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De deelnemers aan het vijftiende FEAPDA 
congres spraken met elkaar over cochleaire 
implantatie en welke veranderingen dat voor 
het onderwijs betekent: “Familie en vrienden 
verwachten over het algemeen te veel van een 
CI; professionals te weinig”.

Harry Knoors beschrijft in dit artikel de risico’s 
die dove en ernstig slechthorende kinderen lopen 
in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Hij 
schetst de mogelijkheden die scholen hebben 
om preventief te werken en daarmee psychische 
problemen te voorkomen.

De Verbinding produceert dakkapellen, kozijnen 
en schuifpuien én draait op dove medewerkers.
‘Wij zijn geen sociale werkplaats en moeten de 
concurrentie verslaan op kwaliteit’

Anneke Vermeulen onderzocht of het dragen 
van een cochleair implantaat bijdraagt aan een 
verbetering van het (begrijpend) leesniveau. Op 
27 november promoveerde zij aan de Radboud 
Universiteit op haar proefschrift ‘Reading Skills 
after Cochleair Implantation’.
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Een nummer van Van Horen Zeggen waarin we vooral aandacht besteden 
aan ontwikkelingen op het terrein van doven en slechthorenden. Toevallig 
of niet? In de afgelopen tijd is er ten aanzien van deze doelgroepen in 
het veld veel gebeurd. Zo is het onderzoek van het IVA naar de toekomst 
van de organisatie van het onderwijs aan dove en ernstig slechthorende 
kinderen en jongeren afgerond en binnen Siméa besproken. 
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen er in de komende jaren voor 
zorgen dat de inrichting van het onderwijs voor deze kinderen er anders 
uit gaat zien. VHZ besteedt er in het volgende nummer aandacht aan. 
In het nieuwe jaar zijn de besturen van de scholen aan zet. Aan hen 
is het om op basis van de uitkomsten een goede planning voor de 
komende jaren te maken. 

Het IVA onderzoek focust op de organisatie en niet op de inhoud van het 
onderwijs en de begeleiding. Wij houden ons in dit nummer vooral met 
de inhoud bezig. Harry Knoors geeft ons een inkijk in de inhoudelijke 
mogelijkheden die het onderwijs heeft. Scholen kunnen door preventief 
te handelen grote psychische problemen voorkomen. Anneke Vermeulen 
geeft naar aanleiding van haar onderzoek aan dat kinderen met CI 
hogere leesprestaties leveren. Verder zijn bijdrages uit onderzoek 
naar het oefenen van gebarenschat met behulp van een elektronische 
leeromgeving (NSDSK, Auris en TU Delft) en de kwaliteit van leven van 
CI-dragers (Godelieve Damen) te vinden. Over de effecten van CI wordt 
trouwens steeds meer bekend. Het FEAPDA congres besteedde er op 
Europees niveau aandacht aan. Verder kondigt kondigt Ellen Gerrits een 
onderzoek aan naar de spraakperceptie bij onder andere geïmplanteerde 
baby’s. 

Op 12 december vond een extra ledenvergadering van Siméa plaats. 
De splitsing van Siméa in Vereniging en Stichting is daarmee een feit 
geworden. Rob Boerman zal in het eerste nummer van 2008 aandacht 
besteden aan de nieuwe vereniging Siméa, die zich vooral op de inhoud 
van het werk gaat richten. 

Marjan Bruins 
hoofdredacteur

ten geleide

Foto omslag: Harry Op den Kamp
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Van 19 tot 20 oktober 2007 werd 
in Friedberg (Duitsland) het vijf-
tiende FEAPDA congres gehou-
den. De deelnemers spraken met 
elkaar over cochleaire implantatie 
en welke veranderingen dat voor 
het onderwijs betekent.
Een van de mooiste uitspraken 
van dit interessante congres kwam 
van Sue Archbold: “What surgeons 
start, teachers have to finish.” De 
vraag is natuurlijk wat die leer-
krachten moeten afmaken en bij 
wie ze dat dan moeten doen. Op 
de laatste vraag gaf het congres een 
min of meer duidelijk antwoord: 
het aantal dove en slechthorende kinderen in 
het speciaal onderwijs zal de komende jaren 
met zo’n 66% afnemen. In de onderbouw 
zullen nog wel kinderen geplaatst worden, 
maar de meeste daarvan maken al snel de 
overstap naar het reguliere onderwijs. De 

achterblijvers zullen in het alge-
meen die leerlingen zijn bij wie 
sprake is van een complexe pro-
blematiek. De doelgroep zal dus 
zeer klein, heterogeen en complex 
worden.
Over het wat kwamen er ook dui-
delijke antwoorden: meer aandacht 
voor wat ze kunnen horen, en meer 
aandacht voor (en kennis van) de 
techniek (wanneer werkt een CI 
(hoorapparaat) optimaal, wat is het 
nut van klassenapparatuur, hoe 
los je kleine gebreken op). Aan de 
andere kant werd ook duidelijk dat 
het belang van een goede geba-

renvaardigheid niet onderschat mag worden. 
Dat geldt zowel voor slechthorenden als voor 
doven met een CI.
Kortom: het congres maakte duidelijk dat de 
CI het dovenonderwijs drastisch verandert 
en in de toekomst nog verder zal verande-

ren. Door de slinkende leerlingaantallen is 
herbezinning op het aantal plaatsen waar 
onderwijs aan doven wordt gegeven, nodig. 
Door de veranderende populatie zal ook 
een ander onderwijsaanbod nodig zijn. Een 
flexibel curriculum waarbij leerlingen op 
verschillende momenten kunnen ‘halen’ wat 
ze nodig hebben, is daarbij essentieel.

En tot slot nog een mooie uitspraak om over 
na te denken: familie en vrienden verwach-
ten over het algemeen te veel van een CI; 
professionals te weinig …

Connie Fortgens
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De Landelijke Commissie 
Toezicht Indicatiestelling 
(LCTI) heeft in 2007 een 
verkennend onderzoek gedaan 
naar de indicatiestelling van 
leerlingen met een Cochleair 

Implantaat (CI). Het onderzoeksrapport is in 
september verschenen.
De LCTI wil dat er bij het indiceren van 
leerlingen met een CI wordt aangesloten bij 
de meest recente inzichten op het gebied  
van CI en hieraan gekoppeld, de gehoor-, 
de sociaal-emotionele en de spraak- en  
taalontwikkeling van deze leerlingen. Bij de 
analyse van de huidige indicatiecriteria zijn de 
opvattingen van een aantal (veld)deskundigen 
meegewogen. Met de snelle ontwikkelingen 
rondom cochleaire implantatie (geavanceer-
dere apparatuur, op jongere leeftijd geïmplan-
teerd) is opnieuw de noodzaak ontstaan naar 
de criteria te kijken.

aanbevelingen
Na consultatie van een brede klankbord-
groep komt de LCTI met een aantal aan-
bevelingen: voor de korte en voor de lange 
termijn.
De aanbevelingen op korte termijn kun-
nen binnen de huidige indicatiesystematiek 
worden ingevoerd. Enkele aanbevelingen: 
Behoud van toonaudiometrie zónder 
gebruik te maken van het CI. Het onder-
scheid tussen de schoolsoorten Doof en 
Slechthorend (op basis van het aantal dB) is 
niet correct. Spraakaudiometrie moet zowel 
in ruis als in een stille kamer worden geme-
ten. Het is belangrijk dat het CI-team en 
de gezinsbegeleiding mede adviseren kun-
nen over het beste onderwijsaanbod. Voor 
de onderwijssetting is het belangrijk dat een 
logopedist de communicatieve redzaamheid 
in beeld brengt.
Voor de lange termijn is het raadzaam ver-

der onderzoek te doen naar de spraak- en 
taalontwikkeling (in het Nederlands, in het 
NGT en in het NmG) van kinderen met 
een CI. Het is zeer gewenst dat er normen 
komen op de instrumenten waarmee de  
kinderen met een CI worden getest. De 
sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen met een CI zouden deel moe-
ten uitmaken van de indicatiecriteria. De 
klankbordgroep pleit voor het indiceren op 
zorgbehoefte. Verder is er geadviseerd over 
de huidige verdeling in schoolsoorten. Men 
pleit voor het samenvoegen van de school-
soorten doof en slechthorend en het loslaten 
van de combinatie slechthorend en ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden.

Het rapport is verkrijgbaar bij de LCTI, 
alwaar het ook is te downloaden. www.lcti.nl

Frans Mollee

Indicatiestelling van leerlingen met 
een cochleair implantaat

FEAPDA congres: Cochleair implants – changing deaf education?

nieuws

FEAPDA is de Europese vereniging 

van de landelijke verenigingen op het 

gebied van auditief beperkten.

Sue Archbold



Zelfstandig je passieve en actieve gebaren-
schat uitbreiden met behulp van een elek-
tronische leeromgeving (ELo), kan dat? Ja, 
blijkt uit een onderzoek van de NSDSK, 
Auris en de TU Delft. Op 2 november 2007 
werden aan de TU Delft de resultaten van 
het onderzoek naar een dergelijke omgeving 
voor jonge dove en ernstig slechthorende 
kinderen gepresenteerd. Onderzoekers met 
verschillende achtergrond hebben aan het 
project bijgedragen. Zo hebben industrieel 
ontwerpers de tent ontwikkeld waarin een 
kind met de computer gebaren kan oefenen. 
Voor de herkenning van de gebaren, het  
kiezen van de te oefenen gebaren, het 
opzetten van het oefensysteem en andere 
onderdelen hebben een taalkundige, docent 

Presentatie computerprogramma 
voor het leren van gebarenschat
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Vroege spraakwaarneming en taalontwik-
keling van slechthorende en dove kin-
deren is essentieel. In het babytaallab van 
de Universiteit Maastricht doet dr. Ellen 
Gerrits onderzoek naar de vroege spraak-
waarneming en taalontwikkeling van slecht-
horende en dove kinderen. En dat terwijl 
er ook over de taalverwerking van horende 
baby’s nog heel weinig bekend is.

Kinderen die doof geboren worden, kunnen 
tegenwoordig al voor hun eerste levensjaar 
in aanmerking komen voor een cochleair 
implantaat. Veel dove kinderen kunnen zo 
toch geluiden horen, spraak verstaan en zelf 
hun gesproken taal ontwikkelen. Doordat 
ze relatief kort helemaal doof zijn geweest, 
loopt hun taalwaarneming en -ontwikkeling 
minder schade op dan bij kinderen die vroe-
ger pas op vijfjarige leeftijd een implantaat 
kregen. Hoe die ontwikkeling echter precies 
verloopt en hoe groot de ‘schade’ is, is echter 
onduidelijk. Er is nog weinig onderzoek naar 
deze doelgroep gedaan, omdat er pas sinds 

een jaar CI’s worden aangebracht bij baby’s 
jonger dan een jaar.
Dr. Ellen Gerrits doet onderzoek naar het 
effect van zo’n implantaat op taalverwerving, 
vanuit het babytaallab van de Universiteit 
Maastricht, in samenwerking met het lab 
van de Universiteit Utrecht. Daarnaast wil 
het onderzoek in kaart brengen hoe de taal-
ontwikkeling verloopt van slechthorende 
baby’s en peuters met een hoortoestel. Ellen 
Gerrits: ‘Door de spraakperceptie van dove 
baby’s met CI te vergelijken met die van 
slechthorende baby’s met een hoortoestel en 
goedhorende baby’s, wordt duidelijk wat het 
effect is van een ‘geluidloze’ periode op de 
spraak- en taalverwerving van kinderen.’

