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4  Nieuws
In oktober 2006 is een Lectoraat 
Dovenstudies toegekend aan de 
Faculteit Educatie van de Hogeschool 
Utrecht. Dr. Beppie van den 
Bogaerde is recentelijk benoemd in 
deze functie. 

10 ArtikeleN
Luc Greven: Passend onderwijs als uitdaging. 
Over kansen en bedreigingen van inclusief 
onderwijs.
Chris Struiksma: Passend onderwijs bij 
leesproblemen en dyslexie.

6  reportAge
Auris medewerkers op 
studiereis naar Marokko. 
Ze zijn op zoek gegaan naar 
ideeën en mogelijkheden om 
de Marokkaanse achtergrond 
van hun leerlingen beter te 
begrijpen en de contacten 
met Marokkaanse ouders te 
verbeteren.

8  iNterview
Marjos Dorjee van het Audiologisch 
Centrum Eindhoven vangt met een 
inloopspreekuur voor ouders en hun 
jonge kinderen het ontbreken van de 
systematische screening op.
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Het nieuwe kabinet is gestart. Met een nieuwe minister voor VWS en een 
staatssecretaris voor het primair onderwijs. Voor iedereen in onze sector 
is het weer afwachten wat er aan veranderingen wordt doorgezet, wat 
niet en welke nieuwe ideeën er bij komen. Vooralsnog zullen onderdelen 
uit de AWBZ niet verder naar de WMO worden overgebracht. Ook ziet het 
kabinet niets in commerciële concurrentie binnen sectoren van de AWBZ. 
Wellicht brengt dit eindelijk wat rust in de tent. 

Het TNO-rapport over de taalscreening waar in VHZ nummer 2 van 
vorig jaar sprake van was, is nog niet openbaar gemaakt. De makers 
en opdrachtgevers beraden zich over inhoud en presentatie. Er valt 
daarom nog niets te zeggen over het landelijk invoeren van een dergelijk 
instrument, waar velen op zitten te wachten. In de tussentijd komt 
staatssecretaris Dijksma wel met nieuws over de in te voeren taaltoets 
voor peuters met een taalachterstand. Theo van Munnen, voorzitter van 
Siméa, heeft Dijksma gelukkig al uitgelegd dat er een groot verschil 
is tussen een taalachterstand en een taalstoornis (van de voorzitter, 
pag. 22). 

Marjos Dorjee vertelt In deze Van Horen Zeggen hoe het AC Eindhoven 
heeft ingespeeld op het verdwijnen van de CAPAS/Ewing. Door middel 
van een inloopspreekuur hoopt zij de verworven slechthorendheden en 
ongerustheid over de spraaktaalontwikkeling te ontdekken en in de juiste 
richting te verwijzen. 

Twee auteurs gaan in op de plannen die de vorige bewindsvrouw 
op OCW voor ogen had voor het primair onderwijs: het zogenaamde 
Passend Onderwijs. Hoewel het nog onzeker is hóe deze plannen worden 
voortgezet, is het duidelijk dat het wel tijd is voor verandering, met name 
ten aanzien van de procedures. Luc Greven plaatst kanttekeningen bij 
mogelijkheden om het primair onderwijs passend te maken voor cluster 
2 leerlingen. Veel mogelijkheden zijn door de aard van de beperking 
al moeilijk te realiseren. Chris Stuiksma geeft vervolgens aan hoe je 
ondanks vele niveauverschillen in een groep, toch goed onderwijs kunt 
verzorgen. 

Binnenkort vindt het Siméa-congres in Lunteren plaats. We kunnen 
daar kennismaken met ervaringen, nieuwe ideeën en ontwikkelingen. 
Een aantal daarvan zal daarna ook in Van Horen Zeggen aan bod 
komen, zodat ook niet congresbezoekers ermee kennis kunnen maken. 
De congresgangers wens ik alvast een leerzaam congres. De lezers 
wellicht tot ziens tot op het congres.

Marjan Bruins  
Hoofdredacteur 

ten geleide

Foto omslag: Harry Op den Kamp
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Beppie van 
den Bogaerde 
nieuwe lector 
dovenstudies
In oktober 2006 is 
een Lectoraat Doven
studies toegekend aan 
de Faculteit Educatie 
van de Hogeschool 
Utrecht. Lectoraten 
zijn naast het 
Bachelor/Master 

systeem recent ingevoerd en spelen een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van hoge
scholen tot regionale kenniscentra. Dr. Beppie 
van den Bogaerde is recent benoemd tot lec
tor Dovenstudies. Zij is afgestudeerd als lingu
ist in de Psycho en Patholinguïstiek bij de 
Universiteit van Amsterdam en gepromoveerd 
op een onderzoek naar het taalaanbod van 
dove moeders en de interactie met hun 
horende en dove kinderen. Sinds 1997 is zij 

werkzaam bij het Instituut Gebaren, Taal en 
Dovenstudies van de HU, waar zij mede het 
curriculum ontwikkelde voor zowel de 
bacheloropleidingen als de onlangs gestarte 
masteropleiding. 
Een lectoraat bestaat naast de lector uit onder
zoekers die zijn verenigd in een Kenniskring. 
De leden van de Kenniskring kunnen zowel 
mensen van binnen de Hogeschool Utrecht 
zijn als collega onderzoekers uit het werkveld. 
Een van de eerste taken die de nieuw 
benoemde lector op zich zal nemen is het 
samenstellen van de Kenniskring. In nauwe 
samenwerking met het Instituut Gebaren, Taal 
en Dovenstudies en andere Lectoren van de 
FE zal de lector Dovenstudies voornamelijk 
de volgende taken uitvoeren. 
Ten eerste moet er nog veel kennis ontwik
keld worden op het gebied van onderwijs, 
met name voor de eigen bachelor en master
opleiding. Daarnaast is er nog veel onbekend 
over Dovencultuur. Maar ook andere oplei

dingen, zoals bijvoorbeeld de pabo’s of logo
pedie, zullen een beroep kunnen doen op het 
lectoraat voor ondersteuning en onderzoek 
op het gebied van de communicatie van dove 
of slechthorende mensen. Ten tweede wordt 
in het lectoraat de mogelijkheid geboden aan 
docenten van bachelor en master opleidingen 
die in dit domein vallen, om hun professiona
liteit en praktijkgerichtheid te verhogen door 
het doen van praktijkgericht onderzoek. Een 
derde taak ligt in het vergroten van kennis
overdracht van en naar het (brede) werkveld. 
Tot slot zal de lector een onderzoeksprogram
ma opzetten, waarin door de leden van de 
Kenniskring praktijkgericht onderzoek ver
richt zal worden. 

Rick van Dijk

Directeur Instituut Gebaren,  
Taal & Dovenstudies
Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht
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De raden van bestuur van de KEGG, Viataal, 
Auris en het bestuur van SEC (Arnhem) 
hebben Siméa verzocht om onderzoek te 
verrichten naar de toekomst van het onder
wijs aan dove, slechthorende kinderen en aan 
kinderen die daarnaast nog een andere han
dicap hebben. 

Het doel van het onderzoek is om binnen 
cluster 2 overeenstemming te bereiken met 
besturen, ouders en ouderorganisaties over de 
toekomstige inrichting van het onderwijs en 
de ambulante begeleiding aan voornoemde 
doelgroep. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek stemmen de initiërende besturen 
in de komende jaren het aanbod af op de 
vraag van ouders en cliënten en kan er voor 
een landelijk dekkend netwerk van voorzie

ningen worden gezorgd met voldoende  
kwalitatieve garanties.

Een belangrijk deel van het onderzoek is het 
ouderonderzoek. Dit wordt uitgevoerd door 
het IVA uit Tilburg. Het ouderonderzoek 
bestaat uit twee delen: een vragenlijst en 
groepsgesprekken. In de vragenlijst komen 
onderwerpen als communicatie, taalbeleid en 
schoolkeuze aan de orde. In de groepsge
sprekken wordt dieper ingegaan op de wen
sen van ouders omtrent de toekomst van het 
onderwijs aan hun kind, ondermeer aan de 
hand van toekomstprofielen. 

Inmiddels zijn ruim 1.000 ouderparen van 
leerlingen met een indicatie doof, slecht
horend, doof MG en slechthorend MG 

benaderd. Bijna 40% van hen heeft de vragen
lijst geretourneerd. In april worden de groeps
gesprekken gehouden; hiervoor worden zo’n 
50 ouderparen uitgenodigd. Tenslotte worden 
de resultaten van het ouderonderzoek gedeeld 
met de ouder en belangenorganisaties en de 
organisatieleden van Siméa en kan het defini
tieve rapport worden opgemaakt. Er wordt 
naar gestreefd het rapport voor de zomer
vakantie af te ronden. 

MaRja vollaaRD - auDcoM

Onderzoek toekomst onderwijs aan 
dove en slechthorende leerlingen

LECTORAAT DOVENSTUDIES BIJ HOGESCHOOL UTRECHT

nieuws



Op het bureau voor Siméa staat op dit 
moment een 15tal archiefdozen. Dit is het 
archief van de VEDON: ‘Vereeniging ter 
bevordering van het Doofstommen onder wijs 
in Nederland’. Samen met de VeBOSS, die de 
belangen behartigde van het onderwijs aan 
slechthorende kinderen en kinderen met ern
stige spraaktaalmoeilijkheden, werd in 2002 
Siméa opgericht. Dit voorjaar bestaat Siméa 
dus vijf jaar.
Het grootste deel van de VEDONdozen is 
gevuld met oude, vergeelde brieven, kas
boekjes van nog vóór de Tweede Wereld
oorlog en schriftelijke afmeldingen voor ver
gaderingen. Maar ook felicitaties en 
beterschapwensen komen onder het stof 
vandaan. 

Wat opvalt is een ‘adres’, een verzoek van 
9 juni 1916, gericht aan de minister van 

Binnenlandse Zaken, met het verzoek om de 
leerplicht voor dove kinderen in te voeren. 
Er staan wensen in geformuleerd omtrent de 
eisen waaraan onderwijzers op deze scholen 
moesten voldoen. Aan de belangen van deze 
onderwijzers werd ook aandacht besteed: 
toetreding tot een pensioen fonds moest 
mogelijk worden. 
In de toelichting op dit ‘adres’, geschreven 
door het onderwijzend personeel, wordt er 
zelfs al gesproken over ‘leerplicht’, niet 
schoolplicht’ – kwaliteit stond ook toen al 
hoog in het vaandel! 

Het is goed om te zien dat vanaf het begin 
de onderwijzers en de besturen gezamenlijk, 
maar onderscheiden actie ondernamen om 
deze kinderen zo goed mogelijk onder wijs te 
kunnen bieden. Een traditie die maar al te 
graag voortgezet wordt, nu Siméa zich dit 

jaar heeft gesplitst in een vereniging en 
een stichting. 

