteraard enerzijds 
een omgeving waarin vertrouwen tussen en veiligheid voor 
scholen gewaarborgd is, maar anderzijds ook prikkels om 
resultaten en kennis te delen.

Scholen voor dove kinderen werken sinds een aantal 
jaren intensief samen om te komen tot kwalitatief goede 
leerplannen en taalmethodes. De tot nu toe opgeleverde 
resultaten onder de noemer SPRONG VOORUIT mogen 
er zijn en het project wordt de komende jaren met even-
veel inzet gecontinueerd.

Verder weten we steeds meer over ontwikkelingsaspec-
ten van dove kinderen, omdat de hoeveelheid onderzoek 
op dit vlak internationaal, maar zeker ook nationaal toe-
neemt. Alleen al aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 

HET IS VAN BELANG STERKERE SCHOLEN TE 

IDENTIFICEREN EN DE ESSENTIËLE KENMERKEN VAN 

HUN ONDERWIJS IN KAART TE BRENGEN



VHZ OKTOBER 200614

VHZARTIKELEN
wordt binnen het raamwerk van het Expertisecentrum 
Atypische Communicatie, waar een groot aantal instel-
lingen in participeert, onderzoek gedaan naar de geba-
rentaalvaardigheid van dove kinderen, naar hun leesvaar-
digheid, naar hun schrijfvaardigheid en naar hun sociale 
vaardigheden. In dit verband moet gewezen worden op 
lopende promotie onderzoek van Anneke Vermeulen. Uit 
haar onderzoek naar de leesvaardigheid van 50 dove kinde-
ren met een cochleair implantaat blijkt, dat deze kinderen 
beduidend beter lezen dan dove kinderen met conventio-
nele hoor apparatuur. Het verschil is groot en dat geldt voor 
alle onderzochte leerjaren. Omdat de onderzochte groep 
kinderen naar de huidige maatstaven relatief laat geïmplan-
teerd is en van vroegtijdige implantatie een nog gunstiger 
effect op de ontwikkeling van het gesproken Nederlands 
verwacht mag worden, lijkt het niet onjuist om aan te 
nemen dat in de komende jaren de leesvaardigheid van 
dove kinderen verder zal toenemen.

Het glas vullen
Het glas kan echter verder gevuld worden. De kwaliteit 

van het onderwijs aan dove kinderen is zeker voor ver-
dere verbetering vatbaar. Dat kan alleen bereikt worden 
als er intensief wordt samengewerkt tussen verschillende 
partijen. Immers als we praten over het onderwijs aan 
dove kinderen hebben we het over een kleine sector. Die 
sector kent scholen die op zichzelf getalsmatig ook klein 
zijn. De doelgroep van kinderen, die vroeg in hun leven 
ernstig slechthorend of doof geworden zijn, is een zoge-
naamde lage incidentiedoelgroep: vroege doofheid komt 
weinig voor. Als gevolg daarvan is ook de omvang van de 
totale doelgroep buitengewoon beperkt. Gegeven de grote 
inspanningen die kwaliteitsverbetering met zich brengen, 
kan dit niet anders bete-
kenen dan dat, net als bij 
SPRONG VOORUIT, 
ook op het gebied 
van verdere kwaliteits-
bevordering scholen 
voor dove kinderen samen optrekken. Ook de samen-
werking tussen onderwijspraktijk en universiteiten moet 
intensiever worden. Daarbij moet niet alleen een onder-
zoeksagenda vastgesteld worden die van maatschappelijk 
belang is voor het onderwijs aan dove kinderen, maar is 
ook behoefte aan gezamenlijke implementatieprojecten om 
onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk te laten resulteren 
in effectieve en effi ciënte onderwijsbenaderingen. Tot slot 
is het van belang om bij deze intensieve samenwerking 
ouders, leerlingen en oud-leerlingen te betrekken.

Een andere wijze om kwaliteitsverbetering te bereiken 
is te komen tot afspraken tussen scholen over het meten 

van door individuele leerlingen behaalde onderwijsresulta-
ten op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Een landelijk 
leerlingvolgsysteem voor dove kinderen dat in belangrijke 
mate dezelfde dimensies en meetmethodes kent, zou pure 
winst zijn. Bovendien is het aan te bevelen een systema-
tiek te creëren op grond waarvan de jaarlijks bereikte 
resultaten gedeeld en gepubliceerd kunnen worden. Het 
delen van deze resultaten kan aanleiding geven tot het 
intensiever kennisnemen van elkaars werkwijzen, terwijl 
de publicatie ervan een bijdrage vormt aan de noodzake-
lijke verantwoording van het onderwijs ten opzichte van 
leerlingen, hun ouders en de overheid. Op basis van voor-
beelden als de Gallaudet database voor onderwijs prestaties 
in de Verenigde Staten en het pas afgeronde project 
‘Achievements of Deaf Pupils in Schotland’ wordt momen-
teel een Nederlands project voorbereid.

De kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen kan 
verder versterkt worden door de onderwijspraktijk beter 
te gaan onderbouwen en derhalve een evidence based 
benadering te introduceren. In het onlangs verschenen 
rapport “Naar meer evidence based onderwijs” van de 
Onderwijsraad (2006) valt te lezen “Dat de bijdrage van 
een evidence based benadering al kan beginnen met een 
grondige doordenking van een concept, gevolgd door ont-
wikkelwerk en onderzoek, met als streven om uiteindelijk, 
na een aantal jaren kennisontwikkeling, zo hard mogelijk 
bewijs te verzamelen op basis van experimenten” (p. 44, 
45). De Onderwijsraad stelt voor om eerst een kritische, 
onderzoekende refl ectie op onderwijsbenaderingen door 
de leraren zelf te bewerkstelligen, gevolgd door een streven 
naar zo hard mogelijk bewijs voor interventies, te verkrij-
gen door het uitvoeren van gecontroleerde experimenten, 
daar waar de kennisontwikkeling al vergevorderd is. Ook 
moeten onderwijsbenaderingen getoetst worden op onge-

wenste neveneffecten. 
Naar het oordeel van 
de Onderwijsraad vergt 
evidence based werken 
een cultuur van precisie, 
refl ectie en verbetering. 