Dr. Ellen Gerrits is spraak-taalpatholoog en 
logopedist. Haar wetenschappelijk onder-
zoek richt zich op de taalverwerving van 
kinderen met spraak- en taalproblemen, 
in het bijzonder dove kinderen met een 
cochleair implantaat (CI). Dit onderzoek is 
ondergebracht bij het onderzoeksinstituut 
Hersenen & Gedrag. Ze participeert in het 
CI-kinderteam Maastricht-Hoensbroek en 
is voorzitter van de landelijke werkgroep 
Wetenschappelijk Onderzoek CI en oprich-
ter van het Werkverband Taal en Cochleaire 
Implantatie.
De onderzoeksgroep laat weten dat er nog 
steeds peuters kunnen worden aangemeld. 
Meer informatie over het onderzoek, of de 
aanmeldprocedure op www.np.unimaas.nl/ 
babylab.

Bron: MedicalFacts.nl

Onderzoek naar de vroege spraakwaarneming en  
taalontwikkeling van slechthorende en dove kinderen

NGT, informatici en anderen hun bijdrage 
geleverd.
In de ontworpen tent kan het kind zich op 
zijn gemak voelen en het systeem kan er 
door kunstmatig licht optimaal functione-
ren. Het kind kan verschillende oefeningen 
doen met gebaren. Zo worden de actieve en 
passieve gebarenschat geoefend. Tijdens het 
onderzoek was het vooral de actieve geba-
renschat die vooruit ging door het oefenen 
in de elektronische leeromgeving. En wel 
zodanig dat het volgens de onderzoekers de 
moeite loont om het systeem verder uit te 
proberen en daarmee verder te ontwikkelen. 
De opzet van de ELo is dat een kind via het 
computerscherm instructies, mogelijkheden 
en feedback krijgt en dat speciale software 

zorgt voor de herkenning van de gebaren 
die het kind maakt. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van webcams. 
Het huidige systeem is geschikt voor jonge 
kinderen van 5 en 6 jaar, die opdrachten 
zelfstandig uit kunnen voeren. Veel jongere 
kinderen hebben moeite om de vereiste  
concentratie op te brengen. Interessant zou 
zijn om te kijken welke speelsere vormen 
met de computer te bedenken zijn. Daarbij 
sloot op 2 november een presentatie vanuit 
Pontem over het gebruik van computers bij 
meervoudig gehandicapte kinderen goed aan. 

Marjan Bruins
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in juni startte in groningen de Verbinding officieel. deze 
producent van dakkapellen, kozijnen en schuifpuien 
draait op dove medewerkers. Vier maanden later is een 
aantal hobbels genomen en de productie flink op gang. 
maar het kan beter, meent de horende directeur piet van 
burik. ‘wij zijn geen sociale werkplaats en moeten de 
concurrentie verslaan op kwaliteit.’

De Verbinding draait op dove medewerkers

Voor zeven uur ’s ochtends druppelen de eerste 
medewerkers binnen. Ze zoeken een stoel in 
de kantine en pakken een kop koffie. Klokslag 

zeven uur begint het journaal met gebarentolk en de groep 
bekijkt het nieuws. Daarna zoekt iedereen zijn werkplek 
op en beginnen machines te brullen. Directeur Piet van 
Burik is redelijk tevreden. Hij geeft aan dat de productie 
afgelopen maanden niet liep zoals hij had gehoopt. ‘We 
zouden starten met kunststof en houten kozijnen, maar 
half juni werd een grote order kunststof omgezet naar 
aluminium. Dit betekende een extra productielijn en een 
aantal medewerkers moest opgeleid worden in het werken 
met aluminium.’ Daarnaast waren er nog een paar andere 
problemen. Enthousiast vertelt hij echter over zijn produc-
ten en medewerkers. Uit zijn verhaal zou je niet opmaken 
dat hij leiding geeft aan enkel dove medewerkers.

Kwaliteit
‘Er werken hier vakmensen. Dat wordt bevestigd door 

monteurs die onze dakkapellen installeren. Die zijn 
heel positief. Alles past! En dat moet ook’, vervolgt 
Van Burik.’We zijn geen sociale werkplaats. Onze mensen 
mankeren verder niets, maar als je geen goede kwaliteit levert 
dan bevestig je het vooroordeel dat doven niet in staat zijn 
om goede dingen te maken. Bovendien hebben we te maken 
met veel concurrentie. Als we het niet goed doen, liggen we 
eruit. Zo werkt het nu eenmaal’, constateert hij nuchter.

Ondanks de goede kwaliteit is Van Burik nog niet tevre-
den. ‘Het rendement moet omhoog. Momenteel zijn we 
nog niet kostendekkend.’ Hij geeft aan hoge eisen aan zijn 
medewerkers te stellen. ‘Ik ga met mijn dove medewerkers 
om zoals ik met anderen omga. Als mensen niet functio-
neren, heeft dat consequenties. Dat is eerlijk.’

Doven uitgangspunt
In tegenstelling tot veel andere bedrijven is niet het 

product, maar zijn de dove medewerkers uitgangspunt. 

‘Hiermee bedoel ik dat wij zijn gestart om doven aan het 
werk te helpen. Het product stond niet centraal. Wij had-
den echter ook een ander product kunnen kiezen.’

Graag wil Van Burik uitbreiden. ‘Niet een grotere 
fabriek. Ik vind 25 mensen het maximum. Ik wil echter 
het werk naar doven toebrengen. Daarnaast zou ik ook iets 
willen opzetten dat aantrekkelijker is voor vrouwen.’ Hij 
sluit niet uit dat komende jaren elders ook fabrieken voor 
doven worden gestart.

Dat aparte fabrieken participatie van doven in de maat-
schappij in de weg zou staan, gelooft de directeur niet. 
‘In het begin was er kritiek, maar ik geloof niet zo in of-of 
denken. Voor een groep doven is dit een mooi concept, 
anderen draaien prima mee in horende bedrijven. Waarom 
zou beiden niet kunnen? De meeste mensen die hier  

reportage

‘Wij zijn geen sociale werkplaats en moeten de concurrentie verslaan op kwaliteit’
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werken, kwamen in hun oude situatie niet tot hun recht. 
Hier laten ze zien dat ze heel wat waard zijn. Wij vissen 
met ons bedrijf echt niet in de vijver van dove mensen die 
het in andere bedrijven goed doen. Hier werken mensen 
die thuis zaten of misschien aan de slag zouden kunnen 
bij een sociale werkplaats. Het is toch zonde om dit talent 
niet te gebruiken.’ Als voorbeeld noemt hij één van zijn 
stagiaires. ‘Deze jongen heeft op vijf plaatsen stage gelopen. 
Vijf keer ging het mis. Hier doet hij het prima. Zo nodig 
wordt hij gecorrigeerd door zijn dove collega’s.’

Begeleiding moet beter
Onlangs verzaagde een van de medewerkers een paar 

dure profi elen. ‘Ik was boos’, erkent Van Burik. ‘Dit kost 
veel geld en ik heb duidelijk gemaakt dat dit niet zo kan. 

De Verbinding draait op dove medewerkers
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De volgende dag bleef deze jongen thuis. Ik realiseerde me 
toen dat ik het fout had aangepakt.’ De directeur gebruikt 
dit voorbeeld om aan te geven dat hij behoefte heeft aan 
een begeleider die vertelt hoe hij moet communiceren 
met doven, die weet hoe de dovencultuur in elkaar zit en 
hoe hij procesmatig moet werken met doven. ‘De huidige 
begeleiding is gericht op individuele doven en gaat vooral 
over communicatie en allerlei zaken die niet inhoudelijk 
met het werk te maken hebben. Ik mis echter specifi eke 
begeleiding voor dit bedrijf. Bovendien zou ik graag zien 
dat begeleiders meer technische kennis hebben. Ik geloof 
dat ik erg geholpen zou zijn met een technicus die de 
gebaren taal beheerst als jobcoach.’

Daarnaast merk ik ook dat veel doven erg beschermd 
zijn opgeleid. ‘Stop met vertroetelen en doe niet alles voor 
ze’, zegt Van Burik stellig. ‘Leer ze wat een goede werk-
houding is, geef ze meer verantwoordelijkheid en laat ze 
zien waar hun kracht zit. Dat doven vastlopen in hun werk 
heeft niet alleen te maken met hun doofheid, maar vooral 
ook met hun afhankelijke houding die horenden ze 
hebben aangeleerd.’

Peter Van Veen

‘Wij zijn geen sociale werkplaats en moeten de concurrentie verslaan op kwaliteit’

de Verbinding

Op 1 en 2 juni 2007 is De Verbinding offi cieel geopend. De maanden 

ervoor is proef gedraaid en zijn dove medewerkers geworven. Het initiatief 

is afkomstig van Toine van Bijsterveldt en Cora de Jonge. Zij hebben twee 

kinderen van wie de oudste doof is. Zij zagen dat dove mensen moeilijk 

aan het werk kwamen en als ze een baan hadden vaak vast liepen in de 

horende werkomgeving. Zo ontstond het idee een fabriek op te zetten 

voor doven. Ze benaderden verschillende mensen met hun idee, waaronder 

Schipper Kozijnen. Deze grote producent van onder andere kozijnen in 

Opmeer zag wel wat in samenwerking en stelde zich garant voor de eerste 

10 duizend productie-uren. Daarna werden fi nanciers gezocht. Stichting 

Vrienden van Effatha, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Start 

Foundation en de Triodosbank zorgden voor het geleende kapitaal.

Voor meer informatie: www.deverbindingbv.nl.
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Verbeterd begrijpend lezen na  
cochleaire implantatie

Een interview met Anneke Vermeulen

Vrijwel vanaf het begin van het ‘CI-tijdperk’ is 
Anneke Vermeulen al betrokken bij de doelgroep. 
“In 1990 werd de eerste operatie verricht. Daarna 

volgden twintig kinderen in het kader van een project. Ik 
was mede verantwoordelijk voor het begeleidingstraject”, 
zegt Anneke Vermeulen nu, anno 2007. Uit deze fase her-
innert Vermeulen zich vooral dat het een zoektocht was. 
“Nee, dat was het zeker niet alleen voor mij. Het was juist 
zoeken met hulp van leerkrachten en logopedisten. In heel 
Nederland zochten we samenwerking met alle dovenscho-
len waarop onze kinderen onderwijs volgden. Van enorm 
belang was en is de inbreng van ouders en leerkrachten. 
Met hen werden dan heel individueel afgestemde ’begelei-
dingen’ geboden.”