BuReau auDcoM

VEDON archief
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Aan de Radboud Universiteit Nijmegen is 
met ingang van 1 maart 2007 een promotie
onderzoek van start gegaan naar de relatie 
tussen het communicatieve en het sociale 
functioneren van slechthorende en dove kin
deren in het regulier en in het speciaal 
onderwijs. Het gaat om kinderen in de 
bovenbouw van het speciaal en basisonder
wijs en in de eerste leerjaren van het voort
gezet onderwijs. Het onderzoek wordt uitge
voerd door Nina Wolters, onlangs 
afgestudeerd aan de research masteropleiding 
Behavioral Science van de Radboud 
Universiteit. Het onderzoek staat onder lei
ding van de hoogleraren Harry Knoors en 
Ludo Verhoeven. Het wordt gefi nancierd 
door Viataal, de Koninklijke Effatha Guyot 
Groep en het Nationaal Revalidatie Fonds. 

haRRY knooRs

Communicatieve en sociale vaardigheden van 
slecht horende en dove kinderen

jaar heeft gesplitst in een vereniging en 
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de Koninklijke auris groep heeft met plato-subsidie een 
achtdaagse studiereis naar Marokko georganiseerd. 
Van Horen Zeggen doet verslag van de ervaringen en 
opbrengsten van de reis.

Auris medewerkers op studiereis naar Marokko

op zoek naar nieuwe ideeën
Vierendertig Nederlanders staan op 14 februari bepakt 

en bezakt op Schiphol. Pakken met schriften, visueel les
materiaal, FENAC CD’s en brochures, Goudse kazen en 
stroopwafels worden over de koffers en tassen verdeeld. 
Ze gaan naar Marokko, vliegen naar Casablanca en zullen 
vervolgens Meknes en Tanger aandoen. Buiten de leraren, 
logopedisten, klassenassistenten, ambulant en intern bege
leiders en een conciërge van veertien Auris scholen en 
diensten voor ambulante begeleiding gaan er vertegen
woordigers van de FOSS en FODOK mee. Ze gaan op 
zoek naar ideeën en mogelijkheden om de Marokkaanse 
achtergrond van hun leerlingen beter te begrijpen en de 
contacten met Marokkaanse ouders te verbeteren.

ouderbetrokkenheid
De FODOK wil alle ouders van dove en ernstig slecht

horende kinderen in Nederland kunnen steunen en vertegen
woordigen. Bij Auris is rond 50 tot 60% van de ouders van 
de leerlingen van de Polanoschool en het Ammancollege 
in Rotterdam van oorsprong niet Nederlandstalig. De ver

tegenwoordiging van Marokkaanse en Turkse ouders is 
hierbij het grootst. Mariën Hannink, beleidsmedewerkster 
van de FODOK, heeft hierover al vaker met Auris contact 
gehad. Plannen om met speciale activiteiten deze ouders 
meer te betrekken bij de FODOK en bij de scholen werden 
in de afgelopen tijd bij gebrek aan goede ideeën nog niet 
concreet. De reis naar Marokko moet ook voor Mariën 
Hannink die goede ideeën opleveren. Bij één van de instel
lingen die ze op vrijdagmiddag in Meknes bezoekt, ziet ze 
een bijeenkomst met ouders. Ze drinken thee en delen 
koekjes rond bij het kijken naar een video van een behan
deling van een gehandicapt kind. Er is geen agenda, er is 
geen opgelegde indeling van de middag. Automatisch leggen 
de moeders contact met elkaar. Ze wisselen wetenswaardig
heden uit en ervaren dat hun kind niet de enige met een 
handicap is. Dat zij niet de uitzondering zijn en dat ze hun 
kind aan anderen mogen laten zien. Mariën Hannink: “Van 
dit soort bijeenkomsten moeten wij leren. We moeten onze 
Nederlandse benadering kritisch bekijken en waar nodig 
aanpassen.”

De deelnemers aan de reis hebben veel vertegenwoordi
gingen van ouders gesproken. Ouders opereren in Marokko 
op een aantal fronten zeer actief. Zij richten bijvoorbeeld 
scholen en instellingen voor gehandicapten op. In Casablanca 
heeft een groep ouders van dyslectische kinderen zich ver
enigd. Deze ouders bezoeken scholen en geven voorlichting 
aan directeuren en leraren over hoe te handelen met dyslec
tische kinderen. Natuurlijk kunnen ze nog niet alle scholen 
bereiken, maar ze vinden ieder kind dat ze daarmee kunnen 
helpen van belang. 

Wat duidelijk wordt is dat de handicaps of leerproblemen 
die als eerste uitgelicht worden de zichtbare handicaps zijn. 
Problemen in de mondelinge taal worden door ouders en 
scholen niet herkend. Taal is op de scholen een vak dat 
schriftelijk wordt gegeven. Taalproblemen zijn dan ook 
vooral lees en spellingsproblemen. De zorg om dyslexie is 
daarom een logischer verschijnsel dan zorg om bijvoor
beeld ESM. 

oudervereniging
Veel scholen in Marokko hebben een oudervereniging 

of ouderraad. In overleg met de school kunnen de ouders 
in deze raden een belangrijke bemiddelende rol spelen. 
Waar er problemen zijn tussen ouders en school rondom 
een leerling, levert een bezoek van iemand uit de ouder

reportage



raad aan de ouders soms meer op dan een contact met een 
leraar of de directeur van de school. Marijke Dams van de 
FOSS en Mariën Hannink van de FODOK luisteren met 
belangstelling naar dit soort verhalen van de ouders die ze 
ontmoeten. Zij trekken een belangrijke conclusie: als de 
landelijke ouderverenigingen in Nederland de allochtone 
ouders willen betrekken, kan dat niet zonder de scholen en 
andersom. Het is van belang daar binnenkort samen plannen 
voor te maken. 

De deelnemers zijn onder de indruk van de rol die de 
ouders binnen het onderwijs in Marokko nemen. Een lerares: 
“We vermoeden dat we onze verwachtingen ten aanzien 
van Marokkaanse ouders in Nederland bij zullen stellen. 
Hoewel we het moeilijk vinden om toe te geven, verwachten 
we in het algemeen te weinig van ouders en we spreken ze 
wellicht al op die manier aan.”

veranderingen
Sinds de nieuwe koning Mohammed VI in Marokko aan 

de macht is, is er een en ander veranderd in het onderwijs 
in Marokko. Tahar Mekkaoui, medewerker O&O van Auris, 
organisator van de reis en sinds 1991 in Nederland, is geraakt. 
“Ik herken dit land niet meer! Er is zoveel anders. Er wordt 
anders aangekeken tegen het onderwijs en ook tegen 
gehandicapte kinderen. De koning is daar zeer open over. 
Hij vindt dat gehandicapten deel moeten uitmaken van de 
maatschappij.” Mekkaoui denkt dat meer Marokkaanse 
Nederlanders dit land niet meer zullen herkennen, omdat ze 
niet met de ontwikkelingen in Marokko zijn meegegroeid. 

inclusief onderwijs
Het feit dat gehandicapte kinderen deel kunnen nemen 

aan het onderwijs wordt in Marokko inclusie genoemd. 
Dat kan verschillende vormen hebben. Speciale scholen, 
maar ook basisscholen waar één of meer klassen voor dove, 
verstandelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen worden 
ondergebracht stonden op het programma van de studiereis. 
En de combinatie van onderwijs en zorg: in Tanger bijvoor
beeld een instelling waar autistische kinderen onderwijs en 
zorg krijgen. De meeste kinderen hier zijn autistisch én 
verstandelijk beperkt. Sommige kinderen zijn alleen autis
tisch of alleen verstandelijk beperkt. Bijzonder is, dat gezegd 
wordt dat uit onderzoek in SaoediArabië is gebleken dat 
het samenvoegen van autistische kinderen en kinderen met 
een verstandelijke handicap in één groep de communicatie 

Auris medewerkers op studiereis naar Marokko
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uitlokt bij de autistische kinderen. Het doet de bezoekers 
beseffen dat zij in de westerse wereld nauwelijks toegang 
hebben tot onderzoek en literatuur uit andere delen van de 
wereld.

dorpen en steden
In Marokko is er vanaf 1999 leerplicht. In de steden raken 

ouders nu overtuigd van het nut van de leerplicht. In de 
dorpen niet. De dorpsschool op vijftig kilometer van Tanger 
kampt daarmee. Ze zijn er trots op dat ruim 40% van de 
leerlingen meisjes zijn. De doorstroom naar het voortgezet 
onderwijs is helaas zeer beperkt. Nog niet de helft van de 
leerlingen gaat naar het VO in een dorp tien kilometer ver
derop. De meisjes zijn hierbij in de minderheid. Reizen 
naar het volgende dorp is voor de meeste meisjes niet aan 
de orde. Daarom zorgt de middelbare school nu voor een 
internaat waar de meisjes gedurende de week kunnen over
nachten. De dorpsscholen verwachten veel van de alfabeti
seringscursussen die zij zelf aan ouders geven. Zij verwachten 
dat als de grote groep ouders, die nu nog analfabeet is, kan 
lezen, ze anders aan zullen kijken tegen de schoolloopbaan 
van hun kinderen. 

opbrengsten 
FOSS en FODOK en Auris zullen initiatief nemen om 

in eigen huis of landelijk de opbrengsten van de reis om te 
zetten in beleid en acties. Eén van de mogelijkheden die ze 
zullen bespreken is om bestuurders, ouderverenigingen of 
leraren uit Marokko uit te nodigen om met hen de ideeën 
voor contacten met Marokkaanse ouders uit te diepen.

MaRjan BRuins

Zie voor een reisverslag:  
www.auris.nl onder nieuws/marokkoreis
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  Een inloopspreekuur voor ouders  
en hun jonge kinderen vangt het ontbreken 
  van de systematische screening op

Marjos Dorjee: “Zo’n samenwerkingsovereenkomst 
die wij net gesloten hebben, geeft mogelijkheden 
voor nieuwe ontwikkelingen. En nieuwe ontwikke

lingen zijn van belang voor de kwaliteit van je instelling.”

Het AC Eindhoven heeft proactief gehandeld na de 
invoering van de neonatale gehoorscreening. Nu met de 
invoering van de neonatale gehoorscreening de CAPAS bij 
9 maanden is komen te vervallen bestaat het gevaar dat 
kinderen die in het eerste levensjaar slechthorendheid ver
werven onontdekt blijven. Daarbij komt dat er landelijk ook 
nog niet gekozen is voor het invoeren van een taalscreenings
instrument. Met het toepassen van zo’n instrument bij peuters 
zouden ook verworven slechthorendheid en wisselende 
verliezen opgespoord kunnen worden. Dorjee: “De KNO 
artsen in de regio waren in het verleden blij, dat wij na de 
CAPAS de multidisciplinaire hulpverlening startten. Nu is 
er geen mogelijkheid om de slechthorendheid bij jonge 
kinderen op te sporen. De KNOartsen vinden het daarom 
extra van belang dat we de kinderen met middenoor
problemen op tijd signaleren en doorverwijzen.”

