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4  Nieuws
Op 2 juni is De Verbinding geopend. 
Deze Groningse producent van 
dakkapellen, kunststof kozijnen en 
schuifpuien draait op negen dove 
werknemers en een horende directeur.

10 Artikel
Op het Siméa congres in april sprak dr. 
Anne Vermeer over woordenschatonderwijs 
aan taalzwakke kinderen en de vorm 
van onderwijs en instructie die daar naar 
zijn mening het beste bij past. Anne 
Vermeer breekt een lans voor expliciet, 
programmagericht onderwijs. 

6  reportAge
Op de dag dat 
Staatssecretaris Dijksma 
haar voorstellen over Passend 
Onderwijs naar de Tweede 
Kamer stuurde, bracht ze 
een bezoek aan de Bertha 
Muller School van de 
Koninklijke Auris Groep. 

8  iNterview
In het najaar van 2007 hoopt Guus 
Coenen de voorzittershamer van de 
FOSS over te kunnen dragen aan 
zijn opvolger. Hij vertelt aan VHZ 
over zijn pogingen om ESM in 
Europa op de kaart te zetten: ‘We 
hebben elkaar nodig om de belangen 
van ESM-kinderen goed voor het 
voetlicht te brengen!’
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Expliciet en deelbaar maken van kennis. Dat is een belangrijk doel 
van het tijdschrift Van Horen Zeggen. Dat in speciale situaties het 
expliciteren van (nieuwe) kennis een noodzaak is, betoogt in dit nummer 
Anne Vermeer. Hij pleit voor explicitering van de leerstof bij zwakke 
leerders. Naar zijn idee is een procesgerichte benadering bij deze groep 
niet effectief. Voor degene die het Siméa-congres niet bezochten heeft 
hij zijn lezing in een artikel omgezet. 

Een andere manier van expliciteren komt in de reportage én in het 
interview aan de orde. De staatssecretaris voor onderwijs, Sharon 
Dijksma, was in onze sector op bezoek. Haar bezoek is aangegrepen  
om met een aantal mensen te praten over de toekomst van het 
onderwijs in cluster 2. Het expliciet maken van de expertise en 
specialisatie ten behoeve van onder andere het reguliere onderwijs 
kwamen daar aan de orde.

Guus Coenen is voor de FOSS in Europa op pad. Hij wil ESM-belangen 
ook op de Europese agenda zetten. Zijn verwachting is dat dat effect zal 
hebben op het beleid in Nederland. In het interview met hem leest  
u daar meer over. 

Helaas is er nog niets nieuws te melden over de spraaktaalscreening 
van jonge kinderen. Vorig jaar heeft Van Horen Zeggen twee 
onderzoekers geïnterviewd (april 2006). TNO kreeg toen de opdracht  
om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor screening  
op jonge leeftijd. We hopen in het oktobernummer hierop terug te 
kunnen komen.

We hebben van een aantal lezers reacties gehad op het themakatern dat 
met nummer 3 is verspreid. Het is goed om te weten wat u als lezer in 
dit katern op prijs stelt. Omdat we deze vorm de komende jaren willen 
handhaven, zijn we als redactie blij met commentaar en suggesties. Voor 
diegene die hierover nog iets wil melden: vanhorenzeggen@audcom.nl. Bij 
nummer 5 wordt weer de VHZ-adressenkaart geleverd. Laatste wijzigingen 
kunnen tot 5 september doorgegeven worden via hetzelfde e-mail adres.

Marjan Bruins 
hoofdredacteur

ten geleide

Foto omslag: Harry Op den Kamp
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Het SCO-Kohnstamm Instituut en het ITS 
hebben in opdracht van het ministerie van 
OCW onderzoek gedaan naar de geschikt-
heid van taaltoetsen voor het identifi ceren van 
leerlingen met een taalachterstand bij aanvang 
van het basisonderwijs. Er werd speciale aan-
dacht besteed aan de geschiktheid voor het 
toetsen van de meest taalzwakke kinderen.
Op grond van verschillende criteria is geko-
zen voor het evalueren van vier bekende toet-
sen: van de toets Taal voor Kleuters (TvK) het 
onderdeel passieve woordenschat, de Peabody, 
die eveneens passieve woordenschat meet, van 
de Taaltoets Alle Kinderen (TAK) de onder-
delen passieve woordenschat, klankarticulatie 
en klankonderscheiding en de gehele OBIS 
(Onderbouw Informatie Systeem)
Uit het onderzoek van van Schooten e.a., 
die een onderzoeksgroep van ruim 800 leer-
lingen van groep 1 en 2 hebben onderzocht, 
blijkt dat taaltoetsen voor vier- tot zesjarigen 

niet erg betrouwbaar zijn. Ze voldoen niet 
aan de kwaliteitscriteria als je ze afneemt bij 
jonge kleuters (vier- tot vijfjarigen). Jonge 
leerlingen presteren op sommige taaltoetsen 
de ene keer heel anders dan de andere keer. 
Ook blijkt dat de mate waarin bijvoorbeeld 
de (sub)toetsen bij herhaalde afname gelijke 
resultaten per getoetste leerlingen opleve-
ren te variëren. Belangwekkend is ook de 
conclusie dat uit de samenhang tussen de 
(sub)toetsscores en de oude indeling naar 
leerlinggewicht blijkt dat de (sub)toetsen 
niet erg hoog samenhangen met deze inde-
ling. Ook de indeling van leerlingen naar 
of ze thuis een vreemde taal spreken dan 
wel Nederlands hangt niet erg hoog met 
de toetsscores samen. Duidelijk is dat een 
belangrijk deel van de leerlingen die voor-
heen het hoogste gewicht kregen (allochtoon 
van laag sociaal economische status) niet de 
minst taalvaardige leerlingen zijn. 

Om na te gaan hoe 
goed de voorspellende waarde van de toetsen 
is voor later presteren, is een meting van het 
taalvaardigheidniveau van dezelfde leerlingen 
in groep drie en vier nodig. De onderzoekers 
pleiten dan ook voor het voortzetten van het 
onderzoek om longitudinale dataverzameling 
mogelijk te maken. Dan kan worden nage-
gaan in hoeverre de kleuter taalscores hun 
schoolse presteren kan voorspellen.

E. van Schooten, E. Smeets en G. Driessen, 
Taaltoetsen voor taalzwakke leerlingen in 
het primair onderwijs.
ISBN 978 90 68138 26 9, SCO-Kohnstamm 
Instituut, Amsterdam, 2007

Frans  M OLLee

Op 2 juni is De Verbinding geopend. Deze 
Groningse producent van dakkapellen, kunst-
stof kozijnen en schuifpuien draait op negen 
dove werknemers en een horende directeur. 
Initiatiefnemers zijn de ouders van een dove 
zoon (Tijl, 17 jaar), Toine van Bijsterveldt en 
Cora de Jonge.

Meer dan de helft van alle doven zit thuis 
zonder werk. Een van de redenen is de 
moeizame communicatie tussen doven en 
horenden. Om te voorkomen dat hun zoon 
over enige tijd ook werkloos thuis zou zitten, 
besloten Van Bijsterveldt en De Jonge De 
Verbinding op te richten. Eerstgenoemde is 

voorzitter van de Federatie van Ouders 
van Dove Kinderen (FODOK). 
De Verbinding is een commercieel bedrijf 
en draait zonder subsidie. Leningen zijn ver-
strekt door Stichting Vrienden van Effatha, 
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Start 
Foundation en Triodos Bank. Met hulp van 
een wervingsfi lm van het Handtheater zijn 
doven benaderd en met ondersteuning van 
Bureau Arbeid zijn uit de dertig aanmeldin-
gen negen nieuwe werknemers geselecteerd.
Schipper Kozijnen uit Opmeer heeft een order 
geplaatst voor 10 duizend manuren voor het 
eerste jaar. Als dit naar tevredenheid gebeurt 
kan dit uitgroeien tot 35 duizend manuren per 
jaar. Binnen een aantal jaren wil het bedrijf 
uitgroeien tot 25 dove medewerkers.
Voor meer informatie: www.deverbindingbv.nl.

PeTer Van Veen

Fabriek voor doven opent deuren

taaltoetsen voor taalzwakke leerlingen 
in het primair onderwijs
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Om de leesvaardigheid van alle leerlingen 
te verbeteren, moeten scholen hun pro-
bleemgevallen spreiden over verschillende 
klassen. Dat adviseert pedagoge Mieke van 
Diepen naar aanleiding van haar onderzoek 
naar begrijpend lezen bij basisscholen in 
35 landen, waaronder Nederland. Mieke 
van Diepen promoveerde op 25 mei aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. 
Het overheersende niveau in basisschoolklas-
sen blijkt van grote invloed op de individu-
ele leesprestaties van leerlingen. Slechte klas-
sen maken leerlingen slechter, goede klassen 
maken hen beter. Door goede en mindere 
leerlingen af te wisselen, hebben probleem-
leerlingen minder invloed op de rest en doen 
ze het bovendien zelf ook beter. 
Vooral het schoolklimaat blijkt in Nederland 
van grote invloed op de leesprestaties. Een 
positieve ‘teamspirit’, tevreden leerkrachten 
en betrokken ouders zijn allemaal van invloed 
op de individuele leesprestaties. Opvallend 
genoeg doen leerlingen in grote klassen het 
beter dan hun leeftijdsgenoten in kleinere 

groepen. Dat komt mogelijk doordat leerlin-
gen in grote klassen zelfstandiger moeten zijn. 
Van Diepen keek ook naar de thuissituaties 
van kinderen. De aanwezigheid van voldoen-
de boeken en kranten thuis blijkt een groot 
verschil te maken, zelfs wanneer rekening 
wordt gehouden met sociaaleconomische 
achtergrond. 
Volgens Van Diepen valt de meeste winst te 
behalen bij de individuele leerling. Lezen is 
een zichzelf versterkend proces dat begint 
met plezier. Als een kind eenmaal begint met 
lezen gaat het steeds gemakkelijker. Hierdoor 

neemt het plezier toe en daarmee weer de 
vaardigheid. Ouders en leraren moeten dit 
proces in gang zetten. 

Van Diepen haalde met dank aan NWO haar 
informatie uit de Progress in International 
Reading Literacy Study (PIRLS) 2001. 
Deze toets bestaat uit een tekst met zowel 
open als meerkeuzevragen van verschillende 
begripsniveaus. Bijna honderdvijftigduizend 
9 en 10-jarige leerlingen uit groep 6 deden 
hieraan mee, waaronder ruim vierduizend 
in Nederland. Deze toets zal in de toekomst 
iedere vijf jaar herhaald worden. Verder 
gebruikte ze gegevens uit het NWO cohort-
onderzoek Primair onderwijs (PRIMA). Dit 
onderzoek richt zich op de ontwikkeling vaar-
digheden en  gedrag bij basisschoolleerlingen. 