Bovendien moet de kennis over effectiviteit van onder-
wijsmethoden en -aanpakken meer toegankelijk worden. 
De Onderwijsraad werkt daartoe aan de website www.
onderwijskwaliteit.nl

De kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen is ook 
gediend met het uitspreken van realistische verwachtin-
gen. In het op verzoek van Dovenschap en de FODOK 
uitgevoerde onderzoek naar de ervaringen van ouders van 
dove leerlingen en oud-leerlingen met het dovenonderwijs, 
wordt de vraag opgeroepen “Er is geen verschil in intel-
ligentie tussen horende en dove kinderen, waarom dan wel 
verschil in prestaties?” (Welvaart, 2005, p. 71). Deze vraag 
komt voort uit een misvatting. Het feit dat dove kinderen, 

EEN LANDELIJK LEERLINGVOLGSYSTEEM VOOR 

DOVE KINDEREN ZOU PURE WINST ZIJN
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als ze tenminste niet meervoudig gehandicapt zijn, een 
normale leeraanleg hebben en dus een normaal IQ heb-
ben, betekent niet dat hun cognitieve profi el ook gelijk is 
aan dat van horende kinderen. Het tegendeel is het geval. 
We weten dat dove kinderen in cog-
nitief opzicht op tal van aspecten ver-
schillen van hun horende leeftijdsge-
noten en dat deze verschillen implica-
ties hebben voor het leren. Bovendien 
staat vast dat veel van de huidige 
oorzaken van doofheid zorgen voor 
grotere of kleinere leerproblemen, 
terwijl de leeraanleg in algemene zin 
voldoende blijft. Ook doen dove kin-
deren gedeeltelijk andere ervaringen 
op dan hun horende leeftijdsgenootjes en deze opgedane 
ervaringen beïnvloeden het leren. Tot slot moet worden 
opgemerkt dat relatief kleine problemen met de auditieve 
verwerking, zoals dyslexie, al kunnen leiden tot grote 
leesproblemen. Het hoeft dan ook geen verwondering te 
wekken dat grote, fundamentele gehoorverliezen de lees-
vaardigheid heel ernstig bedreigen. Het mag in dit verband 
eerder verbazing wekken dat er dove kinderen zijn die bui-
tengewoon goed kunnen lezen dan dat er dove kinderen 
zijn die veel moeite hebben met het begrijpend lezen.

Toekomstige generaties dove kinderen
Bij onze inspanningen om de kwaliteit van het onder-

wijs aan dove kinderen verder te bevorderen slaan wij de 
plank mis als we ons uitsluitend richten op de huidige 
generaties dove kinderen. We weten immers dat introductie 
van neonatale gehoorscreening en de vaak daarop volgende 
cochleaire implantatie de mogelijkheden van veel dove 
kinderen in een aantal opzichten fundamenteel veranderd 
hebben. De leeftijd waarop dove kinderen geïmplanteerd 
worden wordt steeds lager; de norm is nu implantatie 
rond het eerste levensjaar. Daarbij neemt het percentage 
geïmplanteerde jonge dove kinderen steeds verder toe. 
Analyse van onderzoeksbevindingen uit landen waar 
deze ontwikkeling al eerder is ingezet, zoals Vlaanderen 
en Australië, laat zien dat de gevolgen van vroegtijdige 
cochleaire implantatie niet te onderschatten zijn. Bij veel 
dove kinderen is er enige tijd na de implantatie sprake van 
een ontwikkeling van gesproken taal die qua tempo ver-
gelijkbaar is met die van horende leeftijdsgenoten, terwijl 
de uiteindelijke taalvaardigheid van deze dove kinderen 
na een aantal jaren die van horende leeftijdsgenootjes 
kan benaderen. In zeker 30% van alle gevallen verloopt 
deze ontwikkeling echter aanmerkelijk minder gunstig. 
Als gevolg hiervan neemt de variatie tussen dove kinderen 
wat betreft hun cognitieve en taalvaardigheden alleen maar 
verder toe. Het feit dat er steeds meer geïmplanteerde dove 

kinderen komen, die een relatief gunstige ontwikkeling 
van het gesproken Nederlands doormaken, wil niet zeggen 
dat deze kinderen geen ondersteuning meer nodig hebben. 
Omgaan met het implantaat, communicatiestrategieën in 

rumoerige omgevingen, contacten 
met andere dove kinderen, com-
municatie als het implantaat onver-
hoopt gedurende enige tijd uitvalt, 
het verdient allemaal onze aandacht. 
Bovendien weten we dat het ren-
dement van cochleaire implantatie 
niet alleen bepaald wordt door het 
tijdstip van implementatie, maar 
ook door het communicatief ver-
mogen dat het kind op dat moment 

al heeft. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het rela-
tieve succes van cochleaire implantatie bij een groot deel 
van de groep dove kinderen niet ten koste gaat van kwali-
tatief goed onderwijs aan de nog steeds vele dove kinderen 
met een implantaat, die minder mogelijkheden op het 
vlak van het gesproken Nederlands hebben. Een en ander 
dwingt ons echter wel om het taalbeleid in het onderwijs 
aan dove kinderen opnieuw fundamenteel te bezien.

We moeten ons daarbij rekenschap geven van het feit 
dat cochleaire implantatie voor veel vroegdove kinderen 
daadwerkelijk een ongekende ontwikkeling betekent op 
het gebied van de toegankelijkheid van gesproken taal. 
Tegelijkertijd moeten we beseffen 
dat deze dove kinderen in veel 
opzichten van elkaar verschillen 
en dat ook de wensen van hun 
ouders aanmerkelijk kunnen ver-
schillen. We moeten het feit wegen 
dat ondanks alles de Nederlandse 
Gebarentaal voor dove kinderen 
een beter toegankelijke taal blijft 
dan het gesproken Nederlands, 
ook voor veel geïmplanteerde 
kinderen. Dit geldt zeker als ze nog heel jong zijn. We moe-
ten bij het aspect toegankelijkheid ook de uiteindelijk te 
bereiken vaardigheidsniveaus in het gesproken en geschreven 
Nederlands meewegen en tevens de beschikbaarheid van de 
Nederlandse Gebarentaal onder ogen zien. Het leren van 
deze gebarentaal door horende opvoeders is geen sinecure 
en we hebben nauwelijks zicht op de mogelijkheden tot 
succes. Tegelijkertijd is het echter van belang om op jonge 
leeftijd geen deuren te sluiten. Ook in toekomstig taalbeleid 
voor onderwijs aan dove kinderen moet de Nederlandse 
Gebarentaal aanwezig en beschikbaar blijven.