Bij het ontbreken van systematische opsporing van ver
worven gehoorproblemen bij baby’s en peuters is het AC 
gestart met een zogenaamd inloopspreekuur. Dorjee: “Dit 
spreekuur vindt bij een consultatiebureau op vijf verschil
lende plaatsen in de regio plaats. Het wordt een of twee 
keer in de maand georganiseerd en duurt twee uur. Een 

Het audiologisch centrum in eindhoven is een van de laatste zelfstandige centra in nederland. 
Vorige week is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de libra Zorggroep waar ook het 
revalidatiecentrum de Blixembosch en de aC’s in tilburg en Breda deel van uit maken. VHZ sprak met 
Marjos dorjee, de directeur van het aC eindhoven.

interView
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INLOOpSpREEkUUR VOORzIET IN EEN BEHOEfTE

logopedist van het AC gaat naar het consultatiebureau met 
een standaarduitrusting. Daarmee kan zij een OAE en 
tympanometrie uitvoeren. Je krijgt dan een indruk van 
perceptieve problemen en van het functioneren van het 
middenoor.” Gemiddeld blijken er inmiddels vier kinderen 
per keer naar het inloopspreekuur te komen. Over het 
afgelopen jaar zijn er dus tegen de 300 kinderen gezien. 

criteria
Marjos Dorjee:  “We stellen criteria voor het inloopspreek

uur. Deze criteria zijn bij de CBartsen, de huisartsen en 
de logopedisten in de regio bekend. We organiseren voor 
hen speciale voorlichtingsbijeenkomsten. Ouders maken 
geen afspraak voor het spreekuur. Er komt ook geen reke
ning. Het is een dienstverlening van ons. We geven een 
advies op een briefje mee. In 36% van de gevallen hebben 
we het afgelopen jaar verwezen naar een KNOarts, in 
28% naar een audiologisch centrum. Van deze laatste groep 
hebben we bij 79% van de kinderen kunnen nagaan dat ze 
ook werkelijk bij het AC terecht zijn gekomen.”  
Het AC is nu ruim een jaar bezig met de inloopspreekuren. 
Dit jaar is Helmond erbij gekomen. “De meeste ouders die 
we zien zijn autochtone Nederlanders. We moeten nog 

onderzoeken hoe we ook 
de andere groepen ouders 
goed kunnen bereiken. 
70% van de kinderen die 
het spreekuur bezoeken, 
zijn tussen de 2 en 3 jaar, de 
rest is jonger. 
Middenoorproblemen, niet 
praten en slechthorendheid 
zijn de klachten waar onge
ruste ouders mee naar het 
spreekuur komen.” 

Behoefte van ouders
Het spreekuur heeft suc

ces. Het voorziet duidelijk 
in een behoefte bij ouders 
in de regio. Het enige 
nadeel is dat het te veel suc
ces heeft. Het AC beraadt 
zich daarom op dit moment 
hoe de vragen in goede 
banen te leiden zijn. 
“Kinderen komen ook 
onterecht. Ik kan me dat 
goed voorstellen van ouders. 
Dat je even laat controleren 
of de door de dokter 

geplaatste buisjes nog goed zitten. Dat is echter niet de 
bedoeling van het spreekuur. Het is bedoeld voor ouders 
die nog nergens bekend zijn en die hun twijfels hebben 
over het gehoor of de spraaktaal van hun kind. Zij vragen 
zich af of hun twijfel terecht is of onterecht.”  Voor de 
komende tijd staat een evaluatie op de rol. Dan wordt 
onder andere bekeken of de informatie die verschaft wordt 
voldoende en adequaat is. 

regionale samenwerking
Om met het inloopspreekuur te kunnen starten was de 

samenwerking met partners in de regio nodig. Het AC kon 
daarbij rekenen op al lang bestaande contacten. Dorjee: 
“Het VTOteam bestaat in deze regio nog altijd. Het AC 
zit in de stuurgroep en in het team van de VTO zelf. Ook 
is er van oudsher samenwerking in het kader van de inte
grale vroeghulp. Medewerkers van ons participeren op die 
manier in verschillende regionale organen. Ik vind het 
belangrijk dat deskundigen van hier ook buiten de instel
ling posities innemen. Externe contacten verrijken je eigen 
organisatie.” 
De KNOartsen waren in het begin wantrouwend ten 
aanzien van het inloopspreekuur. “Wellicht hadden ze het 
idee dat we ons niet bij onze leest zouden houden. Nu we 
hebben aangetoond dat ruim 30% van de kinderen naar 
KNO wordt verwezen, zijn er geen problemen meer.”  
Het inloopspreekuur is voor het AC een preventieve maat
regel. Het wordt gefinancierd uit de reguliere inkomsten. 
De verwachting is, dat de doorverwijzing van kinderen 
vanuit het spreekuur de kosten zullen dekken. Dit moet 
nog wel onderzocht worden. Een belangrijk startpunt voor 
het AC is de regiocoördinator van de neonatale gehoor
screening. “Voor een AC is het van belang om deze coördi
nator in huis te hebben”, meldt Marjos Dorjee. “Bij ons 
zorgt de coördinator voor de kwaliteitsborging van de 
neonatale gehoorscreening door onder andere deskundig
heidsbevordering. Daarnaast zorgt zij voor de afstemming 
met de NSDSK. Die coördinator, Yvonne Brouwer, is bij 
ons ook het startpunt voor de ontwikkeling en de uitvoe
ring van het inloopspreekuur. Andere AC’s adviseer ik om 
gebruik te maken van de contacten van de coördinator. 
Het is zo ontzettend belangrijk dat je in de ketenzorg bij 
het jonge kind een heldere rol hebt en een manier om aan 
de keten je eigen deskundigheid toe te voegen.” 

MaRjan BRuins 

Meer informatie:
www.aceindhoven.nl
Brochures over het inloopspreekuur te verkrijgen bij het 
AC Eindhoven
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passend onderwijs
Al langere tijd is er zowel bij het ministerie van OCW als 
in het veld onvrede over de opvang van leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften (OCW, december 2005). 
De indicatiestelling is te complex en te bureaucratisch, 
wachtlijsten zijn te lang, te veel leerlingen stromen uit naar 
Speciaal Onderwijs, de positie van ouders is onduidelijk etc., 

Passend Onderwijs 
als uitdaging

“wat regulier kan moet regulier, wat speciaal moet kan speciaal.” dit lijkt steeds meer de richting die beleidsmakers kiezen 
als het gaat om passend onderwijs. Maar wat is er nodig om ook voor leerlingen met beperkingen passend onderwijs te 
bieden op een reguliere school. luc greven gaat in op de achtergronden, de onderwijspraktijk en plaatst kanttekeningen bij 
de ontwikkeling van segregatie naar integratie. 

luc GReven

zo is het gedeelde idee. Meer leerlin
gen zouden meer passend onderwijs 
moeten ontvangen, onderwijs dat 
beter aansluit bij hun behoeften. De 
nieuwe regelgeving van OCW rond 
passend onderwijs wil echter nog 
maar niet afkomen. Het wetgevings
proces en het realiseren van voldoende 
draagvlak in het veld neemt meer tijd 
dan voorzien. Toch lijkt de richting 
van beleid in Den Haag met betrek
king tot het onderwijs voor leerlingen 
met beperkingen wel vast te liggen: 
“Wat regulier kan, moet regulier, wat 
speciaal moet, kan speciaal!” Dat is de 
trend waar rekening mee gehouden 
moet worden.

op de achtergrond: van 
segregatie naar integratie 
Sinds begin negentiger jaren is het 
onderwijsbeleid erop gericht meer 
leerlingen met een specifieke onder
wijsvraag in een reguliere school op 
te vangen. Dit is mede gebaseerd op 
internationale verdragen als de 

Salamanca Statement (Unesco, 1994). Deze overeenkomst 
roept de ondertekenende landen op het mogelijk te maken 
dat “allen met speciale onderwijsbehoeften toegang hebben 
tot reguliere scholen” en ook “wettelijk en beleidsmatig 
het principe van inclusief onderwijs aan te nemen, waarbij 
alle leerlingen in reguliere scholen worden geplaatst, tenzij 

artiKelen
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er dringende redenen zijn dat niet te doen.” Denemarken, 
Noorwegen, Oostenrijk en Engeland lopen in Europa 
voorop om deze principes in de praktijk vorm te geven. 
Nederland volgt voorzichtig en op afstand. 

op de achtergrond: idealen en…. kosten
Bij het uitgangspunt “Wat regulier kan, moet regulier,….” 
spelen niet alleen ideële overwegingen als verwoord in de 
Salamanca Statement mee. Ook kostenaspecten spelen een 
rol. De kosten van leerlingen in het (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs ((V)SO) liggen aanmerkelijk hoger dan die in 
het regulier onderwijs. Een voorbeeld: de kosten van een 
leerling op een reguliere basisschool bedragen € 4.100, 
(prijspeil 2005). De kosten van een leerling in het (V)SO 
liggen bijna 4x hoger dan die van een leerling in het regu
lier basisonderwijs. Daar komt bij dat het aantal leerlingen 
in (V)SO in de recente jaren sterk is toegenomen. Het 
(V)SO als totaal is in omvang gestegen van 43.400 in 1999 
naar 60.000 in 2005. Deze groei doet zich overigens met 
name voor in de categorie leerlingen met (ernstige) 
gedragsproblemen (cluster 4). Hetzelfde geldt voor het aan
tal leerlingen met een rugzak en ambulante begeleiding; 
dat aantal is explosief gestegen.

weer samen Naar school en 
leerlinggebonden financiering
De operatie Passend Onderwijs is geen trendbreuk, eerder 
een intensivering van met Weer Samen Naar School 
(WSNS) en Leerlinggebonden financiering (LGF, “het rug
zakje”) ingezet beleid. In 1992 startte WSNS en in de loop 
van de negentiger jaren kregen de samenwerkingsverban
den VO/VSO gestalte. De LGF werd operationeel in 2003. 
De doelstellingen van deze projecten verschillen deels, maar 
beide zetten erop in het aantal leerlingen dat verwezen 
wordt naar (V)SO terug te dringen en op het versterken 
van het regulier onderwijs ten aanzien van de adequate 
opvang van leerlingen met gedrags en/of leerproblemen 
en/of een (ernstige) functiebeperking. WSNS, VO/VSO en 
LGF hebben tot veel aanvullende regelgeving geleid: rond 
indicatiestelling voor zorgleerlingen, rond samenwerking in 
samenwerkingsverbanden en regionale expertisecentra, 
rond overleg en verantwoordelijkheden. Die gegroeide 
complexiteit van wet en regelgeving draagt er aan bij dat 
veel leerlingen niet of te laat passend onderwijs ontvangen. 