Vanaf de aanvang van CI in Nederland is Anneke 
Vermeulen al als coördinator binnen het Cochleair 
Implantatie Centrum Nijmegen / Sint-Michielsgestel 
werkzaam. “Aanvankelijk was ik betrokken bij de inhoude-
lijke aansturing van de logopedisten en de coördinatie van 
de samenwerking met de scholen. Vanaf 1993 werk ik ook 
als researcher. Momenteel heb ik de verantwoordelijkheid 
over de coördinatie van taal- en gehoorsonderzoeken in 
de evaluatie. Daarnaast ben ik betrokken bij de selectie van 
kinderen met een CI. Bovendien ‘doe’ ik de lange-termijn-
evaluatie met ouders”, zo somt Anneke Vermeulen haar 
werkzaamheden op. Een belangrijke toevoeging wil ze 
ons niet onthouden: “Ook als researcher zie ik niet enkel 
getallen, maar door mijn klinisch werk ook kinderen en 
ouders.”

Het niveau van begrijpend lezen is bij dove kinderen en adolescenten gemiddeld genomen zozeer 
beperkt dat van functionele ongeletterdheid kan worden gesproken. anneke Vermeulen onderzocht 
of het dragen van een cochleair implantaat bijdraagt aan een verbetering van het leesniveau. 
op 27 november promoveerde zij aan de radboud universiteit op haar proefschrift ‘reading skills 
after cochleair implantation’. Van Horen Zeggen had vooraf een gesprek met de promovendus. 
en ja, er is een verband tussen begrijpend lezen en verbeterde auditieve vaardigheden. een niet 
onbelangrijke vrucht van zes jaar parttime onderzoek.

De onderzoeksgroep
“Voor het onderzoek kwamen vijftig jonge dove mensen 

in aanmerking, in leeftijd variërend tussen 7 en 22 jaar”, 
vertelt Anneke Vermeulen. “Het gebruik van het CI liep 
uiteen van drie tot 11 jaar.” De helft van de onderzoeks-
groep was jongen, de overige meisje, allen met horende 
ouders. De kinderen hadden verspreid door het gehele 
land onderwijs genoten Bijna driekwart zat in de periode 
voorafgaande aan de implantatie in het speciaal onderwijs. 
“Wij wisten dat spraakverstaan mogelijk was met CI en dat 
de gesproken taalontwikkeling zou kunnen toenemen. We 
hóópten dat het begrijpend lezen, dat een systeem is op 
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CI geeft geen pasklare antwOOrden, 
maar bIedt Ons wel meer mOgelIjkheden

basis van de gesproken taal, na de implantatie een positief 
effect zou ondervinden.”

Drie onderzoeksvragen
“In het onderzoek zijn we uitgegaan van een drietal 

vragen”, zegt de promovenda. “Als eerste wilden we weten 
of het begrijpend lezen bij kinderen met een CI beter 
was dan bij kinderen zónder CI. Die gegevens zijn ook 
vergeleken met die van horende kinderen.” Researcher en 
clinicus Vermeulen vervolgt: “Als het antwoord daarop ‘ja’ 
luidde, dan wilden we weten waardóór het lezen werd ver-
beterd. Om dat te achterhalen gebruikten we het Simple 
View of Reading Model.” In dit model wordt gesteld dat 
tekstbegrip het product is van decodeervaardigheden en 
taalvaardigheid. Het effect van deze twee componenten op 
lezen werd onderzocht. Als derde ging Vermeulen op zoek 
naar het verband tussen de auditieve spraakperceptie en het 
begrijpend lezen.

“Er waren al veel gegevens beschikbaar. Wij wilden dan 
ook zo weinig mogelijk extra onderzoeken doen”, zegt 
Anneke Vermeulen. Veel van de gegevens die ze bedoelt, 
zijn verzameld door Loes Wauters, die in haar onderzoek 
naar begrijpend lezen tot schokkende uitkomsten kwam. 
“Het was goed om te ervaren dat scholen graag bereid 
waren om mee te werken aan ons onderzoek. In de prak-
tijk betekende het dat de leerkracht of de ambulant bege-
leider de begrijpend leestests van Aarnoutse zouden gaan 
afnemen.”

Over de uitkomsten van de tests zegt Vermeulen: “Het 
begrijpend lezen van kinderen met een CI was beter 
dan dat van dove kinderen zonder CI. Daarentegen lag 
het niveau van begrijpend lezen bij CI-kinderen drie tot 
vier standaarddeviaties onder dat van horende kinderen.” 
Het verschil tussen CI-dragers en niet-CI-dragers is vol-
gens Anneke Vermeulen enkel toe te schrijven aan het 
dragen van de CI. “Er waren geen systematische verschillen 
tussen beide groepen”, zegt zij.

“Wij spitsten ons onderzoek verder toe op de decodeer-
vaardigheden (de visuele woordherkenning). Daarvoor 
gebruikten wij lexicale decisietaken. De kinderen kregen 
dan een reeks woorden ‘vel – veg – vef ’ te zien. In de 
Nederlandse taal wél of niet-vóórkomende woorden. Dan 
streepten ze niet-bestaande woorden door. In het voort-
gezet onderwijs lieten dove kinderen met CI betere deco-
deervaardigheden zien dan die zonder CI. Er was echter 
geen verschil in decodeervaardigheden tussen CI-kinderen 
en horende kinderen,” aldus Anneke Vermeulen. “Het 
verschil in de mogelijkheden tot begrijpend lezen, werd 
echter niet verklaard door het verschil in decodeervaardig-
heid. Daarom onderzochten we ook de tweede component 
uit het Simple View of Reading model, in de vorm van de 

receptieve woordenschat. Deze taalbegripcomponent blijkt 
van grote invloed op het begrijpend lezen van dove kinde-
ren met CI,” zegt Anneke Vermeulen. “Voor het lezen zijn 
gesproken-taal-componenten nodig. Als je die niet hebt 
verklaart dat deels een achterstand in het lezen.” Volgens 
het door Vermeulen gehanteerde Simple View of Reading 
Model is decoderen weliswaar noodzakelijk, maar niet toe-
reikend om tot tekstbegrip te komen.

Vermeulen’s onderzoek toont aan dat decodeervaardig-
heid en taalbegrip, zoals dat in het Simple View of Reading 
Model is opgenomen, samen 59% van de variantie in 
begrijpend leesscores verklaren. Liefst 48% is toe te schrij-
ven aan de decodeervaardigheid. Receptieve woorden-
schat verklaart de resterende 11% van de variantie. Volgens 
Anneke Vermeulen is de toegang tot de gesproken taal een 
belangrijke factor voor de ontwikkeling van het spraak-
verstaan na implantatie, en daardoor voor de (gesproken) 
taalontwikkeling en het begrijpend lezen.

Na een cochleaire implantatie neemt de woordenschat 
toe en dat biedt betere mogelijkheden voor het begrijpend 
lezen. Vermeulen vult aan dat na 36 maanden CI-gebruik 
alle kinderen in staat zijn geluiden uit het spraakgebied te 
detecteren en 72% van de fonemen van auditief aange-
boden monosyllaben. Vermeulen: “Er is een sterk verband 
tussen spraakverstaan na implantatie en de omvang van de 
receptieve woordenschat een jaar later. Auditieve waar-
neming van gesproken taal maakt het CI-kinderen waar-
schijnlijk mogelijk woordbegrippen te leren.”

Implicaties
“We hebben onze drie onderzoeksvragen kunnen 

beantwoorden op basis van een model dat stelt dat het 
betere spraakverstaan na CI leidt tot een grotere woorden-
schat, die weer geassocieerd is met beter begrijpend lezen. 
Statistisch gezien bleek dit een plausibel model”, zegt 
Anneke Vermeulen, “en dat is waar we op hoopten.  
CI geeft geen pasklare antwoorden, maar biedt ons wel 
meer mogelijkheden. We moeten nieuwe trajecten ingaan, 
want er liggen andere vragen.”

Over de implicaties voor het onderwijs zegt Vermeulen: 
“Er zijn natuurlijk vragen, er zijn ook uitdagingen. Dan 
denk ik aan het inzetten van spraakverstaan bij het leren 
lezen. Belangrijk daarbij zijn de grafeem-foneem koppe-
ling en het ontwikkelen van fonologische vaardigheden.”

WilleM geurts

Anneke Vermeulen is werkzaam als researcher en is als clinicus 
verantwoordelijk voor de taal- en gehoorsonderzoeken in de selectie 
en evaluatieprocedures bij kinderen met CI. Zij is verbonden aan 
het Cochleair Implant team, Afdeling KNO van Universitair 
Medisch Centrum Sint Radboud Nijmegen.



Enkele jaren geleden lieten Dovenschap en de FODOK 
een onderzoek uitvoeren naar de mening van ouders en 
van dove volwassenen over de kwaliteit van het onderwijs 
aan ernstig slechthorende en dove kinderen. Rochelle 
Welvaart concludeert in het onderzoeksverslag: “Het 
onderwijs voor dove kinderen moet niet stil staan bij de 
beperkingen van het kind, maar een stap verder gaan. Er is 
geen verschil in intelligentie tussen horende en dove kin-
deren, waarom dan wel verschil in prestaties?” (Welvaart, 
2005, 71). Er valt veel voor te zeggen dat het onderwijs 
zich juist moet richten op het benutten en vergroten van 
het potentieel van dove kinderen en niet zozeer de beper-

School als beschermende 
factor in de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van dove kinderen

dove en ernstige slechthorende kinderen lopen grote risico’s in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Harry knoors 
beschrijft in dit artikel die risico’s. Vervolgens schetst hij de mogelijkheden die scholen hebben om preventief te werken 
en daarmee psychische problemen te voorkomen. de professionele school kan het kind op die manier voor tegen grote 
problemen beschermen.

Harry Knoors

kingen van deze kinderen als uitgangspunt moet nemen. 
Bovendien heeft het er alle schijn van dat hoge verwach-
tingen van de zijde van ouders en leerkrachten leiden tot 
betere schoolprestaties van dove kinderen. Toch is de con-
clusie van Welvaart te simplistisch en bovendien problema-
tisch. Te simplistisch, omdat geen rekening gehouden wordt 
met de fundamentele verschillen in ontwikkeling tussen 
dove en horende kinderen en problematisch, omdat het 
negeren van deze verschillen de effectiviteit van het onder-
wijs aan dove kinderen aanzienlijk kan aantasten.
Het is zeker zo dat veel, maar niet alle, dove kinderen het-
zelfde potentieel voor ontwikkeling en leren hebben als 
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hun goedhorende leeftijdsgenoten. Maar het is net zo zeker 
dat er cruciale verschillen zijn in de omstandigheden waar-
in bij dove kinderen ontwikkelen en leren plaatsvinden én 
in de kenmerken die dove kinderen inbrengen in het leer-
proces. Het gaat daarbij om verschillen in taalontwikkeling 
en in uiteindelijke taalvaardigheid, in cognitieve profielen 
en in informatieverwerkingsstrategieën, in de hoeveelheid 
en kwaliteit van de vroege ervaringen en in de sociale 
vaardigheden en het emotioneel welbevinden. De verschil-
len in sociale vaardigheden en in emotioneel welbevinden 
leiden ertoe dat dove kinderen aanzienlijk meer risico 
lopen psychische problemen te ontwikkelen in vergelijking 
met horende leeftijdsgenoten. Deze problemen kunnen het 
schoolse leren nadelig beïnvloeden.

