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INHOUD

Kinderen in het helet  land hebbend  ‘Zo Hoort Het’t gekozen

als het meestt int  het oogt  springende project vant  de Stichting

Kinderpostzegels. De prijsuitreiking was op 18 april in

Amsterdam. Op diezelfde dag werd hetd boekt  gepresenteerdk

dat overt  hetr projectt  werdt  geschreven.d

In het kadert vanr het Masterplant Dyslexie inventariseerden

Hanneke Wentink (Expertisecentrumk Nederlands, Radboud

Universiteit) en Simone Hoogenboom (KPC Groep) in 2007

het gebruikt vank de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

in cluster 2r  scholen. Met namet voor clusterr 2r  scholen die

hun leesonderwijs aan het verbeterent  zijn, leverde deze

inventarisatie belangwekkende gegevens op.

Elly Bergen, ambulant begeleidert vanr Signis, bracht eent bezoek

aan Zuid-Afrika. Ze greep deze gelegenheid aand  om meer aanr

de weet tet komen over hetr onderwijst aan doven. Zij ontdekte de

grote verschillen in dit landt tussend enkele onderwijsinstellingen.

In deze reportage komen twee tegenstellingen aan de orde.

Veel mensen met eent auditieve beperking zijn vaak moek  van

het werk.t  Dit blijktt uitt onderzoekt vank Miranda Maurix naar

vermoeidheid end burnout klachtent  van slechthorende en dove

medewerkers.
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Een nieuwe voorzitter en een trotse directeur nemen in de rubriek ‘van de besturen’

het woord. De nieuwe voorzitter is Rob Boerman en hij is voorzitter van de Vereniging

Siméa. Deze is er voor u en mij, voor de kennisdeling en ontwikkeling in het

onderwijsveld van cluster 2. Voor de belangenbehartiging van de schoolbesturen en

de scholen is de Stichting Siméa in het leven geroepen. Leden van Siméa kunnen van

Boerman te horen krijgen wat de vernieuwde vereniging hen te bieden zal hebben.

De trotse directeur is Marco Strik die namens de FENAC spreekt. Hij constateert dat

het overleg van vakbroeders en zusters op de audiologische centra groeit. Kennisdeling

en kennisontwikkeling staan daar ook hoog in het vaandel. De nieuwste loot is het

overleg van de psychologen en orthopedagogen.

En binnenkort heeft de redactie van Van Horen Zeggen het jaarlijkse overleg met

beide besturen. Hét onderwerp is natuurlijk hoe het tijdschrift een bijdrage kan

leveren aan de gewenste kennisdeling en ontwikkeling die binnen beide organisaties

plaatsvinden. We hopen dat er door de professionals in het cluster 2 onderwijs en op de

audiologische centra goed gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden die het

tijdschrift biedt om elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen. De redactie

ziet uw bijdrage graag tegemoet!

Uit verschillende bijdrages in dit nummer kunnen we concluderen dat kennis van de

huidige praktijk van belang is om het handelen in de toekomst te verbeteren. Welke

invloed heeft een één- of tweetalig aanbod bij kinderen met een CI? Wat betekent de

kennis daarover voor de praktijk van alle dag? Hierover kunt u lezen in het artikel van

de hand van Wiefferink e.a.

Wentink en Hoogenboom hebben de praktijk van het lezen op een aantal cluster

2 scholen bestudeerd. Met de opgedane kennis formuleren zij adviezen voor

het leesonderwijs, die zij uiteindelijk ook in een specifi catie van het Protocol

leesproblemen en dyslexie hopen te verwerken. Refl ecteren op de praktijk van alledag

blijkt hard nodig, gezien de verbetering die enkele van de bestudeerde scholen bereiken

met meer gestructureerde aandacht voor lezen.

Ook met alle andere bijdragen hoopt de redactie uw kennis te vergroten, zodat u de

cliënt of de leerling nog beter kunt ondersteunen. Uw speciale aandacht vragen wij dit

keer voor het themakatern, waarin uw collega´s aan het woord komen. Zij beschrijven

hoe de menselijke maat in hun dagelijks werk een rol speelt.

Marjan Bruins
hoofdredacteur
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Op 24 juni zal Ellen Ormel aan Faculteit
der Socialer Wetenschappen van de Radboud
Universiteit in Nijmegen haar proefschriftr
‘Visual word recognition in bilingual deaf
children’ verdedigen.’ Promotores. zijn Prof.
dr. Harry. Knoors, prof., dr..  Ludo.  Verhoeven.
Voor veelr  dove kinderen is leren lezen een
grote uitdaging. Gebaren.  spelen daarin een
belangrijke rol. Ellen. Ormel laat zien dat
tweetalige dove kinderen gebaren inzetten
om woorden te lezen. Ze. onderzocht dat
met gebaren die op elkaar lijkenr en gebaren
waarvan de betekenis deels te zien is in de
vorm van het gebaar (iconischer  gebaren).
De horende kinderen maakten tijdens het
lezen gebruik van hun kennis van gesproken
woorden. De.  dove kinderen deden dit bijna
niet. Ook.  kenden de dove kinderen onder-
delen van semantische categorieën (bijvoor-
beeld fruit of insecten)f  minder goedr  dan hun

horende leeftijdgenootjes. De.  kennis bij de
dove kinderen over relatiesr tussen dergelijke
onderdelen hing positiefg samenf  met hun
leesvaardigheid. Belangrijk.  zijn bovendien:
een groot vocabulaire, goede, vingerspelvaar-
digheid en goede rijmvaardigheid.

Ellen Ormel is verbonden aanViataal.
Daar ontwikkeltr en onderzoekt ze op dit
moment onderwijsmateriaal voor kinderenr
die (een tweede) taal leren met ondersteu-
ning vang  gebaren en onderzoekt ze onder-
steunende visuele en auditieve middelen
voor der  thuisomgeving vang mensen die
slechthorend zijn. Ook. is ze betrokken bij
een literatuuronderzoek naar mensenr  met
een meervoudige auditieve en verstande-
lijke beperking. Daarnaast.  is ze als docent
verbonden aan de Radboud Universiteit
Nijmegen.
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Omdat de wereld zo snel verandert, zijn, wij
als opvoeders niet in staat het kind nu al
inhoudelijk volledig voorg  ter  bereiden op de
toekomst. Wij.  kunnen onmogelijk overzien
wat er gaatr  gebeuren van de wieg totg het
graf. Als.  we de hoofden van onze kinderen
“vullen” met” wat we nu weten (natuurlijk
behalve de basisvaardigheden als lezen, spel-,
ling, schrijven,  en rekenen) dreigt het gevaar
van “ontkoppeling” (Luc”  Stevens).

Op hun congres van 16 april jl. maak-.
te het eEGOn  (Expertisecentrum
EGO Nederland) duidelijk, dat,  ze van
Ervaringsgericht Onderwijs geen visie wil-
len maken, omdat, dit te statisch is, maar, eenr

dynamisch onderwijsconcept midden in de
samenleving eng vooral een vertaling vang  het
ecologisch inzicht naar der praktijk: Goed:
doordacht en bijzonder waardevolr  als ver-
trekpunt van handelen. Ook.  geeft eEGOn
mogelijkheden voor inspiratier en werkvor-
men voor scholenr  en kindercentra in de alle-
daagse praktijk.
Het EGO concept kan voor clusterr 2r  een
duidelijke meerwaarde hebben, getuige, de
uitspraak van de grondlegger vanr  “Reggio
Emilia” L.”  Malaguzzi. (1920-1994): “Een:  kind
heeft honderd talen, maar, wijr ontnemen het
negenennegentig. Alle.  vormen van com-
municatie van kinderen moeten worden
gerespecteerd, omdat, iedere vorm zijn eigen

zeggingskracht en mogelijkheden heeft”.
In de scholen die volgens dit concept
werken (o.a. De. Horst, cluster, 2r school in
Eindhoven) wordt veel aandacht besteed aan
kunstzinnige vorming omg  kinderen bewust
te maken van de vele uitdrukkingsmogelijk-
heden die er zijn.r
Uiteindelijk bezoeken kinderen cluster 2r
scholen omdat ze de gangbare taal niet goed
beheersen.Wij.  kunnen ons dus afvragen:
hebben we voldoende aandacht voor hunr
“eigen” taal?” Het zou mooi zijn als we als
opvoeders onze professionaliteit zo zouden
kunnen verhogen dat we die andere talen
van het kind ook beter zoudenr  kunnen “ver-
staan”- en dan ook vanzelfsprekend benut-
ten. EGO.  kan hierbij behulpzaam zijn.
Zie ook: www.ervaringsgerichtonderwijs.nl:

INGE VAN KAMPEN

GZ psycholoog Aurisg  (De Taalkring)

Congres ‘Duurzaam opvoeden’ over
Ervaringsgericht Onderwijs

Promotie Ellen Ormel
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Nieuwe uitgaven over cochleaire implantatie
Zo hoort het
Hoe gaat het met dove
kinderen en jongeren die
een Cochleair Implantaatr
(CI) hebben? Welke pro-
blemen komen zij tegen
in het regulier enr speciaal

onderwijs? Hebben ze contact met horende,
dove en/of slechthorendef  leeftijdgenoten?
Gebruiken ze gebarentaal en/of gespro-f
ken Nederlands? Voelen ze zich thuis in de
horende wereld en/of def  dovenwereld?
Deze vragen staan in dit boek centraal.
Jet Isarin, Zo,  hoort het. Dove.  kinderen in
het CI-tijdperk: een:  participatieonderzoek
UitgeverijVan Tricht
ISBN 9789077822319

Begeleiden van jonge dove kinderen
met een cochleair implantaat: informa-:
tie en tips voor ouders en begeleiders
Dit zojuist verschenen boek ondersteunt
ouders en begeleiders van jonge dove kinde-
ren met een Cochleair Implantaatr  (CI). Het.
uitgangspunt is dat ouders en begeleiders op

een plezierige en ontspannen manier kun-r
nen communiceren met het kind. Het.  boek
is opgebouwd uit zes hoofdstukken: de:  stand
van zaken rondom cochleaire implantatie, de,
hoorontwikkeling, de,  preverbale communi-
catie, de, ontwikkeling
van gesproken taal en
gebarentaal, de,  sociaal-
emotionele ontwikke-
ling eng  de schoolkeuze.
Daarnaast worden prak-
tische tips voor oudersr
en begeleiders gegeven
over der omgang metg
het kind. Het. boek is
een combinatie van recente wetenschappe-
lijke bevindingen, aangevuld,  met ervaringen
uit de praktijk. (Zie. ook het artikel in deze
Van Horen Zeggen)
Het boek is verkrijgbaar viar  de NSDSK
(nuilenburg@nsdsk.nl)

Effecten van cochleaire implantatie bij
kinderen; een; breed perspectief
In november 2006r  werd in Amsterdam door

de NSDSK inK  samenwerking metg  hetVan der
Lemfonds een symposium georganiseerd over
de effecten van Cochleaire Implantatie bij
kinderen. Onder.  redactier van Truus van der
Lem en Gerard Spaai is nu bij UitgeverijVan
Tricht het congresboek verschenen. Daarin.
staan de bijdragen van diverse auteurs. Ze.
geven aan waar meerr  kennisr van CI nood-
zakelijk is en gaan uitgebreid in op wat we
nu al wel of nietf  weten.Vragen. zoals ‘neemt
door hetr gebruik van CI de kwaliteit van
leven toe’ en ‘stromen dove kinderen met CI
sneller enr makkelijker doorr naarr  verschillender
typen onderwijs’ komen’  uitgebreid aan de
orde. De.  uitvoerige paper dier Prof. dr..  Harry.
Knoors ter voorbereidingr vang het congres
heeft geschreven is integraal in het boek
opgenomen.
Truus van der Lemr  en
Gerard Spaai (redactie),
Effecten van cochleaire
implantatie bij kinderen -
een breed perspectief
UitgeverijVan Tricht
ISBN 9789077822265

Kinderen in het hele land hebben Zo
hoort Het gekozen als het meest in het
oog springendeg  project van de Stichting
Kinderpostzegels. De.  prijsuitreiking wasg op
19 april in Amsterdam. Op.  diezelfde dag
werd het boek gepresenteerd dat over hetr
project werd geschreven.

