
•Ontwikkelingsvolgmodel voor kinderen met taal- en spraakproblemen

•De toekomst van het onderwijs aan doven en slechthorenden

•Interview met Theo van Munnen

VAN HOREN ZEGGEN

4 jaargang 49 | augustus 2008

P192_VHZ4.indd   1P192_VHZ4.indd   1 09-07-2008   09:43:3709-07-2008   09:43:37



VHZ AUGUSTUS 20082

INHOUD

Vanaf 2009 wordt het basispakket 
zorgverzekeringen uitgebreid met de diagnostiek 
en behandeling van ernstige dyslexie voor 
kinderen bij wie de zorg op zeven- of achtjarige 
leeftijd aanvangt en die op of na 1 januari 2001 
geboren zijn. De ministerraad heeft hier op 
voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport mee ingestemd. 

Om planmatig te kunnen handelen en dat 
handelen te onderbouwen is het nodig dat 
de ontwikkeling van kinderen in de zorg 
en het onderwijs gevolgd kan worden. In 
het artikel van Cecile Kuijpers (Radboud 
Universiteit Nijmegen) en Lianne Vermeulen 
(Sint Marie, Eindhoven) wordt een nieuw 
ontwikkelingsvolgmodel voor peuters met taal- 
en spraakproblemen beschreven.

Op 12 juni organiseerde Siméa een 
miniconferentie over de toekomst van het 
onderwijs aan kinderen en jongeren met een 
auditieve beperking. Tegen de vijftig inhoudelijk 
deskundigen gingen met elkaar in discussie over 
de manier waarop we die toekomst inhoud 
moeten geven.

Siméa-voorzitter van Munnen over de toekomst 
van het onderwijs aan auditief beperkten: “We 
kunnen het ons niet permitteren verdeeld te zijn. 
Wij hebben als sector dezelfde belangen. Laten 
we deze als vertrekpunt nemen.”

4 NIEUWS 6 REPORTAGE

8 INTERVIEW

10 ARTIKELEN
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Op het moment dat deze Van Horen Zeggen verschijnt zullen nog 
veel collega’s op vakantie zijn. Een andere groep collega’s, degenen 
die op de AC’s en in de zorg werken, heeft de vakantie mogelijk nog 
te goed. Voor deze collega’s heeft Van Horen Zeggen een aantal 
interessante items. Het onderwerp van het artikel in dit nummer is een 
ontwikkelingsvolgmodel voor peuters, dat door Kuijpers en Vermeulen 
is ontwikkeld. Het biedt iedereen die zich met de diagnostiek en 
behandeling van peuters bezighoudt handvatten om problemen in de 
spraaktaalontwikkeling van peuters te signaleren. Het geeft tevens 
een startpunt voor een eventuele behandeling aan. Omdat Kuijpers en 
Vermeulen ook naar de validiteit en betrouwbaarheid van hun instrument 
hebben gekeken, lijkt een brede toepasbaarheid aan de orde.

Bij de Nieuwsitems treft u het bericht aan dat de NVVS dit jaar 100 jaar 
bestaat en dat viert met een symposium in oktober. De redactie wenst 
de NVVS nog vele goede jaren in haar rol als belangenbehartiger, kritisch 
volger en stimulator van inhoudelijke ontwikkelingen. 

Voor de onderwijsmensen die vanaf de verschijningsdatum van dit 
nummer 4 langzamerhand weer aan de slag gaan is het interessant om 
te weten dat de delen 5 en 6 van Taal op Maat beschikbaar zijn. Een 
uniek product van de werkgroep Sprong Vooruit, die het steeds weer voor 
elkaar krijgt om landelijk samen te werken aan de inhoud van het cluster 
2 onderwijs!

Over de toekomst van delen van het cluster 2 onderwijs gaan deze keer 
én de reportage én het interview. Hoe het verder moet met het onderwijs 
aan slechthorenden en doven houdt iedereen goed bezig en de emoties 
zijn niet van de lucht. We zijn benieuwd naar het vervolg later dit jaar.

Al met al wenst de redactie u weer veel leesplezier. Wij hebben ook dit 
nummer weer met plezier voor u samengesteld.