Nieuw beleid: naar passend onderwijs
Het ministerie van OCW streeft nu naar een effectievere 
organisatie van de onderwijszorg om te komen tot passend 
onderwijs voor alle leerlingen. Het is waarschijnlijk dat dit 
in de eerste helft van 2007 tot wet en regelgeving zal lei

den. Te verwachten zijn de volgende hoofdlijnen (OCW, 
september 2006):
  Scholen (schoolbesturen) zullen voor de uitdaging 

gesteld worden voor alle aangemelde leerlingen een pas
send onderwijsarrangement te bieden. Dat zal veelal in 
eerste instantie een opgave voor de reguliere school zijn 
(“Wat regulier kan, moet regulier…”). Als het binnen de 
reguliere school niet (geheel) kan zal een arrangement 
met of in een voorziening voor (V)SO geboden moeten 
worden (“…wat speciaal moet, kan speciaal.”).

  Een versterking van de positie van de ouders in het pro
ces van aanmelding, toelating en eventuele indicering. 
Hieronder valt waarschijnlijk ook een regeling rond 
geschillen bij onenigheid over het aanbod van de school.

  Een voorgeschreven vorm van overleg tussen PO, VO, 
samenwerkingsverbanden, regionale expertisecentra/
(V)SO en de jeugdzorg om te voorkomen dat leerlingen 
tussen de wal en het schip raken.

De operatie Passend Onderwijs is dus geen keuze voor 
alleen inclusief onderwijs, zoals wel eens gedacht wordt. 
(V)SO blijft een optie voor leerlingen die binnen regulier 
(nog) niet adequaat opgevangen kunnen worden. 

de praktijk
De inzet op de opvang van meer 
leerlingen met speciale onderwijs
behoeften in het regulier onderwijs 
lijkt op dit moment haaks te staan 
op de aanhoudende uitstroom van 
dergelijke leerlingen vanuit de 
reguliere sector naar (V)SO. Daar 
staat evenwel tegenover dat veel 
reguliere scholen al begonnen zijn 
met de opvang van deze leerlingen. 
Bijna 80% van de scholen, zowel in het primair als in het 
voortgezet onderwijs, laat 80 tot 100% van de aangemelde 
rugzakleerlingen toe (Sontag, 2006). De REC’s merken dat 
aan de snelle groei van de Ambulante begeleiding. Veel 
reguliere scholen zijn dus bereid leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften op te vangen. Het is niet onderzocht 
en dus niet bekend of de reguliere scholen het onderwijs 
en de schoolorganisatie passend gemaakt hebben voor deze 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Hoe zou 
Passend Onderwijs waarin leerlingen met speciale onder
wijsbehoeften kunnen floreren er op hoofdlijnen uit kun
nen zien?

wat al goed gaat: 
-  samenwerking tussen scholen 

Structurele samenwerking tussen scholen draagt bij aan 

Het systeem van interne 

begeleiding kan een 

belangrijke pijler worden 

bij Het vormgeven van 

passend onderwijs
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het realiseren van betere condities voor passend onder
wijs in de deelnemende scholen. De solitair opererende 
school komt in Nederland niet meer voor. Er heeft zich 
in het afgelopen decennium in het Nederlands onderwijs 
op dat punt een grote verschuiving voorgedaan. 
Nagenoeg alle scholen participeren in verschillende edu
catieve netwerken: WSNS, samenwerkingsverbanden 
voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs, REC’s, 
brede school, buurtnetwerk etc.. Dat soort verbonden
heid van de school met haar omgeving wordt wel als een 
belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling gezien. 
Meijer (2004) toonde aan dat de deelname aan boven
schoolse netwerken leidt tot positieve resultaten met 
betrekking tot de leerlingenzorg in de school. Ook de 
Onderwijsinspectie (2004) onderkent samenhang tussen 
deelname in schooloverstijgende samenwerkingsverban
den en de kwaliteit van de zorg (i.c. het realiseren van 
een doorgaande leerlijn, stroomlijning van de leerlingen
zorg en de professionalisering van de coördinatie). Dat 
helpt bij het vormgeven van passend onderwijs, al is wel 
in de huidige situatie de nodige afstemming en vereen
voudiging wenselijk.

-  interne begeleiding 
Diverse onderzoeken geven aan dat interne begeleiding 
een wezenlijke succesfactor is bij het realiseren van ade
quate onderwijszorg. Interne begeleiding is binnen scho
len voor primair onderwijs in de negentiger jaren snel 
een basisvoorziening geworden (voor het VO ligt hier 
nog een uitdaging). Op veel scholen heeft de intern 

begeleider zich ont
wikkeld van een 
‘outreaching’ reme
dial teacher tot een 
volwaardig collegiaal 
consulent die profes
sioneel gebruik 
maakt van klassen
consultaties, lesob
servaties en video

begeleiding. Dergelijke ondersteuning wordt in interna
tionale studies veelal als voorwaardelijk voor realisatie van 
integratie opgevat (Meijer, 2005). Binnen samenwer
kingsverbanden WSNS functioneren veelal platforms 
voor intern begeleiders. Het overleg van intern begelei
ders heeft een belangrijke verbindende functie binnen de 
samenwerkingsverbanden. Het systeem van interne bege
leiding, dat een verbinding legt tussen de ontwikkelingen 
in de school en die in de omgeving, kan een belangrijke 
pijler worden bij het (verder) vormgeven van passend 
onderwijs. Het vormt onder meer een goede ingang 
voor expertise en verdere ontwikkeling van de begelei
ding vanuit de REC’s.

wat nog beter moet in klas en school 
Het realiseren van echte verandering in de klas, verande
ring van het leerkrachtgedrag in de richting van passend 
onderwijs (goed omgaan met de verschillen in onderwijs
behoeften van alle leerlingen), neemt veel tijd. In 2004 
constateerde Houtveen dat het didactische handelen van de 
leraar, ondanks de inzet op verbetering daarvan, juist op dit 
punt achterblijft. Houtveen stelde: “Hoe somber ook, de 
conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat scholen en leerkrachten 
bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen stuurloos 
zijn… Zolang een school op operationeel niveau geen 
minimumdoelen heeft gesteld en niet consequent alle acti
viteiten richt op het behalen van die doelen bij alle leerlin
gen…” De onderwijsinspectie komt tot vergelijkbare con
clusies: de aandacht voor diverse leerstrategieën en de 
afstemming van het handelen op verschillen tussen leerlin
gen worden in 2004 nog als zwakke kanten van veel basis
scholen gezien. Toch is de klas per saldo de plek waar pas
send onderwijs faalt of slaagt. De leerkracht is de beslissen
de factor. 

een richting voor verbetering: wat is goed 
voor zorgleerlingen?
De richting waarin onderwijs, dat beter tegemoet komt 
aan de behoeften van zorgleerlingen, zich zou moeten ont
wikkelen is op grond van internationale studies redelijk 
uitgelijnd (Meijer, 2005). Goed voor leerlingen met specia
le onderwijsbehoeften (en alle andere leerlingen) is onder 
meer:

artiKelen

de klas is de plek 

waar passend 

onderwijs faalt of 

slaagt
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passend onderwijs als uitdaging 
  Coöperatief leren: veelvuldig en in gevarieerde werk

vormen samenwerken van leerlingen in de klas en daar
buiten werkt voor alle leerlingen. Het blijkt een effec
tieve werkwijze, zowel voor het bevorderen van de cog
nitieve en sociaalemotionele ontwikkeling. Gedacht 
moet worden ‘peertutoring’, werken in een leerteam, 
werken met een maatje etcetera. Niet aan het werken in 
vaste niveaugroepen. Dat laatste verwordt vaak tot 
“gezellig samen … achterblijven”. 

  Heterogeen groeperen: heterogeen groeperen en een 
meer gedifferentieerde aanpak zijn effectief in het 
omgaan met een verscheidenheid aan leerlingen in de 
klas. Veel verschil (in niveau, in leerstijl, in belangstelling 
en dergelijke) tussen leerlingen wordt door leerkrachten 
nogal eens als een complicerende factor gezien voor het 
lesgeven, verschillen kunnen echter ook opgevat wor
den als een bron voor leren van elkaar. We kennen het 
heterogeen groeperen onder meer in enige traditionele 
vernieuwingsscholen in Nederland.

  Effectief onderwijs: de bovengenoemde factoren zijn 
werkzaam bij een effectieve onderwijsbenadering. Dat 
wil onder andere zeggen dat de school voor haar onder
wijs diagnostiek en evaluatie als basis hanteert voor het 
organiseren van passende onderwijsarrangementen. 
Maar ook dat hoge verwachtingen ten aanzien van alle 
leerlingen uitgangspunt zijn voor het vormgeven van 
het onderwijs. 

Nog veel meer nodig
Passend Onderwijs in de reguliere school vereist meer: 
concentratie op preventie en vroegtijdige aanpak van 
gedragsproblemen, een pedagogisch klimaat waarin ver
schillen geaccepteerd worden, kennis van handicapspecifie
ke beperkingen en mogelijkheden bij leerkrachten en de 
vaardigheid deze kennis in de klas toe te passen. Daarnaast 
is een op permanent leren van de leerkracht gerichte orga
nisatie gewenst. Dit kan door leerkrachten samen te laten 
werken in een (grotere) groep. Binnen een schoolteam is 
zoveel van elkaar te leren. Verbetering van de ambulante 
begeleiding en andere ondersteuning vanuit het (V)SO is 
zal ook bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, 
bijvoorbeeld op het punt van de efficiënte inzet. Als je 
even doordenkt kom je tot ettelijke positieve bijdrages.

leerlingen met auditieve en/of  
communicatieve beperkingen
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn 
veel aanpassingen in het regulier onderwijs nodig om het 
“passend” voor ze te maken. Dit geldt zeker voor leerlin
gen met communicatieve en/of auditieve problemen. 
Invulling van passend onderwijs met coöperatief leren en 
intensieve samenwerking van leerlingen brengt voor deze 
leerlingen juist een extra hindernis mee. Dove of slechtho
rende kinderen enerzijds en horende kinderen anderzijds 
hebben immers een gezamenlijke taal nodig om samen te 
kunnen werken en samen te kunnen leren! Ondersteuning 
van een tolk kan daarbij maar deels een oplossing bieden. 
Voor kinderen met Ernstige Spraak en Taalmoeilijkheden 
geldt iets dergelijks: een gezamenlijke taal of de communi
catieve voorwaarden voor samenwerken ontbreken. Dit 
komt bij de problematiek van de grote klassen en de slech
te akoestiek in het regulier onderwijs die voor een ongun
stige signaal/ruisverhouding zorgt voor leerlingen met 
een auditieve beperking. Het is allemaal niet eenvoudig, 
maar wat is het uitdagend om in ons land verder te denken 
over en echt werk te maken van passend onderwijs voor 
leerlingen met specifieke behoeften in een zo regulier 
mogelijke omgeving.