Zo Hoort Het is een project van PonTeM
voor enr  door dover  en slechthorende kinde-
ren en jongeren. Contact. met lot- en bond-
genoten is heel belangrijk voor dover

en slechthorende
kinderen en jon-
geren. In. de wereld
van horende leef-
tijdgenoten missen

zij veel informatie en soms maakt da
behoorlijk eenzaam en onzeker.
Gedurende twee jaar isr  samen met 1
en slechthorende medeonderzoekers
zoek gedaan naar der ervaringen van
en slechthorende kinderen en jonger
onderzoekers gingen mee naar schoor
kinderen en jongeren vertelden over
leven, hun,  vrienden. Maar,. ze, verteld
over hoer  het is om doof enf  slechthor
zijn en over der  hulpmiddelen (hoort
len, Cochleaire,  Implantaten, soloappa,
die ze gebruiken en hoe ze dat vinden. En.
ze vertelden over der  gebaren die ze soms
gebruiken om goed en makkelijk te com-
municeren.
Tijdens het onderzoek werden verschillende

zich in voor dover  en slechthorende kinderen
en jongeren. Stichting. Zog Hoort Het orga-
niseert activiteiten, verzamelt,  en verspreidt
ervaringskennis.
Stichting Zog hoort Het: www.zohoort:  het.nl

Dove en slechthorende kindere
de Nationale Kinderkroon 2008
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Elly Bergen,y ambulant begeleider vanr Signis, bracht een
bezoek aan Zuid-Afrika. Ze greep deze gelegenheid aan
om meer aanr de weet te komen over hetr onderwijs aan
doven. Zij ontdekte de grote verschillen in dit land tussen
enkele onderwijsinstellingen. In deze reportage komen
twee tegenstellingen aan de orde.

Mijn reisschema leidt van een fabelachtig rondjeg
Kaap door der  prachtige wijnlandschappen van
Stellenbosch naar eenr  plaats waar aandachtr  is

voor hetr  onderwijs:Worcester.:
Bij de voorbereiding opg de reis werd ik verrast door

de ontdekking datg Stichting Vriendeng  van Effatha nauw
betrokken is bij ontwikkelingen op het National Institute
for ther Deaf.

Drijvende krachten achter dezer  ontwikkelingen zijn
onder anderer  Tom Haggenburg eng  Marjon Dekker.

Het contact tussen dominee Attie Smit van het NID en
Tom Haggenburg leiddeg tot de aanpassing vang het Sociaal
Kompetentie Model voor der Afrikaanse situatie. Dit.  werd
het SOKOMO project.Als. onderdeel van het project
werden tientallen personeelsleden en opleiders opgeleid.
Nu is het zover datr door hetr  “train-de-trainer” model”
meer danr 150 dove en horende medewerkers getraind zijn.
Haggenburg eng  Dekker ondersteunenr  dit proces jaarlijks
en zien dat die olievlek zich uitbreidt.

National Institute for the Deaf
Bij aankomst in het NID onthaalt Deon de Villiers, uit-,

voerend directeur, en,  zijn staf mijf op “baie veel  informa-
sie” die” ik 10.000 kilometer vanr huis in mijn moedertaal
aangeboden krijg. De.  voorwaarde is wel om “stadig teg
prate”.

Het terrein van het NID is een gemeenschap op zich
met verspreid liggende witte verzorgde units, temidden,  van
groene gazons. Ik. zie opschriften in het Engels,Afrikaans,
en in Gebarentaal:‘De: La Batskool’,  ‘Lewensruimte vir
Dowes’, ‘Beskermde, Werkswinkels’, ‘Deaf,  Collegef  South
Africa’,‘Beroepsopleiding, voorg anderr gestremdes’r etc.’ Deze.
indeling isg  te vergelijken met onze afdelingen op de insti-
tuten.

Deon de Villiers vertelt met trots over der missie, die,  ove-
rigens over der  grens van het instituut heen reikt:

“Om een kenniscentrum dar ter  stele enl  in stand ted houe waar
kundige Dowee ene  horende personee saamwerke  om vir Suidr  Afrikad
en Afrika een netwerk van navorsing, kennis, en kundigheid oord

ie vollee  spektrume van doofwesen en in belang vang Dowe persone,e
hul familiel ene die Dowee  gemeenskap,e te,  skep,e een,  aksieplan vir
bewustmaking eng  toeganklikheid vand  dienste vire  Dower  persone  te
fasiliteer enr  om as sekretariaat vant  die Afrikae  kontakgroep vir
geestesgesondheid end  Doofheid opd  te tree.e

DeVilliers vertelt dat de samenwerking metg de Stichting
Vrienden van Effatha, de,  bovengenoemde projecten en het
Wereldcongres van 2005 (ICED Maastricht) een bewe-
ging richtingg  heelg  Afrika in gang hebbeng  gezet. Dit heeft
geleid tot de oprichting vang  een Kenniscentrum voor heelr
Afrika.Vanuit. vijf regio’sf in Afrika zijn per regior een dove
en een horende persoon democratisch afgevaardigd in het
Kenniscentrum. De. onlangs gehouden evaluatie moet lei-
den tot een nog directereg  hulpverlening aang de Afrikaanse
landen. Vanuit.  de hulpvragen van de landen zijn 27 projec-
ten gestart.

De NID staat volgens deVilliers voor zwarer opgaven: het:
curriculum, dat, is vastgesteld door der  overheid, moet,  wor-
den aangepast en afgestemd op de mogelijkheden van de
leerlingen. Het. Gouvernement kent de problematiek van
doven niet, zegt, de Villiers.

Inmiddels krijgen de leerkrachten meer inzichtr in de
vragen van jongeren en laten deze leerlingen op jongere
leeftijd van praktijkgericht onderwijs profiteren.fi Deze. aan-
passingen in het curriculum vragen eindeloze diplomatieke
onderhandelingen.

Maar… “Er isr een groot deurbraak gemaak in gelyk-
waardige maar togr spesisiekeg  opleiding virg der  Dowe leer-
ders”, zegt, de Villiers. En. dat terwijl hij het instituut moet
laten draaien met slechts 30% overheidsgeld. De. Villiers:
“Dankie aan baie spesiale donateurs”.

Noluthando School for the Deaf inf  the Township
Kayelitsha. (Kaapstad).

Zuid-Afrika heeft enkele tientallen plekken waar
dove kinderen les krijgen. Eén. ervan ligt in de township
Kayelitsha bij Kaapstad. Ik. ontmoet er Louisr  Barnard, de,
directeur vanr  de Noluthando townshipschool. Bijna. ver-
ontschuldigend zegt hij:“Je: bent nu in de derde wereld
beland”. Een. compleet andere situatie dan die ik in
Worcester aantrof.r

Ik ervaar der  subgemeenschap van de sloppenwijk. Een.
stad op zich met schrijnend slechte leefomstandigheden en
hoge mate van criminaliteit.

Eenmaal binnen in het stevig omheindeg  Noluthando-

REPORTAGE

Zuid Afrika, de langee wege naarg  gelijker k
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complex zie ik de praktijktrainingen: metselen,:  plaatwer-,
ken, verzorging, eng ook boatbuilding. Boatbuilding. isg een
project waarbij boten gebouwd worden. Er.  moetr  bedrijfs-
matig wordeng  gewerkt. Het.  is een prachtig plang om dove
jongeren naar hetr  arbeidsproces te leiden. Hier.  zier  ik de
uitdaging omg  het bedrijf gebarentaalvaardigf teg krijgen en
om het curriculum en de accreditering teg verwerven. En.
daarmee ook de fi nanciëlefi  middelen. Voorlopig. werkeng de
initiatiefnemer vanr het project en zijn staf opf vrijwillige
basis want het geld is nog nietg  beschikbaar. (www.wbba..
co.za)

Louis Barnard vertelt over der  kinderen (320) van zijn
school die hij evenveel kansen wil bieden als de kinderen
die elders les krijgen. Maar.  der situatie is gecompliceerd.
Barnard:“We:  hebben te maken met drie talen (Xhosa,
Engels en Gebarentaal), een, zeer laagr taalniveaug  en schrij-
nende sociale situaties”.

Het zijn voornamelijk zwarte kinderen en sinds kort ook
enkele kleurling- en moslim kinderen die instromen. Ik.  zie
blije en enthousiaste gezichten en het duizelt me van alle
gebarennamen. Ik. bezoek onder anderer  een autismeklasje
en een speciale groep met extra zorgbehoeften.

Alle groepen die ik zie, hebben, een dove klassenassistent
en er isr nu ook een dove leerkracht. Er. isr  verrassend veel
visueel materiaal en veel bekende structuren, zoals,  het
planbord, de,  dagindeling, de, werkstations. De.  groepsgroot-
te is rond de twaalf enf  de leeftijden variëren sterk omdat
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veel leerlingen pas laat instromen. Kinderen. worden soms
lang doorg  der ouders van school weg gehouden.g

Louis Barnard verhaalt over der  belangrijke ontwikkeling
in onderwijsparticipatie:“Van: 35 % schoolgaande kinderen
tien jaar geledenr zijn we naar  80 % schoolgaande kinderen
gegroeid”.

Opvallend is dat ook hier spraker is van beleid ten aan-
zien van inclusief onderwijs.f Het. wordt wettelijk gestart
in een twintig jarenplan.g De. kwaliteit van het regulier
onderwijs is echter nogr zog laag eng  de klassen zijn zo groot
(40) dat leerlingen met beperkingen nog nietg  van inclu-
sief onderwijsf  kunnen profiteren.fi  Het.  is de bedoeling datg
de scholen zich mettertijd gaan ontwikkelen tot Special
Schools als Resource Centre. Barnard. heeft vertrouwen in
die toekomst.

Na deze reis ben ik onder der  indruk van de power dier
ik heb ervaren in het onderwijsveld op de uiteenlopende
locaties. Ik. zie veel vertrouwen in de eigen kracht en in
wat de ontwikkelingen zullen brengen.

Mijn reis eindigt op Robben Island. En. met inspirerende
woorden van Nelson Mandela nog ing het hoofd vliegen
we huiswaarts.“.  The ideal of af free society with equal
opportunities for allr persons”.

ELLY BERGEN

e.bergen@effathaguyot.nl
Zie websites www.deafnet.co.za en www.wbba.co.za

e kansene

Op de Noluthandoe

School forl  ther  Deafe

Foto: Elly Bergen
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Oorzaak stress en burnout
nauwelijks onderkend
Miranda Maurix is in het dagelijks leven re-inte-

gratieconsulent bij Fama, het,  Arbeidscentrum
vanViataal. Zij,. maar,  ookr  haar collega’s,r  komen,

regelmatig werknemersg tegen met vermoeidheidsklach-
ten, stress, of eenf  burnout. Zou.  er eenr link zijn met hun
beperking, vroeg, zeg  zich af enf een onderzoeksvraag voorg
haar afstudeerscriptier was geboren. In.  2007 studeerde ze
af aanf de Faculteit der Gezondheidswetenschappenr  van de
Universiteit Maastricht met het onderzoeksrapport Moe
van het werkt .

Het onderzoek van Maurix is uitgevoerd onder 164r
werknemers waarvan er 51r slechthorend en 47 doof waren.f
De rest was horend. Door. middelr  van uitgebreide vragenlijs-
ten kwam ze erachter datr  doven en slechthorenden drie keer
zo vaak vermoeid zijn door hetr werk dan horende werkne-
mers.“Dit. is te wijten aan de auditieve beperking. Daardoor.
moeten deze werknemers meer inspanningr leveren.g Deze.
groep loopt meer kansr op een burnout. Bovendien.  zijn ze
vaker enr  langer ziek.r Door.  der  grotere inspanning hebbeng  ze
meer rustr nodig eng  herstel na het werk.”