Risico’s voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van ernstig-slechthorende 
en dove kinderen
Onderzoekers hebben ten minste zeven risicofactoren 
geïdentificeerd voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen (Coie e.a., 1993). Deze factoren kunnen 
leiden tot psychische problemen in de kindertijd en later 
in het leven. De relatie tussen deze risicofactoren en de 
ontwikkelingseffecten in termen van gedrag en geeste-
lijke gezondheid is niet lineair, maar juist zeer complex. 
Onderzoek toont aan dat alle geïdentificeerde risico-
factoren ook van toepassing zijn op de ontwikkeling van 
dove kinderen. Soms komen ze op zichzelf voor, veel vaker 
echter is er sprake van diverse combinaties.
De eerste risicofactor betreft de gehoorstoornis zelf. Alhoewel 
voor veel dove mensen doofheid op de eerste plaats een cul-
turele conditie is, is het zonder enige twijfel ook een functie-
beperking als gevolg van een stoornis. Congenitale en vroege 
doofheid kunnen veroorzaakt worden door meerdere ernstige 
aandoeningen. Deze aandoeningen, bijvoorbeeld meningitis, 
vormen een risicofactor voor de neurologische ontwikkeling. 
Een aanzienlijk aantal dove kinderen ervaart in meer of min-
dere mate neurologische problemen.
Achterstanden in de ontwikkeling van sociale vaardigheden 
vormen een tweede risicofactor. De ontwikkeling van veel 
dove kinderen vertoont achterstanden in sociale cognities, 
in de herkenning, het begrip en in het reguleren van  
emoties en in de ontwikkeling van het logisch denken.

Een laag zelfbeeld is een derde risicofactor. Alhoewel een 
laag zelfbeeld niet typisch is voor dove kinderen, kan wel 
worden gesteld dat er in vergelijking met goedhorende 
leeftijdsgenoten meer dove kinderen zijn met een vergelijk-
baar laag zelfbeeld.
Een vierde risicofactor betreft interpersoonlijke problemen. 
Op zichzelf hoeft doofheid niet tot problemen tussen men-
sen te leiden, net zo min als het opgroeien als doof kind in 

een horend gezin of het onderwijs krijgen op een reguliere 
school tot interpersoonlijke problemen hoeft te leiden. 
Aan de andere kant worden door dove kinderen ervaren 
gevoelens van afwijzing en isolatie geregeld in onderzoe-
ken gerapporteerd. Weinig systematisch onderzoek is ver-
richt naar het gepest worden van dove kinderen (Weiner & 
Miller, 2006). Wel zijn enkele verhalen gepubliceerd over 
het pesten van dove kinderen door horende kinderen in het 
regulier onderwijs of in de woonomgeving. Onderzoek naar 
pesten binnen een internaatsschool voor dove kinderen in 
de Verenigde Staten liet zien dat dove leerlingen op deze 
school vaker gepest werden door andere dove kinderen dan 
horende kinderen door hun klasgenootjes in dagscholen.
Te wensen overlatende schoolprestaties vormen een vijfde 
risicofactor voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Het is een feit dat de onderwijsniveaus die dove jongeren 
behalen als zij de school verlaten gemiddeld genomen sterk 
achterblijven bij die van even intelligente goedhorende 
leeftijdsgenoten. Behaalde diploma’s zijn vaak lager, veel 
meer dove dan horende schoolverlaters halen helemaal 
geen diploma en het percentage dove leerlingen dat hun 
opleiding niet afmaakt lijkt hoger te zijn dan dat van 
horende leeftijdsgenoten.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ecologische  
risico’s, de zesde risicofactor, veel voorkomen bij dove 
mensen. Werkeloosheidspercentages onder doven liggen 
relatief hoog. Zo werd in 2002 voor Nederland een  
werkeloosheidspercentage van 50% gerapporteerd onder 
redelijk goed onderwezen dove volwassenen (De Graaf & 
Bijl, 2002). Ter vergelijking, het werkloosheidspercentage 
voor de gehele Nederlandse bevolking bedraagt 3,2%, voor 
mensen jonger dan 24 jaar 5,7% (gegevens CBS, mei 2007).
Bij de zevende en laatste risicofactor gaat het om de 
onmiddellijke omgeving waarin dove kinderen opgroeien. 
Vloeiende communicatie in een gezin met een opgroeiend 
kind is uiteraard van groot belang voor de ontwikkeling. 
Als een kind doof is kan dit gemakkelijk de communica-
tie tussen ouders en kind verstoren, zeker als deze ouders 
goedhorend zijn. Een mismatch in de vroege communica-
tie tussen dove kinderen en hun moeders kan direct leiden 

onderzoek levert 7 risicofactoren voor de  
sociaal-emotionele ontwikkeling op

1. de gehoorstoornis zelf

2. achterstanden in de ontwikkeling van sociale vaardigheden

3. een laag zelfbeeld

4. interpersoonlijke problemen

5. schoolprestaties die te wensen overlaten

6. ecologische factoren, zoals werkeloosheid

7.  de competenties en het gedrag van de onmiddellijke omgeving van het kind
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tot de ontwikkeling van psychische problemen later in het 
leven (Wallis, Musselman & McCain, 2003). Verstoringen in 
de communicatie kunnen in een gezin optreden, ongeacht 
de gehanteerde wijze van communicatie.
Moeizame communicatie in een gezin met een doof kind 
kan ook op meer indirecte wijze leiden tot de ontwikke-
ling van psychische problemen. Als gevolg van communi-
catieproblemen kan bijvoorbeeld fysiek misbruik optreden. 
Sullivan en Knutson (2000) hebben de prevalentie van 
misbruik onderzocht bij Amerikaanse kinderen met en 
zonder functiebeperkingen. 31% van alle kinderen met 
beperkingen werd misbruikt vergeleken met 9% van alle 
kinderen zonder beperkingen. Verwaarlozing bleek de 
meest voorkomende vorm van misbruik, gevolgd door 
fysieke mishandeling, emotionele mishandeling en seksueel 
misbruik. Bij dove kinderen bleek verwaarlozing en emo-
tionele mishandeling twee keer zo vaak voor te komen als 
bij goedhorende kinderen, terwijl de kans op fysieke mis-
handeling vier keer hoger was. In een onderzoek naar het 
toepassen van fysieke straffen door horende moeders van 
dove kinderen (Knutson, Johnson & Sullivan, 2004) werd 
vastgesteld dat moeders frequent fysiek straften als reactie 
op gedrag van hun kind dat ze als niet goed beoordeelden, 
bijvoorbeeld omdat een kind iets vernielde of gevaarlijk 
gedrag vertoonde. Het lijkt erop dat de communicatie-
problemen in een gezin gemakkelijk kunnen leiden tot 
gevoelens van onmacht bij het reguleren van ongewenst 
gedrag van dove kinderen. En dat in zulke gevallen vaker 
dan bij goedhorende kinderen gegrepen wordt naar het 
middel van fysiek straffen.

Verrassend genoeg stelden Sullivan en Knutson (2000) 
geen verhoogd risico voor seksueel misbruik bij dove 
kinderen vast. Dit is in tegenspraak met casuïstiek op dit 
gebied en met resultaten van andere empirische onder-
zoeken. In Nederland zijn geen specifieke onderzoeks-
resultaten beschikbaar over de mate waarin dove kinderen 
blootgesteld worden aan seksueel misbruik, maar we zijn 
in het laatste decennium ongelukkigerwijs getuige geweest 
van verschillende gevallen van seksueel misbruik van dove 
kinderen en jongeren door dove klas- of groepsgenoten. 
Onderzoek onder dove jongeren in residentiële scholen in 
de Verenigde Staten (Sullivan e.a. 1987) laat zien dat maar 
liefst 50% van deze jongeren geconfronteerd is geweest 
met seksueel misbruik. Ook andere onderzoeken in de 

Verenigde Staten en in Groot-Brittannië hebben een ver-
hoogd risico op seksueel misbruik voor dove kinderen 
aangetoond, ook in andere onderwijssettings (bijvoorbeeld 
dagscholen), maar niet zo hoog als gerapporteerd wordt 
voor residentiële settings.
Noors onderzoek (Kvam, 2004) bevestigt de eerdere 
Amerikaanse en Britse bevindingen. In een grootschalig 
retrospectief onderzoek werd vastgesteld dat dove vrou-
wen twee keer zo vaak seksueel misbruik met fysiek con-
tact ervoeren als goedhorende leeftijdsgenoten. Seksueel 

misbruik van dove mannen bleek meer dan drie keer 
vaker voor te komen dan bij goedhorende mannen. 
Geslachtsgemeenschap gedurende de kindertijd was door 
dove vrouwen drie en door dove mannen vijf keer vaker 
ervaren dan door goedhorende vrouwen en mannen. 
Uit het Noorse onderzoek blijkt dat 50% van alle misbruik 
plaatsvindt door mensen die zelf ook doof zijn. Eveneens 
50% van alle misbruik bleek plaats te vinden op scholen 
voor dove kinderen. Een vergelijking van dove volwas-
senen die seksueel misbruik rapporteerden en degenen die 
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scHool als bescHermende factor
niet misbruikt waren leerde dat degenen die seksueel mis-
bruikt waren vaak minder vrienden in de thuisomgeving 
hadden, vaker op school gepest waren en substantieel vaker 
een slechte relatie onderhielden met vader of moeder.
Een andere vorm van misbruik betreft het misbruik van 
genotsmiddelen, zoals alcohol en drugs. Uit het weinige 
 beschikbare onderzoek (Rendon, 1992; Moore & 
McAweeney, 2006/2007) valt af te leiden dat de pre-
valentie van misbruik van genotsmiddelen in de 
Dovengemeenschap op zijn minst even groot is als in de 

gehele samenleving. Ook het patroon van misbruik lijkt 
vergelijkbaar. Er zijn echter klinische studies die wijzen op 
een veel hoger misbruik van alcohol en drugs onder dove 
mensen die in moeilijke sociale en economische omstan-
digheden leven en die beperkte communicatievaardighe-
den in gebarentaal of in gesproken taal hebben. Bovendien 
zijn er aanwijzingen dat er sprake is van nog grotere 
terughoudendheid dan in de gehele samenleving bij het 
rapporteren van problemen met alcohol en drugs. Deze 
terughoudendheid is volgens onderzoekers in de Verenigde 

Staten, Groot-Brittannië en in Nederland terug te voeren 
op gevoelens van schaamte, ontkenning en op taboes bin-
nen de Dovengemeenschap.