Hoge verwacHtingen ten aanzien van 

alle leerlingen zijn uitgangspunt 

voor Het vormgeven van Het 

onderwijs

Over de auteur

Drs. Luc F. Greven is werkzaam bij Sardes als coördinator van de unit Onderwijszorg. 

Hij houdt zich daar vooral met de operatie Passend Onderwijs en het Speciaal 

Onderwijs bezig. Eerder was hij onder andere directeur van het Seminarium voor 

Orthopedagogiek en leraar en directeur in het Speciaal Onderwijs. Hij is bereikbaar 

op: l.greven@sardes.nl en 030 2326200.

Literatuur

Houtveen, T. (2004), Visie op verschillen. In: Meijer, C.J.W. (red.). WSNS welbeschouwd. Antwerpen/Apeldoorn, Garant

Inspectie van het Onderwijs (2004), Onderwijsverslag 2002/2003. Utrecht, Inspectie van het Onderwijs.

Ministerie van OCW (december, 2005), Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs. Den 

Haag, Ministerie van OCW.

Ministerie van OCW (september, 2006), Uitwerkingsnotitie vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend 

onderwijs. Den Haag, Ministerie van OCW.

Meijer, C.J.W. (red.) (2004), WSNS welbeschouwd. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.

Meijer, C. (2005), Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs. Brussel, European 

Agency for Development in Special Needs Education

Sontag, L. en R. van Steensel (2006), Aanname- en plaatsingsbeleid van rugzakleerlingen in het basisonderwijs 

en voortgezet onderwijs. Tilburg, IVA. 

Unesco (1994). The Salamanca Statement. Salamanca, Spain, Unesco.



inleiding
Onder passend onderwijs verstaan we onderwijs dat iedere 
leerling, ook de leerling die extra zorg behoeft, optimale 
kansen biedt op ontwikkeling van zijn of haar talenten en 
actief burgerschap. Leerlingen in cluster 2 hebben door 
achterstand of stoornis in de gesproken en geschreven 

Nederlandse taal beperkt toegang tot informatie in het 
onderwijs. In het speciaal onderwijs worden zij begeleid 
zodat ze beter toegang kunnen krijgen. Waar zij in het 
regulier onderwijs met een rugzak functioneren zal de 
school in gesprek met de ambulant begeleider op zoek 
gaan naar een onderwijssituatie, waarin de toegang optimaal 
wordt. De aandacht voor de individuele leerling met pro
blemen in het speciaal en het regulier onderwijs leidt echter 
in veel gevallen tot onwerkbare situaties in de klas. In dit 
artikel worden handvatten aangereikt voor een werkwijze 
waarmee de school in actie komt op het moment dat pro
blemen zichtbaar worden en reageert met een passende 
intensivering van het onderwijsaanbod. Een werkwijze 

artiKelen

Passend onderwijs bij leesproblemen en dyslexie:
pleidooi voor een geïntegreerde aanpak

Hoe moet passend onderwijs voor leerlingen met leesproblemen in de praktijk vorm krijgen? Chris stuiksma constateert 
grote problemen als het aantal individuele handelingsplannen in de groep toeneemt. Hij stelt een geïntegreerde werkwijze 
voor en licht die toe met ‘technisch lezen’ als voorbeeld.

chRis stRuiksMa

als de maatregelen voor uitvallers geïsoleerd 

vorm krijgen, kunnen deze de scHool als 

organisatie zwaar belasten
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waarmee scholen beleid kunnen maken om ál hun leerlingen 
op een samenhangende manier te bedienen en tegelijkertijd 
zicht krijgen op sterke en zwakke factoren in de organisatie. 

technisch lezen
De verslagen van de Inspectie van het Onderwijs (2005, 
2006a) van de laatste jaren melden tegenvallende leer
opbrengsten op het gebied van de technische leesvaardigheid. 
Van de leerlingen in groep 4 leest 14% onder de maat en 
minimaal 10% van de leerlingen verlaat het basisonderwijs 
als functioneel ongeletterd, dat wil zeggen dat zij nog niet 
op AVIniveau 9 lezen. Het is de hardnekkige 10% uitval 
waarover jaar na jaar gerapporteerd is. De 3 à 4% dyslectische 
leerlingen maken hier deel van uit. Binnen het cluster 2 
onderwijs zijn de percentages hoger: in veel gevallen is er 
echter moeilijk onderscheid te maken tussen leesproblemen 
die voortkomen uit de taalproblemen, uit onvoldoende of 
niet adequaat onderwijs of dat er naast de taalproblemen 
ook sprake is van dyslexie. Het leesniveau van dove school
gaande kinderen komt vaak niet verder dan het niveau van 
groep 3 (Wauters, 2005).
Toch is er ook goed nieuws. Het percentage uitval op de 
scholen varieerde namelijk van 4% tot 24% en deze ver
schillen kunnen niet worden verklaard door verschillen in 
populatie (Inspectie van het Onderwijs, 2006b). De kwaliteit 
van school en leerkrachten maakt dus het verschil. De vraag 
is hoe die kwaliteitsverschillen eruit zien.

Het traditionele handelingsplan
Binnen het SO en bij rugzakleerlingen wordt sterk gefocust 
op uitvallers. Als de maatregelen voor uitvallers in de vorm 
van leerlingzorg geïsoleerd vorm krijgen, kunnen deze de 
school als organisatie zwaar belasten. Ook kan de zorg voor 
uitvallers dan de min of meer exclusieve verantwoordelijk
heid worden van bijvoorbeeld de intern begeleider, die 
daarin vervolgens in de directie en het team eerder tegen 
dan medestanders ontmoet.
Bij leerlingzorg denkt men vrijwel automatisch aan het 
individueel handelingsplan. Gestimuleerd door projecten 
‘Werken met Handelingsplannen’ zijn deze in de jaren 
zeventig in zwang gekomen. Een gebruikelijke werkwijze is 
in te zoomen op de individuele 
behoeften van individuele leerlingen 
en vervolgens het ideale plan met pas
sen en meten zo goed mogelijk in te 
voegen in het reguliere onder
wijsaanbod. In de praktijk betekent dit 
altijd het doen van concessies. 
Betrokken leerkrachten blijven zitten 
met de wetenschap de leerling tekort 
te doen. De Commissie Evaluatie 
Basisonderwijs (1994) oordeelde nega
tief over de kwaliteit van het planmatig 
handelen.
Traditioneel beschrijft het handelings
plan voor elke leerling individueel wat 
er aan de hand is, hoe het zo is geko
men en hoe de leerling bejegend dient 
te worden. Kapstokken zijn de basis
vaardigheden lezen, taal en rekenen, en 
de pedagogische benadering. Het 
beschrijven van deze zaken voor elke leerling individueel 
heeft zo zijn bezwaren. Men maakt voor iedere leerling 
een uniek plan. Leerkrachten en intern begeleider zien 
zich geconfronteerd met veel verschillende plannen. 
Omdat goede leerkrachten toch niet meer dan drie ver
schillende instructieniveaus aankunnen, wordt uitvoering in 
de klas vrijwel onmogelijk, naarmate er voor meer leerlin
gen een plan gemaakt wordt. Vaak worden de plannen 
daarom uitgevoerd in plaats van de groepsaanpak, met als 
gevolg een dramatische daling van de effectieve leer en 
instructietijd, terwijl zwakke lezers juist meer leer en 
instructietijd nodig hebben. 

schoolplan-groepsplan-handelingsplan
Het Protocol Handelingsplan (Struiksma en Bal, 2002) staat 
een aanpak voor die de volgorde van denken en werken 
omdraait. De school begint met het formuleren van het 
schoolplan, dat het onderwijsaanbod weergeeft. Het school
plan is voor elke leerling geldig. Vervolgens stelt de school 
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in een aantal trappen vast voor welke leerlingen dat onder
wijsaanbod niet voldoende is, waarna de school het aanbod 
voor die leerlingen uitbreidt; een werkwijze van toenemende 
intensivering van het onderwijsaanbod. We illustreren deze 
aanpak aan de hand van technisch lezen in het regulier 
onderwijs. Afhankelijk van de doelen die de school zichzelf 
stelt en de verwachtingen ten aanzien van de prestaties van 
de leerlingen kan de school voor speciaal onderwijs op 
vergelijkbare manier handelen.
Het schoolplan formuleert de leerlijn technisch lezen in de 
vorm van tussendoelen voor de technische leesvaardigheid 
van groep 3 tot en met groep 8. Dit kan gebeuren in termen 
van DMTscores of in AVIniveaus. Het voordeel van AVI
niveaus is, dat daarmee behalve een niveau, tevens de 
inhoudelijke kenmerken van de teksten zijn gegeven, die 
leerlingen in een bepaalde groep moeten kunnen lezen en 
waarop dus de instructie gericht is. Vervolgens wordt daarbij 
op schoolniveau bepaald hoeveel tijd in de verschillende 
groepen voor technisch lezen zal worden ingeroosterd, 
welke methode of methodes gebruikt worden en welke 
werkvormen. 
Het kengetal om op schoolniveau te beoordelen of het 
schoolplan adequaat is, is dat gemiddeld en over de jaren 
heen rond driekwart van de leerlingen met dit basisaanbod 
de tussendoelen bereikt. We noemen dit in navolging van 
de Onderwijsraad (1999) de voldoende standaard. Tabel 1 
geeft een voorbeeld van de leerlijn en daarmee de vol

doende standaard voor technisch lezen, geoperationaliseerd 
in scores op de DMT3 en in AVIniveaus. De waarden 
zijn afgeleid van de landelijke normen, de voldoende stan
daard is Cniveau of hoger.

De voldoende standaard formuleert op schoolniveau wat 
de school met minimaal driekwart van de leerlingen wil 
bereiken. Of dat lukt, bepaalt de school op basis van de 
resultaten op het leerlingvolgsysteem. Heeft de school te 
maken met teveel leerlingen die niet aan de voldoende 
standaard voldoen, dan is een begrijpelijke reactie, om voor 
de uitvallers extra voorzieningen te treffen. Maar daarmee 
blijft een schoolsysteem in stand, dat uitval produceert. 
Efficiënter is het om na te gaan welke factoren op school

niveau verbeterd kunnen worden. De volgende vragen 
kunnen gesteld worden. 
  Is er sprake van een schoolklimaat waarin leren belangrijk 

is, gesteund door een sterk inhoudelijk schoolleiderschap? 
  Is de leerlijn technisch lezen geformuleerd in concrete 

toetsbare leerdoelen en gedragstermen? 
  Wordt door de jaren heen voldoende effectieve leertijd 
gerealiseerd? 

  Maakt de school gebruik van effectieve lesmethodes? 
  Worden de gegevens uit het leerlingvolgsysteem ook 
gebruikt voor een analyse op school en groepsniveau? 