M. van Diepen: Variation in Reading Literacy: 
A Cross-National Approach
Proefschrift Radbouduniversiteit, 21 mei 2007.

Frans  M OLLee

leerling leest beter in gemixte klas
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Met een onvermoede grootse uitvoering 
kwam op dinsdag 22 mei een bijzonder 
project tussen het Jeroen Bosch College 
(Den Bosch) en Viataal Compas (Sint-
Michielsgestel) tot een slot. Leerlingen van 
beide scholen verzorgden vrijwel het gehele 
programma, met inbegrip van optredens van 
pianist Jan Vayne samen met artiesten met 
een beperking. De twee scholen, 12 dove 
leerlingen van VMBO Viataal Compas en 
een twintigtal van het JBC, waren bijeenge-
komen op initiatief van de Stichting Cardo. 
Deze organisatie stelt zich ten doel fi nanciële 
middelen te werven om mensen met een 
beperking te laten integreren in de samen-
leving. Cardo’s initiatief kwam in diverse 
regio’s tot soortgelijke avonden. In enkele 

voorbereidende bijeenkomsten werkten de 
scholieren in groepen aan het programma. 
Een Theatergroep regelde artiesten vanuit 
de scholen, de Publieksgroep verzorgde 
toegangsbewijzen en uitnodigingen, de 
Cateringgroep was verantwoordelijk voor 
het hapje en drankje voor en na de speel-
avond, de Werkmeestersgroep prepareerde 
de zaal, liet het parkeren vlotjes verlopen en 
ontfermde zich over de garderobe. Het eind-
resultaat bleek beter dan verwacht. Ondanks 
een tegenvallende voorverkoop liep de 
zaal bij het JBC helemaal vol. Repetities 
samen met Jan Vayne, de verrassend goede 
blinde zangeres Nicky Apfel en de overige 
acts duurden de hele dinsdagmiddag. Bij de 
 voorstelling kwam tot uitdrukking dat de 

-samenwerkende scholieren een puik stuk 
werk hadden afgeleverd.

WiLLeM G eurTs

Samenwerking dovenschool met reguliere 
HAVO leidt tot wervelende uitvoering
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op 25 juni stuurde staatssecretaris sharon dijksma van onderwijs 
een brief aan de tweede Kamer. Hierin pleit ze voor passend onderwijs 
en zet ze in grote lijnen uiteen wat ze hieronder verstaat: maatwerk 
voor ieder kind al dan niet in het speciaal of regulier onderwijs of een 
combinatie van beiden. daarnaast zullen komende jaren regionale 
netwerken worden gevormd. daarbinnen moet passend onderwijs 
aangeboden worden aan zorgleerlingen. op basis van experimenten 
wordt een nieuwe Wet Passend onderwijs uitgewerkt, die in 2011 in 
werking zal treden. op de dag dat dijksma haar voorstellen naar de 
tweede Kamer stuurde, bracht ze een bezoek aan de Bertha Muller 
school van de Koninklijke auris groep.

Hoe ziet passend onderwijs er  in de toekomst uit?

Vol bewondering sluit staatssecretaris Dijksma 
haar bezoek aan de Bertha Muller School af. Ze 
zegt onder de indruk te zijn van de inzet en de 

professionaliteit van het personeel. Ze benadrukt na de 
klassenbezoeken niet van het speciaal onderwijs af te wil-
len. Passend onderwijs kan zowel op reguliere als speciale 
scholen verzorgd worden, vindt ze.

Directeur Paul de Haan van de Bertha Muller School 
betitelt het bezoek als zinvol. ‘Er is een informatief gesprek 
geweest waarin een aantal knelpunten naar voren zijn 
gebracht en er is een begeleid bezoek afgelegd in drie groe-
pen met verschillende hulpvragen van leerlingen. Bovendien 
ben ik blij met het nagesprek waarin ook ruimte was voor 
de vertegenwoordiger van de oudervereniging FOSS om de 
ervaren knelpunten vanuit de ouders weer te geven.’

Verder specialiseren
Staatssecretaris Dijksma bezocht de Bertha Muller 

School in Utrecht op uitnodiging van de WEC-raad. Theo 
van Munnen, bestuurslid van de WEC-raad en voorzitter 
van Siméa, is blij dat er een wettelijk kader blijft voor spe-
ciaal onderwijs. Al was er volgens hem geen reden hierover 
bezorgd te zijn. ‘Echter’, zegt hij, ‘het speciaal onderwijs zal 
zich in de toekomst steeds verder moeten specialiseren. Ze 
zal zich moeten neerzetten als een echt expertisecentrum.’ 
Erik van Lingen, groepsdirecteur onderwijs van Auris, zegt 
hierover: ‘Speciaal onderwijs wordt meer een functie en 
minder een plek. Met andere woorden: speciaal onderwijs 
wordt geboden in reguliere scholen door reguliere en spe-
ciale leraren en medewerkers, met externe ondersteuning 
zoals ambulante begeleiding en onderwijsbegeleiding en op 
speciale scholen of in speciale units in een reguliere school. 
Ook zal een leerling zich nog wat sneller verplaatsen tus-
sen deze systemen. Hopelijk slagen we er in het onderwijs 

meer rond de leerling te concentreren en minder het kind 
te verplaatsen.’ Van Munnen benadrukt dat Siméa pleit voor 
toename van het aantal cluster 2-leerlingen in het reguliere 
onderwijs. Directeur Paul de Haan onderstreept dit. ‘Wij 
geven onszelf een pluim als we kinderen weten terug te 
plaatsen in het regulier onderwijs.’

Of ze dit kunnen waarmaken? Van Munnen en Van 
Lingen denken van wel. ‘Ik denk dat reguliere scholen in 
staat zijn om een belangrijk deel van de zorgleerlingen 
goed onderwijs te bieden. Dit moet gebeuren met exper-
tise vanuit het speciaal onderwijs en met meer middelen 
voor het reguliere onderwijs en met meer kennis van a-
typische ontwikkeling van kinderen. Het is in die zin jam-
mer dat er op Pabo’s en lerarenopleidingen te weinig aan-
dacht is voor deze doelgroep in het reguliere programma’, 
meent de groepsdirecteur van Auris.

Voor zijn school betekent dit volgens De Haan: ‘Wij zul-
len ons  meer gaan richten op samenwerking met het regu-
liere onderwijs dan wij nu doen. Dat betekent op weg naar 
2011 dat wij onze meerjarenplanning hier meer op moeten 
afstemmen. Planmatig maar vooral ook concreet collega’s 
interesseren, voorbereiden en scholen op een nieuwe wijze 
van samenwerken in het reguliere onderwijs. Een expertise-
centrum worden dat zich meer naar buiten richt.’ Regionale 
netwerken zijn hierbij erg belangrijk. ‘Vanuit het regio over-
leg in ons REC nemen twee collega directeuren deel aan 
een clusteroverstijgend overleg. Komend jaar gaan we hier 
meer in investeren met name naar samenwerkingsverbanden 
en naar het regulier basisonderwijs’, ligt De Haan toe.

Bureaucratie
Tijdens het bezoek werden knelpunten in wet- en 

regelgeving onder de aandacht van Dijksma gebracht, zoals 
bijvoorbeeld de problemen rondom de herindicatie en 

rePortage



de zorg onder schooltijd. ‘Veel kinderen moeten in een 
 keurslijf worden geperst en vaak worden de problemen 
aangedikt om een herindicatie te krijgen’, zei De Haan.

Van Lingen veroordeelt de bureaucratie waarmee scho-
len te maken krijgen ‘als een treurige uitwas van een 
overheid die aan de ingang en uitgang scherp wenst te 
controleren. Ouders vinden echt door de bomen het bos 
niet meer, mede omdat indicatie voor het Sbao en het SO 
anders verlopen en omdat ook de route binnen de ver-
schillende clusters niet gelijk is. Daarnaast worden onze 
medewerkers veel te veel uit het primaire proces getrok-
ken. Een logopedist op onze scholen is vier uur kwijt met 
onderzoek en protocolleren voor de herindicatie.’

Directeur De Haan: ‘De beperkingen die de onderwijs-
wetgeving ons oplegt om jonge leerlingen te bieden wat ze 
nodig hebben worden nu omzeild door zorg te bieden. Auris 
biedt deze ook heel jonge kinderen nu zorg. Ik denk dat dit 
aanbod voor de kinderen een goede oplossing is. Dat gebeurt 
nu gelukkig in één gebouw en dat is een goede zaak voor 
kinderen en ouders. Maar dat mag eigenlijk niet.’ Hij ver-
volgt met een ander voorbeeld. ‘Een aantal therapieën zoals 
caesartherapie en speltherapie geven een geweldige bijdrage 
aan de individuele hulpvraag van leerlingen. Wij willen dat 
aanbod verbreden met onder andere psychomotorische the-
rapie maar vermenging van geldstromen mag niet. Maar de 
staatssecretarissen Bussemaker en Dijksma zien het belang en 
ik verwacht dat zij dat wel mogelijk gaan maken.’

Groei
Het aantal kinderen met een rugzakje stijgt snel, het gaat 

hierbij vooral om kinderen met gedragsproblemen. Hoe komt 
dit en wat zal het effect van de nieuwe maatregelen hierop 
zijn? Van Munnen: ‘LGF-leerlingen zullen in de toekomst 
ongetwijfeld gebudgetteerd worden. Siméa wil dat al veel 

Hoe ziet passend onderwijs er  in de toekomst uit?
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eerder dan 2011, zoals de staatssecretaris voorstelt. Vanuit LGF-
middelen moet er ook veel meer aan preventie gedaan kun-
nen worden. LGF is een log instrument en wakkert de vraag 
almaar aan. Voor de groei van de ambulante begeleiding van 
cluster 4 is er een groot aantal verklaringen gelet op de vele 
onderzoeken die het laatste jaar zijn uitgevoerd. Een eendui-
dige verklaring is er niet en dat is eigenlijk het meest opmer-
kelijk.’ De WEC-raad vindt dat aan deze ongebreidelde groei 
een einde moet komen. Onlangs heeft ze hierover een notitie 
naar de staatssecretaris gestuurd. (Zie: www.wecraad.nl)

Van Lingen voegt hieraan toe: ‘Eigenlijk heeft het gehele 
onderwijs primair en secundair, en regulier en speciaal een 
stevige impuls nodig op gebied van kennis en vaardighe-
den om met gedragsmoeilijkheden om te gaan. Dit is niet 
voorbehouden aan cluster 4. Ook in cluster 2 zien we een 
stijging van gedragsmoeilijkheden. Verwijzen naar cluster 
4 gebeurt nu af en toe vanuit cluster 2. Dit is op termijn 
geen oplossing We zullen deels expertise voor een deel ook 
zelf moeten gaan bieden.’