De mate waarin dit het geval is kan variëren. Voor som-
mige dove kinderen kan wellicht met een minder intensief 
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gebarentaalaanbod volstaan worden, terwijl ook een goed 
gebruik van Nederlands-met-Gebaren door ouders, als hun 
dove kind nog heel jong is, weer bespreekbaar moet wor-
den. Daarnaast is het van belang dat in diagnostisch opzicht 
meer grip gekregen wordt op de kinderen die een minder 
gunstige prognose voor implantatie hebben, zodat deze 
kinderen van meet af aan in aanmerking kunnen komen 
voor een intensief tweetalig opvoedings- en onderwijs-
programma. Tot slot is het van belang te overwegen wat de 
aantrekkelijkheid van gebarentaal voor dove kinderen kan 
zijn, ook als er niet een onmiddellijke pedagogische nood-
zaak tot het gebruik is. Met andere woorden, gebarentaal 
en Dovencultuur hoeven niet alleen geapprecieerd te wor-
den vanwege voorondersteld of aangetoond pedagogisch 
of linguïstisch nut, maar kunnen ook onder de aandacht 
worden gebracht, omdat ze een verrijking vormen van het 
leven van doven en horenden.

Herbezinning op het huidige taalbeleid lijkt, gegeven 
de snelle populatieveranderingen, aan de orde. Daarnaast 
moet intensief gewerkt worden aan nieuwe onderwijs-
concepten voor dove kinderen met en zonder cochleaire 
implantaten. Handhaving van de traditionele dovenschool 
met een intensief tweetalig onderwijsprogramma voor alle 
dove kinderen zal uiteindelijk tot leegloop kunnen leiden. 
Ongebreidelde individuele plaatsing van dove kinderen in 
het regulier onderwijs is daarentegen weliswaar een garan-
tie voor thuisnabijheid, maar niet voor kwalitatief goed 
onderwijs.

Er valt alles voor te zeggen om de kwaliteit van het 
onderwijs aan toekomstige generaties dove kinderen te 
waarborgen door schaalgrootte te koesteren en waar nodig 
te bevorderen. Dat kan op de allereerste plaats door het 
huidige speciaal onderwijs aan slechthorende en dove 
kinderen te clusteren, een ontwikkeling die op een aantal 
plaatsen in ons land reeds is ingezet. De implicatie hiervan 
is dat slechthorende en dove kinderen in één onderwijs-
voorziening les krijgen en dat slechthorende kinderen niet 
langer samen met kinderen met ernstige spraak- en taal-
moeilijkheden onderwezen worden.

Kwalitatief hoogstaand onderwijs dat een beroep doet 
op zeer specifi eke expertise voor een buitengewoon kleine 
doelgroep verstaat zich niet met extreem gespreid thuis-

nabij onderwijs. Het is niet mogelijk om een kwalitatief 
hoogwaardige onderwijsvoorziening in een speciale of 
reguliere setting in iedere wijk in Nederland te realiseren. 
Concentratie van het onderwijs aan slechthorende en dove 
kinderen is derhalve een aan te bevelen stap. Dit kan alleen 
gebeuren indien het onderwijsveld hier zelf afspraken over 
maakt en deze goed doorspreekt met belangenorganisaties 
van ouders en dove volwassenen. Het veronderstelt ook dat 
belangenorganisaties van ouders hun leden en niet-leden 
weten duidelijk te maken dat de kwaliteit van het onder-
wijs aan dove kinderen niet gediend is met grootschalige 
individuele plaatsing op reguliere basisscholen of scholen 
voor voortgezet onderwijs. Dit wil uiteraard niet uitsluiten 
dat dit voor sommige dove kinderen wel degelijk een uit-

DE NEDERLANDSE GEBARENTAAL BLIJFT VOOR 

DOVE KINDEREN EEN BETER TOEGANKELIJKE TAAL 

DAN HET GESPROKEN NEDERLANDS, OOK VOOR 

VEEL GEÏMPLANTEERDE KINDEREN
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stekende optie kan zijn.

Intensieve samenwerking tussen onderwijsvoorzienin-
gen voor speciaal en regulier onderwijs biedt een garantie 
om de voordelen van beide onderwijstypen ten goede te 
laten komen aan slechthorende en dove kinderen en hun 
horende klasgenootjes door ervoor te zorgen dat deze 
kinderen van meet af aan in een samenleving van doven 
en horenden participeren. Het twee jaar geleden gestarte 
Twinschoolproject in Vught laat zien dat het opzetten van 
dergelijke nieuwe onderwijsconcepten wel degelijk moge-
lijk en haalbaar is, ook als wet- en regelgeving weinig tot 
niet meewerken. De resultaten van dit project zijn zon-
der meer goed te noemen (De Klerk, Wauters & Knoors, 
2006), hetgeen betekent dat deze ontwikkeling in het 

Vughtse doorgezet wordt. Navolging van dit type samen-
werking past uitstekend in de voorgestelde plannen over 
de herinrichting van het onderwijs onder de noemer 
‘passend onderwijs’.

Een gevolg van bovenstaande ontwikkelingen zal zijn 
dat het onderwijs aan dove kinderen niet langer uitslui-
tend gerealiseerd wordt door dovenscholen. Het is van 
belang om bij de realisatie van nieuwe onderwijsconcepten 
samenhang te creëren tussen verschillende onderwijsvoor-
zieningen. Dit betekent dat er verbanden moeten zijn 
tussen het onderwijs aan individueel geïntegreerde dove 
kinderen in reguliere scholen, twinschoolprogramma’s 
(of varianten daarop) en speciale onderwijsvoorzieningen. 
Samenhang tussen deze programma’s moet er zijn op het 
niveau van het management, op het niveau van methodiek 
en didactiek en op het vlak van contacten tussen dove 
kinderen over de verschillende onderwijssettings heen. 
De kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen lijkt 
bovendien gebaat te zijn bij een beperkt aantal voorzienin-
gen. Dit betekent wel dat ouders van dove kinderen bereid 
moeten zijn hun kind naar een school buiten de eigen 
woonomgeving te sturen, een school dus waarvoor gereisd 
moet worden. Willen ouders van dove kinderen ook in 
de toekomst hierin toestemmen, dan zal de kwaliteit van 
het onderwijs aan dove kinderen die van het regulier basis-
onderwijs niet slechts moeten benaderen, maar juist en 
aantoonbaar moeten overstijgen. Werk aan de winkel dus.

Een literatuurlijst is opvraagbaar bij de redactie en te vinden op 
de websites van Siméa en de FENAC.

Over de auteur

Dr. Harry Knoors is directeur van Viataal Diagnostisch Centrum. Hij is als hoogleraar 

verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn bijzondere leeropdracht 

heeft betrekking op de opvoeding van en het onderwijs aan slechthorende en dove 

kinderen.