Opvallend is dat de klachten bij slechthorenden groter
zijn dan bij doven. “Ik. had verwacht dat het andersom zou
zijn. Met.  doven wordt, denk, ik, meer, rekeningr  gehoudeng
dan met slechthorenden. Niet.  zo verwonderlijk, want, van
laatstgenoemden uit zich de beperking minderg  duidelijk.r
Opmerkelijk is dat veel mensen, ook, bedrijfsartsen, de,  oor-
zaken van vermoeidheid niet zoeken in de auditieve beper-
king. Ook. slechthorenden zelf niet.f In.  de loop van de tijd
compenseren ze hun beperking. Ze. doen er bijvoorbeeldr
een schepje bovenop of verzinnenf iets anders. Vaak.  gebeurt
dit onbewust. Dit. geldt helemaal voor werknemersr  die veel
moeten communiceren.”

Maurix kreeg veelg  positieve reacties op haar onderzoek.r
“Er zittenr  mailtjes bij van mensen die nu pas beseffen dat hun
vermoeidheid is terug teg voeren op hun auditieve beperking.”

Veel mensen met een auditieve beperking zijn vaak moe van het werk.
Dit blijkt uit onderzoek van Miranda Maurix naar vermoeidheidr  en
burnout klachten van slechthorende en dove medewerkers. “Opmerkelijk
is dat veel mensen, ook bedrijfsartsen, de oorzaken van vermoeidheid
niet zoeken in de auditieve beperking.”

Het onderzoek van de re-integratieconsulent richtte zich
op werknemers met een auditieve beperking. De. reden
waarom mensen met een burnout uitvallen is niet onder-
zocht.“Dat. is wel een hele interessante vraag. Burnout.
komt veel voor, maar,  err  wordtr vrijwel nooit een koppeling
gemaakt met gehoorverlies. Als.  je weet dat slechthorende
werknemers een veel grotere kans hebben op een burnout,
kun je ook voorzichtig stelleng  dat de kans op gehoorpro-
blemen bij mensen die uitvallen door burnoutr  aanwezig
is. Wellicht. is het goed om van deze groep uitvallers het
gehoor ter testen.”

Steun
Steun van collega’s en de leidinggevende kan volgens

Maurix veel problemen voorkomen. “Als.  het contact met
hen goed is, is,  de kans op burnout kleiner.” In” haar rap-r
port schrijft ze hierover: “Hetzelfde:  geldt voor der  hoeveel-
heid informatie die men krijgt. Doven.  en slechthorenden
komen minder goedr aan informatie over hetr werk. Dit.
geldt bijvoorbeeld voor werkinstructies,r maar,  ookr  voor
allerlei informele informatie die in de pauzes besproken
wordt.”

Verder wijstr de onderzoeker err opr dat je problemen
kunt voorkomen door hetr werk anders te organiseren. Ze.
illustreert dit met een voorbeeld.“Neem. bijvoorbeeld ver-
gaderingen. Deze. vragen van slechthorenden veel energie.
Als je na deze bijeenkomst een training organiseert,g waarbij,
ook veel gecommuniceerd moeten worden, is, de belasting
erg groot.g  Probeer. ditr om die reden anders te organiseren.
Onze coaching richteng wij dan ook op deze aspecten van
het werk, op,  de omgeving, de,  collega’s. Je.  voorkomt zo
dat er laconiekr  mee wordt omgegaan.”Verder” schrijftr  ze:
“Doven en slechthorenden hebben meer behoefter aan
het kunnen inrichten van het eigen werk en de eigen tijd.
Op deze manier kunnenr  zij bijvoorbeeld meerdere korte

INTERVIEW
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SLECHTHORENDEN DRIE KEER ZO VAAK MOE VAN HET WERK

pauzes nemen, inspannend,  communicatief werkf afwisselen
met niet communicatieve werkzaamheden, etc.”.,  Verder.  kanr
een vrije dag halverwegeg  de week problemen voorkomen.
Maurix erkent dat dit echter fir nancieelfi moeilijk is te rege-
len. “Als. jij vier dagenr  gaat werken in plaats van vijf misf je
een dag inkomsten.g Dit.  wordt niet gecompenseerd door der
overheid.”

Naast meer rusttijd,r het, anders organiseren van werk en
het geven van meer bekendheidr  van deze problematiek
pleit de onderzoeker voorr hetr ontwikkelen van een meet-
instrument. “Het.  zou ideaal zijn indien de hogere mate
van belasting eng de grotere behoefte aan herstel per
individu feitelijk zou kunnen worden gemeten. Zodat.
alle betrokkenen, met,  name de arbeidsdeskundige en de
verzekeringsarts, zouden,  kunnen beschikken over fei-r
telijke gegevens op basis waarvan beslissingen genomen
kunnen worden over bijvoorbeeldr  de mate van arbeids-
ongeschiktheid en een eventuele urenbeperking”, aldus,
de onderzoeker.Verder.  houdtr ze een pleidooi voor der
inzet van jobcoachen op zowel werkkenmerken als
persoonskenmerken.“Doven.  en slechthorenden blijken
zelf nietf  altijd voldoende actief omf  te gaan met de pro-
blemen die ze tegenkomen. Ze.  hebben de neiging omg
problemen te vermijden en af tef  wachten. Ook.  bleken
slechthorenden de neiging teg  hebben de oorzaak van
problemen en gebeurtenissen buiten zichzelf neerf ter
leggen. Onopgeloste.  problemen op het werk kunnen
enorme energievreters zijn. Het. is dus van belang datg  ze
goede strategieën aangeleerd krijgen om op het werk
op een actieve manier metr  deze problemen om te gaan.”

 Meer overr hetr onderzoek ‘Moe van het werk’ en het
complete rapport staan op www.fama.nl.

PETER VAN VEEN

Miranda Maurix:

“Het zout ideaal zijnl

indien de hogeree matee

van belasting eng  de

grotere behoeftee aane

herstel perl individur

feitelijk zou kunnen

worden gemeten.”
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Dat er opr  de meeste scholen voor speciaalr  onderwijs sprake
is van een prettig eng  veilig schoolklimaatg staat buiten kijf.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de meest recente onderwijs-
verslagen van de inspectie. Daarnaast.  is er der laatste jaren
ook enige vooruitgang teg  bespeuren in de kwaliteit van het
onderwijs: kwaliteitszorg: isg in ontwikkeling, meer,  danr de
helft van de scholen werkt planmatig aang  de verbetering
van het onderwijs en het leerstofaanbod is steeds vaker vanr
voldoende kwaliteit. Steeds. meer scholenr stellen voor hunr
leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast,f  met,  daaraan
gekoppeld een handelingsplan met evaluatiemomenten. Er.
wordt langzaamaan een omslag gemaaktg van kindvolgend
onderwijzen naar doelgerichtr onderwijzen. Kortom:. steeds:
meer leerlingenr in het speciaal onderwijs worden uitge-
daagd om te leren.

Een punt van aandacht blijft nog welg de kwaliteit van
het leesonderwijs in het SO. De. afgelopen jaren zijn de
Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (2003; 2004;;
2005) verschenen om scholen handvatten te bieden bij het
vormgeven van hun onderwijs voor leerlingenr met lees-
problemen of dyslexie.f Deze. protocollen zijn ook verspreid

Gebruik van de Protocollen Leesproblemen en
Dyslexie op cluster 2 scholen

HANNEKE WENTINK EN SIMONE HOOGENBOOM

onder scholenr  voor speciaalr  onderwijs. In.  het kader vanr
het Masterplan Dyslexie is in 2007 op vier clusterr 2r  scho-
len geïnventariseerd in welke mate zij gebruikmaken van
de protocollen en hoe zij bezig zijng hun leesonderwijs te
optimaliseren. In.  dit artikel wordt verslag gedaang van deze
inventarisatie en worden aanbevelingen gedaan voor clusterr
2 scholen die ook aan de slag willeng  met hun leesonder-
wijs.

ARTIKELEN
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Masterplan Dyslexie
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs voeren KPC Groep, Expertisecentrum Nederlands en

WSNS Plus het Masterplan Dyslexie uit. Het Masterplan Dyslexie heeft tot doel een brede en integrale

aanpak van dyslexie in het funderend onderwijs te bewerkstellingen. De activiteiten van het Masterplan

richten zich op een eenduidige signalering van leesproblemen en dyslexie en op begeleiding van leerlin-

gen met dyslexie op alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De implementatie van de

Protocollen (Leesproblemen en) Dyslexie voor het basis- en voortgezet onderwijs staan hierbij centraal.

Zie voor meer informatie: www.masterplandyslexie.nl.

In het kader van het Masterplan Dyslexie inventariseerden Hanneke Wentink (Expertisecentrum
Nederlands, Radboud Universiteit) en Simone Hoogenboom (KPC Groep) in 2007 het gebruik van de
Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in cluster 2 scholen. Met name voor cluster 2 scholen die hun
leesonderwijs aan het verbeteren zijn, leverde deze inventarisatie belangwekkende gegevens op.

STEEDS MEER LEERLINGEN IN HET SPECIAAL

ONDERWIJS WORDEN UITGEDAAGD OM TE LEREN

3.indd3.indd 1010 09:47:1409:47:14
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Lezen speerpunt op cluster 2 scholen
Ook leerlingen op cluster 2r  scholen kunnen leren lezen.
Dat het vaak sneller kanr dan het tempo dat scholen nu
aanhouden, blijkt, uit verschillende landelijke leesprojecten.
Enkele cluster 2r scholen zijn die uitdaging alg  aangegaan.
Opvallend is dat alle vier der  scholen uit onze inventarisatie
sinds kort lezen tot speerpunt hebben gebombardeerd. De.
Leerlijn Taal voor clusterr 2r van de CED-groep lijkt hierbij
een handzaam kader ter bieden. De. scholen werken sinds
kort met een moderne leesmethode, of,  zijnf  zich op een
nieuwe methode aan het oriënteren, zoals, de nieuwste ver-
sie van Leeslijn of Veiligff Lereng  Lezen, en,  houden de streef-
doelen aan van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie
voor hetr SBO (Wouters & Wentink, 2005)., Concreet. bete-
kent dit, dat, de periode van het aanvankelijk lezen wordt
ingekort tot één jaar, zoals, dat in het regulier basisonder-r
wijs gebruikelijk is. In.  de aanvangsgroep worden alle letters
aangeboden, meestal,  met klankgebaren of hetf vingeralfa-
bet.Aan. het einde van dit eerste leerjaar isr  het streefdoel
AVI 2-instructieniveau. Voor. der  meeste cluster 2r scholen
betekent dit een versnelling vang ten minste een jaar. Door.
systematisch met een methode te werken, aan,  de hand van
een jaarplanning eng  een toetskalender, lijkt,  een versnel-
ling ing  het leesproces mogelijk. De.  lijn die is ingezet in de
onderbouw en de aanvangsgroep moet op de ondervraagde
scholen de komende jaren nog wordeng  doorgetrokken naar
de hogere jaargroepen. Het.  streefdoel zal ook hier 2r  AVI-
instructieniveaus per jaarr  zijn.r

DOOR SYSTEMATISCH MET EEN METHODE

TE WERKEN, AAN DE HAND VAN EEN

JAARPLANNING EN EEN TOETSKALENDER,

LIJKT EEN VERSNELLING IN HET

LEESPROCES MOGELIJK

Ook in de leeromgeving opg  de scholen is er der afgelopen
jaren veel veranderd. Er.  zijnr steeds meer boekenr in de klas
en er verschijnenr schrijfproducten van leerlingen aan de
wanden. Ook. vormen van lezen zoals duolezen, tutorlezen,
en het elke dag zelfg uitf  een bibliotheekboek lezen komen
steeds vaker voor.r In. de kleutergroepen, en, in een enkel
geval al in de peutergroepen, wordt,  systematisch aandacht
besteed aan beginnende geletterdheid. Op.  voorwerpen
in de klas wordt een woordkaartje geplakt, de,  namen van
de kinderen staan op de stoeltjes, er, isr in sommige klassen
een lettermuur, er, wordtr veel interactief voorgelezenf en de
kinderen worden gestimuleerd om ook zelf tef experimen-
teren met letters en woorden.