Psychisch welbevinden
Factoren die de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove 
kinderen en jongeren kunnen bedreigen doen zich, zo laat 
het zich aanzien, vaak voor. Het is dan ook nauwelijks ver-
rassend dat psychische problemen onder dove kinderen, 
jongeren en volwassenen veel vaker gerapporteerd worden 
dan in de totale bevolking. Theo van Eldik onderzocht 
psychische problemen van dove kinderen en jongeren in 
Nederland (Van Eldik, Treffers, Veerman & Verhulst, 2004; 
Van Eldik, 2005). In één van de onderzoeken gebruikte Van 
Eldik de oudervragenlijst uit de CBCL. De prevalentie van 
psychische problemen, zoals gerapporteerd door de ouders, 
bleek bij dove kinderen twee tot drie keer hoger te liggen 
dan in een goedhorende normgroep. Er werd geen verschil 
gevonden in frequentie tussen externaliserende problemen 
(bijvoorbeeld agressief gedrag) en internaliserende proble-
men (zoals extreem teruggetrokken gedrag). In een andere 
studie onderzocht Van Eldik het psychisch welbevinden 
van dove jongeren door hun zelf hierover vragen te stellen. 
Van Eldik maakte gebruik van een aangepaste vorm van de 
Youth Self Report. Ook nu bleken psychische problemen 
veel vaker voor te komen dan in een normgroep. Dove 
jongeren zelf rapporteerden meer internaliserende pro-
blemen dan externaliserende problemen. Ook Van Gent 
concludeert uit onderzoek onder dove adolescenten dat er 
sprake is van een hoge prevalentie van psychopathologie, 
namelijk afhankelijk van het gekozen onderzoeksinstru-
ment variërend van 28 tot 63%. DSM-classificaties door 
psychiaters wijzen op 27% emotionele stoornissen, 11% 
gedragstoornissen en 7% overige stoornissen (Van Gent, 
Goedhart, Hindley & Treffers, 2007).
De resultaten van deze Nederlandse onderzoeken bevestigen 
cijfers over het voorkomen van psychische problemen bij 
dove kinderen en volwassenen in landen als de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië, Oostenrijk en Noorwegen.

Beschermende factoren: kind, gezin en school
Beschermende factoren kunnen voorkomen dat risico’s 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling leiden tot 
negatieve effecten op het psychisch welbevinden. Bescher-
mende factoren zijn onder te verdelen in drie domeinen 
(Greenberg, Domitrovich & Bumbarger, 2001). Het eerste 
is het individuele domein: de cognitieve en sociale vaardig-
heden van een persoon en zijn temperament. Het tweede 
betreft de kwaliteit van de interacties van een kind met 
zijn omgeving en de hechting van een kind aan ouders en 
andere gezinsleden, andere volwassenen en vriendjes en 
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vriendinnetjes . Het derde domein is dat van de school. 
Het gaat hierbij om de intensiteit van relaties tussen ouders 
en school en de kwaliteit van het onderwijs. Dit domein 
staat in het vervolg van dit artikel centraal.
De druk op scholen om zich met name op cognitieve 
activiteiten te richten, zodat leerlingen zo goed mogelijke 
schoolprestaties kunnen leveren, is de laatste decennia 
steeds groter geworden. Dit uit zich onder andere in de 
publicatie van CITO resultaten in Nederland en het meten 
en publiceren van onderwijsprestaties per school in de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Ook scholen die 
onderwijs verzorgen aan ernstig slechthorende en dove 
kinderen ervaren deze druk. Uiteraard zijn de schoolse 
vaardigheden ook voor deze kinderen van groot belang. 

Verbetering van de lees- en rekenprestaties van dove kin-
deren is zeker gewenst als we er uiteindelijk voor willen 
zorgen dat meer doven hoger opgeleid worden en betaald 
werk vinden in onze samenleving. Echter, grote nadruk 
op schoolse vaardigheden kan gemakkelijk leiden tot een 
vermindering van de aandacht voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen. Als gevolg van de toegenomen 
frequentie van ernstige gedragsproblemen bij kinderen 
en jongeren in veel westerse samenlevingen is geleidelijk 
consensus ontstaan dat scholen meer moeten doen dan 
instructie in schoolse vakken verzorgen. Aandacht voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke taak 
van ons onderwijs. Deze aandacht kan niet alleen bijdra-
gen aan de vermindering van gedragsproblemen, maar kan 
ook positief uitwerken op het schoolse leren, omdat wel-
bevinden van leerlingen een essentiële conditie is voor het 
leveren van leerprestaties (Greenberg e.a., 2003). Omdat 
juist dove kinderen veel risico lopen op de ontwikkeling 
van psychische problemen, zouden dovenscholen intensief 
en systematisch aandacht moeten besteden aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. In hun leer-
plannen moet een goede balans gevonden worden tussen 
tijd voor schoolse vakken, waaronder communicatie, taal-
beheersing en geletterdheid en tijd voor de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden. Scholen voor dove kinderen zijn 
gebaat bij de implementatie van effectieve preventiepro-
gramma’s ter voorkoming van psychische problemen, bij 
invoering van structureel en systematisch onderzoek naar 
de sociale en emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling 
van geestelijke gezondheid en, wanneer dat noodzakelijk is, 
bij de toepassing van specifieke behandelprogramma’s voor 
dove kinderen met psychische problemen.

artikelen
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effectieve preventie van psychische 
problemen bij dove kinderen
Op het gebied van preventie heeft zich in het Nederlandse 
onderwijs aan dove kinderen een aantal positieve ontwik-
kelingen voorgedaan. Zo zijn er verschillende websites 
voor dove kinderen, jongeren en hun ouders en leerkrach-
ten tot stand gekomen die gericht zijn op het bevorderen 
van de kennis over vriendschappen, relaties, seksualiteit en 
seksueel gedrag (bv. www.weetal.nl). Er is aandacht geko-
men voor het gebruik en misbruik van alcohol en drugs 
door doven (www.alcoholendrugsinbeeld.nl). Ook is de 
leerlijn seksualiteit en relaties ontwikkeld en op scholen 
geïntroduceerd. Herintroductie op dovenscholen van de 
Nederlandse versie van het PAD programma kan verder 
bijdragen aan de totstandkoming van een redelijk samen-
hangend leerplan ten behoeve van de bevordering van 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove kinderen. 
Positieve ontwikkelingen als deze vormen op zichzelf  
echter geen garantie dat ze ook leiden tot de preventie van 
psychische problemen bij dove kinderen. De effectiviteit 
van programma’s die zich direct dan wel indirect richten 
op de preventie van gedragsproblemen bij kinderen is vaak 
beperkt, vooral vanwege een fragmentarisch karakter en 
een gebrek aan coördinatie op dit gebeid in de scholen 
(Greenberg e.a., 2003).

herintroductie van het Pad 

Programma is nodig

Uit een onderzoek naar 34 programma’s gericht op de 
preventie van psychische problemen bij schoolkinderen 
valt af te leiden dat succesvolle preventieve interventies 
al vroeg moeten starten, bij voorkeur op de kleuter-
school en dat programma’s een aantal jaren moeten door-
lopen (Greenberg, Domitrovich & Bumbarger, 2001). 
Preventieprogramma’s moeten niet zozeer gericht zijn 
op het probleemgedrag zelf, maar moeten proberen te 
bewerkstelligen dat risicofactoren tot minder nadelige 
effecten leiden en dat beschermende factoren gestimuleerd 
worden. Preventieprogramma’s, die zich richten op het 
kind en op de omgeving van het kind thuis en op school, 
zijn effectiever dan programma’s die alleen op het gedrag 
van het kind gericht zijn. Wetenschappelijk onderbouwde 
interventieprogramma’s, gericht op de preventie van  
psychische problemen bij kinderen beslaan meerdere jaren, 
veronderstellen een hechte samenwerking tussen school 
en gezin en combineren verschillende deelprogramma’s 
en strategieën. Deze deelprogramma’s en strategieën wor-
den verweven met de lessen in de schoolse vakken. Het 
opzetten en uitvoeren van effectieve preventieprogram-
ma’s vormt voor scholen voor dove kinderen een grote 

uitdaging. De introductie van tweetalig dovenonderwijs in 
Nederland heeft geleid tot intensieve samenwerking tussen 
alle scholen voor dove kinderen om leerplannen te ont-
wikkelen voor de Nederlandse Gebarentaal, het gesproken 
Nederlands en Dovencultuur: Sprong Vooruit. Vergelijkbare 
sprongen vooruit zijn nodig als het gaat om het onderwijs 
in lezen en schrijven, maar ook als het gaat om het tot 
stand brengen van een effectief leerplan ter bevordering 
van een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling.

tijd voor preventie
Op welke wijze kunnen we erin slagen genoeg tijd te 
vinden voor de taak om de sociale en emotionele ontwik-
keling van dove kinderen systematisch te bevorderen zon-
der nadelige effecten voor hun schoolse leren? Minstens 
drie mogelijkheden dienen zich aan.

Op de eerste plaats kan overwogen worden de onderwijs-
tijd te vergroten. Een manier om dit te bereiken is door 
scholen voor slechthorende en dove kinderen te verande-
ren in zogeheten brede scholen. Anders gezegd, de school-
dag voor slechthorende en dove kinderen wordt zowel in 
het primair als secundair onderwijs verlengd om daarmee 
tijd vrij te maken voor een buitenschools programma met 
systematische activiteiten gericht op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling: sport en spel, training van sociale vaardig-
heden, leren vrije tijd te besteden, ervaringen opdoen met 
onderlinge contacten en contacten met dove volwassenen. 
Deze verlenging van de onderwijstijd kan overigens ook 
bereikt worden door vergelijkbare activiteiten gedurende 
weekenden en vakanties te organiseren. Langdurige mul-
tidisciplinaire programma’s, gericht op de behandeling 
van psychische problemen bij slechthorende en dove 
kinderen kunnen in Nederland uitgevoerd worden door 
bijvoorbeeld zorginstellingen, gefinancierd met middelen 
uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
De prevalentie van psychische problemen onder ernstig 
slechthorende en dove kinderen en jongeren rechtvaardigt 
echter ook intensieve naschoolse programma’s, gericht op 
de preventie van deze problemen, uitgevoerd door dezelfde 
instellingen die zich met behandeling bezig houden en 
eveneens bekostigd vanuit de AWBZ. Deze preventieve 
programma’s zouden niet alleen gericht moeten zijn op 
slechthorende en dove kinderen in het speciaal onderwijs, 
maar ook op slechthorende en dove kinderen die indivi-
dueel dan wel groepsgewijs in het regulier onderwijs zijn 
geplaatst. Deze preventieprogramma’s zouden aangevuld 