ONGEBREIDELDE INDIVIDUELE PLAATSING VAN DOVE 

KINDEREN IN HET REGULIER ONDERWIJS BIEDT 

WELISWAAR EEN GARANTIE VOOR THUISNABIJHEID, 

MAAR NIET VOOR KWALITATIEF GOED ONDERWIJS
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AnnieS en ‘Zo hoort het’ zijn gestart met een 
CI-Netwerk. Dit netwerk is voor kinderen 
en jongeren met een Cochleair Implantaat en 
iedereen die op een of andere manier bij hen 
betrokken is.
‘Zo hoort het’ is het onderzoeksproject dat 
onderzoek doet naar de ervaringen van 
kinderen en jongeren met een Cochleair 
Implantaat (CI) Het project wordt uitgevoerd 
door Dr. Jet Isarin samen met tien dove en 
slechthorende medeonderzoekers.
Het CI-netwerk op AnnieS is onlangs 
uitgebreid met een forum. Hier kan men 
ervaringen uitwisselen, met elkaar in discussie 
gaan, mensen leren kennen etc. Hierbij wordt 
gedacht aan familie, vrienden, leerkrachten in 
het speciaal en regulier onderwijs, ambulante 

begeleiders, hulpverleners, gebarentolken en 
dove gastgezinnen.
Het CI-netwerk wil kinderen en jongeren 
met een CI in contact brengen met dove en 
slechthorende volwassenen en leeftijdgenoten, 
de mogelijkheid bieden om gebarentaal te 
leren en/of te praktiseren en ruimte bieden 
hun eigen weg te vinden in verschillende 
werelden.
Het CI-netwerk gaat er vanuit dat ervarings-
kennis een belangrijke en noodzakelijke bron 
van kennis is. Zowel de dovengemeenschap als 
de horende wereld hebben iets te bieden aan 
kinderen en jongeren met een CI.

Meer informatie op  
www.annies.nl

CI netwerk

In 1998 en 1999 hebben het Dr. Leo 
Kannerhuis (Centrum voor behande-
ling van autisme), het Centrum Autisme 
Noordelijk Zuid-Holland (onderdeel van 

de Rijngeest Groep), Amarant, stichting Sint Marie en de 
Centrale RINO Groep (opleidings instituut voor de GGZ 
en verwante sectoren) hun plannen voor de ontwikkeling en 
verspreiding van kennis op het gebied van autisme gebun-
deld in het Kenniscentrum Autisme Nederland. (KAN) De 
initiatiefnemers onderkenden dat zij naast hun primaire taak 
als hulpverlener en opleider extra aandacht wilden besteden 
aan de verdere professionalisering van de kenniscyclus rond 
autisme. Met een sector overschrijdende benadering wil het 
kenniscentrum de beschikbare ervaring en (nieuwe) kennis op 
het gebied van autisme bundelen en verspreiden én een brug-
functie tussen wetenschap en praktijk vervullen.

Sinds deze zomer is de vernieuwde website van het 
Kenniscentrum Autisme Nederland in de lucht: www.kcan.nl
Binnen de doelstelling van het KAN, delen van kennis op het 
gebied van autismebehandeling en begeleiding, speelt de web-
site een verbindende factor. Hier vindt u algemene informatie 
over het KAN en highlights op het gebied van nieuwe pro-
jecten, onderzoek en dergelijke. Er is aandacht voor nieuws en 
activiteiten en er is een informatieservice en een kennisbank. 
Leden kunnen deelnemen aan een forum.

KAN website nieuwe stijl van start Symposium Hoorplatform

In het rapport ‘Gehoor voor het gehoor’ adviseerde de Raad voor 
het Gezondheidsonderzoek enige jaren geleden een platform op 
te richten waar onderzoekers, mensen met een gehoorbeperking 
en professionals uit onderwijs, zorg en industrie gezamenlijk zou-
den kunnen nadenken over onderwerpen en prioriteiten binnen 
het gehooronderzoek. Op 
1 december 2006 gaat dit 
HoorPlatform offi cieel van 
start met een symposium 
over het gehooronderzoek 
in Nederland. Het sym-
posium is interessant voor 
iedereen die zich profes-
sioneel bezighoudt met het 
gehooronderzoek en streeft 
naar een verbetering van de 
maatschappelijke relevan-
tie van dit onderzoek. Het 
symposium is ook interes-
sant voor vertegenwoor-
digers van organisaties van 
patiënten en consumenten 
uit de ‘hoorwereld’.
Informatie en mogelijk-
heden om in te schrijven 
vindt u op 
www.hoorplatform.nl

20 OKTOBER 2006 EFFECTIEF 

DYSLEXIEBELEID IN NEDERLAND
Conferentie van de Stichting Dyslexie 
Nederland
Plaats: Radboud Universiteit Nijmegen
Informatie: www.stichtingdyslexieneder-
land.nl

1 NOVEMBER 2006 STUDIEMIDDAG 

DOVE KINDEREN LEZEN 
Organisatie: Stichting Lezen i.s.m. 
FODOK, Stichting Woord&Gebaar, 
Stichting Makkelijk lezen en de Vereniging 
van Openbare bibliotheken
Plaats: In de Driehoek, Utrecht
Informatie: www.dovekinderenlezen.nl

7 NOVEMBER 2006 HOE LEES-

PROBLEMEN 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

7 NOVEMBER 2006 
ZINTUIGPROBLEMATIEK BIJ VER-
STANDELIJK GEHANDICAPTEN
Symposium over integrale diagnostiek en 
advisering
Plaats: Viataal, Sint Michielsgestel
Informatie: www.viataal.nl

11 NOVEMBER 2006 FOSS DAG
Plaats: Bertha Mullerschool, Utrecht
Informatie: www.nvvs.nl/foss

1 DECEMBER 2006
Gehoor in onderzoek
Het HoorPlatform gaat offi cieel van start 
met een symposium over het gehoor-
onderzoek in Nederland.
Plaats: Congrescentrum Figi, Zeist
Informatie: www.Hoorplatform.nl

AGENDA



Jachtwild
Vóór me zag ik een groengrijze deur, met 
- op ooghoogte voor volwassenen - een 
raampje, vier ruitjes erin. Een hoofd, twee 
draaiende ogen erin, glurend, turend. 
De deur bleef dicht. Een voorspelde 
angstvallige spanning bleef in het gebouw 
hangen die dag. Lang geleden, die deur 
en ogen. De lagere school van toen had 
inspectiebezoek. Alsof er Spaanse koorts 
heerste. Het laatste oordeel leek nabij, zo 
proefde het. Ik was kind toen.