  Hoe staat het met de instructiekwaliteit van de leerkrachten? 
De antwoorden op deze vragen bieden informatie over de 
oorzaak van het probleem en effectief ingrijpen wordt 
mogelijk. Na een jaar moet het percentage leerlingen dat nu 
wel aan de voldoende standaard voldoet, zijn toegenomen. 

Twee opmerkingen tussendoor. Ten eerste, als de school als 
boven beschreven handelt, komt een koppeling tot stand 
tussen leerlingzorg en het kwaliteitssysteem. In plaats van 
leerkrachten te bevragen op hun mening over de leerop
brengsten, wordt het kwaliteitssysteem gefundeerd in toets
gegevens. Ten tweede, het aanbrengen van die koppeling 
betrekt de directeur, immers verantwoordelijk voor het 
kwaliteitssysteem, weer op het primaire proces. Hij krijgt 

Tabel 1: De voldoende standaard voor technisch lezen.

de voldoende
standaard

groep
3

groep
4

groep
5

groep
6

groep
7

groep
8

mrt mei okt mrt okt mrt okt mrt okt mrt okt

dl 7 dl 9 dl 12 dl 17 dl 22 dl 27 dl 32 dl 37 dl 42 dl 47 dl 52

DMT3 score = ≥ 6 ≥ 7 ≥ 13 ≥ 27 ≥ 39 ≥ 48 ≥ 56 ≥ 62 ≥ 68 > 72 > 78

AVIniveau = ≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 8 ≥ 9 > 9 > 9
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zo tevens een instrument in handen om vorm te geven aan 
het belangrijke sterk inhoudelijk leiderschap.

Als driekwart van de leerlingen voldoet aan de voldoende 
standaard, is het onderwijsaanbod zoals beschreven in het 
schoolplan, adequaat. Een kwart van de leerlingen heeft 
meer en ander onderwijsaanbod nodig. Deze leerlingen 
doen een beroep op de differentiatiecapaciteit van de leer
kracht. Zij krijgen vooral meer instructie en leertijd. Om 
de leeropbrengsten voor deze leerlingen te kunnen beoor
delen, formuleert de school naast de voldoende standaard 
ook een minimumstandaard. Welke tussendoelen wil de 
school minimaal bereiken met de leerlingen voor wie de 
voldoende standaard te hoog gegrepen is? Tabel 2 geeft een 
voorbeeld van de minimum standaard voor technisch lezen, 
geoperationaliseerd in DMT3scores en in AVIniveaus. 

Ook de waarden voor de minimumstandaard zijn afgeleid 
van de landelijke normen, de minimumstandaard komt 
overeen met het Dniveau. De school zal bij gemiddeld 
15% van de 25% zwakste leerlingen de minimumstandaard 
bereiken. Dit levert tevens het kengetal op voor de beoor
deling van de effectiviteit van differentiatie. De school kan 
nu op groepsniveau beoordeeld worden: hebben de aanvul
lende instructie en leertijd voldoende rendement gehad? 
Als driekwart van de leerlingen op het niveau van de vol
doende standaard scoort, maar het percentage leerlingen op 
het niveau van de minimumstandaard is laag, bijvoorbeeld 
5 of 10%, dan zijn er te veel leerlingen die zelfs de minimum
standaard niet halen. Een begrijpelijke reactie is ook hier, 
om voor de uitvallers extra voorzieningen te treffen. Maar 
daarmee blijft weer een schoolsysteem in stand, dat uitval 

Tabel 2: De minimumstandaard voor technisch lezen.

de minimum
standaard

groep
3

groep
4

groep
5

groep
6

groep
7

grp
8

mrt mei okt mrt okt mrt okt mrt okt mrt okt

dl 7 dl 9 dl 12 dl 17 dl 22 dl 27 dl 32 dl 37 dl 42 dl 47 dl 52

DMT3 score = 45 46 912 1826 2838 3847 4355 4961 5667 6071 6677

AVIniveau = 0 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9

de voldoende standaard 

formuleert op scHoolniveau wat de 

scHool met minimaal driekwart van 

de leerlingen wil bereiken
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produceert. Effi ciënter is het om opnieuw na te gaan welke 
factoren op groepsniveau verbeterd kunnen worden. De 
aandacht verplaatst zich van de leerling naar de school en 
vervolgens naar de leerkracht. 

problemen aanpakken
Om problemen aan te pakken op het moment dat deze 
zich openbaren, zijn er twee wegen. De ene is zodanige 
versterking van de differentiatiecapaciteit binnen de groep, 
dus van de differentiatie vaardigheden van de leerkracht, dat 
het percentage leerlingen dat daarmee adequaat bediend 
wordt, toeneemt van 15% naar 21 à 22%. Dit lijkt door 
veel scholen en beleidsmakers gezien te worden als de 
koninklijke weg, om ideologische redenen geen leerling 
krijgt les buiten de klas en waarschijnlijk ook omdat men 
denkt dat deze oplossing goedkoop is. Echter, de teleur
stellende resultaten van veertig jaar schoolverbeterings
projecten zouden tot nadenken moeten stemmen. 
Ook klassenverkleining heeft nooit de verwachte verhoging 
van de leeropbrengsten opgeleverd. 
Een andere weg is om de 10% uitvallers, in aanvulling op 
wat er in de klas al standaard en extra gebeurt, via remedial 
teaching verdere uitbreiding van effectieve leer en 
instructie tijd te geven. Intensieve, geprotocolleerde remedial 
teaching in de groepen 4, 5 en 6 bijvoorbeeld is onder de 
naam Radslag het belangrijkste onderdeel op schoolniveau 
van de Rotterdamse Aanpak Dyslexie. We spreken in dit 
verband van een continuüm van zorg, tabel 3. 

Besluit: response-to-instruction en 
toenemende intensivering van het 
onderwijsaanbod
Met de in dit artikel voorgestelde werkwijze komt de 
school in actie op het moment dat problemen zichtbaar 
worden; de ‘responsetoinstruction’ (Gresham, 2004) is 
daarvoor de basis. De school reageert zo snel mogelijk met 
intensivering van het onderwijsaanbod en realiseert daarmee 
passend onderwijs voor alle leerlingen. De onderwijssituatie 
wordt gaandeweg aangepast naar gelang leerlingen dit nodig 
blijken te hebben.
In fi guur 1 wordt deze werkwijze schematisch weergegeven. 

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

Tabel 3:  Continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en 

dyslexie.

niveau Inhoud

1 Zorg voor goede kwaliteit instructiegedrag en voldoende effectieve 
leertijd.

2 Zorg voor een juiste uitvoering van effectieve methodes voor 
aanvan kelijk en voortgezet technisch lezen.

3 Zorg voor een leerlingvolgsysteem technisch lezen waarmee 25% 
zwakste lezers tijdig worden gesignaleerd.

4 Zorg binnen de klas voor differentiatie in instructie en effectieve 
leertijd rond technisch lezen.

5 Zorg voor een half jaar intensieve remedial teaching voor de 10% 
zwakste lezers.

6
Stel vast bij welke 3 à 4% van de leerlingen vermoeden is van 
dyslexie op basis van aangetoonde achterstand en hardnekkigheid 
van het leesprobleem.

7 Zorg voor psychodiagnostisch onderzoek op basis waarvan dyslexie 
kan worden vastgesteld.

8 Zorg ervoor dat dyslectische leerlingen gespecialiseerde 
dyslexiebehandeling krijgen.

9 Zorg voor coaching van dyslectische leerlingen.

Figuur 1
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Informatie over de auteur
Dr. A.J.C. Struiksma is senior onderzoeker/ontwikkelaar bij de CED-Groep in 

Rotterdam, unit onderzoek en ontwikkeling. Hij houdt zich bezig met lees-

problemen en dyslexie. Als inhoudelijk projectleider maakt hij deel uit van het kern-

implementatieteam bij het project Implementatie Leerlijnen van de WEC-Raad. 

Contactadres: CED-Groep t.a.v. A.J.C. Struiksma, Postbus 8639, 3009 AP  Rotterdam 

of C.Struiksma@cedgroep.nl



tijdsCHriften
journal of speech, language, and Hearing research, 50, 
february �00�
Daniëlla O’Neill (Universiteit van Waterloo, Canada), is de auteur van 
het artikel “The language use inventory for young children: a parent 
report measure of pragmatic language development for 18 to 47 
monthold children”. 
In dit artikel wordt een recent ontwikkeld instrument beschreven dat de 
ontwikkeling van pragmatiek in kaart brengt op basis van beschrijvingen 
door ouders. Onderzoek naar de interne betrouwbaarheid en de stabili
teit van het instrument maken duidelijk dat het zowel sensitief als speci
fi ek is als het gaat om het maken van een onderscheid tussen zich typisch 
ontwikkelende kinderen en kinderen met specifi eke taalstoornissen. 

deafness & education international, 9, 1, �00�
“Writing profi les of deaf children taught through British Sign Language” 
heet het artikel van Diana Burman, Terezinha Nunes en Deborah Evans 
(Universiteit van Oxford). 
Zij beschrijven een instrument dat bedoeld is om de kwaliteit van het 
schriftelijk taalgebruik van dove kinderen met Britse Gebarentaal als 
eerste taal te onderzoeken. Dit instrument moet leerkrachten helpen 
bij het opstellen van doelen voor het stelonderwijs. Het instrument is 
gebaseerd op voorbeelden van schriftelijk taalgebruik, die met een 
stripverhaal verzameld zijn, bij 29 10jaar oude dove kinderen. Hun 
verhalen werden door 6 ervaren leerkrachten in het dovenonderwijs 
verdeeld in 5 niveaus van verschillende complexiteit. Binnen ieder 

niveau werden de teksten vervolgens kwalitatief geanalyseerd om te 
komen tot niveauprofi elen. Inzicht in de validiteit van deze profi elen 
werd verkregen door de uitkomsten te correleren met scores voor 
begrijpend lezen. 

Mark Marshark (National Technical Institute for the Deaf, Rochester) 
is een van de auteurs van het artikel “On ethics and deafness: research, 
pedagogy and politics”. 
In dit artikel wordt ingegaan op ethische kwesties die samenhangen 
met het onderwijs aan kinderen met ernstige gehoorverliezen. De 
auteurs richten hun blik op de nabije toekomst. Zij voorzien een 
confrontatie tussen ethische kwesties, pedagogisch beleid en politieke 
keuzes. Sommige ethische kwesties hangen samen met uitdagingen 
die het onderwijs aan dove kinderen altijd hebben gekarakteriseerd. 
Immers, het onderwijs aan doven kent een lange historie van confl ic
ten die zich steeds weer opnieuw in een net iets andere vorm voor
doen. De auteurs zijn echter niet pessimistisch. Ze gaan ervan uit dat 
als we durven erkennen dat de vooruitgang, die het onderwijs aan 
dove kinderen in het verleden heeft geboekt, relatief beperkt is 
geweest, dit zal bijdragen tot betere condities voor vooruitgang in de 
toekomst. Alleen als alle betrokkenen volledig geïnformeerd zijn aan 
de hand van objectieve evidentie en als fi losofi sche en emotionele 
kwesties terzijde worden geschoven kan er daadwerkelijk worden bij
gedragen aan een goede toekomstige dienstverlening voor dove en 
slechthorende leerlingen. 