het vergroten van de onderwijstijd is een 

overweging
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moeten worden met programma’s die ouders ondersteunen 
in de opvoeding van hun dove kind, niet alleen tijdens de 
baby- peuter- en kleutertijd, maar gedurende alle cruciale 
fases in de ontwikkeling van dove kinderen en jongeren.
Een tweede manier om tijd vrij te maken voor bevorde-
ring van de sociaal-emotionele ontwikkeling is de effi-
ciency en effectiviteit van het onderwijs aan dove kinderen 
te verhogen. Dit kan door toepassing van de resultaten van 
meer dan 30 jaar onderzoek naar de kwaliteit van onder-
wijs en instructie. Dit onderzoek is in 2003 door Robbert 
Marzano in zijn inmiddels ook in het Nederlands vertaalde 
en door Bazalt uitgegeven boek ‘Wat werkt op school’. 
Het werk van Marzano vormt een uitstekende brug tus-
sen onderzoek en onderwijspraktijk. Wetenschappelijk 
onderzoek naar de effectiviteit van instructie en onderwijs 
is door hem vertaald in een beperkt aantal specifieke acties 
op het niveau van de school, de klassenleerkracht en het 
kind. Dit actieprogramma gaat gepaard met een instrument 
om de effectiviteit van een school en het daar gegeven 
onderwijs in kaart te brengen, om verbeteracties te imple-
menteren en om deze te volgen.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om in het leerplan en in 
de leerinhouden te komen tot een beperkt aantal duidelij-
ke prioriteiten. Dit werd onlangs naar voren gebracht werd 
door Fons van Wieringen, de voorzitter van de Nationale 
Onderwijsraad. Naar zijn mening moet de inhoud van 
het leerplan beperkt worden tot de kernaspecten van het 
schoolse leren, aspecten die absoluut noodzakelijk zijn 
voor vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en voor sociaal 
functioneren (Van Wieringen, 2007). Dit moet zorgen voor 
een in de termen van Marzano “hanteerbaar en realiseer-
baar leerplan in de beschikbare onderwijstijd”. Tot slot is 
het gewenst om dove kinderen en jongeren systematisch 
te instrueren in manieren om zelfstandig informatie uit 
verschillende bronnen te kunnen verzamelen. Dit houdt 
niet alleen in dat alles op alles gezet moet worden om de 
lees- en schrijfvaardigheden van dove leerlingen te verbe-
teren, maar het betekent ook instructie in het gebruik van 
effectieve zoekstrategieën voor informatie op het internet 
en in andere informatiebronnen.
Een derde manier om tijd te winnen ter faveure van de 
bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het 
vergroten van de effectiviteit van de instructie door deze 
beter aan te passen aan de talige en de cognitieve kenmer-
ken van ernstig slechthorende en dove leerlingen. Niemand 

zal betwisten dat vloeiende interactie tussen leerkrachten 
en leerlingen en tussen leerlingen onderling een hoeksteen 
van het onderwijs vormen, al is het zeker zo dat vloeiende 
interactie op zichzelf niet altijd een effectieve informatie-
overdracht garandeert. Vloeiende interactie in schoolklas-
sen met dove kinderen komt niet vanzelf tot stand. De 
vaardigheid in de gebarentaal en in de gesproken taal van 
dove kinderen en jongeren in tweetalige scholen vari-
eert aanmerkelijk. Dit stelt hoge eisen aan de vaardigheid 
van leerkrachten in de omgangs- en in de instructietaal. 
Leerkrachten moeten dusdanig vloeiend in de gesproken 
en in de gebarentaal zijn dat ze deze talen kunnen begrij-
pen en gebruiken in de dagelijkse sociale communicatie, 
maar ook in de cognitief veel meer vereisende instructiesi-
tuaties. Daarnaast moeten leerkrachten kindvarianten van 
beide talen kunnen begrijpen; bovendien moeten ze in 
staat zijn hun eigen taalaanbod aan te passen aan de sterk 
wisselende taalvaardigheid van dove leerlingen. Dit vormt 
een enorme uitdaging, zeker voor degenen die horend 
zijn en voor wie gebarentaal een vreemde taal is. Gezien 
het feit dat in veel landen tweetalig onderwijs aan dove 
kinderen en jongeren een grote vlucht heeft genomen, is 
het opmerkelijk te moeten constateren dat er vrijwel geen 
onderzoek bekend is naar de vaardigheid van leerkrachten 
in gebarentaal en naar de kwaliteit van interacties in deze 
taal in klassen met dove leerlingen.
In 2006 is aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het 
kader van het Twinschoolproject een onderzoek gestart 
naar aspecten van de kwaliteit van instructie in het onder-
wijs aan dove kinderen. Een van de deelonderzoeken is het 
afgelopen studiejaar gericht geweest op het oordeel van 
dove kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs 
over hun participatie in de klas en over de communicatie-
vaardigheden van hun leerkrachten en medeleerlingen 
(Van Sleen, 2007). Verschillende vragenlijsten, waaronder 
de Nederlandse versie van de Classroom Participation 
Questionnaire en de Zelfevaluatie Basisonderwijs, zijn 
voorgelegd aan 52 dove kinderen die in leeftijd varieer-
den tussen 9 en 11 jaar oud. 44 van deze kinderen volgen 
onderwijs in 4 scholen voor slechthorende of dove kinde-
ren, terwijl 8 kinderen in enige vorm van regulier basis-
onderwijs geplaatst zijn. Met een deel van de betrokken 
kinderen werden ook interviews gehouden. Analyse van de 
resultaten uit de vragenlijsten wijst erop dat de bevraagde 
dove kinderen vaak problemen ondervinden bij het begrij-
pen van de taal van hun leerkrachten en medeleerlingen 
en dat de participatie in de lessen daaronder lijdt. Dit geldt 
zowel voor de dove kinderen in het speciaal onderwijs als 
voor de dove kinderen op reguliere scholen.

Uiteraard is veel meer onderzoek nodig om stellige uitspra-
ken te kunnen doen. Bovendien is interactie met leerlingen 
slechts één aspect van instructie. Toch lijken er voldoende 
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redenen om leerkrachten veel intensiever te trainen in 
gebarentaalvaardigheid, in het verstaan van de spraak van 
dove kinderen en in effectieve klasseninteractie. In deze 
trainingen zou ook aandacht gegeven moeten worden aan 
de toepassing van specifieke didactische technieken, zoals 
‘scaffolding’ (de steun die de leerkracht geeft aan de leerling 
bij taken die de leeling zonder hulp nog niet kan voltooien), 
geleid leren en gemeenschappelijk problemen oplossen. 
Deze trainingen zullen zeker bijdragen aan de vergroting 
van de effectiviteit van het onderwijs aan dove kinderen in 
verschillende onderwijssettingen. Ook hierdoor komt tijd 
vrij om te spenderen aan sociaal-emotionele vorming.

Besluit
De conclusie van Welvaart dat dove kinderen vanwege een 
vergelijkbare leeraanleg identieke schoolprestaties zouden 
moeten bereiken als hun goedhorende leeftijdsgenoten 
is te absoluut. Dove kinderen verschillen in een aantal 
opzichten essentieel van horende leeftijdsgenoten. Zo 
worden zij in hun sociaal-emotionele ontwikkeling in veel 
ernstigere mate bedreigd. Deze bedreiging kan een beletsel 
vormen voor het schoolse presteren. Als we deze bedrei-

ging zoveel mogelijk willen wegnemen, als we het ontstaan 
van psychische problemen willen voorkomen, als we het 
schoolse leren nog verder willen bevorderen, dan moeten 
scholen in nauwe samenwerking met zorginstellingen een 
samenhangend en veelomvattend programma realiseren, 
gericht op de preventie, de signalering en de behandeling 
van psychische problemen bij slechthorende en dove kin-
deren. Als deze scholen hierin slagen, dan vormen ze daad-
werkelijk een beschermende factor voor de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van slechthorende en dove kinderen.

Over de auteur
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lcti

De Landelijke 
Commissie Toezicht 
Indicatiestelling (LCTI) 

is in 2003 door de minister van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschap (OCW) ingesteld 
om toezicht te houden op de indicatiestel-
ling en de minister hierover te adviseren. Per 
1 januari 2008 zal het toezicht op de indi-
catiestelling overgenomen worden door de 
Inspectie van het Onderwijs.
Vanaf 1 januari 2008 zal de Centrale 
Financiën Instellingen (CFI) het CvI-
Net beheren en zal de Inspectie van het 
Onderwijs de gegevens van CvI-Net 
gebruiken voor het toezicht op de indica-
tiestelling. CVI-Net is de internetapplicatie 
waarin de CvI’s indicatieaanvragen in een 
digitaal protocol invoeren.
Vanaf 1 januari 2008 kunnen vragen 
rondom het toezicht op de indicatiestelling 
gesteld worden aan de Inspectie van het 
Onderwijs en vragen omtrent CvI-Net aan 
de Centrale Financiën Instellingen (CFI).
De LCTI blijft wel onderzoek doen naar de 
optimalisering van het proces van indicatie-
stelling en de indicatiecriteria.

Op 22 november 2007 vond de offi ciële ope-
ning plaats van de nieuwe Associate degree 
(Ad) opleiding Schrijftolk bij Hogeschool 
Utrecht. Vanaf september 2007 biedt 
Hogeschool Utrecht deze opleiding aan. De 
opleiding leidt studenten in twee jaar op tot 
schrijftolk en is onderdeel van de 
vierjarige bacheloropleiding Tolk 
Nederlandse Gebarentaal. Na het 
behalen van de Associate degree 
kan de schrijftolk de arbeidsmarkt 
op of twee jaar doorstuderen 
voor het bachelordiploma.
Er is steeds meer vraag naar 
gecertifi ceerde schrijftolken, die de com-
municatieschakel vormen tussen (plots- en 
laat)dove en slechthorende mensen en hun 
horende omgeving. Op een speciaal toet-

senbord, het Veyboard, typt de schrijftolk 
het gesproken Nederlands in. Het Veyboard 
bestaat uit lettergrepen, waardoor het moge-
lijk is om op spreeksnelheid te typen. De 
dove/slechthorende leest de tekst mee op een 
beamerscherm of laptop. Vrijwel alle doven 

en slechthorenden in Nederland 
gebruiken in hun dagelijks leven 
een tolk Nederlandse Gebarentaal 
of een schrijftolk.

Voor meer informatie: de heer 
R. van Dijk, directeur Instituut 
Gebaren, Taal en Dovenstudies. 