Organisatie van het leesonderwijs in de groep
Het merendeel van de scholen heeft de leerlingen zo ver-
deeld over der  groepen, dat,  er maximaalr drie leesniveaus
per groepr  zijn. De.  scholen werken veelal – bewust–  of
onbewust – met– het directe instructiemodel. Na. een klas-
sikale instructie gaan de leerlingen uiteen in kleine groep-
jes. De.  leerkracht geeft 20 tot 30 minuten leesinstructie
en begeleide inoefening aang  de instructietafel, terwijl,  de
overige groepjes een leesactiviteit uitvoeren met de klas-
senassistent of opf  de computer. Elke.  20-30 minuten roule-
ren de groepjes tot alle leerlingen bij de leerkracht aan de
instructietafel hebben gezeten. De. scholen hebben sinds
een of tweef jaar lezenr elke dag opg het rooster staanr  en
streven naar 400r  tot 500 minuten leesinstructie per week.r
Deze uitbreiding ing  leestijd en systematisch volgen van de
methode heeft zichtbaar invloedr op de leesprestaties van
de leerlingen. Hoewel.  de meeste scholen op het moment
van de interviews nog moesteng  beginnen met toetsen,
merkten zij aan het enthousiasme van de leerlingen en de
leerkrachten al een duidelijke verandering. Eén.  school die
al langer werktr aan verbeteren van het leesonderwijs, zag,
na drie meetmomenten een aanzienlijke vooruitgang ing
leesprestaties. Met. het verbeteren van het leesonderwijs
worden leesproblemen en dyslexie eerder gesignaleerd.r
Voorheen gebeurde dit vaak pas in de middenbouw; nu;
vallen zwakke lezers al op in de aanvangsgroep. Dit.  is een
belangrijke verandering, omdat, met vroegtijdig signalereng
en aanpakken van dyslexie veel ernstige problemen met
lezen, maar, ookr problemen op sociaal-emotioneel gebied,
kunnen worden voorkomen.

MET HET VERBETEREN VAN HET LEESONDERWIJS

WORDEN LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE EERDER

GESIGNALEERD
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Inhoud van het leesonderwijs
Het merendeel van de geïnterviewde scholen heeft onlangs
een methode voor aanvankelijkr  lezen aangeschaft en is
begonnen met het verbeteren van hun leesonderwijs in de
aanvangsgroep. De.  manier waaropr de scholen het aanpak-
ken, verschilt, echter erg.r Op. scholen waar der afspraken
rondom de kwaliteitsverbetering directg  concreet zijn
gemaakt en teambreed worden gedragen, zijn,  het duide-
lijkst verschillen met eerdere jaren waar ter  nemen. Wat. het
meest opvalt, is,  dat leerkrachten die zich strikt houden
aan de jaarplanning eng consequent de methode volgen, bij,
een veel groter percentager van de leerlingen het tempo
van het regulier basisonderwijsr  aan kunnen houden dan
voorheen het geval was. Concreet. betekent dit dat zij alle
letters hebben aangeboden rond februari, terwijl,  ze daar inr
eerdere jaren vaak anderhalf totf  twee jaar overr  deden.r
Het succes van de leerkracht hangt in grote mate af vanf
de afspraken die er opr schoolniveau zijn gemaakt (zie bij-
voorbeeld Siemons, 2005).,  Als. de lijn niet helder isr  en er
zijn per jaargroepr geen doelen gesteld, dan, is dat onmid-
dellijk terug teg  zien in het onderwijsaanbod in de groep.
Een methode wordt dan niet consequent gebruikt, de, rode
draad in de instructie ontbreekt en de leeropbrengsten
worden niet systematisch getoetst. Een. duidelijke visie van
de school op hoe je kinderen leert lezen is onontbeerlijk.
Dit zou beschreven moeten staan in het schoolplan en per
groep concreet moeten worden uitgewerkt in een groeps-
plan. Het. merendeel van de scholen uit onze inventarisatie
werkt met een schoolplan, groepsplannen,  en individuele
handelingsplannen, die, op elkaar zijnr afgestemd. Werken.
met dit soort plannen staat echter nogr ing de kinderschoe-
nen.
Extra hulp aan leerlingen die duidelijk achterblijven met
lezen, wordt, op bijna alle scholen in de groep aangeboden.
De helft van de scholen gebruikt hiervoor, naast, de extra
materialen en computerprogramma’s bij de leesmethode,
de programma’s Connect en RALFI (Smits & Braams,
2006; zie;  ook www.masterplandyslexie.nl voor handlei-r
dingen voor leerkrachten)r in de klas. Dit. gebeurt soms in
samenwerking metg de remedial teacher ofr  logopedist.f Met.
deze systematisch opgebouwde programma’s komen de
meeste leerlingen met leesproblemen uiteindelijk tot lezen.
Belangrijk is wel dat er metr het team heldere afspraken
worden gemaakt over hetr gebruik van deze programma’s
naast de methode, bijvoorbeeld,  over der  groepen waarin
het programma gebruikt wordt, bij,  welke achterstand
kinderen in aanmerking komeng voor hetr  programma en
met welke frequentie het programma wordt ingezet. Deze.
afspraken horen ook terug teg komen in de individuele
handelingsplannen. De. geïnterviewde scholen verschillen
nog sterkg  in de mate waarin ze interventies evalueren en
vastleggen in een leerlingdossier.

Werken aan kwaliteit
Terwijl de ene school nauw samenwerkt met een onder-
wijsbegeleidingsdienst of landelijkf  pedagogisch centrum
om het draagvlak voor der vernieuwingen en het kennis-
niveau te vergroten, heeft, de andere school gekozen voor
een intern systeem van coaching eng  scholing. Eén.  school
noemde hierbij Kwaliteit in Kaart: leraren: observeren
regelmatig eng  systematisch bij elkaar inr de klas. De. obser-
vatiepunten zijn door hetr  team gezamenlijk vastgesteld. Op.
basis van de observaties doen zij aanbevelingen voor verbe-r
tering (zieg voor meerr informatie:r  www.kwaliteitinkaart.nl).:
Het voordeel van zo’n systeem is, dat,  ook leraren een dui-
delijke rol en inbreng hebbeng  in het verbetertraject. Vaak.  is
het zo dat kennis blijft steken op het niveau van de IB’er ofr
zorgspecialist; zij;  gaan vaker naarr  conferentiesr en cursussen
dan leerkrachten. Dit. is op de meeste scholen een punt van
zorg. Leerkrachten.  hebben behoefte aan meer kennisr  over
hoe zij kinderen met leesproblemen of dyslexief kunnen
begeleiden. Ook. geven zij aan meer ter willen weten over
het normale leesproces en de doelen die worden gesteld
in het reguliere basisonderwijs, om,  de streefdoelen bij hun
eigen leerlingen daarop af tef kunnen stemmen.

ARTIKELEN
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VAAK WORDT ALLE KENNIS DIE AL IN HUIS IS

ONVOLDOENDE BENUT

GEBRUIK PROTOCOLLEN LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE

Ook de samenwerking tusseng  de verschillende disciplines
binnen de school behoeft op de meeste scholen aandacht.
Afstemming tusseng wat er inr  de klas gebeurt met logopedie
en/of RTf is van essentieel belang voorg hetr  slagen van de
begeleiding vang leerlingen met leesproblemen/dyslexie.Vaak.
wordt alle kennis die al in huis is onvolledig benut.g
Ook in de samenwerking metg externe zorg valtg  nog veelg te
winnen.Afstemming. overg welker  gegevens de school verza-

melt en aanlevert voor eenr  dyslexieonderzoek is van groot
belang voorg eenr zorgvuldige diagnostiek. Ook. wanneer hetr
komt tot dyslexiebehandeling buiteng  de school, is,  afstem-
ming metg de begeleiding ing de klas van groot belang. Het.
advies hierbij is om als school een vaste samenwerkings-
relatie aan te gaan met een of tweef behandelpraktijken in
de buurt, bij,  voorkeur eenr  waarbij een GZ-psycholoog ofg
Orthopedagoog Generalistg betrokken is die onderzoek kan
doen en handelingsadviezen kan geven.
Om te kunnen leren van het verleden, mag,  eeng evaluatie-
kader binnenr de school niet ontbreken. Een. van de scholen
heeft een interne Werkgroep Lezen, die,  het leesonderwijs
in de groepen in kaart heeft gebracht en op basis hiervan
aanbevelingen heeft gedaan aan het management. Het.  bleek
bijvoorbeeld dat de doelstellingen van de school lager warenr
dan die in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie staan
beschreven. De.  werkgroep heeft toen een nieuwe toetska-
lender gemaaktr  die wel aansluit op het protocol. De. invoe-
ring daarvang wordt nu een jaar langr  gevolgdg  om te kunnen
beoordelen of def hogere doelstellingen haalbaar zijnr voor der
schoolpopulatie. Systematisch. toetsen vormt een onderdeel
van de evaluatie, ook,  wel monitoring genoemd.g Het.  effect
van de kwaliteitsverbetering binneng  de school is immers
terug teg zien in de leesprestaties van de leerlingen.

Meer actie in 2008
Het Masterplan Dyslexie heeft zich tot doel gesteld om
in 2008 samen met experts uit cluster 2r  goede praktijken
van scholen te bundelen in een katern dat als aanvulling
op de protocollen leesproblemen en dyslexie zal verschij-
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Onderbouw: Beginnende geletterdheid
- Hangen er bijr u op school woordkaartjes in de kleutergroepen

(namen van de kinderen, voorwerpen,  in de klas en op de thema-
tafel)?

- Zijn er boekenr  in de klas en zijn die de hele dag vrijg  beschikbaar
voor der  leerlingen?

- Wordt er elker  dag interactiefg  voorgelezenf  (aandacht voor
boekoriëntatie en verhaalbegrip)?

- Mogen kinderen zelf experimenterenf met letters (op de eigen
manier schrijven,r  schilderen,, stempelen)?,

- Hangen er schrijfproductenr  van de leerlingen aan de wanden?
- Komen alle tussendoelen beginnende geletterdheid aan bod?
- Wordt de ontwikkeling vang geletterdheid bij de leerlingen syste-
matisch gevolgd aan de hand van de kleutersignalering uitg het
protocol?

Aanvangsgroep:Aanvankelijk:  lezen
- Is er spraker van een geletterde leeromgeving (veelg  leesboeken,

samenwerking metg  de bibliotheek, een, lettermuur, boeken,  en
woordkaartjes op de thematafel/ in de leeshoek enz.)?

- Wordt er inr  de aanvangsgroep systematisch gewerkt met een
methode voor aanvankelijkr lezen aan de hand van een heldere
jaarplanning ing het groepsplan?

- Worden de leesprestaties regelmatig getoetstg aan de hand van de
toetskalender uitr het protocol?

- Stellen bij u op school de leerkrachten zelf eenf individueel han-
delingsplan op voor leerlingenr  die achterblijven in hun leesont-
wikkeling?

- Zijn de leerkrachten bij u op school bekend met remediërende
programma’s, zoals, Connect en RALFI?

- Worden de handelingsplannen systematisch geëvalueerd?

Midden- en bovenbouw:Voortgezet:  technisch lezen
- Is er spraker van een geletterde leeromgeving (veelg  verhalende en

informatieve boeken, een,  nieuwsbord, zelfgeschreven,  verhalen en
boeken door leerlingenr  enz.)?

- Wordt er inr  de midden- en bovenbouw systematisch gewerkt met
een methode voor voortgezetr  technisch lezen aan de hand van
een jaarplanning ing het groepsplan?

- Komen alle tussendoelen gevorderde geletterdheid aan bod?
- Worden de leesprestaties regelmatig getoetstg aan de hand van de
toetskalender uitr  het protocol?

- Stellen bij u op school de leerkrachten zelf eenf individueel han-
delingsplan op voor leerlingenr  die achterblijven in hun leesont-
wikkeling?

- Worden deze handelingsplannen systematisch geëvalueerd?
- Wanneer wordenr leerlingen met een vermoeden van dyslexie
aangemeld voor onderzoek?r

- Maken leerlingen met dyslexie gebruik van hulpmiddelen, zoals,
voorleessoftware (tekst-naar-spraak-software), de, spellingcontrole,
of dicteersoftwaref  (spraak-naar-tekst-software)?