In het tijdschrift voor orthopedagogiek van decem
ber 2006 is aandacht voor het boek: ‘Communicatie, 
fundament van de orthopedagogiek’ onder redactie van 
Van Nijnatten, Mildenberg en De Groot. 
V.d. Ploeg noemt de kerntaak van de wetenschappelij
ke orthopedagogiek dat in jeugdzorg en onderwijs 

interventies worden toegepast waarvan wetenschappelijk is aange
toond dat ze effect hebben. Er zou een platform van wetenschappers 
en praktijkwerkers moeten komen dat zowel evidence based inter
venties (EBI’s) ontwikkelt als onderzoek doet naar de omstandighe
den waaronder EBI’s worden ingevoerd en naar de invloed van con
textvariabelen. 
Van Berckelaer-Onnes en Noens stellen dat de communicatieve beper
king wezenlijk is voor autisme. Ouders vragen extra aandacht voor 
communicatie. Autismespectrumstoonissen worden kenmerkt door 
stoornissen in sociale interacties, in communicatie en in verbeelding. 
Door het gefragmenteerd, op details gericht waarnemen, wordt de 
juiste betekenisverlening en daarmee de communicatie belemmerd. 
Bij de communicatie gaat het niet om de hoeveelheid woordjes die 
een kind met autisme kan zeggen, maar vooral in hoeverre hij of zij 
de dagelijkse communicatieve behoeften kan vervullen en welke 
ondersteuning hij of zij daarbij nodig heeft. 
Constandse-van Dijk en Elzer behandelen de communicatie met een 
kind met ESM en de extra inspanning van de ander die nodig is om 
te komen tot effectieve communicatie tussen kind en omgeving. 
Opvoeders en onderwijzers dienen het gedrag van kinderen met taal

spraakproblemen te duiden vanuit communicatienood. Aan de omge
ving te taak om zich te focussen op sterke kanten van het kind, veilig 
en voorspelbaar te zijn én te zorgen voor plezier in communicatie. 
Hendriks-Zantinge en Van Riel beschrijven vijf kwaliteitskenmerken 
voor een mediërende interactiestijl bij de ontwikkeling van de taal 
van de kunst bij kinderen in ZMLonderwijs. Zij wijzen op het risico 
van kinderen met een beperking om cultureel gedepriveerd te raken. 
In woord en gebaar, maart 2007 beschrijft Geurts het Poëzieproject 

van CVOCompas, VMBOschool voor doven in Sint 
Michielsgestel, waarin gewerkt werd aan competenties 
als samenwerken, presenteren, kiezen en informatie 
verzamelen. In de lessen Nederlands, Beeldende 
Vorming, Economie en Sociale vaardigheden is toege
werkt naar een slotmanifestatie waarin de leerlingen 
hun eigen gedichten gebaarden. De presentatie is vast

gelegd op DVD. (Bestellen via R.Klijn@viataal.nl) 
In logopedie en foniatrie, januari 2007, schrijft Blumenthal over 
speciale tolken bij diagnostiek van spraaktaalproblemen als de taalon
derzoeker zelf de taal van het kind niet spreekt. De werkzaamheden 
ven deze tolken bestaan uit: testen afnemen, meeluisteren naar de 
taaluitingen van het kind en oordelen over bijvoorbeeld 
verstaanbaarheid en grammaticaliteit van de uiting. 
Inmiddels zijn een aantal tolken opgeleid voor assisten
tie bij diagnostiek en behandeling, aan te vragen via het 
Tolk en Vertaalcentrum Nederland.
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van hanenpoten naar handschrift 

Kinderfysiotherapeut Veronique Pahlplatz van de 
Koninklijke Effatha Guyot Groep deed onder
zoek naar de relatie tussen kinderen met ESM en 
schrijfproblemen. Haar conclusie is dat er mogelijk 
een verband is tussen die twee.
Voor kinderen met ESM is het begrijpen en zich 
uiten in taal een groot probleem. Als ze niet goed 
kunnen schrijven komt daar een extra probleem 
bij, namelijk dat ze zich ook niet schriftelijk kun
nen uiten. 
Daarnaast hebben kinderen met ESM meer 
moeite met dubbeltaken. Als ze schijfmotorische 
problemen hebben moeten ze hun aandacht zowel 
richten op de taal als op de schrijfvaardigheid. Dit 
is voor hen erg lastig. Door therapie blijken kin
deren de motorische aspecten van het schrijven 
beter te gaan beheersen. 
Deze behandeling van schrijfmotorische proble
men is inmiddels een onderdeel van het zorgaan
bod aan de kinderen van de Tine Marcusschool. 

Het onderzoek is op te vragen via 
v.pahlplatz@effathaguyot.nl

elleBoog iN ’t oog 

Circus Elleboog komt op zondag 
6 mei naar Cultureel Centrum 
’t OOG om met kinderen en ouders 
een circusvoorstelling te maken. 
Leeftijd: van 8 tot 14 jaar
Aanvang: 14.00 uur
Toegangsprijs: € 3,00
Voor verdere informatie en 
reserveren:
Cultureel Centrum `t OOG 
De Wittenkade 63
1052 AD Amsterdam
tel 020 412 38 21 
tt/fax 020 689 56 57 
email: info@ccoog.nl

taaltherapie voor kinderen

Onlangs is verschenen ‘Taaltherapie voor kinderen met taal
ontwikkelingsstoornissen’ van Leen van den Dungen. Co
auteurs van dit boek zijn Martina de Groot, Renate van der 
Kruit, Ellen Burger en Trees Duipmans.
Het boek beschrijft taaltherapie voor kinderen met een taal
niveau van 0 tot 6 jaar. Bij het boek hoort een computerpro
gramma op CDrom met behandeldoelen, verantwoording 
van de doelen, een woordenlijst en behandelsuggesties.
Deze CDrom maakt het de logopedist gemakkelijk om de 
behandeldoelen voor taaltherapie te bepalen en om deze vervolgens uit te werken tot een 
behandelplan voor elk individueel kind. Het programma is toegespitst op drie soorten doelen: 
taaldoelen, doelen voor communicatie en participatie en doelen in relatie met onderliggende 
stoornissen.
Op de CDrom zijn de behandelsuggesties uitgewerkt in de vorm van concrete thema’s, scripts 
met afbeeldingen en liedjes, woordenlijsten en een stappenplan voor taaltherapie met prenten
boeken. 
'Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen' stelt ervaren logopedisten en logo
pediestudenten in staat om op een eenvoudige manier een goed gefundeerd behandelplan te 
ontwikkelen.
Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel: 
Uitgeverij Coutinho, ISBNnummer 978 90 6283 499 0  Prijs € 34,50 

�1-�8 April �00� week vAN Het oor
Informatie: www.hoorstichting.nl 

�� April �00� NAtioNAAl deBAt 
ArBeid eN geHoor
Plaats: De Hooiberg in Zoeterwoude
Informatie: www.arbeidengehoor.nl

�6-�� April �00� simeA coNgres
Thema: Lang leve leren!
Plaats: Congrescentrum de Werelt, Lunteren
Informatie: www.simea.nl

9 mei �00� oNBelemmerd 
oNderwijs 
Miniconferentie van het Seminarium 
voor Orthopedagogiek en Onderwijs
begeleidingdienst MHR uit Bodegraven 
over nieuwe onderwijsvormen
Plaats: Hogeschool Utrecht
Informatie: www.architecteninleren.nl 

10 t/m 14 mei �00� deAf iN tHe 
picture �00� 
De tweede editie van dit vierjaarlijkse 
internationale festival met fi lms van en 
over doven
Plaats: de Amsterdamse bioscoop Het 
Ketelhuis
Informatie: www.deafi nthepicture.nl

4 juNi �00� collectief-iNclusief
Conferentie door Windesheim, Seminarium 
voor Orthopedagogiek, Fontys OSO en de 
Landelijke Beroepsgroep intern begeleiders 
over vormen van inclusief onderwijs
Plaats: Reehorst, Ede
Info: www.collectiefinclusief.nl 

16 juli t/m �� juli �00�
WFD Congress “Human Rights through 
Sign Language” Het 15e Wereld Congres 
van de Wereldfederatie van Doven  
Organisatie: WFD/CNSE
Plaats: Madrid, Spanje
Informatie: www.wfdcongress.org

11 -14 septemBer �00� joiNiNg 
forces 
7th European Congress on Mental Health 
and Deafness, 
Plaats: Haarlem
Informatie: www.esmhdcongress2007.com

agenda

gesignaleerd

behandeldoelen voor taaltherapie te bepalen en om deze vervolgens uit te werken tot een 



Krachtvoer
Hoogstzelden trof u op deze plaats een 
(modieus) Engelstalig woord aan. Niet uit 
taalpuristische overwegingen. Er bestaat 
bij mij gewoonweg een voorkeur u in 
onze taal te benaderen. Natuurlijk, veel 
anderstalige begrippen horen al tot ons 
permanente taaleigen. Van betrekkelijk 
recente datum is de volgende. 

De vorige Van Horen Zeggen kopte, bij 
monde van Johan Wesemann, met vette 
letters deels in het Engels. “J W pleit voor 
meer empowerment dove jongeren”. Daar 
is het, het woord. (het eerste Engelse in 
deze ruim driehonderd woorden). Uit het 
hart gegrepen zogezegd. Bij Wesemann, bij 
veel anderen. 

Nou ‘zit’ ik in deze sector. Zie dat 
er zaken gebeuren, voel iets van de 
verwachtingen bij jonge mensen, proef 
ook terughoudendheid en pure vrees bij 
het vooruitzicht van de ‘grote toekomstige 
wereld’. En jawel, er zijn zeker heel wat 
initiatieven om die brug naar buiten te 
slaan. Via school- en leerlingcontacten, 
opleidingstrajecten, stages. Zeer specifi ek 
en al even doelgericht. Intensief begeleid 
dikwijls. 

Maar hoe opvallend – ik neem het 
volgende geheel voor eigen rekening- 
blijft de blik naar binnen gekeerd. 
Bij jonge mensen, beland in de jaren 
des onderscheids. Dan is voor hen 
de maatschappij, te beginnen met 
het middelbaar voortgezet onderwijs, 
klaarblijkelijk niet een vanzelfsprekend 
lonkend perspectief. Dan gloort geen 
horizon die noodt tot energiek aanpakken, 
die aanzet tot zorgvuldig uitstippelen van 
een marsroute. 