Paul de Haan vat samen: ‘Echt passend onderwijs is pas-
send voor leerlingen maar ook passend voor leerkrachten 
en begeleiders. Kinderen hebben in hun ontwikkeling ver-
schillende ondersteuning en begeleiding nodig. Verscheiden 
van aard in plaats en tijd. Daar moeten we in het onderwijs 
beter op aansluiten. Maar dat betekent dat de leerkrachten 
en begeleiders in de verschillende onderwijssituaties daar-
voor voldoende geschoold worden en ook voldoende tijd 
krijgen om de leerlingen te bieden wat nodig is.’

Hij besluit: ’Toen Sharon Dijksma wegging en naar de 
gereedstaande auto liep, gaf ze mij aan dat zo’n bezoek 
voor haar zinvoller is dan drie nota’s.’

Marjan B ruins

StaatSSecretariS DijkSma bezoekt bertha muller School
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guus coenen is al 30 jaar bij het werk van de foss betrokken. in de afgelopen zes jaar was hij 
voorzitter. in het najaar van 2007 hoopt hij de voorzittershamer over te kunnen dragen aan een 
ouder met jongere kinderen, die meer van dichtbij betrokken is bij de huidige ontwikkelingen. 
guus vertelt aan VHZ over zijn pogingen om esM in europa op de kaart te zetten.

interVieW

We hebben elkaar nodig om 
 de belangen van ESM-kinderen 
  goed voor het voetlicht te brengen!

FEPEDA
Coenen: “De groep kinderen met ernstige spraak-

taalmoeilijkheden (ESM) is een onbekende groep ten 
opzichte van de groep doven en slechthorenden. Je ziet 
ook dat er in Europa geen platform is voor ouders van 
kinderen met ESM. Toch is het in ons land en in de ons 
omringende landen een vrij grote groep.” Voor ouders van 
slechthorende en dove kinderen bestaat wel zo’n platform: 
de FEPEDA. “De FOSS is hierbij aangesloten en ik ben 
lid van het bestuursorgaan.” De FEPEDA stelt handves-
ten samen rondom onderwerpen die ouders van dove en 
slechthorende kinderen en jongeren op Europees niveau 
van belang vinden. Zo’n handvest kan gebruikt worden 
om in het Europees Parlement of bij beleidsmakers in de 
onderliggende landen het onderwerp aan de orde te stellen 
of het beleid te beïnvloeden. Zo zijn er handvesten op het 
gebied van CI, van gebarentaal en van ondertiteling van 
TV-programma’s. “Mijn doel is om de FEPEDA ook het 
platform van ouders van ESM-kinderen te maken. Ik heb 
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het daarom in een bestuursvergadering in januari 2007 aan 
de orde gesteld. Hoewel de bestuursleden wel even wakker 
geschud werden, zijn de meeste landen huiverig voor het 
opnemen van een extra doelgroep in de FEPEDA.” Guus 
Coenen denkt toch dat het oprichten van een subafdeling 
van de FEPEDA haalbaar moet zijn. Landen die hieraan 
willen meewerken hebben dan een erkende organisatie  
van waaruit ze hun lobbywerk kunnen uitvoeren. 

“Als je in Europees verband met drie verschillende 
landen bereidheid hebt om voor een belang te staan, dan 
kun je dat in het Europees Parlement aanhangig maken. 
Belangrijke items voor de ESM-groep zouden we op  
die manier onder de aandacht kunnen brengen.”

Successen 
Door de ervaringen op Europees niveau zijn er inmid-

dels wel successen geboekt, al heeft de ESM-groep daar 
nog geen baat bij. Coenen noemt een voorbeeld: “Het 
idee kwam vanuit Engeland. We hoorden van het RNID 
(Royal National Institute for the Deaf, red.) dat eind jaren 
negentig dankzij wetgeving vrijwel alle BBC programma’s 
ondertiteld moesten worden. Zelfs de reclame-uitzendin-
gen zijn daar ondertiteld. Met dit voorbeeld in het achter-
hoofd zijn wij samen met andere verenigingen de lobby in 
Nederland gestart.” In Nederland hebben we dit jaar ook 
regelgeving gekregen: ieder die uitzendrechten heeft of  
die wil verkrijgen moet minstens een bepaald percentage 
van de TV programma’s  ondertitelen. 

“En nu kunnen wij weer als voorbeeld voor andere 
landen fungeren. Regelmatig word ik gevraagd om in het 
buitenland een lezing te houden over hoe de ondertite-
ling en de regelgeving hierover in Nederland werkt. Eind 
2006 was ik in Berlijn. Er waren daar vooral vragen over 
het ondertitelen van kinderprogramma’s. Dat idee was 
nieuw voor hen. Ik heb nu een uitnodiging van de ARD 
(Duitse TV zender) gehad om met hen over ondertiteling 
te komen praten. Het belang is ook voor de omroepen  
groot, want maar liefst 10 procent van de bevolking is 
slechthorend. Opvallend is ook dat ESM-kinderen gebruik 
maken van ondertiteling. Kennelijk helpt hen dat.”

ESM-belangen
Coenen hoopt op dezelfde soort successen voor de ESM-

groep als er eenmaal een Europees ouderplatform is. “In 
Nederland lopen we voorop als het gaat om zorg en onder-
wijs aan ESM-kinderen. Toch is ook hier nog veel onbe-
kendheid. Denk alleen al aan het geworstel met de indica-
tiecriteria voor de leerlinggebonden financiering (Rugzak). 
Knelpunten die verder bij ouders spelen zijn onder andere 
het gemis aan vroegtijdige onderkenning (taalscreening), het 
ontbreken van de mogelijkheid voor ESM-kinderen om met 
drie jaar naar school te gaan in cluster 2, problemen met het 
krijgen van een indicatie voor behandeling onder schooltijd 

en de geringe aandacht voor de ESM-groep van reïntegra-
tiebedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat Europese aandacht 
voor zorg en onderwijs aan de ESM-groep ook zal bijdragen 
aan betere voorzieningen in ons land.”

De kansen in Europa
In Europa is er wisselende aandacht voor ESM. Guus 

heeft er nog geen volledig zicht  op en wil dit in een aantal 
landen verder  onderzoeken. “Ik zie alleen wat er gebeurt 
in de achterban van de organisaties die bij de FEPEDA zijn 
aangesloten. En in veel landen heeft ESM-onderwijs geen 
relatie met het onderwijs aan doven en slechthorenden. 
Als je aan de vertegenwoordigers van die landen in de 
FEPEDA iets over ESM vertelt zijn ze verbaasd over het 
bestaan van deze groep en over de grote problemen die 
ze ondervinden. Steun en betrokkenheid krijg ik in ieder 
geval uit Zweden en uit het Verenigd Koninkrijk. Ik ga nu 
proberen verschillende landen individueel te benaderen, 
voordat ik in een algemene vergadering een voorstel ga 
doen. Ik denk dat het individueel lobbyen meer effect zal 
brengen dan wat ik dit voorjaar heb gedaan: het onderwerp 
in de bestuursvergadering aan de orde stellen.”

Coenen streeft ernaar de bestaande handvesten van de 
FEPEDA uit te breiden met een ESM-hoofdstuk of er 
aparte handvesten voor te ontwikkelen. “Hiermee willen 
we beleidsmakers attenderen op deze groep kinderen, die 
snel over het hoofd gezien wordt, maar die relatief groot 
is en belangenbehartiging nodig heeft. We verwachten dat 
aandacht voor deze groep alleen al voor belangrijke ver-
schuivingen in het beleid kan zorgen, omdat we merken 
dat de groep bij zoveel politici nog zo onbekend is.” 

Samen werken
Een belangenvereniging als de FOSS kan dit werk echter 

niet alleen doen, vertelt Coenen. “Om ons werk internatio-
naal te doen hebben we de aanbieders van zorg en onderwijs 
in Nederland nodig. Ouders hebben niet alle kennis in huis 
om beleidsnotities over de doelgroep te schrijven en om 
inhoudelijk lobbywerk te doen. We maken dan graag gebruik 
van deskundigen in het veld. Op hun kennis en knowhow 
moeten we kunnen terugvallen. Ik heb die bestaande kennis 
ook gebruikt om in januari de andere organisaties binnen de 
FEPEDA bewuster te maken van het bestaan van ESM.” 

Marjan B ruins

FOSS: Federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met 

spraaktaalmoeilijkheden. www.foss.nl

FEPEDA: Europese federatie van verenigingen van ouders van dove en  

slechthorende kinderen. www.fepeda.net
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inleiding
Vernieuwingen in het onderwijs hebben doorgaans de pre-
tentie dat ze betere resultaten opleveren, maar dat is zelden 
onderzocht. In onderwijsland is het niet de gewoonte om, 
zoals dat bij medicijnen het geval is, eerst te onderzoeken 
of iets werkt en wat mogelijke bijwerkingen zijn, en dan 
pas het middel in te zetten.

    expliciet onderwijzen: 

dat is pas lang leve leren!

op het siméa congres in april sprak dr. anne Vermeer over woordenschatonderwijs aan taalzwakke kinderen en de vorm 
van onderwijs en instructie die daar naar zijn mening het beste bij past. anne Vermeer breekt een lans voor expliciet, 
programmagericht onderwijs.  in dit artikel ontvouwt hij nogmaals zijn gedachtegang.

anne VerMeer

Veel vernieuwingen in het onderwijs of taalonderwijs 
worden gepropageerd en ingevoerd uit ideologische of 
modieuze overwegingen. Er wordt niet eerst nagegaan of 
het bedoelde effect wel wordt bereikt, en of de betreffende 
vernieuwing wel voor alle groepen leerlingen zo geschikt 
is. Vernieuwingen in onderwijsaanpak hebben bijvoorbeeld 
meer van doen met het achternalopen van modes dan 
met het invoeren van verbeteringen op basis van gebleken 
 positieve effecten van een bepaalde aanpak. Dat gaat vooral 
ten koste van de zwakkere leerlingen. 
Hieronder zal ik aan de hand van een aantal empirische 
onderzoeken  betogen dat het trendy ‘ontwikkelingsge-
richte’ onderwijs (met meer nadruk op het proces dan op 
kennisoverdracht) ten koste van een meer ‘programmage-
richt’ onderwijs, weinig profijtelijk is voor leerlingen die 
om wat voor reden dan ook al enorm in kennis achterlo-
pen (of de reden nou cognitief, sociaal, fysiek is, of door 
een andere taalachtergrond komt). 
Samenhangend met die opvattingen over ‘ontwikkelings- of 
leerlinggericht’ versus ‘programma- of leerstofgericht’ onder-
wijs is de vraag of ‘impliciete’ dan wel ‘expliciete’ instructie 
voor taalzwakke leerlingen de voorkeur geniet. Aan de hand 
van de uitkomsten van een tweetal onderzoeken naar het 
effect van impliciet en expliciet woordenschatonderwijs laat 
ik zien dat een impliciete aanpak voor taalzwakke leerlingen 
veel nadeliger uitpakt dan voor taalsterke leerlingen. 