Schoolbeleid:
- Staat in het schoolplan duidelijk omschreven wat de missie en de

visie van het team is op goed taal- en leesonderwijs? Is er spraker
van een continuüm van zorg?

- Is er inr  alle groepen 400-500 minuten per weekr  leestijd inge-
roosterd? Wordt er elker dag ing alle groepen leesinstructie gegeven
en vrij gelezen (duolezen, tutorlezen,, bezoek,  bibliotheek)?

- Is het team tevreden over der  groepsplannen en de individuele
handelingsplannen? Zijn er binnenr het team afspraken gemaakt
over wanneerr  eenr  leerling eeng  individueel handelingsplan krijgt?

- Is er voorr der  hele school een heldere toetskalender enr wordt
deze naar tevredenheidr gebruikt?

- Worden de toetsgegevens, handelingsplannen,  en evaluaties syste-
matisch bewaard in het leerlingdossier?

-Verloopt de communicatie en afstemming tusseng  de school,
ouders en externe dyslexiebehandelaars naar iedersr  tevreden-
heid?

- Wordt het taal-/leesbeleid op school cyclisch geëvalueerd en bij-
gesteld met behulp van een monitoringsysteem voor kwaliteits-r
verbetering?

Checklist: Hoe is het leesonderwijs op uw school?
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nen. Dit.  katern zal vervolgens in de komende jaren als
kader wordenr  gebruikt om een flinkefl impuls te geven aan
het leesonderwijs in cluster 2.r Scholen. die beschrijvingen
van goede praktijken willen delen met het onderwijs-
veld en bekend willen maken bij de projectgroep van het
Masterplan Dyslexie, kunnen,  zich richten tot de eerste
auteur vanr  dit artikel.

Een literatuurlijst is opvraagbaar bijr  de redactie en te
downloaden op www.simea.nl/vhz
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Inleiding
Steeds vaker kiezenr ouders, in,  geval van een ernstig
gehoorverlies bij hun kind, voor,  eenr cochleair implan-r
taat (CI). Op. dit ogenblik zijn er wereldwijdr al meer danr
130.000 personen met een CI, waarvan, meer danr  de helft
kinderen. Jaarlijks.  worden in Nederland ruim 350 en in
België ruim 220 cochleaire implantaties uitgevoerd. De.
leeftijd waarop een implantatie plaatsvindt, is,  geleidelijk
gedaald naar der  leeftijd van één jaar enr  zelfs jonger. (De.
Raeve, 2006).,  Onderzoek.  bij dove en slechthorende kin-
deren met een CI laat positieve effecten zien op de spraak-
perceptie, de,  spraakproductie en bepaalde aspecten van de
taalontwikkeling (Thoutenhoofdg et.al., 2005).,  Ondanks.  dit
positieve beeld zijn er nogr veelg onduidelijkheden over hetr
effect van CI op de taalontwikkeling vang  deze kinderen.
Bovendien hebben tegengestelde boodschappen tussen
hulpverleners en de beperkte studies rond het gebruik van
gebaren(taal) bij kinderen met een CI tot gevolg datg  ouders
van deze kinderen worden geconfronteerd met tegenstrij-
dige informatie over der  opvoeding vang  hun dove kinderen.

Taalontwikkeling vang  Nederlandse en Vlaamse
kinderen met een cochleair implantaat

De Gezondheidsraad adviseerde in 2001 om cochleaire implantatie
bij kinderen een plaats te geven binnen gezinsbegeleiding waarin
zowel het gesproken Nederlands als de Nederlandse Gebarentaal
wordt aangeboden. Hoe de taalontwikkeling bij tweetalig opgevoede
CI kinderen verloopt, daarover is nog maar weinig bekend. In
onderstaand Vlaams-Nederlands onderzoek wordt een tip van de
sluier opgelicht.

In Nederland groeien dove kinderen met en zonder CIr
op in een taalomgeving waarbijg  zowel de Nederlandse
Gebarentaal als het gesproken Nederlands de aandacht krij-
gen.Voor.  dover  kinderen zonder CIr zijn er aanwijzingenr
dat een tweetalige opvoeding positieveg effecten heeft op de
taalontwikkeling, de,  sociaal-emotionele ontwikkeling eng
de schoolprestaties (Heiling, 1994;,  Heiling,; 1998;,  Preisler;
& Ahlström, 1997)., Voor. kinderenr met een CI is dit echter
nog nietg duidelijk. Sommige.  onderzoekers rapporteren een
betere gesproken taalontwikkeling alsg  het kind met een
CI alleen met gesproken taal in aanraking komtg (Geers,
Nicholas & Sedey, 2003;, Kirk;  et al., 2002;, Miyamoto,; Kirk,,
Svirsky, &, Sehgal, 1999).,  Andere.  onderzoekers vinden geen
verschillen in gesproken taalontwikkeling bijg eentalige ver-
sus tweetalige kinderen met een CI (Connor, Hieber,, Arts,
& Zwolan, 2000;,  Nordqvist;  & Nelfelt, 2004;, Yoshinaga,;
2006). Dit.  was dan ook de aanleiding voorg  hetr  opstarten
van een onderzoeksproject waarin de taalontwikkeling vang
Nederlandse kinderen in een tweetalige omgeving verge-g
leken werd met de taalontwikkeling vang Vlaamse kinderen
in een dominant eentalige, gesproken,  taalomgeving.Van.
de tweetalige kinderen werd bovendien de ontwikkeling
van de gesproken taal en de Nederlandse Gebarentaal met
elkaar vergeleken.r

Methode
Het onderzoek is een longitudinaal onderzoek met drie
onderzoekscondities: één: groep kinderen groeide op in
een dominant tweetalige omgeving (Nederlandseg kin-
deren, ouder,  danr  18 maanden bij CI implantatie), twee,
groepen in een dominant eentalige, gesproken, taalomge-
ving (Vlaamseg  kinderen). De. ene groep was jonger danr 18
maanden toen zij een CI kregen (jonge eentalige kinderen)
en de andere groep ouder danr 18 maanden (oudere eenta-
lige kinderen). Het. belangrijkste verschil tussen de eentali-
ge en tweetalige kinderen is dat in de tweetalige omgeving
in de vroegbegeleiding, de,  peutergroep en de schoolsi-
tuatie naast het gesproken Nederlands de Nederlandse
Gebarentaal gehanteerd werd. In.  de eentalige omgeving
werd het gesproken Nederlands gebruikt, ondersteund,
door gebarenr en visuele communicatiestrategieën. Het.
eerste jaar nar implantatie communiceerden de ouders van

ER ZIJN  NOG VEEL ONDUIDELIJKHEDEN OVER HET EFFECT

VAN CI OP DE TAALONTWIKKELING VAN DOVE KINDEREN

KARIN WIEFFERINK, LEO DE RAEVE, GERARD SPAAI, BERNADETTE VERMEIJ, NOËLLE UILENBURG
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de tweetalige kinderen met zowel gesproken taal als geba-
rentaal, terwijl,  de ouders van eentalige kinderen alleen
gesproken taal gebruikten. Daarna.  gingen de ouders van
tweetalige kinderen steeds meer gesprokenr taal gebruiken,
indien nodig ondersteundg met gebaren, en,  verschilden ze
dus nauwelijks nog vang  de ouders van eentalige kinderen.
De Nederlandse ouders hebben gemiddeld drie modules
NGT gevolgd, vijf,  oudersf  van eentalige kinderen hebben
een cursus Simultane Communicatie gevolgd.Alle. eentalige
kinderen uit dit onderzoek gingen gemiddeld twee dagen
per weekr minimaal zes uur enr maximaal tien uur naarr eenr
peutergroep. Sommige.  eentalige kinderen kwamen vanaf
de leeftijd van ongeveer tweer  jaar drier dagen per week.r De.
tweetalige kinderen gingen twee keer perr  weekr  drie uur
naar eenr peutergroep; vanaf; def leeftijd van 2,5 jaar  gingen
zij twee à drie dagen per weekr  naar eenr  speciale school voor
dove en slechthorende kinderen. De.  eentalige kinderen
werden dus intensiever begeleidr  bij hun taalontwikkeling
dan de tweetalige kinderen. Bovendien. werd bij de eentalige
kinderen eerder der  begeleiding gestartg  als gevolg vang  het feit
dat de neonatale gehoorscreening ing Vlaanderen al was inge-
voerd (1999) ten tijde van de start van het onderzoek (2003)
en in Nederland nog niet.g De. ontwikkeling vang de kinderen
werd gevolgd over eenr  periode van drie jaar. In.  totaal von-
den er vijfr metingenf  plaats: een:  voormeting netg voordat het
CI werd geïmplanteerd en vier nametingen,r  respectievelijk,
6, 12,,  24,  en 36 maanden na implantatie.

Voor hetr volgen van de auditief-perceptieve vaardigheden,
de spraakverstaanbaarheid, de,  preverbale communicatie, het,
gesproken Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal wer-
den zoveel mogelijk gestandaardiseerde meetinstrumenten
gebruikt. Auditieve.  perceptie werd gemeten met de Listening
progress Profi lefi (LiP) en de Categories Auditory Performance
(CAP). De. preverbale communicatie werd gemeten met
behulp van Tait Video Analyse. Spraakverstaanbaarheid.  werd
gemeten met de Speech Intelligibility Rating Scaleg (SIR).
Gesproken Nederlands werd gemeten met verschillende
testen: de:  Reynell Test voor Taalbegrip,r  de,  Schlichting Testg
voor Taalproductie,r spontane,  taalanalyse van het gesproken
Nederlands met Child Language Data Exchange System
(CHILDES).  Vaardigheid in de Nederlandse Gebarentaal
(NGT) werd gemeten door spontaner  taalanalyse van NGT
met het Child Language Data Exchange System (CHILDES).
Meer informatier over der  gebruikte testen en wanneer zer zijn
afgenomen is te vinden in het onderzoeksrapport (Wiefferink
e.a., 2007:, www.nsdsk.nl).:

In totaal deden achttien kinderen mee aan het onderzoek,
waarvan zes kinderen in een tweetalige omgeving opgroeieng
en twaalf kinderenf  in een dominant eentalige omgeving (g zie
tabel 1l ). Bij.  alle kinderen was het CI goed en volledig geïm-g
planteerd en waren er geenr  complicaties rondom de operatie.

Alle kinderen zijn doof geboren,f hebben,  horende ouders en
zitten op een normaal niveau qua cognitieve ontwikkeling.
Zij hadden geen andere beperkingen dan hun doofheid.Alle.
kinderen hadden een Vlaamse dan wel Nederlandse achter-
grond. Er. dedenr dus geen allochtone ouders en kinderen
mee aan het onderzoek. De.  gehoordrempel met hoortoestel-
len voorafgaand aan de implantatie was beter voorr  eentaliger
kinderen dan voor tweetaliger  kinderen.

Resultaten
Auditieve perceptiee ene spraakverstaanbaarheid
Drie jaar nar  implantatie bevond het auditief functione-f
ren van alle kinderen zich op hetzelfde, maximale,, niveau.,
Hadden de meeste kinderen voorafgaand aan implantatie
nauwelijks auditief-perceptieve vaardigheden, 36, maan-
den na implantatie waren de meeste kinderen in staat
om dagelijkse zinnen en gesprekken te begrijpen zonder
liplezen. Het.  belangrijkste verschil was dat de auditieve
ontwikkeling bijg de eentalige kinderen sneller verliepr dan
bij de tweetalige kinderen. Met.  betrekking totg de spraak-
verstaanbaarheid gingen de meeste kinderen in de eerste
drie jaar nar de implantatie steeds verstaanbaarder spreken:r
zij spraken tussen de 75 en 100% van de woorden goed uit
drie jaar nar implantatie. En. hoewel de ontwikkeling vang de
eentalige kinderen iets sneller leekr  te gaan, waren, er geenr
grote verschillen tussen de drie groepen.