Decennia later, nog dagelijks lerend, niet 
meer voorzien van de status leerling, keert 
het gevoel plots weer. Hij is aangekondigd. 
De inspecteur. Hij komt.

Ze staan onder druk, die mannen 
(tegenwoordig ook vrouwen van inspectie). 
Heel de politiek zit achter hen -bewakers 
van onderwijskwaliteit - heen. Kijk naar 
het gekatapulteerde en publiek gemaakte 
ambitieniveau: PABO’ers moeten –met 
rekenen- minimaal het niveau van groep 
acht hebben. Lezen is – vernamen 
we onlangs- tot een bedenkelijk peil 
geslonken. Zorgen alom, bedoel ik, in het 
onderwijs.

Hij kwam. Strakkemaskergezicht op, 
bewaard uit de sessie in het inspecteur-
in-opleidingstraject. Onbewogen, emotie 
thuisgelaten. Hebben inspecteurs 
kleinzoons of

–dochters, dacht ik bezorgd.

Hij kwam -ook nu- niet binnen. Geeneens 
tot het raam (afmeting rond 0,55 bij 
1,20m). De inspecteur beoordeelt 
het onderwijs vanaf kantoor. Stelt 
verdiepingsvragen aan de schoolleiding, 
laat zich onderwijl niet verleiden tot 
gesprekken met leerlingen, evenmin met 
docenten. Koffi e, thee, hij nuttigt het ofwel 
niet of in een separate ruimte. Daar vraagt 
hij weldoordacht tot op het bot door naar 
schriftelijke verantwoording.

Goed, goed, die man voert zijn taken uit. 
Hij houdt zich uiteraard stipt aan het hem 
voorgehouden scenario. Straks behaagt 
hij de minister met zijn bevindingen. Het 
mag zo zijn.

Maar moet dat zó? Die man laat een kans 
lopen, durf ik beweren. Hij had kunnen 
zién, próeven dat leerlingen en docenten 
gretig hún taken uitvoeren. En er succes 
mee halen.

Klop even aan, inspecteur, bij de 
frisblauwe deur, u bent welkom!

WILLEM GEURTS

COLUMN
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Op vrijdag 10 november wordt er in Amsterdam een 
symposium gehouden met als thema Cochleaire 
Implantatie.
De laatste jaren is er in betrekkelijk korte tijd veel 
wetenschappelijk onderzoek verricht naar de moge-
lijkheden en gevolgen van cochleaire implantatie. 
Hierbij krijgen aspecten als spraakperceptie en leeftijd 
bij implantatie veel aandacht. Maar er zijn meer aspec-
ten die aandacht vragen. Om er enkele te noemen: 
gevolgen van de implantatie op de ontwikkeling van 
het dove kind, vaardigheden van ouders en leerkrach-
ten, identiteitsontwikkeling, ervaringen van kinderen 
met een CI en de inrichting van onderwijs en zorg 
aan dove kinderen. Tijdens dit symposium worden een 
aantal lopende onderzoeken en de mogelijke beteke-
nis van de uitkomsten besproken, evenals wensen en 
suggesties voor toekomstig onderzoek.
Het symposium wordt georganiseerd door de 
Stichting Van der Lem Fonds in samenwerking 
met de Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind (NSDSK)
Meer informatie bij de NSDSK.

Musical Joe met gebaren

Op 26 november 2006 speelt 
Harlekijn de musical Joe 
speciaal voor doven- en 
slechthorenden. Ze doen 
dit in samenwerking met 
Talking Hands. Joe is een oor-
spronkelijke Nederlandse musical 
van Ad en Koen van Dijk, gebaseerd op een door 
Victor Flemming gemaakte fi lm A Guy Named Joe. 
Zondag 26 november 2006, 14.00 uur. Stadstheater in 
Zoetermeer.

Kaarten voor deze speciale voor-
stelling zijn te bestellen voor 19,50 
per stuk via doven@harlekijn.nl 
(excl. 1 euro 
administratiekosten per bestelling).
Meer informatie op de website 
van de theatergroep: www.harle-
kijn.nl

CI Symposium

Op 27 september is in Leiden de 

Ambulante Educatieve Dienst (AED) 

van start gegaan: een samenwerkings-

verband van de diensten Ambulante 

Begeleiding van scholen voor Speciaal 

Onderwijs in Leiden, gehuisvest op 

hetzelfde adres. Vanuit cluster 2 is De 

Weerklank deelnemer. Men wil een 

bundeling bieden van kennis en bege-

leidingsactiviteiten in de regio. Door 

deze vorm van samenwerking worden 

deze kennis en deze activiteiten niet 

langer verdeeld over de verschillende 

clusters. Het ligt zelfs in de bedoeling 

om in de toekomst clusteroverstijgende 

ambulante begeleiding aan te bieden. 

Voor de reguliere scholen in de regio 

een grote stap vooruit: vanuit aanmel-

ding aan één loket ook ondersteuning 

en begeleiding vanuit één dienst. 

Er is een uitgebreide brochure samen-

gesteld, waarin informatie over de 

diverse begeleidingsvarianten en het 

cursusaanbod.

Meer informatie krijgt u bij de AED: 

Zeemanlaan 22a, 2313 SZ te Leiden.

E-mail: info@AED-Leiden.nl

Ambulante Educatieve 
Dienst



TIJDSCHRIFTEN
Journal of Speech, Language, and Hearing 
Research, Vol. 49, 698-711, augustus 2006
“A Randomized Comparison of the Effect of 
Two Prelinguistic Communication Interventions 
on the Acquisition of Spoken Communication in 
Prescholers with ASD” is de titel van het artikel 
van Paul Yoder en Wendy Stone van Vanderbilt 
University in Nashville, USA. De auteurs beschrijven een experi-
ment, waarin het effect van twee interventies op de gesproken com-
municatie van 36 kleuters met een autisme spectrum stoornis wordt 
beschreven. Bij de interventies gaat het om Responsive Education 
and Prelinguistic Milieu Teaching (RPMT) en om het Picture 
Exchange Communication System (PECS). De kinderen werden 
aselect toegewezen aan één van de vormen van behandeling. Alle 
kinderen werden behandeld tot een maximum van 24 uur over een 
periode van 3 maanden. Gesproken communicatie werd onderzocht 
voorafgaand aan de behandeling, onmiddellijk erna en nog enkele 
malen na de behandeling, steeds na 6-maandelijkse intervallen.
Uit de resultaten blijkt dat in algemene zin PECS succesvoller is 
dan RPMT als het gaat om het vergroten van een aantal spontane 
communicatieve uitingen en het aantal verschillend spontaan geuite 
woorden. Kinderen die voorafgaand aan de behandeling vaardiger 
waren in objectexploratie maakten meer vorderingen met PECS. 
Echter, de groei in het aantal spontaan geuite uitingen en woorden 
bij kinderen met geringe vaardigheid met objectexploratie was juist 
sterker als ze met RPMT behandeld werden.