(030) 254 7373 of info@ngt.hu.nl of kijk op 
www.hu.nl/ADschrijftolk.
Algemene informatie over de associate degree 
staat op www.minocenw.nl/ho/413

associate degree bij de opleiding schrijftolk

�0 decemBeR �007 kaiRo 

congRes: naaR een BeRoePs-

oPleiding met autisme
Congres van het Landelijk Netwerk 
Autisme over integrale samenwerking van 
zorg en onderwijs voor jongeren met ASS.
Plaats: De Reehorst, Ede
Informatie: www.lna.nl

11 januaRi �008 mini-sYmPosium 

oVeR tinnitus
Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk 
voor NTP-leden, medewerkers van het 
Audiologisch Centrum, KNO-artsen en 
andere professionals die zich met tinnitus-
zorg bezighouden.
Organisatie: Het Nederlands Tinnitus 
Platform (NTP)
Plaats: LUMC te Leiden.
Informatie: www.tinnitusplatform.nl

�1 januaRi �008 collectief-

inclusief �008
Ruim 1000 mensen namen in 2007 deel 
aan het Congres Collectief Inclusief. Het 
‘collectief ’ van Opleidingen Speciaal 
Onderwijs (OSO’s) en LBib komt met het 
vervolg: het Inclusiefestival.
Plaats: Reehorst te Ede.
Informatie: Kennisnet Leerlingzorg

�9 januaRi �008 confeRentie 

‘VRoeg geleeRd met autisme!’
Professor Rutger Jan van der Gaag en 
GZ-kinderpsycholoog Noëlle Pameijer 
spreken over autisme en geven praktische 
tips over handelingsgericht werken met 
leerlingen met autisme.
Plaats: Jaarbeurs te Utrecht
Informatie: Landelijk Netwerk Autisme

7 maaRt �008 confeRentie 

inclusief oudeRs
Samenwerken met ouders in de zorg rond 
hun jonge risicokind! Een initiatief van 
Fontys, Windesheim en het Seminarium 
voor Orthopedagogiek
Plaats: KNVB hotel te Zeist.
Informatie: http://svo.feo.hvu.nl 
(conferentiekalender)

agenda

gesignaleerd

oog voor het dove kind

‘Oog voor het dove kind’ is een uitgave 
van de FODOK en bevat informatie van 
ouders voor ouders van dove en ernstig 
slechthorende baby’s, peuters en kleuters 
– met of zonder CI. Het boekje is bedoeld 
voor ouders van een dove baby, peuter of 
kleuter.
Het bevat praktische tips en wenken voor 
wat je thuis kunt doen en een beperkte 
hoeveelheid theoretische achtergrondinfor-
matie. Het is een geheel herziene en geac-
tualiseerde versie; de vroegere uitgave Doof 
en dan... is hierin opgenomen.
FODOK, Oog voor het dove kind
ISBN 978-90-70662-49-3,
Prijs N 5,50. Voor ouders via de 
Gezinsbegeleiding gratis.
Meer informatie, bestellen en downloaden 
kan via de website van de FODOK.



Pennenvrucht
Zoals u nu doet, zo waag ik me bij tijd en 
wijle ook aan wat leesvoer. Met een hang 
naar kennis en met een hang naar genot. 
Met mate. Ik bedoel, ik lees niet écht veel. 
En dan nog, vooral met diagonale, snel 
rapporterende oogbewegingen. En altijd 
is het te weinig, dat lezen. Nooit is het 
genoeg. Bij mij.

En toch (of dus) slaag ik er vrij makkelijk 
in me al lezende te laten verrassen. Zoals 
kortelings. Een landelijk dagblad berichtte 
van een man die leerlingen, van heel 
jong tot zelfs puberleeftijd, tot verbeterd 
schrijven kan brengen. U weet er van…? 
Mooi, dan gaan we door.

Past deze man in het willekeurige rijtje 
van Herman Hollerith, Bryan Donkin, 
Ezra Warner, Louis Braille of andere 
ontdekkers? Zoekers die hun tocht naar 
een onbekende horizon tot levensopdracht 
promoveerden. Coryfeeën die de 
wereld een ander aanzicht gaven. Wier 
bevlogenheid tot ongekend resultaat 
leidde. Verdient die man een –voorlopig 
bescheiden- plekje in de eregalerij van 
nieuwlichters? Als hetgeen de krant 
vermeldt daadwerkelijk klopt, dan neig 
ik vooralsnog naar toelating tot de 
wachtkamer van erkende uitvinders.

Deze man, Ad Bok, ontwikkelde een 
systeem dat het schrijven –via een 
computerprogramma- niet alleen verbetert, 
maar het zelfs voor jonge mensen 
aanlokkelijk maakt. Denk daarbij aan een 
brief, een samenvatting, een stelopdracht. 
Kom er maar eens om, in deze 
eenentwintigste eeuw. In het multimediale 
tijdperk met kattenbellen in jachtige msn-
taal als jeugdcultuur! Kwellingen zijn het 
voor taalachterblijvers. Ik raakte plots 
–in werktijd- in een verhoogde staat van 
arbeidsvreugde. Immers…

Botsen wij niet dagelijks tegen een 
oerdegelijk opgemetselde muur van 
onmacht en weerzin tegen het schrijven? 
Het ís toch zo dat we onafgebroken 
en amechtig zoeken naar een heldere 
strategische aanpak –anders dan die 
taalmethodes ons voorschrijven- om naast 
het lézen ook het schrijven adequaat aan 
te pakken? Gloort hier dan licht aan de 
einder?

We kunnen hem op zijn minst een keertje 
bellen. Al kost dat wat leestijd.

willem geuRts

column
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Van HorenZeggen@audcom.nl

Op 20 november promoveerde in Nijmegen 
Godelieve Damen op haar proefschrift 
“Cochleair Implantation and Quality of Life 
Assessment”.
Er is de afgelopen jaren al veel onderzoek ver-
richt naar gehoor gerelateerde uitkomsten bij 
CI patiënten, zoals bijvoorbeeld taalperceptie 
of spraakproductie. Gehoor is van essentieel 
belang voor de communicatie. De effecten 
van een CI op de verschillende aspecten van 
het leven -de kwaliteit van leven- zijn in veel 
mindere mate onderzocht.
Godelieve Damen onderzocht de kwaliteit 
van leven in verschillende groepen patiënten 
met een cochleair implantaat. Hierin komt 
naar voren dat kinderen met een cochleair 
implantaat goed functioneren in het reguliere 
onderwijs. Ook biedt cochleaire implantatie 
voordelen bij kinderen met een ontwik-
kelingsachterstand of personen met een 
visuele beperking (Usher Syndroom type I). 
De uitkomsten op lange termijn bij volwas-
senen met een cochleair implantaat zijn even-
eens bemoedigend.
Godelieve Damen studeerde Geneeskunde in 
Leuven (België) en Utrecht. Haar onderzoek 

is verricht op de afdeling Keel-, Neus- en 
Oorheelkunde van het UMC St Radboud. 
In maart 2006 begon ze daar aan haar oplei-
ding tot KNO-arts.
G.W.J.A. Damen, Cochleair Implantation and 
Quality of Life Assessment.
Thesis Raboud Universiteit, Nijmegen
ISBN 978 90 9022154 0

De ‘taak’ wijzer is een klein handig 
boekje dat als doel heeft om taken 
die een jong kind met ASS achter-
eenvolgens moet doen te visualise-
ren. Tevens kan het boekje gebruikt 
worden om de aanpak van een taak 

in deelhandelingen visueel te maken 
voor het kind. Naast bestaande systemen zoals bijvoorbeeld 
een dagplanner of dagritmekaarten is dit boekje een aanvul-

ling omdat het fl exibel op elke plaats inzetbaar is en makkelijk mee te nemen.
In de plakstrip kan een picto of foto gestoken kan worden. Daarnaast is het mogelijk om op de 
linkerpagina de WIE, WAAR en/of HOE te visualiseren als dit voor het kind nodig is.
Bij gebrek aan een picto of foto kan met de meegeleverde (waterafwasbare)stift getekend wor-
den. Bij sommige kinderen past een stappenplan in tekeningen. Ook dan kan de ‘taak wijzer’ 
goed gebruikt worden.
De ‘taak’ wijzer bestaat uit: een set met 2 boekjes (blauwe boekje is geschikt voor een serie van 
7 (deel)taken en een witte voor een serie van 15) en een (waterafwasbare)stift.
De ‘taak’wijzer is verkrijgbaar bij Graviant en kost 15 euro. www.graviant.nl

Proefschrift over cochleaire implantatie en kwaliteit van leven

taak wijzer

in deelhandelingen visueel te maken 
voor het kind. Naast bestaande systemen zoals bijvoorbeeld 
een dagplanner of dagritmekaarten is dit boekje een aanvul-

taak wijzer



tijdscHriften
american annals of the deaf, 1��, �, zomer �007
Manfred Hintermair (Universiteit van Heidelberg) is de 
auteur van “Prevalence of Socioemotional Problems in 
Deaf and Hard-of-hearing Children in Germany”. Hij 
heeft met behulp van de Duitse versie van de Strengths 
and Diffi culties Questionnaire (SDQ) het voorkomen 
van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove en 
slechthorende kinderen in Duitsland onderzocht. De SDQ versie 
voor ouders is ingevuld door 213 moeder en 213 vaders. In het arti-
kel wordt informatie gegeven over de factorstructuur en de betrouw-
baarheid van het instrument. De prevalentie van problemen blijkt bij 
deze kinderen net als bijvoorbeeld in Nederland (promotieonderzoek 
Theo van Eldik) twee tot drie keer hoger te liggen dan bij goedho-
rende leeftijdsgenoten.

ear and Hearing, �8, 6, december �007
Dit nummer is geheel gewijd aan onze huidige kennis 
op het gebied van de problemen van kinderen met lichte 
tot matige gehoorverliezen. Het themanummer bevat 
bijdragen over methodologische aspecten van onderzoek 

bij slechthorende kinderen (Tomblin en Hebbeler), over de psycho-
sociale ontwikkeling van slechthorende kinderen (Moeller), over de 
taalvaardigheid en geletterdheid van slechthorende kinderen (Moeller, 
Tomblin, Yoshinaga-Itano, McDonald Connor en Jerger), over spraakper-
ceptie en –productie bij slechthorende kinderen (Eisenberg), over taal-
verwerking bij slechthorende kinderen (Jerger). Deze serie artikelen 

wordt beëindigd met een bijdrage over de implicaties van alle voor-
afgaande onderzoeken voor toekomstig ontwikkelingsonderzoek bij 
slechthorende kinderen (Eisenberg en collega’s). Van harte aanbevolen!

journal of speech, language, and Hearing Research, �0, 
oktober �007
‘Language Development and Mild-to-moderate Hearing Loss: Does 
Language Normalize with Age?’ is de titel van het artikel van Helène 
Delage en Laurice Tuller (Universiteit Tours, Frankrijk). De auteurs heb-
ben de taalvaardigheid van 19 Franse adolescenten, in leeftijd varië-
rend van 11 tot 15 jaar en met een licht tot matig perceptief gehoor-
verlies, geëvalueerd. Ze hebben daarbij zowel mondeling taalgebruik 
als schriftelijk taalgebruik onderzocht. De resultaten zijn vergeleken 
met de taalvaardigheid van adolescenten zonder taalproblemen en 
adolescenten met specifi eke taalstoornissen. Bij de slechthorende ado-
lescenten werden met name problemen gevonden op het gebied van 
fonologie en grammatica. Meer dan de helft van de onderzoeksgroep 
liet deze problemen zien. De taalachterstanden en de foutenpatro-
nen die werden vastgesteld bleken identiek aan die van adolescenten 
met specifi eke taalstoornissen. De taalvaardigheid 
bleek signifi cant samen te hangen met de mate van 
het gehoorverlies. De auteurs concluderen dat, in 
tegenstelling tot wat vaak gedacht, de taalproblemen 
van slechthorende mensen niet overgaan tijdens de 
adolescentie.