Ik zie behoudendheid. Dove jongeren die 
blijven verkeren in een kleine, bovenal 
veilige / beveiligde omgeving. Waar is 
de drang tot zelfbewust deelnemen aan 
een samenleving, gevuld met doven én 
horenden? Waar is het zoeken naar de 
‘confrontatie’ met de massa? 

Het onderwerp ligt op tafel. Weliswaar in 
het Engels, maar o zo reëel. Wat mij betreft 
spelen twee zaken. Zoek en vooral vind 
een andere, Nederlandstalige term voor 
‘empowerment’. Eentje met wervende 
oerkracht. Dat is het ene. Het andere 
zal weerbarstiger zijn. Namelijk de jonge 
generatie zich bewust te laten zijn van de 
éigen rol in een éigen toekomst. In welke 
taal dan ook.

willem geurts

ColuMn
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Van HorenZeggen@audCoM.nl

sint marie start met NovA Zorg 
voor snelle ondersteuning en 
begeleiding

NOVAZ is een project van Sint Marie. Als 
orthopedagogisch expertisecentrum biedt 
Sint Marie onderzoek en behandeling aan 
kinderen en jongeren met communicatie
problematiek en een nonverbaal IQ boven 
de 70. Er is een samenwerkingsverband met 
de Taalbrug, scholen voor kinderen met 
hoor en/of spraaktaalproblematiek. Met 
NOVAZ wil Sint Marie ondersteunende 
zorg aanbieden die complementair is aan 
onderzoek, behandeling en onderwijs. 
De hulp beoogt snel en fl exibel te zijn en 
wordt aangeboden aan een brede doelgroep, 
zoals buitenschoolse opvang en begeleiding 
voor kinderen en jongeren die extra zorg 
nodig hebben na schooltijd. 

Meer weten over NOVAZ? Neem een 
kijkje op de website www.novazorg.nl.

Het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor is 
een initiatief van de Federatie Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC) en de 
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
(NVVS), samen met de Nationale 
Hoor stichting en de organisatoren 
van de Week van het Oor 
(21 t/m 28 april). Medewerking 
aan de organisatie van het debat 
wordt verder verleend door 
FAMA en Heineken. 
Dagvoorzitter is Geert Derks, 
voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Slecht horenden. 
Het debat begint met een lezing 
van professor Dr. Robert J. 
Ruben van het Albert Einstein College of 
Medicine, New York. Dhr. Ruben gaat in zijn 
lezing in op de kosten van werkgerelateerde 
hoorproblematiek.
De diagnose gehooraandoeningen staat met 
ruim 1500 meldingen op de tweede plaats van 
de meest gemelde beroepsziekten: meer dan 

25% van alle meldingen (bron: Centrum voor 
Beroeps ziekten). De kosten voor werkgerela
teerde hoorproblematiek worden geschat op 
zo’n 1,5% tot 2% van het Bruto Nationaal 

Product (bron R.J. Ruben). 
10% van alle werknemers in 
Nederland (zo’n 
700.000 mensen) wordt 
regelmatig of vaak op het 
werk blootgesteld aan lawaai. 
Ruwweg de helft daarvan 
beschermt zich daar niet of 
niet voldoende tegen. Dat 
betekent dat ongeveer 
350.000 mensen risico lopen 
slechter te gaan horen. Velen 

van hen blijven verstoken van goede hulp
middelen en begeleiding bij hun hoorproble
men (bron: Arbobalans). 
Het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor vindt 
plaats op maandag 23 april 2007 in “De Hooi
berg”, het ontvangstcentrum van Heineken 
Nederland in Zoeterwoude. 

Nationaal debat Arbeid en gehoor

Nieuw boek over opvoeding en 
onderwijs aan dove kinderen

Marc Marschark, hoofdredacteur van het 
Journal of Deaf Studies and Deaf Education 
en als hoogleraar verbonden aan zowel het 
Rochester Institute of Technology als de 
Universiteit van Aberdeen, heeft weer een 
nieuw boek geschreven over het opvoeden 
en onderwijzen van ernstigslechthorende 
en dove kinderen. Het boek is getiteld 
‘Raising and educating a deaf child’ en is 
bedoeld voor ouders, groepsleiding en leer
krachten. Het is uitgegeven door Oxford 
University Press (ISBN 0195314581). 

Het is een prikkelend, goed geschreven 
boek waarin op basis van gedegen onder
zoek veel informatie te vinden is over 
diagnostiek, meervoudige handicaps, taal
ontwikkeling, auditieve en visuele informa
tieverwerking en over onderwijskundige en 
psychosociale vraagstukken.

Product (bron R.J. Ruben). 

Nederland (zo’n 
700.000 mensen) wordt 
regelmatig of vaak op het 
werk blootgesteld aan lawaai. 
Ruwweg de helft daarvan 
beschermt zich daar niet of 
niet voldoende tegen. Dat 
betekent dat ongeveer 
350.000 mensen risico lopen 
slechter te gaan horen. Velen 
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Het zal er om spannen! Wanneer dit VHZ num
mer op tijd op de mat valt, is het Nationaal 
Debat Arbeid en Gehoor nog net niet geweest: 
23 april. Informatie hierover is terug te vinden 
op www.arbeidengehoor.nl. De voorbereidin
gen zijn in volle gang en vrijwel alles loopt 
‘gesmeerd’. Helaas is er één debater afgevallen. 
Niet verwonderlijk; ze is Minister geworden: 
Ella Vogelaar. Het geeft maar weer aan hoe hoog 
is ingestoken om dit debat, vol met ambitie, te 
laten plaatsvinden. 

Minder spannend zal de ledenvergadering van 
de FENAC op 13 april zijn. De FENAC heeft 
2006 als vereniging goed afgesloten. 
Doelstellingen zijn gehaald, de financiën ruim 
op orde. Ruimte genoeg om de ambitie die is 
uitgesproken in het meerjarenplan uit te gaan 
voeren. 

Op het moment dat dit stuk wordt geschreven 
is meer dan de helft van de Audiologische  
centra overgegaan naar het nieuwe administratie
systeem: OpenAc. Voorwaar een mijlpaal! Nog 
nooit hebben zoveel Audiologische centra het
zelfde systeem gebruikt. Uiteraard gaat de intro
ductie van een dergelijk systeem met de nodige 
‘uitdagingen’ gepaard. Rimpelloos gaat het niet 
altijd, maar over het algemeen zijn we tevreden 
met hoe de implementatie gaat. De komende 
maanden wordt er flink geïnvesteerd in een  
aantal verbeteringen.

Er zijn ook nog genoeg ‘rafelrandjes’ in het  
traject Audiologische Producten (AP’s). De 
introductie in januari is met enige lokale hob
bels gelukt, maar het blijft spannend of de  
nieuwe structuur voor de Audiologische centra 
wel voldoende financiële zekerheid biedt. 
De eerste facturen in AP’s, via OpenAc, zijn 
verstuurd door een aantal centra. 

Er is nogal wat omgegooid binnen een paar 
maanden in de logistiek en de administratie op 
Audiologische centra. Alle respect voor de 
medewerkers die dat toch maar over zich heen 
krijgen en zich vervolgens toch optimaal inzet
ten om één en ander tot een goed einde te 
brengen.

Het wordt een warme lente. 
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van het bestuur
Erkenning

Balkenende IV is uit de startblokken vertrokken, 
de kruitdampen van de formatie zijn opgetrok
ken en het regeerakkoord is door de kamer 
geloodsd. Een compleet nieuwe ploeg op 
OCW: van PvdA en CDA huize. Het speciaal 
onderwijs heeft met staatssecretaris Dijksma te 
maken. In haar eerste honderd dagen hoort ook 
een verkenning van het speciaal onderwijs te 
zitten. Immers in het regeerakkoord wordt 
onomwonden het bestaansrecht van het speciaal 
onderwijs vastgelegd. 
“Speciaal onderwijs blijft een noodzakelijke 
aanvulling op het reguliere onderwijs. Het weg
werken van wachtlijsten en de verdere vereen
voudiging van de indicatiestelling, waar moge
lijk in samenhang met de (jeugd)zorg, krijgen 
prioriteit.”
De WECRaad kreeg al heel snel een uitnodi
ging van mevrouw Dijksma voor een nadere 
kennismaking. Belangrijke ontwikkelingen in de 
sector werden toegelicht op basis van de recente 
beleidsnota van de WECRaad: “Speciaal en  
specialistisch!” (Utrecht, oktober 2006). 
De staatssecretaris nam alle tijd en stelde vele 
vragen om haar zicht op het werkveld scherp te 
krijgen. De WECRaad vroeg nog in het bij
zonder aandacht voor de positie van het VSO 
onder de wet op het Primair Onderwijs en de 
daarmee samenhangende problemen. Ook werd 
uitvoerig stilgestaan bij de kwaliteitstrajecten die 
al weer enige tijd lopen. Zelf kon ik de 
bewindsvrouwe attenderen op het grote verschil 
tussen een taalachterstand en een taalstoornis. 
Dat punt was actueel door de discussie over de 
invoering van een taalscreeningsinstrument op 
de leeftijd van drie jaar. 
Komende maanden zal trouwens duidelijk  
worden hoe OCW wil omgaan met de groei 
van het speciaal onderwijs. Met name de vrijwel 
ongelimiteerde instroom van het aantal rugzak
kinderen zal hierbij zeker aan de orde komen. 
Wellicht is de tijd rijp om met elkaar na te den
ken over een andere wijze van budgettering en 
het versterken van de preventieve taak van de 
ambulante diensten. Siméa zal die discussie de 
komende maanden zeker voeren. En om haar 
zicht op het cluster 2 onderwijs te vergroten 
stellen wij haar in ieder geval in de gelegenheid 
dichtbij kennis te komen maken.

Theo van Munnen 
voorzitter

van de voorzitter

organisatienieuws
Colofon
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adressenlijst vriendelijk verzoek: geef wijzigingen van adressen, 
telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van scholen 
en instituten direct door aan de 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 
TILBURG Audiologisch Centrum Tilburg e.o. Dr. Deelenlaan 15 5042 AD 013-4628700 013-5361104 info@actilburg.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 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 Stichting Het Maatman 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.) Dienst AB 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
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 € 2,00
2005, 13e druk, 24 pagina’s

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

Horen met één oor € 2,00
2005, 9e druk, 20 pagina’s

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

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

Kinderen met spraak- en taalproblemen € 2,00
2005, 3e druk, 36 pagina’s

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

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

Muis in je oor € 2,00
2003, 1e druk, 66 pagina’s

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

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

Technische hulpmiddelen voor slechthorenden € 2,00
2005, 4e druk, 32 pagina’s

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

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

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

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

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

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

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

Uw baby hoort niet goed, wat nu? € 2,00
2005, 2e druk, 25 pagina’s

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

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

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

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

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

Publicatie Prijs

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

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

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

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