Preverbale communicatiee
Op het vlak van preverbale communicatie blijkt dat kin-
deren in de drie groepen zowel vóór implantatier  als in

Tabel 1. Kenmerken van kinderen
Geslacht Gem. Gem. Gem. Non-
Jongen (J)/ gehoor- leeftijd leeftijd bij verbale
Meisje (M) drempel met start hoor- implantatie ontwik-

hoortoestel toestel (mnd) kelings-
500, 1000,, (mnd) score
2000 en 4000
Hz in dB

TweetaligTweetaligTweetalig 444 JJJ 959595 171717 242424 989898
(>18 mnd) 2 M
N=6

Eentalig 3 J 74 4 23 101
(>18 mnd) 2 M
N=5

Eentalig 6 J 78 5 12 101
(<18 mnd) 1 M
N=7

DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN WERD GEVOLGD

OVER EEN PERIODE VAN DRIE JAAR
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TAALONTWIKKELING MET EEN COCHLEAIR IMPLANTAAT

de eerste twee jaar nar  implantatie ongeveer evenr vaak de
beurt nemen, maar, datr  eentalige kinderen dat vaker dedenr
met hun stem (vocaal) en tweetalige kinderen vooral met
gebaren (gestueel). Bovendien.  namen eentalige kinderen
vaker opr  een vocale manier der beurt zonder voorafgaandr
oogcontact. Zij. reageerden dus vaker opr  een louter audi-r
tieve stimulus.

Gesproken taal
Het begrip en  de productie van gesproken taal lijken zich
sneller ter  ontwikkelen bij de eentalige kinderen dan bij de
tweetalige kinderen. Bovendien. lijken, binnen,  de groep
eentalige kinderen, de, jong geïmplanteerdeg kinderen het
beter ter doen dan de later geïmplanteerde,r  oudere, kinde-
ren. De.  taalontwikkeling vang de jonge eentalige kinderen
lijkt zich zelfs binnen de grenzen van de normale taal-
ontwikkeling teg  voltrekken. De.  normale taalontwikkeling
bevindt zich tussen de scores 85-115. In. figuurfi 1r is te zien
dat de jonge eentalige kinderen in de onderste regionen
van de normale taalontwikkeling zitten,g  terwijl,  de oudere
eentalige kinderen daar netr iets onder zitten.r De.  tweetalige
kinderen zitten daar nogr  verderg onder:r zij:  behoren tot de
2,5% kinderen met de langzaamste taalontwikkeling. Dit.
geldt voor zowelr  taalbegrip als taalproductie. Steeds. wer-
den significantefi  verschillen gevonden tussen de tweetalige
kinderen en de jonge eentalige kinderen, terwijl,  de oudere
eentalige kinderen tussen beide groepen in zaten, maar,  hetr
niet significantfi  beter ofr slechterf  deden.r

Figuur 1. Taalbegrip.  (Reynell) en taalproductie
(Schlichting: syntaxis,: lexicon),  (range 55-145)

Vergelijking vang het spontaant  gebruik van gesproken taal enl  geba-
rentaal vanl de tweetaligee  kinderene
Kinderen die in een tweetalige omgeving opgroeieng  na
implantatie laten een stijgende lijn zien wat betreft de ont-
wikkeling vang de syntaxis van hun gesproken taal (fi guurfi
2). De. syntaxontwikkeling ing NGT, laat,  na één jaar eenr
lichte daling zien,g om, daarna weer ietsr  te stijgen tot iets
boven het beginniveau. Er. isr dus nauwelijks sprake van
ontwikkeling ing  de syntax van gebarentaal.

Figuur 2. Complexiteit.  syntaxis, uitgedrukt, in Mean
Length of Utterancef  (MLU)

Wat betreft het gebruik van gesproken taal en gebarentaal
zagen we dat de tweetalige kinderen geneigd zijn steeds
meer gesprokenr  taal te gebruiken, al, dan niet simultaan
met gebaren. Zij. gebruikten vanaf hetf  begin al met name
gesproken taal als de testleider gesprokenr taal aanbood,
maar gingenr  dat ook steeds meer doenr als de testleider
gebarentaal aanbood.

Discussie
Bij alle kinderen zijn de auditief-perceptieve vaardigheden
toegenomen: hadden: de meeste kinderen voorafgaand aan
implantatie nauwelijks auditief-perceptieve vaardigheden,
36 maanden na implantatie zijn de meeste kinderen in
staat om dagelijkse zinnen en gesprekken te begrijpen
zonder liplezen.r Goede. auditief-perceptieve vaardigheden
zijn een belangrijke voorwaarde voor hetr ontwikkelen van
gesproken taal. Over.  hetr  geheel genomen lijken eentalige
kinderen een betere gesproken taalontwikkeling doorg ter
maken dan tweetalige kinderen, terwijl, binnen de groep
eentalige kinderen de jonge kinderen zich sneller ont-r
wikkelen dan de oudere kinderen. Dit. geldt zowel voor
auditieve perceptie, spraakverstaanbaarheid,  als gesproken
taal. Het. aantal keren dat kinderen de beurt nemen tijdens
contactmomenten lijkt niet te verschillen voor der drie
groepen kinderen.Wel. namen de eentalige kinderen veel
sneller der  beurt op een vocale manier inr  vergelijking metg
de tweetalige kinderen. De. complexiteit van de gebarentaal
bij tweetalige kinderen lijkt zich nauwelijks te ontwikkelen
in de loop van de tijd, terwijl, zij tegelijkertijd een voorkeur
voor gesprokenr  taal lijken te ontwikkelen.

DE COMPLEXITEIT VAN DE GEBARENTAAL BIJ DE

TWEETALIGE KINDEREN LIJKT ZICH NAUWELIJKS

TE ONTWIKKELEN IN DE LOOP VAN DE TIJD
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Bovenstaande conclusies moeten echter metr enige voor-
zichtigheid geïnterpreteerd worden. De. kinderen in het
onderzoek verschilden immers onderling vang  elkaar opr
enkele relevante kenmerken. Het.  is dan ook goed mogelijk
dat de verschillen in ontwikkeling nietg  alleen veroorzaakt
worden door der  taalomgeving, maar, (ook)r  door anderer
factoren. Een.  mogelijke verklaring voorg  hetr  verschil tus-
sen eentalige en tweetalige kinderen is dat de eentalige
kinderen in dit onderzoek een betere gehoordrempel met
hun hoortoestel hadden voor implantatier in vergelijking
met de tweetalige kinderen. Dit.  verschil wordt mogelijk
veroorzaakt doordat deVlaamse kinderen een beter rest-r
gehoor hebben,r maar, zour ook kunnen liggen in het feit
dat deze kinderen op veel jongere leeftijd een hoortoestel
kregen en dus eerder auditiefr  gestimuleerdf  werden. Nadere.
analyses (Spearman correlatie coëfficiënt)fi  bij de voorme-
ting (voorafgaandg  aan CI implantatie) laten zien dat de
gemiddelde gehoordrempel bij het dragen van een hoor-
toestel significantfi  samenhangt met auditief functionerenf  en
spraakverstaanbaarheid: hoe:  lager der  gehoordrempel, des,
te beter kinderenr  het doen op bovengenoemde aspecten
(LiP: r=-0,48;: CAP:;  r=-0,50;:  SIR:;  r=-0,50).: De.  invloed
van de gehoordrempel met hoortoestellen voor implan-r
tatie lijkt ook drie jaar nar  implantatie nog aanwezig:g er: isr
een significantefi correlatie tussen gehoordrempel voor CIr
en expressieve en receptieve taalontwikkeling drieg jaar
na implantatie (volgens Reynell (r=-0,46) en Schlichting
zinsontwikkeling (r=-0,45)).g Hoe.  beter der  gehoordrempel
met hoortoestel voorafgaand aan implantatie, hoe,  beter der
kinderen scoren op de Reynell en Schlichting test.g

Een andere factor ligtr in de professionele begeleiding dieg
kinderen krijgen: de:  eentalige kinderen kregen eerder
professionele begeleiding dang  de tweetalige kinderen, maar,
ook intensiever. Bovendien. konden de eentalige kinderen
zowel in de peutergroep als in het speciaal onderwijs reke-
nen op continue audio-technische bijstand, waardoor, err  bijr
twijfels over hetr  functioneren van het CI onmiddellijk een
beroep gedaan kan worden op audio-technici. Voor. twee-r
talige kinderen was deze audio-technische ondersteuning
niet onmiddellijk beschikbaar.
In het verlengde van het vorige ligt de factor taalaanbodr
met betrekking totg de ontwikkeling vang  de Nederlandse
Gebarentaal bij de tweetalige kinderen. Deze. kinderen
groeien op bij ouders die de Nederlandse Gebarentaal
(nog) niet goed beheersen. Deze. kinderen komen dan
voornamelijk in aanraking metg  een gedegen gebaren-
taalaanbod als ze op de peutergroep of opf school zijn.
De verhouding tusseng  het aanbod van gesproken taal en
gebarentaal ligt dus in het voordeel van gesproken taal. Dit.
zou een mogelijke verklaring kunneng zijn voor hetr feit dat
de vaardigheid in gebarentaal bij deze tweetalige kinderen
zich weinig verderg ontwikkelt.r

Implicaties voor de praktijk
Gezien alle mogelijke alternatieve verklaringen is het niet
mogelijk om te concluderen dat het beter isr  om kinderen
met een CI op te laten groeien in een eentalige of tweeta-f
lige omgeving. Er.  isr meer onderzoekr  nodig naarg der  (taal)
ontwikkeling vang kinderen in een tweetalige omgeving
die jong zijng  geïmplanteerd.Toch.  hebben de resultaten wel
enige implicaties voor der  praktijk. In. Nederland groeien
de meeste dove kinderen, met,  of zonderf  CI,r op, in een
tweetalige omgeving. De.  complexiteit van de Nederlandse
Gebarentaal ontwikkelt zich echter nauwelijksr na implan-
tatie, terwijl,  de gesproken taal wel vooruitgaat, zij, het
langzamer danr  bij de Vlaamse kinderen die opgroeien in
een dominant eentalige gesproken taalomgeving. Ook.  lij-
ken Nederlandse kinderen in de loop van de tijd zelf eenf
voorkeur voorr gesprokenr taal te ontwikkelen. Bovendien.
verandert het primaire communicatiemiddel tussen ouders
en kind meestal binnen twee jaar nar implantatie naar eenr
meer gesprokenr  communicatie. Ouders. zien het gebruik
van gebaren als nuttig ing de periode dat hun kind nog geeng
gesproken taal beheerst (Preisler, Tvingstedt, & Ahlström,
2005). In. latere stadia van de ontwikkeling vang het kind
zetten ouders gebaren alleen in als de communicatie in de
gesproken taal tekort schiet. Nederlandse. kinderen krijgen
dus steeds minder gebarentaalr aangeboden. Kiest.  men ech-
ter voorr eenr tweetalige opvoeding waarbijg het doel is dat
kinderen met een CI zowel volledig kunneng  participeren
in de horende gemeenschap als in de dovengemeenschap,
dan is een rijk aanbod van zowel gesproken taal als geba-
rentaal belangrijk. Als. de ouders dat niet kunnen bieden,
zou dit gerealiseerd moeten worden binnen het systeem
van gezinsbegeleiding eng  het onderwijs en binnen de
Dovengemeenschap (Nordqvist & Nelfelt, 2004).,  Mogelijk.
is het NGT aanbod binnen de huidige begeleidings-/
onderwijsstructuur nietr  intensief genoegf  omg een goede
gebarentaalverwerving teg  bewerkstelligen.