didaktief nummer 8, oktober 2007 bevat een special: 
‘Lezen’. Förrer en Huijbregts schrijven hierin dat ook 
impliciete aandacht voor woordenschat gedurende 
de hele schooldag nodig is naast expliciete, directe 
instructie. Woordenschatontwikkeling is nooit vol-
tooid maar wordt levenslang uitgebreid, het fun-

dament wordt op de basisschool gelegd. (En daarvóór. CC) Vroeg 
beginnen met begrijpend luisteren om problemen met begrijpend 
lezen te voorkomen; daarvoor pleiten Loman en Wouters. Begrijpend 
luisteren en begrijpend lezen hebben gemeenschappelijk: betekenis 
geven aan een tekst door deze te verbinden met al aanwezige ken-
nis. Civat betoogt dat vooral vaardigheden, attitude en betrokkenheid 
van leerkrachten én schoolleiding belangrijk zijn bij taal- en leeson-
derwijsmethode en bij vernieuwing ervan. Visser bespreekt EL2, een 
methode om effectiever een leesmethode te gebruiken, met aandacht 
voor letter-klankkoppeling en auditieve vaardigheden en automatise-
ring op letter- en woordniveau. In een SBaO steeg hierdoor binnen 
korte tijd het niveau van technisch lezen. Leerlingen ervaren het niet 
als een gemis dat er minder tijd overblijft voor vrij spelen en creatief 
bezig zijn, aldus de leerkrachten die geciteerd worden in het artikel. 
Vernooy gaat in op leesstrategieën die door leerlingen noch door leer-
krachten vanzelf worden gebruikt om het begrijpend lezen te verbe-
teren. Het adequaat kunnen toepassen van leesstrategieën bij steeds 
moeilijker teksten blijkt een langdurig en complex proces dat tot in 
de universiteit aandacht verdient. Om de leescrisis te bestrijden is een 

leescoach nodig, zo betogen Ahlers en van Gilst. Een leescoach is een 
ervaren leerkracht die veel weet over lezen en veel ervaring heeft met 
leesonderwijs, vooral aan die leerlingen die moeite hebben met lezen.

In het tijdschrift voor orthopedagogiek, van 
september 2007 schrijven Nelissen, Boswinkel en De 
Goeij het tweede artikel over realistisch reken-wis-
kundeonderwijs. Ook in het SBaO blijken het de 
aansprekende, betekenisvolle problemen te zijn die 
kinderen uitnodigen tot het doen van eigen, infor-
mele wiskundige vondsten. Met hints en relevante 
informatie, ruimte voor een eigen aanpak die dicht 

bij de leerling zelf ligt, kan de leerkracht ook bij zwakke rekenaars 
aansluiten bij de eigen aanpak van de leerling.
In Bosk magazine nr.4 2007 schrijven Kemps, Siebes en Jongmans 
over onderzoek naar verschillen in maatschappelijke participatie van 
kinderen met een beperking. Al tijdens de voorschoolse leeftijd ont-
staan er verschillen in participatie tussen kinderen met en zonder een 
lichamelijke beperking die niet alleen door de ernst van de beperking 
verklaard worden. De mentale en fysieke gezondheid van ouders, de 
omvang van een sociaal vangnet en het tempe-
rament van het kind blijken de mate van maat-
schappelijke participatie van het kind evenzeer 
te beïnvloeden. Daarnaast is participatie afhan-
kelijk van de individuele keuzes die kinderen en 
hun ouders maken.
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verklaard worden. De mentale en fysieke gezondheid van ouders, de 
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de hele schooldag nodig is naast expliciete, directe 
instructie. Woordenschatontwikkeling is nooit vol-
tooid maar wordt levenslang uitgebreid, het fun-

In het 
september 2007 schrijven 

kundeonderwijs. Ook in het SBaO blijken het de 
aansprekende, betekenisvolle problemen te zijn die 
kinderen uitnodigen tot het doen van eigen, infor-
mele wiskundige vondsten. Met hints en relevante 
informatie, ruimte voor een eigen aanpak die dicht 
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op het gebied van de problemen van kinderen met lichte 
tot matige gehoorverliezen. Het themanummer bevat 
bijdragen over methodologische aspecten van onderzoek 

bij slechthorende kinderen 



De FENAC is klaar voor het komende jaar. 
Het werkplan voor 2008 is goedgekeurd. Het 
wordt opnieuw een jaar waarin veel energie 
zal worden gevraagd van leden, bestuur en 
bureau. Als het aan VWS ligt zal dit het laatste 
jaar voor de Audiologische centra zijn waarin 
men ‘begrotingsgefinancierd’ wordt. Hoe de 
nieuwe bekostiging er uit zal zien is nog steeds 
ongewis. Óf de Audiologische centra zullen 
volledig in een marktsysteem worden geplaatst, 
óf men zal in een geleidelijk proces van 
‘maatstafconcurrentie’ in een aantal jaren naar 
een volledig vrije markt worden geleid. Beide 
scenario’s moeten nog op de voor- en nadelen 
worden bestudeerd. 

Binnen de FENAC heeft een commissie zich 
gebogen over de structuur van de FENAC. De 
adviezen tot wijziging op diverse onderdelen 
worden momenteel doorgevoerd. Zo is er een 
extra lid toegevoegd aan het bestuur.  Dhr. J. 
Taalman (Pento) is door de leden benoemd 
als bestuurslid van de FENAC. De relatie tus-
sen leden, bestuur en bureau is explicieter 
omschreven. In dit kader is opnieuw kritisch 
gekeken naar de statuten van de FENAC. 
Deze zijn in een moderner jasje gestoken. 
In de nieuwe statuten is er geen sprake meer 
van een Raad van Advies. Adviezen zullen 
noodzakelijk blijven. In dergelijke gevallen zal 
echter ad hoc gezocht worden naar externe 
adviseurs. Het bestuur zal op gepaste wijze de 
Raad van Advies bedanken voor haar bijdrage 
aan de FENAC de afgelopen jaren.

2008 is ook het jaar waarin de FENAC in 
de ledenvergadering de actieve bijdrage van 
een aantal prominente leden zal gaan missen. 
Een woord van dank voor de inzet van de 
heren Brienesse, Kraft en Linschoten is op zijn 
plaats!  In een kleine brancheorganisatie zoals 
de FENAC is het credo continue “handen uit 
de mouwen”. De drie heren hebben allen hun 
steentje op meerdere dossiers bijgedragen en 
zullen dit naar verwachting (en naar we hopen) 
ook blijven doen, maar dan buiten de formele 
dynamiek van FENAC ledenvergaderingen. 

We wensen alle lezers van VHZ prettige 
Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa,  
belangenbehartiger namens personen en instellingen 
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, A.J.M. Groot Zwaaftink. 
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.
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Van het bestuur
Eind november 2007 is de parlemen-
taire onderzoekscommissie Onderwijs-
vernieuwingen gestart met het horen van 
zo’n 70 bewindslieden, beleidsambtenaren, 
leraren en leerlingen. Het gaat hier over ver-
nieuwingen die terug te voeren zijn tot de 
vorige eeuw. De vraag is natuurlijk of het 
speciaal onderwijs moet wachten tot 2025 
alvorens de turbulentie aan vernieuwingen in 
déze eeuw tegen het licht gehouden wordt. Is 
de leerling, het kind er echt beter van gewor-
den? In sommige regio’s wordt al flink inge-
speeld op het toekomstige zorgplichtbeginsel 
van de besturen. Ouders krijgen dan te horen 
dat een rechtstreekse gang naar het speci-
aal onderwijs niet meer aan de orde is….. 
Proactief zijn wordt heel vaak erg gewaar-
deerd, maar of deze keuze daaronder valt?

Van een heel andere orde is de vraag of de 
sector staat te wachten op een kenniscentrum 
Taalspraak: een medium waarbij de professio-
nal en de cliënt in contact gebracht worden 
met mogelijke antwoorden op de gestelde 
vragen binnen het spectrum Taal / Spraak. 
Het initiatief om tot een dergelijk kenniscen-
trum te komen lag een aantal jaren geleden 
bij het zorginstituut St. Marie. Met een aantal 
andere instellingen is deze vraag terechtge-
komen op het bordje van de branchepartners 
(FENAC, NVLF, SIAC en natuurlijk Siméa). 
Het afgelopen jaar en ook een deel van 2006 
is gebruikt om de mogelijkheden te verken-
nen en de vraag om te zetten in een moge-
lijke realiteit. Hoe ziet zo’n (virtueel) kennis-
centrum er dan uit en wat kunnen de profes-
sional en de cliënt ervan verwachten? Deze 
concretisering maakt het nogal abstracte idee 
van een kenniscentrum veel meer transpa-
rant. De stuurgroep die dit initiatief kritisch 
begeleidt, acht de succeskansen inmiddels 
voldoende groot om daar verder sectorbreed 
aan te werken. De beslissing ligt nu bij de 
verschillende besturen van de betrokkenen in 
de branche om het benodigde startkapitaal op 
tafel te leggen. Volgens mij een belangwek-
kende stap naar meer expertisedeling.
Uiteraard wens ik alle lezers van Van Horen 
Zeggen namens Siméa een sprankelend en 
passend 2008 toe.

Theo W.J. van Munnen

Van de voorzitter

organisatienieuws
colofon



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 audiologie@amc.uva.nl
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 Universiteit Medisch Centrum Groningen 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 acfinfo@friesland.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  P. Debyelaan 25, P.B. 5800 6202 AZ Maastricht 6229 HX 043-3877593/ 043-3877598 epa2@skno.azm.nl
 Ziekenhuis Maastricht   043-3877594 
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 Heer Bokelweg 143 3032 AD 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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Siméa congres 2008 – 17 & 18 april

de menselijke maat
Locatie: Congreshotel ‘De Werelt’ te Lunteren

In deze complexe maatschappij wordt veel van ons als professional verwacht: inhoudelijke transparantie, 
resultaatgericht werken en het gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methodieken. De menselijke maat 
kan hierbij in het gedrang komen. Omdat juist die menselijke maat in ons vak zo belangrijk is, hebben wij dit 
als thema gekozen voor het jaarlijkse Siméacongres.

U kunt van ons weer twee intensieve dagen vol kennisoverdracht en uitwisseling verwachten, toegespitst op 
een thema dat actueel is voor ons allemaal. Net als andere jaren kunt u een keuze maken uit ruim 40 lezingen. 
Daarnaast bieden wij vier plenaire lezingen voor alle deelnemers. De posterpresentaties kunnen in 2008 de 
gehele dag bezocht worden.

Begin 2008 volgt nadere informatie over het defi nitieve programma. Vanaf dat moment kunt u zich ook 
inschrijven voor het congres. Hiervoor kunt u terecht op www.simea.nl

De Congrescommissie: Nienke Daum, Annet de Klerk, Esther Kolen, Willem Noppers, Veronne Hendriks, 
Gerti Rijpma & Mark Vervuurt

Contactadres: Bureau AudCom • Postbus 222, 3500 AE Utrecht • Tel.: 030 – 276 99 02 
Fax: 030 – 271 28 92 • Email: info@simea.nl



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 omschrijving 
van de inhoud van de brochures.