programma- en ontwikkelingsgericht 
onderwijs bij zwakke leerlingen
Werkvormen die sterk ontwikkelingsgericht zijn, hebben een 
grote nadruk op het leerproces, en de leerkracht is daar-
bij vooral een begeleider. Uit verschillende onderzoeken 
(onder meer Grossen, 1998, Denessen, 1999, en Chall, 

artiKelen
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2000; zie Vernooy, 2001 voor een kort overzicht) blijkt dat 
werkvormen die sterk ontwikkelingsgericht zijn tot grotere 
verschillen leiden tussen leerlingen, en tot achterblijven van 
prestaties van juist de zwakkere leerlingen. Die zwakkere 
leerlingen hebben veel meer baat bij een    benadering, 
waarbij er meer structuur, meer ondersteuning en meer 
systematische instructie wordt geboden dan bij de ontwik-
kelingsgerichte benadering. Voor ‘ontwikkelingsgericht’ 
wordt ook wel de term ‘leerlinggericht’ gebruikt, en voor 
‘programmagericht’ de term ‘leerstofgericht’. Andere bena-
mingen waarbij vooral het procesmatige de meeste nadruk 
krijgt zijn ‘ervaringsgericht’ of ‘het nieuwe leren’. 
Vooral in het geval van tweetalige kinderen die thuis weinig 
of geen Nederlands taalaanbod krijgen is makkelijk in te 
zien dat een leerstofgerichte aanpak profijtelijker zal zijn dan 
een ontwikkelingsgerichte aanpak. Zij moeten het immers 
hebben van de kennisoverdracht door de leerkracht en het 
lesmateriaal. Zij hebben weinig aan een begeleider die hun 
taalkennis en taalvaardigheden stimuleert die ze van huis uit 
meegekregen hebben, zoals de eentalige Nederlandse kin-
deren. Tweetalige leerlingen hébben die taalkennis van het 
Nederlands van huis uit niet of nauwelijks meegekregen. 

Vaak wordt de samenwerking tussen leerlingen, en dat 
leerlingen zoveel van elkaar zouden leren, als argument 
aangevoerd voor een procesgerichte benadering. Maar uit 
onderzoek blijkt dat het aanbod van andere leerlingen in de 
samenwerking in de klas zeer gering is, zelfs in scholen waar 
getraind is in die vaardigheden (Elbers & De Haan, 2003). 
Interactie en overleg met medeleerlingen geeft voor taal-
zwakke leerlingen niet voldoende taalaanbod, noch worden 
daarin talige problemen met woordbetekenissen in teksten 
of rekenopgaven opgelost, ook niet als er taalsterke mede-
leerlingen in de groep zitten. Elbers en De Haan (2003) 
geven daarvan duidelijke voorbeelden. Zij onderzochten 
met behulp van audio- en video-opnames in groep 7 en 
8 in hoeverre leerlingen de betekenis van woorden of uit-
drukkingen bespraken bij rekenlessen. De leerlingen zitten 
in kleine groepjes, zijn gewend met elkaar te overleggen, 
en de school stimuleert ‘samen denken’ en ‘samen doen’, en 
ook de leerkracht geeft expliciet aan dat de leerlingen elkaar 
moeten helpen om een som te begrijpen. Uit de observaties 
en analyses komt naar voren dat vragen over de betekenis 
van woorden regelmatig worden genegeerd. Die vragen 
worden vrijwel steeds gesteld door de allochtone leerlingen 

in een groepje. Soms wordt er gewezen naar het plaatje in 
het boek, zoals bij een opgave met de vraag “hoeveel pakjes 
roggebrood liggen er op de stapel?”. 

Maktoub Wat is eigenlijk roggebrood?
Annelies Dat is .....
Goran Deze?
Annelies Nee
Maktoub Is gesneden, man
Annelies Nee, roggebrood kan zijn bruin
Maktoub Waar liggen ze dan?
Annelies (rekenend) Zevenenveertig, vijfentwintig
Maktoub Hier liggen toch roggebrood?
Annelies Nee, hier die stapel, dat zijn roggebroden
Maktoub Deze? ....

Kennelijk weet Maktoub ook niet wat ‘stapel’ betekent, 
want hij vraagt tenslotte aan Berend waar het roggebrood 
ligt, en die zegt dan ‘Hé, je moet deze grote stapel hebben’ 
en herhaalt nog eens ‘Roggebrood’. Vanuit de betreffende 
tekening is door de vragende Maktoub echter helemaal 
niet af te leiden wat nu eigenlijk ‘roggebrood’ is, want de 
afgebeelde stapel kan evengoed van bakstenen, pakjes boter 
of suikerklontjes zijn. Bij de uitleg in een ander groepje 
verwijst de leerkracht zelfs naar pakjes ‘boter’ in plaats van 
‘roggebrood’, waarmee zij impliciet duidelijk maakt dat op 
zich de precieze betekenis van ‘roggebrood’ niet belangrijk 
is voor het maken van de opgave. Ook de kinderen geven 
in die zin antwoord op vragen naar betekenis: 

Farouk Wat is inhoud?
Daniëlle Kijk dan, lengte keer breedte keer hoogte

Maar ook wordt wel een onjuiste betekenis gegeven: 

Ikram Een tapijttegel, wat is dat nou weer?
(...)
Fouzia  Is zo vierkant, is net als een tapijt, is ook zacht, 

maar dan is ’t van steen.

Zwakkere leerlingen hebben 

veel meer baat bij een 

programmagerichte benadering

Afbeelding 1: Hoeveel pakjes roggebrood liggen er op de stapel?

In een hoek van de winkel maakt een 
winkelmeisje een mooie stapel van pakjes 
roggebrood.
De stapel wordt 6 pakjes hoog in het midden.
De stapel wordt naar beneden toe steeds 
breder.
Bovenaan ziet de stapel er uit als op de 
tekening.
a.   Hoeveel pakjes roggebrood liggen er op 

de stapel?
b.   Als één pakje ƒ 1,98 kost, wat kost dan  

de hele stapel?
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In slechts enkele gevallen wordt betekenis van het gevraag-
de woord echt duidelijk gemaakt, en ook wordt er zelden 
over de betekenis onderhandeld, zelfs in een klas waarin 
de leerlingen gewend zijn met elkaar samen te werken en 
elkaar te helpen. De achterstand in woordenschat van deze 
NT2-leerlingen wordt hierdoor zeker niet kleiner. Daar 
zijn hun medeleerlingen ook helemaal niet op uit. De léér-
krachten moeten dat doen, die zijn daarvoor opgeleid. 
Van der Wolf (1984) liet al overtuigend zien dat een leer-
linggerichte benadering, hoe sympathiek en goed bedoeld 
ook, met name voor de zwakke leerlingen slecht uitpakt. In 
zijn onderzoek vergelijkt hij ‘prestatiegerichte’ scholen met 
‘affectieve welzijnsscholen’. Daaruit blijkt dat een leerling-
gerichte benadering leidt tot lagere prestaties van juist de 
zwakke leerlingen, tot een lagere doorstroom, en tegen de 
eigen opvatting in: tot meer verwijzingen naar het Speciaal 
Onderwijs. Bovendien vond hij bij een leerlinggerichte 
benadering meer ordeverstorend gedrag, meer agressie, 
meer negatieve zelfbeelden, en lagere verwachtingen op 
leergebied (1984, p. 114). 
Maar helaas voor de zwakkere leerlingen, worden de 
opvattingen over onderwijs gedomineerd door de mid-
denklasse (Denessen, 1999) die meestal hun eigen (vaak 
bovengemiddeld presterende) kinderen voor ogen hebben. 
En hoe hoger de sociale klasse of het opleidingsniveau, des 
te minder sterk is men leerstofgericht. Bovendien hangen 
leerlinggerichte opvattingen samen met een progressieve 
leefstijl (Denessen, 1999) waardoor het voor zwakke leer-
lingen profijtelijker programmagerichte onderwijs geasso-
cieerd wordt met ‘schools’, ‘ouderwets’ en ‘achterhaald’ en 
dat willen wij, eigentijdse onderwijzers en onderzoekers, 
natuurlijk niet (zie ook Hofstede (1991) over de relatie  
tussen doelen in het onderwijs en de dimensie individualis-
tische/collectivistische culturen). 
Denessen (1999) onderzocht opvattingen over onderwijzen 
en leren. Hij onderscheidt twee dimensies: leerlinggericht 
versus niet-leerlinggericht, en leerstofgericht versus niet-
leerstofgericht. In de tabel worden een aantal kenmerken 
van beide dimensies gegeven (uit Denessen, 1999)

Denessen zet de twee ideologieën dus niet tegenover 
elkaar, maar hij haalt ze uit elkaar en onderzoekt ze als 
twee dimensies. Denessen laat in zijn onderzoek zien dat 
er een groot verschil in opvattingen over onderwijs bestaat 
tussen mensen uit verschillende sociale klassen en oplei-
dingsniveau. Hoogopgeleiden en mensen uit de hogere 
sociale klassen zijn veel minder leerstofgericht dan mensen 
met een lage opleiding of uit een lagere sociale klasse.  
Op de leerlinggerichte dimensie verschillen zij niet zoveel. 

Zie figuur (uit Denessen, 1999).