Een literatuurlijst is opvraagbaar bijr de redactie en te
downloaden op www.simea.nl/vhz

3.indd3.indd 1818 04-0604-06 7:357:35



TIJDSCHRIFTEN
ournal of Communicationf Disorders, 41, 4, juli/

augustus 2008. Whitehouse, Barry,  en Bishop zijn de
uteurs van “Further defir ningfi theg language impairment
f autism:f Is:  there a specificfi language impairment

subtype?” Sommige”  autistische kinderen hebben
veel moeite met het herhalen van niet bestaande

woorden. Dit. is ook een kenmerk van specifi ekefi  taalstoornissen. Is. er
derhalve mogelijk een aantal  autistische kinderen dat tegelijkertijd
een specifiekefi  taalstoornis heeft? Dit artikel doet verslag vang een
onderzoek hiernaar. De. taalvaardigheid van kinderen met specifi ekefi
taalstoornissen is vergeleken met die van autistische kinderen waarvan
een deel wel en een deel geen taalproblemen kenden. De. verschillen
tussen de autistische kinderen met taalproblemen en de kinderen
met specifiekefi  taalstoornissen blijken groot te zijn, met, name op het
gebied van de mondmotoriek en het verbale korte termijngeheugen.
Er zijnr  maar weinigr  overeenkomsten.g De.  resultaten spreken het idee
van een specifi ekefi subgroep taalgestoorde kinderen binnen de groep
kinderen met autisme tegen.
Developmental Medicine & Child Neurology,
50, 5, mei 2008 Dorothy Bishop en collega’s zijn de
schrijvers van “Autism and diagnostic substitution:
Evidence from a study of adultsf with a history of
developmental language disorder”. Het.  aantal diagnoses

van autisme is sterk gestegen sinds 1980. Zouden.  kinderen die voor
die tijd anders gediagnosticeerd werden tegenwoordig deg diagnose
autisme krijgen? De onderzoekers hebben de huidige diagnostische
criteria voor autismer toegepast op volwassenen die een geschiedenis
kennen van specifi ekefi  taalproblemen. Men.  wilde ontdekken of
diagnostische substitutie heeft plaatsgevonden. In.  totaal werden 38
volwassenen onderzocht met de diagnose SLI in hun kindertijd.
Twee instrumenten voor der diagnose autisme werden afgenomen.
8 volwassenen voldeden aan de criteria voor autismer  met beide
instrumenten. Nog. eensg 4 volwassenen bleken een mildere vorm
van autisme spectrum stoornissen te hebben. Deze.  12 volwassenen
hadden in hun kindertijd overwegend (en naar nur  blijkt onterecht) de
diagnose pragmatische taalstoornis gekregen.
American Annals of thef  Deaf, 152, 5, 2008
“Visual and phonological coding ing  working memoryg
and orthographic skills of deaff  childrenf using Chileang
Sign Language” van Jesús Alvarado en collega’s doet
verslag vang  twee experimenten met dove en horende
kinderen. Uit. deze experimenten blijkt dat bij dove kind
nauwe relatie bestaat tussen vingerspelling eng orthografie.fi  Deze.
vingerspelling-grafeem kennis heeft een vergelijkbaar potentieelr voor
het aanvankelijk lezen als de foneem-grafeem koppeling heeftg  voor
goedhorende lezers.

In Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr 3,r maart, 2008 staat het
afscheidscollege van Berckelaer-Onnes over autisme,r een, complexe
aandoening, die,  niet zomaar ter  onderkennen is. Een.  uitvoerig eng
nauwkeurig diagnostischg  proces is noodzakelijk om tot de juiste
beeldvorming teg  komen. Ouders. – en– kind – hebben– meer nodigr
dan een etiket.
Ruijssenaars, de,  Haan,e  Mijs,  en
Harinck vonden in de literatuur
en via een Delphi-onderzoek dat
volwassenen met dyslexie niet
alleen problemen met lezen en
spellen ondervinden maar ookr
sociale, psychische, en emotionele
moeilijkheden ervaren zoals
gevoelig zijng  voor kritiek,r niet,
gemotiveerd zijn bij moeilijke taken, depressieve, gevoelens. Deze.
bevindingen zijn belangrijk voor gerichter hulpverlening eng preventie.
In Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr. 4,.  april,  2008 analyseren
Mark & Mulderij& hetj  begrip pedagogische sensitiviteit. Niet. alleen
ouders moeten een zekere mate van sensitiviteit hebben voor
de behoeften van hun kinderen, ook, van leerkrachten en andere
professionele opvoeders wordt verwacht dat zij het vermogen hebben
en ontwikkelen om signalen van kinderen op te vangen, deze, juist
te interpreteren en ernaar ter handelen. (Ook. – juist–  - belangrijk bij
kinderen met gehoor, taal,  en/of communicatievef
beperkingen! CC)
In De wereld van het jonge kind, nr. 8,. april,
2008 beargumenteert Boutellier datr  uitwisseling

tussen leerkrachten over meerr  danr  lesstof enf praktische zaken
alleen moet gaan. Naast. specifi ekefi  factoren van het lesgeven zoals
vakinhoudelijke kennis, didactische, en methodische kennis en
vaardigheid en pedagogisch en psychologisch inzet, zijn, er ookr
aspecifiekefi factoren van het lesgeven, zoals,  de manier waaropr er
wordt lesgegeven, hoe,  de leerkracht betrokken is, persoonlijk, is en
contact maakt. Inzicht.  in deze laatste factoren is wezenlijk voor
professioneel handelen in de klas.
Visch en Van Norden bespreken de taaltekening eng het bijschrijfgesprek.
Een taaltekening isg gemaakt om een geschreven tekst te vervangen
als een kind nog nietg of nauwelijksf  zelf kanf  schrijven over watr  het
heeft beleefd of waargenomen.f  Een. bijschrijfgesprek gaat niet zozeer
over eenr tekening maarg hetr doel is dat een kind en een leerkracht
in gesprek raken over eenr  ervaring vang het kind en is gericht op:
begrijpen wat de ander bedoeltr  en (beter) leren verwoorden wat je
zelf bedoelt.f
FOSS-Taal, nr. 2,.  april, 2008 is een ‘Special
Arbeid’. De Cocke  geeft een overzicht van wetten
en uitvoeringsinstanties rondom zoeken naar werkr
en concrete initiatieven om mensen aan het werk
te helpen. Daarnaast.  geeft zij een overzicht over
de keuzes die gemaakt moeten worden op het
gebied van studie en beroepskeuze bij kinderen
met een beperking. Reguliere. scholen ontbreekt
het aan specifiekefi  kennis hierover. Het.  project ‘Loopbaanoriëntatie
en – begeleiding– vang jongeren met een beperking ing  het voortgezet
onderwijs’ is’ uitgemond in een cd-rom:‘Wat: wil jij later worden?’r
Deze cd-rom is op te vragen via t.winnubst@kpcgroep.nl.
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Geheime gebaren
In de Troef-reeks bij Uitgeverij Van Tricht is een
nieuw boek verschenen: Geheime: gebaren.
Jolien en Anne zijn hartsvriendinnen. Jolien. kent een
paar gebarenr uit de gebarentaal omdat ze een dove
opa heeft. Dan. ontmoet ze Thijs, een,  doof jongetjef
uit de buurt. Ze. gaat op Thijs passen en daarom wil
ze nog meerg gebarenr  leren. Samen.  met haar vrien-r
din Anne leert ze gebaren van haar opa.r Maar. alsr  de
vriendinnen ergens buiten een keertje hun geheime
taal gebruiken, krijgen, ze een achtervolger achterr  zichr
aan...Wat.  wil hij van hen?

Joke de Jonge, Geheime, gebaren
Met gebaren uit de Nederlandse
Gebarentaal, getekend,  door Joletr
Leenhouts.
Uitgeverij Van Tricht
ISBN: 9789077822227:

24 JUNI 2008 BONE ANCHORED

HEARING AID (BAHA) - RECENT

DEVELOPMENTS
Internationaal symposium
Plaats:Aula:  van de Radboud Universiteit
in Nijmegen
Informatie: s.dewolff@kno.umcn.nl:

26 JUNI 2008 STUDIEDAG

‘SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND

GEDRAG BIJ KINDEREN EN TIENERS’
Plaats:Aristo,:  Eindhoven,
Informatie: www.autisme-nva.nl:

19 T/M 24 JULI 2008

THEATERWEEK VOOR DOVE EN

SLECHTHORENDE KINDEREN
Plaats: De:  Zevenhof, Havelte,
Informatie: www.stichting-commex.com:

2 OKTOBER 2008 CONFERENTIE

‘LEZEN: WAT WERKT ECHT?’
Plaats: Congres: en opleidingscentrum
Meerwold/Hampshire Hotel
Groningen
Informatie: www.leesspecialist.nl:

28 OKTOBER 2008

JUBILEUMCONGRES NVVS
Thema: Kwaliteit:  van Hoorzorg, de,  klant
centraal
Plaats: ’t:  Spant, Bussum,
Informatie: www.nvvs.nl:

AGENDA

GESIGNALEERD

In-Com-Clusie
Inclusie door com-r
municatieontwik-
keling eng -onder-
steuning

Bij Uitgeverij Acco verscheen
in maart een praktijkboek met
voorbeelden van ondersteuning
voor kinderenr  en jongeren met
verstandelijke en meervoudige
beperking bijg integratie en par-
ticipatie, ofwel, inclusie, in, onze
sterk geletterde, talige,  maatschap-
pij.Volgens.  de samenstellers, Hans,
van Balkom en Jan Knoops, ligt,
de kern van de inclusiebenade-
ring daaromg  op het toegankelijk
maken van taal, communica-,
tie en geletterdheid voor dezer
groep kinderen en jongeren. Het.
spreekt vanzelf datf daarbij ook
gerichte aandacht wordt besteed
aan de inrichting vang aanpassin-
gen in de sociale leefomgeving
van de kinderen.
Dit boek bevat ook hoofdstukken
over snoezelen,r multisensorische,
stimulering eng integratie, en,  een
uitgebreid programma voor vrijer
tijd en naschoolse opvang. Ook.
de spraak- en taalontwikkeling,
communicatie en vroege gelet-
terdheid van peuters en kleuters
met ernstige spraak- en taal
moeilijkheden en verstandelijke
beperkingen komen aan bod.
In-Com-Clusie is interessant
voor groepsleiders,r diagnostici, en
behandelaars in kinderdagcentra,
woonzorggroepen, activiteitenbe-,
geleiding, naschoolse,  opvang eng
voor leerkrachtenr in het speciaal
onderwijs.

Hans van Balkom en Jan Knoops
(red.), In-Com-Clusie,
Uitgeverij Acco
ISBN 978 90 334 6866 7
Prijs e 35,00

Aanpassing
indicatiecriteria
Op 14 mei is er eenr aantal wij-
zigingsvoorstellen op de Wet op
het Primair Onderwijsr geaccep-
teerd door der Tweede Kamer. In.
het Besluit staan wijzigingen met
betrekking totg  artikel 15 (indicatie-
criteria dove kinderen) en artikel
16 (indicatiecriteria slechthorende
kinderen). Daarnaast. is aan artikel
18 (indicatiecriteria meervoudig
gehandicapte kinderen cluster 2)r
een lid toegevoegd over doofblinder
kinderen. De. meeste onderdelen
van het Besluit zullen per
1 augustus worden ingevoerd maar
het is nog nietg bekend of ditf ook
geldt voor der gewijzigde criteria.
Staatsblad 2008, nummer,  89r

De stille dief
Elke zomer logerenr  Lars en zijn twee-
lingbroer Wouterr bijr  hun grootouders
op De Deining, een, vakantiepark in de
duinen. Dit. jaar zijnr  er minderr vakan-r
tiegangers dan ooit, maar, tochr  wordt
het een drukke zomer. Is. oma echt zo
vergeetachtig, of, isf  er eenr  andere ver-
klaring voorg  der verdwenen spullen? Waarom duiken ver-
miste bezittingen op vreemde plekken weer op?r  Lars, die,
meestal Stille genoemd wordt omdat hij doof isf  en liever
niet praat, gaat, op onderzoek uit. Hij.  krijgt hulp van een
meisje dat veel weet van codes en vliegers.
Een nieuw avontuurlijk verhaal over verdwijningen,r  vakan-,
tie, vliegeren,  ... en.  doof zijn.f Voor.  lezersr  vanaf 10f jaar.