Deafness & Education International, vol. 8, nr. 3, 2006, 
125-143.
Ellen Rhoades, verbonden aan de Auditory-Verbal Training/
Consultation Services in Florida, USA, doet verslag van het bestaande 
onderzoek naar de effectiviteit van een auditief-verbale benadering 
voor kinderen die slechthorend of doof zijn. Ze past in haar samen-
vatting wegingsmethodieken toe, die ontwikkeld zijn in het kader 
van Evidence Based werken. Rhoades classifi ceert onderzoeken in 
drie categorieën. Deze variëren van goed ontworpen experimenteel 
gecontroleerde studies (de hoogste categorie van evidentie) tot niet-
experimenteel, retrospectief onderzoek ( de laagste categorie van 
evidentie). Geen enkel beschikbaar onderzoek naar het effect van 
auditief verbale interventie valt binnen het hoogste niveau van 
evidentie. Echter, er is wel degelijk onderzoek beschikbaar (val-
lend in een van de beide lagere categorieën) dat naar het oordeel 
van Rhoades een auditief-verbale benadering voor slechthorende 
en dove kinderen onderbouwt. In haar optiek 
is het een legitieme communicatieve aanpak, 
waarvoor tegenwoordig op zijn minst mini-
male empirische evidentie is, zowel wat betreft 
de validiteit van de methodiek als wat betreft 
het effect ervan. Rhoades erkent echter dat er 
rigoureuzer en beter ontworpen, zogenaamde 
multi-centre onderzoeken nodig zijn om de 
bestaande onderbouwing verder te verbeteren.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat baby’s 
veel meer van de mensen en de wereld om hen 
heen begrijpen dan tot nu toe werd gedacht, 
aldus Vroeg, augustus 2006.
Sylvia Nossent schrijft over uitkomsten van multi-
disciplinair onderzoek naar ‘de jonge baby als 
partner in het contact’. Zo is aangetoond dat 

de hersenen van baby’s anders groeien en veelzijdiger 
functioneren bij een plezierige en veilige communicatie met hun 
opvoeders. Vooral op het gebied van communicatie blijken baby’s 
vaardig, zij kunnen doelbewust communiceren. Naast een geheugen 
voor taal bezitten baby’s mogelijkheden om talige boodschappen te 
verwerken en deze te ontcijferen. De uitkomsten van dergelijk onder-
zoek zijn voor de verzorging en opvoeding van groot belang. Maar 
omdat babysignalen heel subtiel zijn, is het nodig dat ouders goed 
naar hun kind kijken. Op basis van deze nieuwe inzichten over jonge 
kinderen zijn er programma’s ontwikkeld waarmee ouders onder-
steund kunnen worden in de communicatie met hun jonge kind.
In Horen van september 2006 doet Bisscheroux verslag van een 
onderzoek, uitgevoerd door De Laat, naar gehoor-
schade bij musici en luisteraars. Lawaaigehoorschade 
komt niet alleen tot uiting in gehoorverlies maar ook 
in oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, verschil in 
waarneming tussen linker- en rechteroor en vervor-
ming van het waargenomen geluid.

Verder in dit tijdschrift een bericht dat slechthorenden in de toe-
komst wellicht zelf hun hoortoestellen kunnen afregelen via internet.
In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek van juli/augustus 2006 
vergelijkt Van der Leij verschillende studies naar de behandeling van 
dyslexie. Het artikel biedt een overzicht van de 
theoretische basis, uitgangspunten bij aanpak, 
materiële ondersteuning en de selectie van kinde-
ren in verschillende methodes. De overeenkom-
sten in de effecten van de behandelingsmethoden 
blijken groter dan de verschillen. Belangrijk is dat 
de behandeling intensief is, veel herhaling bevat en 
gericht is op het aanleren van de taak. De compu-
ter is een belangrijk hulpmiddel bij de presentatie-
duur, het activeren van de lees- en spellinghandeling en ‘audio-feed-
back’ met de klankvorm voor, tijdens en na afl oop van de respons.
Callebaut beschrijft hoe digitale hulpmiddelen dyslectisch leer-
lingen in staat stellen hun tekorten voor technisch lezen en spellen 
te compenseren en geheugenproblemen en leerlast op te vangen. 
Voorleesprogramma’s met homofoonaanduiding en woordvoorspel-
ling vullen basissoftware als tekstverwerker met spellingcontrole, 
digitale woordenboeken en overhoorsoftware aan. Ook dicteer-
software en mindmapprogramma’s kunnen dyslectische kinderen 
helpen. Invoering heeft pas kans van slagen als de leerling, de ouders 
en het schoolteam zich voldoende inzetten.

 VHZ OKTOBER 200620

H
AR

R
Y 

K
N

O
O

R
S
, L

ID
 V

AN
 D

E 
R

ED
AC

TI
E

C
O

O
S

JE
 C

O
N

S
TA

N
D

S
E-

VA
N
 D

IJ
K
, L

ID
 V

AN
 D

E 
R

ED
AC

TI
E



Eind november van dit jaar is het zover. Ons landelijk 
ondersteuningsbureau AudCom viert zijn eerste lus-
trum. Dit zal niet gepaard gaan met een groots opgezet 
symposium of een feest waar wij nog jaren over zul-
len spreken. Dat past niet in de cultuur van ons kleine 
bureau, dat met beperkte middelen nu alweer vijf jaar 
de ondersteuning van FENAC en Siméa verzorgt. 
Het is wél even een geschikt moment om met elkaar 
stil te staan bij de resultaten van het werk van onze 
ambtelijke en beleidsmatige ondersteuners. Ook goed 
om even vooruit te blikken naar de komende vijf jaar, 
waarin het speelveld van Siméa en FENAC er weer 
anders uit gaat zien. In een gezamenlijk treffen van 
beide besturen afgelopen september, in aanwezigheid 
van de medewerkers, kon even worden stilgestaan bij 
de totstandkoming en de ontwikkeling van het bureau. 
De beide voorzitters van Siméa en FENAC overlegden 
eind 2000 met de huidige directeur over de gevolgen 
van het opheffen door het departement van VWS van 
het landelijk ondersteuningsbureau SDG, waar beide 
organisaties hun diensten afnamen. Dat er iets voor 
in de plaats moest komen, 
stond niet ter discussie. De 
vraag hoe des te meer. De 
gezamenlijke stichting van 
FENAC en Siméa kreeg in 
de loop van 2001 het groene 
licht van de leden. 
Starten, eigenlijk vanuit 
het niets, is toch best een 
lastige klus. Je regelt huis-
vesting en de inrichting 
daarvan en je sluit contract 
met leveranciers. Dat lijkt 
allemaal eenvoudig, maar als je nog niet bij de Kamer 
van Koophandel geregistreerd staat, is ondernemend 
Nederland niet zo scheutig. Die tijd ligt inmiddels ver 
achter ons en de medewerkers konden zich relatief snel 
op het echte werk concentreren. En dat ‘echte’ werk 
gebeurde in een tijd van grote ontwikkelingen. Zowel 
voor FENAC als voor Siméa. 
Voor Siméa betekende dit de oriëntatie. Een fusie die 
geen fusie was voor besturen VeBOSS en VEDON. 
Niet te vergeten de enorme operaties in WEC verband, 
de indicatiestelling, de rugzakjes, de herstructurering 