Hoe hoger de sociale klasse of het opleidingsniveau, des te 
minder sterk is men leerstofgericht. Dat is ook niet zo ver-
wonderlijk: veel van die kennis en vaardigheden hebben de 
kinderen van hoogopgeleiden al meegekregen: een grote 
boekenkast thuis, elke avond voorlezen, uitstapjes naar 
het museum, enzovoorts. Het is net als met geld: mensen 
die daarvan al zat hebben, vinden geld niet zo belangrijk. 
Denessen laat ook nog duidelijk zien dat de opvattingen 
van Turkse en Marokkaanse ouders over het onderwijs 
enorm verschillen van die van andere Nederlanders  
(zie figuur uit Denessen 1999)

artiKelen

Afbeelding 2: Twee onderwijsideologieën, gespecificeerd naar onderwijsdomein

Afbeelding 3: Gemiddelde scores op leerstof- en leerlinggerichtheid per sociale 

klasse en opleidingsniveau (N=1001)3

Afbeelding 4: Gemiddelde scores op de leerstofgerichte onderwijsideologie 

gespecificeerd naar religieuze gezindte

Domein	 Leerstofgerichte	ideologie	 Leerlinggerichte	ideologie

Doelen	van	het	onderwijs Beroepsvoorbereiding /  Individuele ontplooiing / 
	 beroepskwalificaties	 maatschappelijke	voorbereiding

Pedagogische	relatie	 Een	ordelijk	en	gedisciplineerd	 Een	vrijer	leerklimaat,	gericht
	 leerklimaat	 op	individuele	leeractiviteiten

Onderwijskundige	inrichting 
				Inhoud	van	het	onderwijs	 Nadruk	op	'kernvakken':	lezen	 Nadruk	op	creatieve	en	sociale
	 schrijven,	rekenen	 vakken
				Vormgeving	van	het	onderwijs	 Overdracht	van	kennis	/	nadruk	 Nadruk	op	het	actief	verwerven
 op prestaties van kennis / nadruk op het 
	 	 leerproces

Rooms Katholiek

Nederlands 
Hervormd
Synodaal 

Gereformeerd

Streng 
Gereformeerd

Ander Christelijk
Kerkgenootschap

Islam

Onkerkelijk

3.67

3.64

3.58

3.51

3.57

4.12

3.48

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

leerlinggericht

Opleidingsniveau
Sociale	klasse

Sociale klasse:
I	 hogere	professionals
II	 lagere	professionals
III	 routine	hoofdarbeiders
IV	 kleine	zelfsandigen

V	 supervisoren
VI	 handarbeiders
VII	 uitkeringsgerechtigden
VIII	studenten
IX	 huishouden

Opleidingsniveau:
1	LO	 5	HAVO
2	LBO	 6	VWO
3	MAVO	 7	HBO
4	MBO	 8	WO

leerstofgericht
3.00

4.50

3.50

4.001
2

36

4

7
8

5

VII
IV

IX
VI

V

II

VIII

III I
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exPliciet onderWijZen
Turkse en Marokkaanse ouders zijn veel meer voor leer-
stofgericht onderwijs. Dat is ook heel logisch: zij weten 
immers heel goed dat kennis macht is, en dat zij die kennis 
die nodig is voor succes in het Nederlandse onderwijs veel 
minder goed aan hun kinderen kunnen overdragen. Zij vin-
den dat de leerkracht dat moet doen. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat dat verschil in opvattingen over onderwijs 
leidt tot onbegrip, en negatieve oordelen over leerkrachten 
en school. De verwachtingen over leren en de daarmee 
samenhangende leerstijlen sluiten in het geheel niet op 
elkaar aan. Ook dat leidt tot onbegrip en desinteresse.

In het licht van deze onderzoeken bezien, is het een slecht 
teken voor de zwakkere en taalzwakkere leerlingen dat het 
meer leerlinggerichte onderwijs sinds midden jaren negen-
tig van de vorige eeuw weer in de mode is, ten koste van 
het leerstofgerichte onderwijs. Dat is te zien aan invoering 
van vernieuwingen als het studiehuis of  ‘het nieuwe leren’ 
in het voortgezet onderwijs, ook al komen van verschillen-
de kanten signalen dat daardoor de ongelijkheid bevorderd 
wordt (zie bijvoorbeeld Dronkers, 1998, p.35). Dat is ook 
te zien aan de sterke nadruk op procesdoelen in het onder-
wijs, en de invoering van vormen als ‘authentiek leren’, of 
‘ontwikkelingsgericht onderwijs’, of ‘taakgericht taalon-
derwijs’ in het basisonderwijs. Terwijl deze vernieuwingen 
vaak worden gepredikt als middel om achterblijvers bij de 
les te houden (Spliethoff, 1996), is er weinig reden om aan 
te nemen dat dit voor de zwakkere leerlingen geldt. Het 
‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ is bijvoorbeeld op een 
sterk constructivistische leest geschoeid: er is grote nadruk 
op het proces, en een zuivere productbenadering waarin 
kennisoverdracht centraal staat, wordt afgewezen. Een der-
gelijke benadering hoeft niet per definitie te leiden, maar 

er bestaat een groot verschil in 

opvattingen over onderwijs tussen 

mensen uit verschillende sociale 

klassen en opleidingsniveau
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kán wel leiden tot een onderwaardering van leerinhouden, 
tot het overslaan van systematische herhalingen, en tot het 
verlagen van individuele leerdoelen, en daarmee tot het 
vergroten van achterstanden van de zwakkere leerlingen. 
De kans is dan groot dat het tegenovergestelde wordt 
bereikt van wat er bedoeld is, net zoals dat met de ‘affec-
tieve welzijnsscholen’ uit het onderzoek van Van der Wolf 
meer dan twintig jaar geleden het geval bleek.
Het nastreven van procesdoelen in het onderwijs is op zich 
natuurlijk nuttig: de leerlingen moeten leren hoe zij in het 
algemeen verschillende typen problemen moeten oplossen. 
Wat een efficiënte strategie is om de betekenis van woorden 
te achterhalen, of om een bepaald type tekst te ontrafelen, 
dat zijn belangrijke strategische en metacognitieve vaar-
digheden. Deze vaardigheden veronderstellen echter een 
hoeveelheid taalkennis, die niet-Nederlandstalige-leerlingen 
vaak niet (voldoende) hebben. Daarom doen tweede-taal-
leerders het toch niet beter wanneer zij die strategische 
en metacognitieve vaardigheden inzetten in tekstbegrip 
(Hacquebord, 1989), of bij rekenopgaven (Van den Boer, 

2003), of bij het achterhalen van woordbetekenissen 
(Mondria, 1996). Voor het efficiënt kunnen afleiden van 
woordbetekenissen uit de context, het oplossen van reken-
problemen, of het toepassen van tekstbegripstrategieën is 
de kennis van de woorden uit die context een voorwaarde 
(Hazenberg, 1994). Bij een eenzijdige nadruk op de pro-
cesdoelen echter dreigt het aanbrengen van die kennis, die 
voor niet-Nederlandstalige leerlingen voorwaardelijk is en 
de voornaamste leerdoelen zouden moeten vormen, in het 
gedrang te komen. Vaak ook veronderstellen deze strategi-
sche en metacognitieve vaardigheden een vermogen om te 
kunnen structureren en te kunnen analyseren. En de zwak-
kere leerlingen hébben dat vermogen nou juist vaak niet. 

impliciete en expliciete instructie bij  
-eerste- en tweede-taalleerders
Samenhangend met de voorgaande kwestie in hoeverre 
onderwijs ‘leerlinggericht’ dan wel ‘leerstofgericht’ moet 
zijn, is de vraag in hoeverre ‘impliciete’ dan wel ‘expliciete’ 

artiKelen
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instructie de voorkeur geniet. Impliciet houdt in dat de 
inhoud van de leerstof voor de leerder niet altijd duidelijk is, 
en niet expliciet verteld wordt. Natuurlijk is het de bedoe-
ling dat de leerkracht wél weet wat de inhoud is en de 
leerdoelen zijn. Bij expliciete instructie wordt de leerlingen 
vooraf of tijdens het leren duidelijk gemaakt wat ze moeten 
leren: welke woorden, welke regels, welk geschiedenisfeit of 
natuurkundig fenomeen. Aanvankelijk leren lezen, rekenen 
of topografie worden bijna altijd expliciet onderwezen. De 
samenhang met het begrippenpaar ‘leerling- of ontwikke-
lingsgericht’ versus ‘leerstof- of programmagericht’ onder-
wijs ligt hierin, dat de specifieke doelen en leerstofinhouden 
van een les voor een bepaald kind, in leerlinggericht onder-
wijs per definitie minder vast ligt dan in leerstofgericht 
onderwijs. Het gaat immers bij leerlinggericht onderwijs 
meer om stimuleren van wat een kind zelf naar voren brengt 
en om de procesdoelen (hoe gaat het kind te werk?), dan 
om een vaststaand programma dat de leerling moet afwer-
ken. In expliciet onderwijs weet de leerling de leerdoelen, 
dus expliciete instructie is als vanzelf meer leerstofgericht. 
Veel van wat we weten en kunnen, hebben we impliciet 
geleerd. Dat ook onze woordenschat voor een groot deel 
incidenteel, bijvoorbeeld bij het lezen en voorlezen, ver-
worven wordt, leidt geen twijfel (zie bijvoorbeeld het spe-
cial issue over dit onderwerp van Studies in Second Language 
Acquisition uit 1999). De meeste woorden die we kennen, 
hebben we impliciet geleerd. In het onderwijs is expliciete 
instructie echter doorgaans wenselijker, want veel effec-
tiever: de leerlingen weten dan waar ze precies op moeten 
letten, wat ze moeten leren, en ze kunnen bijvoorbeeld de 
regel die ten grondslag ligt aan een bepaald verschijnsel 
expliciet in het geheugen opnemen. 

Analoog aan het paar impliciet versus expliciet onder-
wijzen (gezien vanuit de leerkracht) wordt ook het paar 
incidenteel versus intentioneel verwerven onderscheiden 
(gezien vanuit de leerling). Bij incidenteel verwerven vindt 
het leren plaats op grond van het (toevallig) tegenkomen 
van een woord of verschijnsel. Bij intentioneel verwerven 
is er een vooropgezette bedoeling van de leerkracht of de 
methodeschrijver om het betreffende woord of verschijnsel 
tegen te komen en aan te leren. Gezien de noodzaak voor 

zwakkere leerlingen om hun achterstand in te halen, kan er 
niet op vertrouwd worden dat met incidentele verwerving 
voldoende geleerd wordt. Bij een incidentele verwerving 
bestaat ook het gevaar dat de herhaling en het nagaan 
of iemand de stof beheerst, niet plaatsvindt. Ook om die 
reden is een ontwikkelingsgerichte aanpak ongeschikt 
voor zwakkere leerlingen. Immers, in die visie bepaalt het 
toevallige taalgebruik in de toevallige interactieve situaties 
de doelstellingen en leerinhouden. Kinderen stellen eigen 
ervaringen en vragen aan de orde, en gebruiken de taal die 
daarbij hoort. Vanuit deze visie is er geen enkele garantie 
dat er voldoende leerinhouden in het taalonderwijs zitten, 
en dat er voldoende herhaald wordt. 
Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat leer-
lingen veel meer baat hebben bij expliciete instructie dan 
bij impliciete instructie. Goossens (2003) bestudeerde de 
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effecten van expliciete en impliciete instructiewijzen op 
taalleren van lexicale en syntactische aspecten bij zesde-
klassers (groep 8). Zij onderzocht bovendien effecten op 
langere termijn (posttesten na een week, na twee maanden 
en na een jaar), en in zowel een communicatieve, beteke-
nisvolle context, als zonder een dergelijk communicatief 
kader. Expliciete instructie, zowel in een communicatieve 
context als zonder, blijkt veel effectiever dan impliciete 
instructie in een communicatieve context, op alle drie de 
meetmomenten. Figuur 1 is een grafische weergave van 
haar resultaten (figuur op basis van gegevens uit tabel 1 in 
Goossens, 2003). Leerlingen uit beide expliciete condities 
presteren na een jaar nog steeds hoger dan de leerlingen  
uit de impliciete conditie na een week. Daarnaast zijn de 
scores in de communicatieve context steeds hoger dan in 
de niet-communicatieve context. 