Rian Visser, De,  stille dief
Illustraties: Fréderiek:  Westerweel
Uitgeverij Clavis
ISBN: 9789044808629:
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Vijf op een rij
De Koninklijke Effatha Guyot Groep heeft een nieuw boekje het licht
doen zien. Hanneke.  Buurman, Betsy, Gerritsen en Anna Hinkema van
de projectgroep ‘Explicitering Expertiseg ESM-onderwijs’ schreven’ een
praktisch handboek voor iedereenr  die werkt met leerlingen met ernstige
spraak- en/of taalmoeilijkheden.f Als.  theoretische basis is gekozen voor der
notitie ‘En de maan en de sterren…..’ van Claartje Slofstra en Freke Bonder.
In de diverse hoofdstukken worden achtereenvolgens ESM-leerlingen

met productieve en recep-
tieve problemen beschreven,
maar ookr  die met Autisme
Spectrum Stoornissen, ADHD,
en Meertaligheid. Er.  wordenr
veel suggesties gedaan voor der
praktijk.
De vijf sterkef punten van het
ESM-onderwijs, namelijk,
mondig maken,g  zichtbaar,

maken, woordenschat,,  gewoon,  waar hetr kan en speciaal waar hetr moet
(vijf opf  een rij) lopen als een rode draad door ditr  boek.
Het boek is te verkrijgen in de webwinkel van de Koninklijke Effatha
Guyot Groep en kost 15 euro.

Aandachttrekker
Te benijden zijn ze, mensen die dagelijks of wekelijks met een
column hoek of rand van een blad mogen vullen. Glimlach
toverende woorden, irritatiewekkende meningen, sussende
gedachtenspinsels. In het gereserveerde deel van een blad
waarin de schrijver zich uitleeft, gedachten vrijelijk loost.
Bedoeld voor het trouw publiek dat doelgericht zoekt naar een
weloverwogen en altijd door een eigen stijl gekenmerkte tekst.

De maalstroom van alledag, de enorme bulk aan informatie
biedt oneindig veel aanleidingen tot schrijven. Een tijdvak van
twee maanden met zó veel bronnen tot originele vondsten. Wat
is het dit keer? Een lange introductie had u in ieder geval. Nu
de keuze...

Een gebeurtenis van maanden geleden. Een culturele
manifestatie, een coproductie van horende en dove
scholieren. Met een landelijk fameuze langharige pianist
als mede-hoofdrolvertolker bij een artistieke fi nale van het
samenwerkingsproject. Twee scholen knutselden, verrassend
vaardig, een volledig avondprogramma in elkaar. Acrobatiek,
drama, dans, muziek. De dag dat ik kennismaakte met het
begrip muziektolk.

Muziektolk. De pianist deed wat pianisten behoren te doen,
piano spelen. Eerst verbond hij met watervlugge riedeltjes
knappe overgangen van het ene populaire nummer naar
het andere. Zo uit mijn hoofd herinner ik me dat Het Land
van Maas en Waal naadloos overging in een ABBA-deun. Of
andersom. Of zelfs geheel iets anders. Om de zaal op sfeer
te brengen. En dan, dan volgt wat serieuzer werk. Een vrouw
in het rood komt het podium op, een hand aan de piano. Bij
het beroeren van de toetsen door de pianist komt de vrouw in
beweging. Wat ik zie houdt het midden tussen dans en gebaar,
gebaar en dans. Grote bewegingen, in een heerlijke cadans. Om
duizelig van te worden. Ik dacht even dat er iets niet klopte. Met
mij. Tot het slot van het muziekstuk. Ik keek rond. Er stonden
meer monden open. Van al even geraakte mensen als ik die
was.

Dát zouden meer mensen moeten zien, dacht ik. Dáárover zou
een columnist eens moeten schrijven. Of een ander natuurlijk.

WILLEM GEURTS

COLUMN
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VAN HORENZEGGEN@AUDCOM.NL

Nationaal debat
Arbeid en Gehoor
Op 23 april 2007 werd in
Zoeterwoude het Nationaal Debat
Arbeid en Gehoor gehouden.r Het.
werd georganiseerd door der  FENAC
en de NVVS, in, samenwerking metg
de Nationale Hoorstichting eng  de
organisatoren van de Week van het
Oor.
‘Spijkers met koppen slaan’ was het doel van het debat. De.  problema-
tiek van slechthorenden op het werk werd aan de hand van stellingen
bediscussieerd. Het. debat werd afgesloten met een intentieverklaring geza-g
menlijk een beleidsplan op te stellen en uit te voeren om de geschetste
zorgelijke situatie het hoofd te kunnen bieden.
Onlangs is de samenvatting vang  het debat in druk verschenen. De. brochure
wordt afgesloten met de weergave van de intentieverklaring, waarin, vijf
partijen aangaven gezamenlijk concrete plannen te gaan formuleren voor
verbetering vang  de situatie.
De brochure is verkrijgbaar bijr Bureau Audcom in Utrecht.
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Het werkverband Psychologen/orthopedagogen

van de FENAC is onlangs, 26, mei, voor, hetr eerst

bijeen gekomen. Dit.  is een heugelijk feit. Het.

betekent namelijk dat inmiddels iedere discipline-

groep binnen de FENAC de ruimte heeft gekre-

gen en genomen om een inhoudelijk werkverband

in te richten. De.  FENAC huisvest de werkverband

en de leden hebben afgesproken om voor iederr

werkverband minimaal één medewerker afr tef

vaardigen. Op.  deze wijze vindt er inhoudelijker

afstemming plaatsg  tussen medewerkers van AC’s. In.

het kader vanr  het kwaliteitstraject van de FENAC

een goede ontwikkeling! Inmiddels bestaan binnen

de FENAC de werkverbanden psychologie, maat-,

schappelijk werk, audiologie, assistenten, logopedie,

en linguïsten. En.  mijlpaal dus.

De FENAC blijft zich inzetten voor kennisdeling,r

niet alleen tussen vakgenoten werkzaam binnen

de AC’s, maar,  ookr  tussen vakgenoten in de sector.

De FENAC hoopt dat binnenkort de veldpartners,

SIAC, Siméa, en NVLF samen met de FENAC het

kenniscentrum Taalspraak oprichten. Opnieuw.

een bewijs dat onze sectorpartners net zoals de

FENAC uitwisseling vang kennis van belang vindeng

om sector breedr te komen tot goede zorg voorg

onze doelgroepen.Voorwaar. eenr  goede start van

2008!

Met de partners rondom gehoorzorg hooptg de

FENAC zeer binnenkortr een veldnorm te kunnen

presenteren waarin sectorbreed beschreven wordt

hoe hoortoestelaanpassing optimaalg vorm krijgt.

Naar verwachtingr kunneng  we na de zomer hier-r

over meerr  meldenr .

VanV heth t bestuurb
Verandering! In april is tijdens de ledenvergadering

een nieuw bestuur voorr der  vereniging Siméag

benoemd. In. dezelfde vergadering nameng we

afscheid van Theo van Munnen als voorzitter vanr

de vereniging. Gememoreerd.  werd dat Theo vanaf

1998 lid is geweest van het bestuur enr  vanaf 2000f

als voorzitter eenr  leidende bijdrage heeft geleverd

aan de totstandkoming vang de vereniging Siméa,g

als opvolger vanr VeBOSS en VEDON in 2002.

Hij heeft de belangen van scholen en diensten van

cluster 2r  behartigd bij belangrijke dossiers zoals de

leerlinggebonden fi nanciering,fi de,  ontwikkeling

van de indicatiecriteria en de WECraad. Theo. blijft

bestuurlijk actief alsf voorzitter vanr  de Stichting

Siméa, de,  stichting dieg vanaf ditf jaar der  school-

besturen in ons cluster vertegenwoordigt.r

Het nieuwe verenigingsbestuur richtr zich op de

leden en wil bewerkstelligen dat leden elkaar kun-r

nen ontmoeten, kennis, kunnen uitwisselen en nieu-

we kennis kunnen opdoen. Met. die ambitie voor

ogen werd op de ledenvergadering hetg  beleidsplan

2008 gepresenteerd. Hoofdpunten. daaruit zijn:

-  Leden: verwachtingen: van de vereniging, meer,

bekendheid geven aan het lidmaatschap, op,  elke

locatie (weer) een contactpersoon.

- Vak- en kennisgroepen: zorgen: voor voldoender

vak- en kennisgroepen met regelmatig activiteiten.g

-  Goede verbindingen zodat congrescommissie,

redactie Van Horen Zeggen, redactie,  website,

kennisgroepen en bestuur (beter)r met elkaar

samenwerken.

- Actualiseren van het protocollenboek voor der

CvI: we:  hebben een bescheiden subsidie gekregen

om dit protocollenboek up-to-date te krijgen.

Verandering? Ach dat zal wel meevallen.Van.  Horen

Zeggen blijft gewoon bestaan, het, jaarlijks congres

is er ookr in 2009 (16 en 17 april), de,  studiedag ABg

zelfs nog ing  2008 (12 december).We. willen echter

meer: activiteiten: voor logopedisten,r voor,  maat-r

schappelijk werkenden, voor, leraren,r voor…, En

niet alleen voor onderwijs,r maar,  ookr  voor mede-r

werkers vanuit de zorg. Gewoon.  Siméa, gewoon,

voor aller  medewerkers uit de auditieve- com-

municatieve sector, voor, hetr  delen van kennis en

ervaring. Zodat. wij gewoon ons werk met plezier

op goede wijze uitvoeren.

Rob Boerman
r.boerman@simea.nl

Van de voorzitteritt

ORGANISATIENIEUWS
COLOFON
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Van Horen Zeggen is een uitgave van de
Vereniging Siméa,g  belangenbehartiger namensr
personen en de Vereniging instellingeng voor
communicatief beperkten,f  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,
Nini Hoiting, Harry Knoors,y  Peter vanr  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)

• Fotografiefi  Harry Opy den Kamp
• Vormgeving/Drukwerk UnitedGraphicsk
Zoetermeer

• Vereniging Siméag
Dhr. R.A. Boerman, voorzitter
Dhr. F.P.M. Saan
Dhr. R. van Dijk
Mw. B. Gerritsen
Mw. A. de Jonge
Mw. S.A. van Vliet-Voordouw.
giro 3554500 t.n.v. penningmeester Siméar 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
- Dhr. J. Taalman, bestuurslid

• Ambtelijk secretariaatk  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 bijr  de redactie. Op de
eerstvolgende redactievergadering zalg worden beslo-
ten of enf wanneer der  kopij zal worden gepubliceerd.

• Verschijningsfrequentie 6 x per jaarr
•  Abonnementsprijs A 25,50 per jaarr
Losse nummers A 8,-
(exclusief verzendkostenf  voor abonneesr  in het
 buitenland) Indien u vóór 1r  november vanr  het
lopende jaar uwr abonnement niet hebt opgezegd,
wordt dit automatisch met een jaar verlengd.r

Wilt u een artikel voor Vanr Horen Zeggen insturen?
Vraag dang  de uitgebreide auteursrichtlijnen aan via
vanhorenzeggen@audcom.nl of kijkf op www.simea.nl.

Eerste overleg werkverband Psychologen/orthopeda-d

gogen, d.d. 25 mei.
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De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

geeft brochures uit. De. brochures behandelen alle

 aspecten van zorg binneng  het audiologisch centrum.

Voor eenr volledig overzichtg kunt u de FENAC site

bezoeken: www.fenac.nl:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uw babybabybabybaby hoorty  niet goed, wat nu? g 2,00
2005, 2222, eeee druk, 25,  pagina’s

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

CDCCC - Kan uw kind niet goedededed horhoren.horhor Berber/Nederlands 2002 g 6,80

CD - Kan uw kind nietttt go goed go go .praten... Arab./Marok./Ned. 2002 g 6,80

CD - Kan uw kind niet goedddd p praten. p p Berber/Nederlands 2002 g 6,80

Auditieve aspecten van Arbo-zorgorgorgorg 1997,111 1997, 90, pagina’s g 4,50

Publicatie Prijs

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

Bestelwijze: de genoemde pprijzenpp  (wijzigingen oorbe voooooo houden)
zijn exclusief portokosten.f U.  kunt de publicatiesies bestellenbest best best bij het
bureau van de FENAC teee Utrecht.
Na uw bestelling ontvangtgtgtgtg uuuu 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.
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