zorg. Ieder jaar een tweedaags congres voor Siméa 
waarop per dag meer dan 600 bezoekers komen. 
Daarnaast de toenemende inspanning om de ‘achter-
ban’ op de hoogte te houden: een hogere frequentie 
in nieuwsbrieven en permanente ‘communicatie’ via 
de steeds professionelere website. En uiteraard het 
steeds professioneler ogende blad Van Horen Zeggen. 
Het blad dat sinds 2004 samen met de FENAC wordt 
uitgegeven. 
Voor de FENAC stonden de laatste vijf jaar grote pro-
jecten op de agenda. Rondom kwaliteit, uitmondend 
in een toetsing van alle aangesloten organisaties in 
2007. Rondom ICT, met als product een door alle audi-
ologische centra te gebruiken elektronisch patiënten 
registratiesysteem (OpenAc). Maar het grootste project 
is toch wel geweest de verandering van bekostiging 
die naar verwachting per 1 januari 2007 zal worden 
gerealiseerd. In de tussentijd is nog even het Tinnitus 
loket gestart, zijn er ook binnen de FENAC een drietal 
congressen georganiseerd en is er extra geïnvesteerd in 
communicatie met zowel de leden als de ‘partners’.

Voor de komende jaren 
staat de ondersteuning door 
het bureau geheel in dienst 
van de verdere ontwikke-
ling van zowel FENAC als 
Siméa. Beide organisaties 
ontwikkelen zich verder als 
professionele brancheorga-
nisaties voor diagnostiek 
en speciaal onderwijs. Dit 
in een veld waarin ook 
andere partners, zoals de 
zorginstellingen, opereren. 

Het bureau speelt een belangrijke rol in de ondersteu-
ning en advisering van FENAC en Siméa. In die zin 
‘groeit’ het bureau mee met de twee verenigingen die 
‘er toe doen’ in de auditief communicatieve sector. 
De besturen van FENAC en Siméa zijn trots op ons 
Bureau AudCom. Het stelt onze twee branches in staat 
om de doelstellingen te halen en de samenwerking te 
verstevigen.

Theo van Munnen, voorzitter bureau AudCom
Marco Strik, directeur bureau AudCom

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 - 
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  A 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 Van de voorzitter

ORGANISATIENIEUWS
COLOFON

Vijf jaar AudCom…….!

Ruimte 
voor foto



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, 
 Prof. J.J. Groenstichting“ Zangvogelweg 150 3815 DP 033-4726854 033-4755133 secretariaat@acamersfoort.nl 
AMSTERDAM AMC KNO Audiologisch Centrum Meibergdreef 9,  P.B. 22660 1100 DD A’dam 1105 AZ 020-5664013 020-5669068 
AMSTERDAM Audologisch Centrum Academisch Ziekenhuis VU De Boelelaan 1117, P.B. 7057 1007 MB A’dam 1081 HV 020-4440969 020-4440983 audiologie@vumc.nl; saca@effathaguyot.nl
AMSTERDAM Audiologisch Centrum Amsterdam Derkinderenstraat 1, P.B. 69188 1060 CG A’dam 1062 BE 020-6171814 020-6691003 info@ac-amsterdam.nl 
DEN HAAG Haags Audiologisch Centrum Lange Lombardstraat 35, P.B. 848 2501 CV Den Haag 2512 PV 070-3848300 070-3805634 hace@effatha.nl 
EINDHOVEN Samenwerkende Audiologische Centra Eindhoven Casteliëlaan 8, P.B. 1322 5602 BH Eindhoven 5629 CH 040-2911888 040-2911889 info@ac-eindhoven .nl 
EINDHOVEN Sint Marie Casteliëlaan 8, P.B. 1477 5602 BH Eindhoven 5629 CH 040-2413515 040-2412285 info@sintmarie 
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@srl.nl 
LEEUWARDEN Stichting Audiologisch Centrum Friesland Verlengde Schrans 35 8932 NJ 058-2801586 058-2801361 acinfo@acfriesland.nl 
LEIDEN Audiologisch Centrum van het 
 Leids Univertair Medisch Centrum Albinusdreef 2, P.B. 9600 2300 RC Leiden 2333 ZA 071-5262440 071-5248201 audc@lumc.nl 
MAASTRICHT Audiologisch Centrum Academisch 
 Ziekenhuis Maastricht P. Debyelaan 25, P.B. 5800 6202 AZ Maastricht 6229 HX 043-3877580 043-3875580 sec@kno.azh.nl 
NIJMEGEN Audiologisch Centrum van het 
 St. Radboudziekenhuis Nijmegen Ph. Van Leijdenlaan 15, 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 
UTRECHT Universitair Medisch Centrum Utrecht 
 KNO Audiologisch Centrum Heidelberglaan 100, P.B. 85500 3508 GA Utrecht 3584 CX 030-2507720 030-2522627 
ZWOLLE Stichting Audiologisch Centrum Zwolle Oosterlaan 20 8011 GC 038-4255322 038-4255321 secretariaat@aczwolle.nl