Het onderzoek van Goossens is een van de weinige  
onderzoeken waarin met eenzelfde onderwijsinhoud en 
gecontroleerde hoeveelheid onderwijstijd, het effect van 
verschillende instructiewijzen met elkaar vergeleken wordt.  
Helaas wordt bij veel zogenaamde vernieuwde onderwijs-
aanpakken wel geclaimd dat ze beter of effectiever zijn. 
Maar zij die dat claimen, hebben dat zelden onderzocht. 
Soms wordt slechts onderzocht in welke mate de leer-
doelen aan het eind beheerst worden, zonder dat er eerst 
in een voormeting wordt nagegaan of de leerlingen mis-
schien die leerdoelen al beheersten vóórdat het onderwijs 
gegeven werd. Soms wordt slechts gemeten of er vooruit-

gang is, zonder dat nagegaan wordt of een controlegroep 
in dezelfde tijd niet evenzeer vooruitgegaan is. Daarnaast 
wordt er zelden onderscheid gemaakt tussen sterke en 
zwakke leerders of tussen eerste- en tweede-taalverwervers 
(zie echter Droop et al., 2005). Gegeven de uitkomsten 
van de onderzoeken naar impliciet en expliciet onderwijs 
in het algemeen bij sterke en zwakke leerlingen, ligt het in 
de rede om ook ten aanzien van NT1- en NT2-leerlin-
gen te veronderstellen dat impliciet taalonderwijs minder 
profijtelijk is dan expliciet taalonderwijs. In de volgende 
paragrafen wordt in een tweetal onderzoeken in het basis- 
en voortgezet onderwijs nagegaan wat het effect is van 
impliciet en expliciet woordenschatonderwijs bij enerzijds 
allochtone tweetalige leerlingen, en anderzijds autochtone 
eentalige leerlingen.

impliciet en expliciet woordenschatonderwijs 
bij eerste- en tweedetaalleerders
Van der Ploeg-Feenstra (2000) bood in twee parallelle 
 groepen 4 in het basisonderwijs  gedurende zes weken  
een twintigtal prentenboeken aan. In beide groepen zaten  
23 kinderen, waarvan ongeveer de helft thuis geen 
Nederlands sprak. In de ene groep 4 (met 18 allochtone 
en 5 autochtone kinderen) werden de doelwoorden bij 
het voorlezen en daaropvolgende activiteiten (bijvoorbeeld 
 spelletjes rondom woordkaartjes) expliciet aangeleerd: de 
leerlingen wisten ook welke woorden ze moesten leren. 
In de andere groep 4 (met 17 allochtone en 6 autochtone 
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kinderen), liet de leerkracht na het voorlezen de woorden 
impliciet voorkomen in een klassengesprek of knutselop-
dracht, zonder expliciet op de betreffende woorden te  
wijzen. De onderwijstijd was in beide groepen ongeveer 
gelijk. Van de 220 doelwoorden werden er 50 
getoetst voor en na het experiment.
In een ander onderzoek in de brugklas verge-
leek Matthijssen (1996) bij 48 leerlingen (waar-
van 11 autochtone) de impliciete en expliciete 
aanbieding van 49 schooltaal- en instructiewoor-
den zoals overzichtelijk, onderverdelen in, verklaren, 
streven naar, raadplegen, enzovoorts. In de expli-
ciete conditie werden in tien lessen van 45 minu-
ten de woorden voorbewerkt,  gesemantiseerd, 
geconsolideerd, en herhaald; in de impliciete 
conditie werden in dezelfde tijd dezelfde woorden 
impliciet aangeboden in allerlei verhalende teksten 
en opdrachten. Alle leerlingen kregen een voor- 
en een natoets waarin 15 woorden mondeling en 
23 woorden schriftelijk getoetst werden.
In Figuur 2 wordt van beide onderzoeken de  
leerwinst van autochtonen en allochtonen in  
beide condities grafisch weergegeven. Leerwinst 
is gedefinieerd als het relatieve aantal woorden dat 
men heeft geleerd van het aantal bij voormeting 
onbekende woorden. Vooral bij NT2-leerlingen 
is het contrast in leerwinst tussen de expliciete en 
impliciete conditie opvallend. 

In alle twee deze onderzoeken zijn de leerlingen uit 
beide condities significant vooruit gegaan, en in de  
expliciete conditie significant meer dan in de impliciete. 

Bovendien bleek dat de interactie tussen leerwinst, conditie 
en NT1/NT2-leerlingen significant was: de NT2-leerlin-
gen hebben in vergelijking met NT1-leerlingen significant 
veel meer baat bij de expliciete conditie (Vermeer, 2006). 
De NT2-leerlingen presteren dus significant nog beter 
dan NT1-leerlingen bij een expliciete, directe instructie. 
Of anders gezegd: voor taalzwakke leerlingen is impliciet 
onderwijzen nog slechter dan voor taalsterke leerlingen.

conclusies en discussie
Veel vernieuwingen in het (taal)onderwijs worden  
gepropageerd en ingevoerd uit ideologische of modieuze 
overwegingen, zonder dat eerst nagegaan wordt of het 
bedoelde effect wel wordt bereikt, en of de betreffende 
vernieuwing wel voor alle groepen leerlingen zo geschikt 
is. En dat terwijl het Sociaal Cultureel Planbureau al in 
1998 schrijft dat “meer leerlinggericht onderwijs contra-
productief kan werken in het bestrijden van onderwijs-
achterstanden”. 

Problematisch is dat zelden of  
nooit onderzocht wordt of een bepaalde 

aanpak in het algemeen, of voor zwakke 
leerlingen in het bijzonder, profijtelijk is of niet. Van het 
ervaringsgerichte onderwijs is praktisch alleen anekdoti-
sche evidentie. Het nieuwe leren moet het doen met “de 
pseudo-wetenschap van Parker J. Palmer” (zie Graus, 2005). 
Op de TBLT-conferentie in Leuven in september 2005 
wees John Norris op het volstrekte gebrek aan evaluatieve 
gegevens van de taakgerichte benadering, die inmiddels 
toch al meer dan tien jaar wijdverbreid wordt ingevoerd. 

Ook van het wijd en zijd gepropageerde ontwikkelingsge-
richte taalonderwijs is nog weinig onderzoeksmatig bewijs 
geleverd dat het werkt, of beter werkt, dan andere aanpak-
ken. De bovengenoemde aanpakken hebben gemeen dat ze 
een impliciete aanpak hebben: de lesdoelen, bijvoorbeeld 

voor taalZwakke leerlingen is 

impliciet onderwijZen nog slechter 

dan voor taalsterke leerlingen
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de te leren woorden, taalfuncties of grammaticale vormen, 
zijn vaak impliciet. In bovenstaande paragrafen heb ik laten 
zien dat impliciet onderwijzen met name voor NT2-ver-
wervers nadelig uitwerkt. Zij worden in vergelijking met 
NT1-verwervers significant meer benadeeld door een 
impliciete aanpak. Het is dus zeer de vraag of de hierboven 
genoemde onderwijsaanpakken wel zo gunstig zijn voor 
tweede-taalverwervers en in het algemeen voor zwakke 
leerlingen. 
In oud en nieuw effectiviteitsonderzoek wordt gevonden 
dat vormen van zelfsturend, ontwikkelingsgericht, proces-
gericht, indirect en impliciet onderwijs voor zwakke leer-

ders doorgaans weinig profijtelijk zijn. Daarnaast weten we 
dat de opvattingen over onderwijs gedomineerd worden 
door de middenklasse, die vaak een voorkeur heeft voor 
proces- en ontwikkelingsgerichte werkwijzen. Gegeven 
deze kennis, moeten er bij iedereen die zich bezighoudt 
met het onderwijs aan leerlingen die om wat voor reden 
dan ook minder kansen hebben (cognitief, sociaal, fysiek, 
niet-Nederlandstalig), allerlei bellen gaan rinkelen, als er 
weer eens een vernieuwing gepropageerd wordt. Is de 
voorgestelde onderwijsaanpak ook wel zo gunstig voor 
‘mijn’ leerlingen, die veel minder aanbod krijgen, of die 
zelf minder kunnen structureren, of die van huis uit veel 
minder sturing en begeleiding meekrijgen? Als we ons 
steeds maar die vraag blijven stellen, kunnen we ervoor 
zorgen dat zwakke leerlingen niet de dupe worden van 
onderwijsvernieuwingen die heel aanlokkelijk of sympa-
thiek of hip lijken, maar die eventueel negatief kunnen 
uitpakken voor die leerlingen.
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tijdscHriften
journal of deaf studies and deaf education, 1�, �, 
summer �00�.
“Reading Comprehension of Deaf Children with Cochlear Implants” 
is de titel van het artikel van Vermeulen, Van Bon, Schreuder, Knoors en 
Snik. Tekstbegrip en visuele woordherkenning zijn onderzocht in ver-
gelijking bij 50 dove kinderen en jongeren, die minstens 3 jaar lang 
een Cochleair Implantaat (CI) droegen. De vergelijkingsgroep bestond 
uit 500 dove kinderen zonder CI. Het tekstbegrip van dove kinderen 
met CI is signifi cant groter dan dat van kinderen zonder CI, maar ook 
met CI lezen dove kinderen beduidend minder goed dan hun horende 
leeftijdsgenoten. Het verschil in begrijpend lezen tussen dove kinderen 
met en zonder CI blijft ook aanwezig als gecontroleerd wordt voor 
verschillen in visuele woordherkenning. Dit wijst erop dat andere 
aspecten, met name kennis van de Nederlandse taal, bijdragen aan 
de toegenomen leesvaardigheid van dove kinderen met een CI. 

American Annals of the deaf, spring �00�, 15�, 1.
DeLana, Gentry en Andrews schreven het artikel “The Effi cacy of 
ASL/English Bilingual Education: Considering Public Schools”. 
De auteurs onderzochten de effectiviteit en de doeltreffendheid van 
tweetalige programma’s voor dove kinderen in dagscholen. Ze geven 
een overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek en ze presenteren 
kwantitatieve data over de leesvaardigheid van 25 dove en slecht-
horende leerlingen van 1 specifi eke school. Het programma van deze 
school wordt uitgebreid beschreven, evenals de kinderen die ofwel 

heel sterk, ofwel vrijwel niet van het onderwijsprogramma profi teren. 
Een statistisch signifi cante samenhang tussen het aantal jaren ASL-
gebruik en de leesvaardigheid is vastgesteld. De auteurs bespreken 
implicaties voor de implementatie van tweetalige onderwijsprogram-
ma’s en doen suggesties voor toekomstig onderzoek.

deafness & education international, 9, �, �00�.
De onderzoekers Most, Wiesel en Blitzer uit Israël tekenen voor het 
artikel “Identity and Attitudes towards Cochlear Implant among Deaf 
and Hard of Hearing Adolescents”. Ze beschrijven een onderzoek 
naar de relatie tussen identiteit, oriëntatie en attitude ten opzichte 
van Cochleaire Implantatie onder 115 dove en slechthorende adoles-
centen. Deze hebben de Deaf Identity Developmental Scale en een 
vragenlijst over houding ten opzichte van Cochleaire Implantatie 
ingevuld. Er blijkt sprake van een sterke biculturele identiteit onder 
de participanten. Ook hebben deze een positieve houding ten 
opzichte van implantatie. Naarmate de Dovenidentiteit sterker is, is 
de attitude ten opzichte van Cochleaire Implantatie minder positief. 
Een sterke biculturele identiteit hangt juist samen met een positieve 
houding ten opzichte van CI. De auteurs concluderen dat het  zinvol 
is om dove en slechthorende jongeren zowel te informeren over 
Dovencultuur als over Cochleaire Implantatie.

In logopedie en foniatrie, mei �00� een artikel 
van Kilkens over de ontwikkeling van een nieuw 
instrument om het functioneel communicatiegedrag 
van niet of nauwelijks sprekende kinderen met meer-
voudige beperkingen te meten. Bestaande testen 
houden onvoldoende rekening met het ontwikke-
lingsverloop van deze complexe doelgroep. Het doel 
van het instrument is de communicatieve mogelijk-
heden en beperkingen van het kind in dagelijkse gebeurtenissen en 
routines in observeerbare en registreerbare termen te beschrijven en 
daarmee de behoefte van het kind aan interventie vast te stellen en 
de interventies te evalueren.  
logopedie en foniatrie, juni �00�, heeft als 
thema ‘Meertaligheid’. De Jong en Orgassa schrijven 
over de diagnostische dilemma’s bij tweetalige SLI. 
Dat symptomen van SLI verschillen in talen die in 
structuur sterk van elkaar verschillen is een belangrijke 
factor bij het begrijpen van SLI bij tweetalige 
kinderen. Onderzoek naar de crosslinguïstische 
verschillen in SLI symptomen laat zien dat informatie 
over de moedertaal van een tweetalig kind noodzakelijk is om te kunnen 
beoordelen of er sprake is van een taalachterstand of van een koppig 
taalprobleem waarvoor eventueel speciaal onderwijs noodzakelijk is. Een 
belangrijke vaststelling is dat er geen wetenschappelijke evidentie is voor 
het ontmoedigen van de eerste taal als thuistaal. Tweetaligheid op zich is 
dus geen extra risicofactor: SLI-kinderen kunnen twee talen leren. 

In tijdschrift voor orthopedagogiek, mei �00� 
buigen Van Overveld, Louwe, Orobio de Castro en 
Koops zich over de effecten van het PAD-leerplan 
op jongens in het primaire onderwijs met exter-
naliserend gedrag. In tegenstelling tot de gunstige 
effecten van PAD op reactieve en proactieve agressie 
in het regulier en speciaal basisonderwijs, doet het 
bestaande leerplan bij leerlingen in scholen voor 
speciaal onderwijs (REC 4) de proactieve agressie toenemen. Als een 
van de verklaringen voor deze uitkomst opperen de schrijvers dat de 
volgorde van de PAD-onderdelen onvoldoende afgestemd is op de 
fasen in het Sociaal InformatieverwerkingsProces van jongens met 
proactieve agressie.
In de wereld van het jonge kind, mei �00�, 
beschrijven Bus en De Jong de meerwaarde van 
interactieve levende prentenboeken in peuterzalen 
en kleuterklassen. Bij multimediaverhalen wordt 
de camera intermediair tussen kind en tekst. De 
camera stuurt de blik van de kinderen van het ene 
naar het andere detail in de illustratie terwijl de 
tekst tegelijkertijd over de gebeurtenissen verhaalt. 
Dit bevordert de juiste koppeling tussen beelden en taal van het 
kind. Een goede mix van zowel voorlezen van het echte boek als de 
multi mediale versie via tv of internet is cruciaal. Meer over levende 
prentenboeken is te vinden op: www.bereslim.nl.
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over de moedertaal van een tweetalig kind noodzakelijk is om te kunnen 

van niet of nauwelijks sprekende kinderen met meer-

effecten van PAD op reactieve en proactieve agressie 
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6 septemBer �00�  merk me op
Dagsymposium over mensen met een 
verstandelijke beperking die niet (goed) 
kunnen zien én horen 
Organisatie: CCE, Viataal en Bartimeus
Plaats: Van der Valk, Nuland
Informatie: www.cce.nl onder actueel/agenda

6 septemBer �00�  cursus 

oBjectieve Audiometrie: 
multi dimensioneel overzicht, nieuwe 
inzichten 
Plaats: Leids Universitair Medisch Centrum
Informatie: www.fenac.nl

11 -14 septemBer �00�  joiNiNg 

forces
7th European Congress on Mental Health 
and Deafness, 
Plaats: Haarlem
Informatie: www.esmhdcongress2007.com

1� septemBer �00�  

oNtwikkeliNgsstoorNisseN
Studiedag voor professionals op het gebied 
van psychiatrie en pedagogiek over de 
stand van zaken bij kinderen en jeugdigen
Plaats: de Reehorst, Ede
Informatie: www.benecke.nl

�6 septemBer �00�  remediAl 

toucH
Vakbeurs voor remedial teaching
Plaats: Jaarbeurs te Utrecht
Informatie: atconsult.nl

�6 septemBer �00�  sBo eN so iN 

BewegiNg 
3 en 10 oktober 2007 3 regionale mid-
dagconferenties voor en door scholen 
voor S(B)O, bedoeld voor directeuren, 
leerkrachten, zorgcoördinatoren en intern 
begeleiders
Plaatsen: Meppel, Nieuwegein en Goirle
Informatie: www.kpcgroep.nl

19 oktoBer �00�  Brede Zorg 

voor joNge kiNdereN
Congres van onder meer het Seminarium 
voor Orthopedagogiek met workshops 
over diverse aspecten van de opvang van 
jonge risicokinderen
Plaats: Holiday Inn, Leiden
Informatie: www.seminarium.nl

agenda

gesignaleerd

Uit een enquêteonderzoek in 2006 is geble-
ken dat logopedisten behoefte hadden aan 
meer informatie over de behandeling van 
auditieve verwerkingsproblemen (AVP).  
Door Jill-Ann Bartelen en Nanon Coomans 
is geprobeerd te voorzien in deze behoefte 
door middel van het ontwikkelen van 
een website. Hun afstudeerproject aan de 
Opleiding Logopedie aan de Hogeschool van 
Rotterdam werd uitgevoerd in opdracht van 
Karin Neijenhuis (Koninklijke Auris Groep)
De website bevat informatie over de volgende 
onderwerpen: Wat zijn AVP, hoe verloopt de 
diagnostiek en welke behandeling is mogelijk. U 
vindt behandelstrategieën, behandelsuggesties en 
materialen, ingedeeld naar auditieve processen. 
Er is gestreefd naar een zo goed mogelijke 
onderbouwing van de behandelsuggesties, 
met behulp van (internationale) literatuur, om 

zodoende het evidence-based handelen van 
de logopedist te kunnen bevorderen. 
Helaas is er op dit vakgebied een gebrek aan 
wetenschappelijke evidentie en worden de 
meeste behandelsuggesties afgeleid van voor-
beelden van ‘good practice’, gepubliceerd in 
de (internationale) vakliteratuur. U vindt de 
website op: http://AVP.jvdf.nl.

website met adviezen voor de behandeling van auditieve  
verwerkingsproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd

Op vrijdag 29 juni tekenden Sint Marie en 
Viataal een intentieverklaring voor een fusie op 
bestuurlijk niveau. Doel van de fusie is het ver-
beteren en vernieuwen van de zorg en onderwijs 
voor kinderen en volwassenen met communica-
tieproblemen en het verder versterken en uitwis-
selen van de specifieke expertise die bij beide 
organisaties aanwezig is. Daarnaast kan met deze 
fusie de specifieke audiologische functie voor 
kinderen in de regio worden gegarandeerd en 
biedt de fusie mogelijkheden voor personeel om 
zich verder en breder te ontwikkelen.
Viataal en Sint Marie werken al geruime tijd 
samen. Deze samenwerking krijgt nu een 
solide basis door op bestuurlijk niveau te gaan 
fuseren. Dat wil zeggen dat de Raden van 
Toezicht en ook de Raden van Bestuur naar 
verwachting per 1 januari 2008 worden samen-
gevoegd. Zowel Sint Marie als Viataal houden 
hun eigen cliënten en dienstverlening aan.
Viataal werkt ook al geruime tijd samen met 

de Koninklijke Effatha Guyot Groep, een 
organisatie die met name in Noord en West 
Nederland eveneens zorg en onderwijs biedt 
aan personen met auditieve en communica-
tieve beperkingen. De fusie tussen Sint Marie 
en Viataal dient mede geplaatst te worden in 
het licht van die samenwerking, waarmee de 
landelijke profilering verder wordt versterkt.

intentie bestuurlijke fusie sint marie en viataal

database gehoor in 
onderzoek nu actief

Op de website van het 
Hoorplatform (www.hoorplatform.nl) 
is nu een database te raadplegen waarin 
een overzicht van alle lopende onder-
zoeken op het gebied van het gehoor.  
De zoekmachine maakt het mogelijk  
te zoeken op onder andere aard van het 
onderzoek, onderzoeker, organisatie en 
tijdsperiode. Van elk onderzoek is een  
uitgebreide beschrijving met alle  
gegevens beschikbaar.



Parkeerhaven
Ze zitten thuis, als ik u dit toevertrouw. 
Om wat te doen? Nahijgen als reactie 
op een vermoeiend jaar, verder bruisen 
met overtollige energie? Moeiteloos een 
andere draad oppakken? Honderden, 
duizenden jonge mensen zijn het. 
Gemiddeld genomen tweehonderd 
dagen in het jaar op weg naar hun 
maatonderwijs. Niet te verkrijgen in de 
directe woonomgeving. Zij voltooiden net 
de voorlopig laatste rit. Zes weken verlost 
van de vermaledijde achterbank van die 
voortjakkerende taxi. 

Wanneer begint dit droeve reisritueel? 
Droef ja, want wij hebben van doen 
met jonge jeugd met een, ja met 
wát? Beperking heet dan het offi cieel. 
Vastgesteld volgens strenge criteria. 
Meervoudig zelfs vaak. Daarmee 
gerechtigd elders onderwijs te genieten. 
Begrip en gevoel botsen dan soms hard. 
Hier en nu overheerst even het gevoel.  

Is het niet zo dat de menselijke natuur 
‘wetten’  hanteert? Dat je de zwakke, de 
gekwetste, de gebrekkige, de beperkte 
koestert, lang onder de rokken houdt, 
hen al zeker de thuisnabijheid verzekert. 
Juist déze jonge mensen ontrukken we 
(…) aan hun leefomgeving. Voor dat 
dagje of tweehonderd dan. Slachtoffers 
van een kwellend en knellend dilemma. 
Zo een waar het onderwijssysteem geen 
passender antwoord vindt (en zoekt?).