P L A A T S  N A A M  A D R E S  P O S T C O D E  T E L E F O O N   F A X  E - M A I L
AMERSFOORT Prof. Groenschool Kortenaerstraat 10 3814 TL 033-4794488  033-4700305 prof.groenschool@auris.nl
AMSTERDAM Alex. Roozendaalschool Jan Tooropstraat 13 1062 BK 020-3460111  020-6172901 info@roozendaalschool.nl
AMSTERDAM Alex G. Bellschool-VSO Burg. Eliasstraat 76 1063 EX 020-6131133  020-6149273 info@agbell.nl
AMSTERDAM Signis Jan Tooropstraat 1 1062 BK 020-5110555  020-5110556 signis@effathaguyot.nl
AMSTERDAM REC 2 Holland-Flevoland Postbus 9853 1006 AN 020-6400982  020-4535265 rec2hf@oog.nl
AMSTERDAM  Prof. H. Burgerschool Jan Sluijterstraat 5 1062 CJ 020-3460230  020-6176021 info@burgerschool.nl
ARNHEM Dr. P.C.M. Bosschool Hommelseweg 403-A 6821 LK 026-4423293  026-3702277 drbosschool@sec-arnhem.nl
ARNHEM De Stijgbeugel Hommelseweg 403 6821 LK 026-4454497  026-4450661 destijgbeugel@sec-arnhem.nl
BREDA De Spreekhoorn  Dirk Hartogstraat 10 4812 GE 076-5212352  076-5142325 info@spreekhoorn.nl
DRACHTEN De Skelp, Stichting Onderwijs NN Wetterwille 70 9207 BK 0512-514974  0512-515340 info@skelp.nl
DRIEBERGEN Auris Dienstverlening Hoofdstraat 78 3972 LB 0343-513320  0343-452366 dienstverleningdriebergen @auris.nl
EINDHOVEN School de Beemden Toledolaan 1 5629 CC 040-2424255  040-2422365 debeemden@taalbrug.nl
EINDHOVEN Ekkersbeek-VSO Toledolaan 5 5629 CC 040-2423355  040-2483884 ekkersbeek@taalbrug.nl
EINDHOVEN School de Horst Toledolaan 3 5629 CC 040-2429402  040-2483479 dehorst@taalbrug.nl
EINDHOVEN St. Marie Casteliliëlaan 8 5629 CH 040-2647000 040-2647070 040-2647000 info@sintmarie.nl
ENSCHEDE Het Maatman-VSO Maatmanweg 15 7522 AN 053-4803050  053-4403053 infoso@stg-maatman.nl, infovso@stg-maatman.nl
GOES De Kring Tiendendreef 5 4461 DS 0113-213407  0113-228717 dekring.so@auris.nl
GOES Auris Dienstverlening Goes Nassaulaan 8 4461 SX 0113-323264  0113-323684 aurisdienstverleninggoes@auris.nl
GOUDA Regionaal Expertisecentrum MZW Bachstraat 9 2807 HZ 0182-591082   info@auris.nl
 ’S-GRAVENHAGE Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW 070-3948994  070-3962000 info@cor-emous.net
GROESBEEK Mgr. Terwindtschool Nijmeegsebaan 21 a 6561 KE 024-6841790  024-6841473 mtw@viataal.nl
GRONINGEN Dr. J. de Graafschool-VSO Ina Boudierplantsoen 9 9721 XB 050-5255190  050-5261265 info@degraafschool.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 voor SO Rijkstraatweg 63  9752 AC 050-5331800  050-5331801 guyot@effathaguyot.nl
HAREN (Gr.) REC Noord Nederland Rijkstraatweg 63 b 9752 AC 050-5343941  050-5343378
HAREN (Gr.) Noord Nederland KEGG Postbus 55 9750 AB 050-5331816   dienstab@effathaguyot.nl
LEIDEN De Weerklank Robijnstraat 100 2332 KV 071-5765149  071-5720330 administratie@deweerklank.nl
NIJMEGEN Martinus van Beekschool IJsbeerstraat 31 6531 PL 024-3559584  024-3502214 martinusvanbeek@viataal.nl
NIJMEGEN de Marwindt-VSO Nijlpaardstraat 4 6531 RR 024-3567765  024-3540043 vsodemarwindt@viataal.nl
NIJMEGEN Dienst Amb. Begeleiding Viataal IJsbeerstraat 31 6531 PL 024-3557437   dabnijmegen@viataal.nl
RIJSWIJK (ZH) De Voorde Bazuinlan 2a 2287 EE 070-3943042  070-3944629 school@voorde.scoh.nl
ROTTERDAM L.W. Hildernisseschool Pierre Baylestraat 2 3011 CN 010-4135651  010-4110113 hildernisseschool@auris.nl
ROTTERDAM Ammancollege Malmöpad 60 3067 PW 010-4552318 010-4558407 010-4202674 ammancollege@auris.nl
ROTTERDAM S. Jonkerenschool Guido Gezelleweg 12 3007 MA 010-4329377  010-4196627 jonkerenschool@auris.nl
ROTTERDAM Dr. F. Hogewindschool Kraayeveldstraat 2 3078 PE 010-4821088  010-4821885 hogewinds
ROTTERDAM Dr. M. Polanoschool Witte Hertstraat 1 3061 CT 010-2041515 010-2041519 010-2041518 polanoschool@auris.nl
SCHAGEN De Wildeschool Meerkoet 25 1740 AK 0224-214896  0224-298945 admin@burgemeesterdewilde-school.nl
SINT MICHIELSGESTEL Rafaël Theerestraat 42 5271 GD 073-5588243 073-5588246 073-5588245 adm.rafael@viataal.nl
SINT MICHIELSGESTEL CVO Compas VSO Theerestraat 42 5271 GD 073-558 8182 073-5588181 073-5588182 cvocompas@viataal.nl
SINT MICHIELSGESTEL REC ZeON Postbus 7 5270 BA 073-5588180  073-5588181 073 558 81 82
UTRECHT  Het Rotsoord-SO Rotsoord 36 3523 CL 030-2525000  030-2520786 info@rotsoord.nlr
UTRECHT De Taalkring Agavedreef 92 3563 EN 030-2660875  030-2613419 detaalkring@auris.nl
UTRECHT Alfonso Cortischool Boadreef 2 3563 EP 030-2621227  030-2618385 alfonsocortischool@auris.nl
UTRECHT Bertha Muller school Santa Cruzdreef 30 3563 VJ 030-2612404  030-2662024 berthamullerschool@auris.nl
VUGHT Viataal Talent Helvoirtseweg 189 5263 EE 073-5588552  073-5588516 talent@viataal.nl
VUGHT Mariëlla Laagstraat 1 5261 LB 073-5588651 073-5588615 073 5588640 mariella@viataal.nl
UTRECHT Bureau Arbeid Utrecht Oudenoord 115 3513 EM 030-2398001  030-2398003 info@bureauarbeid.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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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.