O ja, dat begin. Zodra de leerplicht 
toeslaat. Vanaf dan toetert voor dag en 
dauw een onuitgeslapen in het ene of 
overopgewekte chauffeur in het andere 
geval de straat wakker. Voordeuren 
openen schielijk, rugzakjes zwaaien over 
de schouder, portieren gaan open en 
weer dicht. Een ochtendjas zwaait na. 
Snelheidovertredend pikt de chauffeur 
een ris lot- en generatiegenoten langs 
dezelfde route op, plant of plaatst deze in 
de wagen en dendert voort. Richting u, mij. 
Afstanden van honderd ochtendkilometer 
geen uitzondering. 

Bij u, bij ons betreden ze dan de 
kennisarena, de asfaltstaarders, de 
fi le-abonnees. Iedere dag opnieuw. Een 
verwachtingsvolle blik die soms uitzakt 
tot beginnende wallen. Maar trouw, 
ongeloofl ijk trouw komen ze. Met een 
veerkracht die haar weerga niet kent. 

Nu rusten ze even. De helden. Want dat 
zijn ze. Zij gáán voor hun zaak. Goed om 
ze weer te zien. Maar dat is straks. Voor 
u nu?!

willem geurts

coluMn
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Van HorenZeggen@audcoM.nl

Hoor én zíe je me wel?

Op 12 juni organi-
seerde het Centrum voor 
Consultatie en Expertise 
(CEE) in samenwer-
king met Bartiméus, de 
Konkinklijke Effatha 
Guyot Groep, Viataal en 
Visio een symposium 
over mensen met een 
verstandelijke beperking 
die niet goed kunnen 
horen én zien. Een van 
de doelen van dit sym-
posium was het bewust-
zijn van het bestaan en de impact van deze driedubbele 
problematiek te vergroten binnen de verstandelijk 
gehandicaptenzorg. Bij deze gelegenheid is een brochure 
verschenen met bijdragen van Heleen Evenhuis, hoogle-
raar geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten,Saskia 
Damen, GZ-psycholoog bij Bartiméus en Chrétienne 
van der Burg, orthopedagoog bij Viataal. De brochure 
heeft een adressenlijst met alle instellingen die zich met 
deze problematiek bezighouden. Te verkrijgen bij het 
Centrum voor Consultatie en Expertise, regio Zuid-
Holland en Zeeland. Tel.: 0182-692244.

seerde het Centrum voor 
Consultatie en Expertise 

Het Nederlands Centrum voor Plots- en 
Laatdoofheid is een samenwerkingsverband 
waarin zeven organisaties hun kennis en dienst-
verlening hebben gebundeld voor mensen die 
(plotseling) doof geworden zijn. Er wordt een 
breed scala aan trajecten aangeboden, van lot-
genotencontact tot audiologisch advies, reïnte-
gratietrajecten en psychosociale hulpverlening.
Na de eerste twee jaar is de balans opgemaakt 
om te zien of het NC PLD in een behoefte 
voorziet en of de vastgestelde doelen worden 
gerealiseerd.
De kern van de doelgroep blijkt toenemend 
slechthorend op verschillende niveau’s, men 
interpreteert het zelf vaak als ‘doof ’. Enkelen 
zijn plotsdoof en zitten in een traject voor CI 
of hebben b.v. een mislukte CI. De meeste 
behoefte is aan informatie en advies over hulp-
middelen en voorzieningen, spraakafzien, NmG 

en communica-
tietips. Een deel 
heeft psychoso-
ciale problemen 
die veelal zowel 
werk als privé 
betreffen en 

krijgt een maatschappelijkwerk-traject met 
soms ook loopbaanbegeleiding. De kern van de 
leeftijd ligt tussen de 30 en 70 jaar. De meeste 
cliënten kwamen uit midden Nederland.
Het is nog onvoldoende duidelijk of de aan-
gesloten partners de werkelijke vindplaats van 
de doelgroep vormen. Bij bureau DDS en de 
Stichting Plotsdoven is dit in ieder geval wel 
het geval. De audiologische centra lijken hier 
minder mee in aanraking te komen dan ver-
wacht. Vermoed wordt dat men de doelgroep 
soms alleen treft bij afdelingen KNO. Dit 
vergt verdere actie en onderzoek. Het volle-
dige jaarverslag vindt u op www.ncpld.nl

Nc pld twee jaar op weg

fusie sec en viataal

Stichting Educatie in Commu-
nicatie (SEC) te Arnhem en 
Viataal Onderwijs zijn gefu-
seerd. Op 22 juni 2007 hebben 
de besturen hiertoe de formele 
akten ondertekend bij de notaris. 
Door de fusie zijn per 1 augustus 
2007 de scholen en de diensten 
ambulante begeleiding van SEC 
en Viataal nu samengevoegd, en 
zullen gezamenlijk verder gaan 
onder de naam Viataal Onderwijs.



De FENAC is trots op een aantal mijlpalen 
die de afgelopen maanden zijn gehaald:
Mijlpaal 1: alle Audiologische centra, 
niet verbonden aan een academisch cen-
trum, zijn vanaf begin juli over naar het 
nieuwe administratieprogramma OpenAC. 
Dat betekent dat er vanaf nu uniform in 
deze centra wordt gewerkt met de nieuwe 
Audiologische producten. Deze mijlpaal 
komt op een belangrijk moment. We zullen 
het programma nog hard nodig hebben om 
de Audiologische centra voor te bereiden 
in opnieuw een belangrijke stap rondom de 
bekostiging van Audiologische producten. 
Mijlpaal 2: Het Nationaal Debat Arbeid en 
Gehoor. Dit debat is succesvol geweest en 
heeft er toe geleid dat een aantal belangrijke 
partijen, waaronder de NVVS, het UWV, de 
Branchevereniging voor Arbo en reïntegra-
tiebedrijven, de Raad voor Werk en Inkomen 
zich hebben verbonden aan een vervolg 
 traject. Binnenkort zullen ze bijeenkomen 
om vervolgstappen af te spreken.
Mijlpaal 3: Alle Audiologische centra, op één 
na, zijn inmiddels gevisiteerd door Prismant 
op het FENAC kwaliteitskader. Prismant is nu 
bezig met de eindnotitie. In september zullen 
de leden deze notitie bespreken en afspraken 
maken voor verbetertrajecten. 
Mijlpaal 4: Opnieuw heeft een nieuwe 
 lichting goed gemotiveerde audiologie  
assistenten de opleiding in juli afgerond.  
Het is de tweede maal dat de opleiding 
 binnen de muren van de FENAC is georga-
niseerd. Naar verwachting zal de opleiding 
ook in 2007/2008 worden georganiseerd. 
Er is nog ruimte voor nieuwe studenten.

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, Mirjam Blumenthal, Coosje 
Constandse-van Dijk, John van Daal, Willem Geurts, 
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)

•  Fotografie 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 
- Dhr. G. de Cock, 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  € 25,50 per jaar  
Losse nummers € 8,- 
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het 
 buitenland) 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.

van het bestuur
Van de voorzitter
2007 is voor de Vereniging en de Stichting 
Siméa een overgangsjaar. In 2008 moet de 
belangenbehartiging voor het onderwijs en 
de ambulante dienstverlening geheel door de 
Stichting en dus door de twaalf participerende 
besturen gedragen worden. In die zin een 
echte brancheorganisatie voor het onderwijs, 
met dien verstande dat de traditionele bestu-
renorganisaties nog wel verantwoordelijk zijn 
voor de specifieke werkgeverszaken. 
De vereniging zal zich in de kern weer kunnen 
toeleggen op haar primaire doel: de professio-
nalisering en deskundigheidsbevordering van 
de leden van de vereniging.
Toch zullen vereniging en stichting elkaar 
nodig blijven hebben. Immers, inhoudelijk 
beleid kan aan de bestuurstafel worden vast-
gesteld, maar de basis daarvoor moet altijd 
geleverd worden door de professionals in de 
scholen en diensten. Daarom is de verbinding 
tussen beiden een noodzakelijke voorwaarde 
voor het succes van Siméa.
Nu ik nog voorzitter ben van zowel de 
Stichting als de Vereniging kan ik het ook niet 
nalaten ieder te doordringen van deze visie. 
Voor een gezonde toekomst van het cluster 2 
onderwijs en de onderwijskundige ambulante 
dienstverlening is samenwerking binnen en 
tussen onze organisaties de smeerolie van het 
systeem. In de uitvoering van de plannen van 
OCW onder de noemer Passend Onderwijs 
zal de gezamenlijke kracht de mogelijkheid 
creëren om de expertise die wij in huis heb-
ben voor onze doelgroepen zowel binnen de 
gespecialiseerde settings als binnen de reguliere 
systemen te benutten.
Het wordt een zeer boeiend schooljaar 2007-
2008. De Stichting Siméa zal de invoering van 
budgetbekostiging per 2008-2009 gerealiseerd 
willen zien. De Vereniging Siméa zal haar rol 
als expertisedrager en ontwikkelaar verder 
gestalte willen geven. Hopelijk ondersteund 
door het virtuele Kenniscentrum Taal-Spraak, 
waarover in het najaar van 2007 door de bran-
che (Siméa, FENAC, SIAC en NVLF) een 
beslissing wordt genomen.

Theo van Munnen

van de voorzitter

organisatienieuWs
colofon
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P L A A T S  N A A M  A D R E S  P O S T C O D E  T E L E F O O N  F A x  E - M A i L
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. 1447 5602 BK Eindhoven 5629 CH 040-2647000 040-2647070 info@sintmarie.nl 
GRONINGEN Academisch Ziekenhuis Groningen KNO Hanzeplein 1, P.B. 30001 9700 RB Groningen 9713 GZ 050-3612700 050-3611792 
HENGELO Stichting Audiologisch Centrum Twente Geerdinksweg 139-35, P.B. 446 7750 AK Hengelo 7555 DL 074-2917301 074-2503822 info@actwente.nl 
HOENSBROEK Hoensbroeck Audiologisch Centrum Zandbergsweg 111, P.B. 88 6430 AB Hoensbroek 6432 CC 045-5282900 045-5282909 ac-hoensbroeck@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
DORDRECHT Ammanschool Postbus 9161 3301 AD 078-6137671  078-6137681 ammanschool@auris.nl
DRACHTEN de Skelp Wetterwille 70 9207 BK 0512-514974  0512-515340 info@skelp.nl
DRIEBERGEN Auris Dienstverlening Hoofdstraat 78 3972 LB 0343-513320  0343-452366 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 Sint Marie Casteliliëlaan 8 5629 CH 040-2647000  040-2647070 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

adressenlijst vriendelijk verzoek: geef wijzigingen van adressen, 
telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van scholen 
en instituten direct door aan de eindredactie
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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.