Marjan Bruins
hoofdredacteur 
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Jubileumsymposium NVVS: Kwaliteit van hoorzorg, 
de klant centraal

De directie van Curium-LUMC heeft, met 
het management van De Vlier, besloten om 
de huidige functie van De Vlier, als afdeling 
voor psychiatrische hulpverlening aan dove 
en slechthorende kinderen en jongeren, per 
1 januari 2009 te beëindigen. In de komende 
drie maanden wordt de bestaande klinische 
(opname) capaciteit van De Vlier tot de helft 
teruggebracht.
Reden van dit besluit is dat het aantal 
patiënten voor De Vlier sterk gedaald is. Een 
groot aandeel van de patiënten vertrekt in 
de zomer en er staan geen nieuwe patiënten 
op de wachtlijst. Hierdoor komt een afdeling 
van De Vlier leeg te staan. Met de huidige 
marktwerking in de zorg, een fi nancieel 
moeilijk houdbare situatie.

Dat het aantal patiënten zo aan het dalen 
is, heeft volgens de directie en het manage-

ment van De Vlier een aantal oorzaken. Zo 
is bijvoorbeeld het zorgaanbod aan dove en 
slechthorende kinderen en jeugdigen binnen 
Nederland sterk aan het veranderen.
Grotere doveninstituten zijn onderzoeks-
teams en psychiatrische zorgverlening binnen 
hun instellingen aan het opzetten. Omdat het 
aantal jongeren dat ernstig doof is - en om 

die reden opgenomen is - afneemt, bieden 
de doveninstituten meer dan eerst plaats aan 
jongeren die naast hun auditieve handicap 
sociaal emotionele en/of gedragsproblemen 
hebben.

In de komende maanden gaat de directie van 
Curium-LUMC zich met het management 
van De Vlier beraden op de toekomst. Er 
staan overleggen gepland met de dovenin-
stituten, de belangenorganisatie FODOK 
en GGZ instellingen. Er wordt onderzocht 
of samenwerking met een andere instelling 
mogelijk is. Ook de mogelijkheid de functie 
bij een andere instelling onder te brengen, 
wordt onderzocht.

Bron: website Curium

Centrum De Vlier gaat de poorten sluiten

Op dinsdag 28 oktober a.s. vindt in 't Spant 
te Bussum het landelijk NVVS-symposium 
plaats in het kader van 100 jaar NVVS, met 
als thema Kwaliteit van hoorzorg, de klant 
centraal. 
De NVVS zet op dit symposium de cliënt/
patiënt centraal: welke kwaliteitswinst kan de 
hoorzorg boeken als zij de cliënt centraler 
stelt en meer vraaggestuurd werkt? 

Het symposium is bedoeld voor iedereen 
die te maken heeft met hoorproblemen. 

Bezoekers kunnen rekenen op een menge-
ling van lezingen, discussie, interviews, debat 
en intermezzo’s. 
De NVVS presenteert onder meer:
•  Voorbeelden van de manier waarop de 
cliënt aankijkt tegen de zorg die nu gele-
verd wordt

•  Eerste inzichten die gebruikerservaringen 
via www.hoorwijzer.nl opleveren voor de 
kwaliteit van de hoorhulpmiddelenver-
strekking

•  Gevolgen van onvoldoende samenwerking 
in de keten van hoorzorg vanuit het per-
spectief van de cliënt in kaart gebracht en 
besproken

•  ‘Good practice’ bij cliëntparticipatie in de 
specialistische hulpverlening en begeleiding 
van (ernstig) slechthorenden

•  Obstakels waar patiënten met tinnitus, 
Ménière en brughoektumor tegen aan 
lopen

Dit alles wordt gezet in het bredere kader 
waarin patiëntenverenigingen een ‘derde par-

tij’ zijn geworden, naast de zorgaanbieders en 
de zorgverzekeraars. 

Politieke en beleidsmatige ontwikkelingen 
in de hoorzorg stimuleren meer en meer een 
stevige dialoog en samenspel tussen de drie 
partijen die de zorg ‘maken’. Daarnaast gaan 
patiënten zich steeds meer opstellen als zorg-
consument: hij wordt kritischer, wil onafhan-
kelijke informatie, eist kwaliteit en wil ‘waar 
voor z’n geld’. 
Leven met een hoorprobleem is meer dan 
alleen een beroep doen op de hoorzorg. 
Daarom laat het symposium zien op welke 
maatschappelijke terreinen aanpassingen 
nodig zijn. Dit steeds vanuit de alledaagse 
werkelijkheid van mensen met hoorproble-
men. Daarbij wordt duidelijk wat de NVVS 
daarin betekent, samen met andere belangen-
organisaties voor mensen met een auditieve 
beperking.

www.nvvs.nl

NIEUWS

P192_VHZ4.indd   4P192_VHZ4.indd   4 09-07-2008   09:43:4309-07-2008   09:43:43



Het dovenonderwijs heeft wederom een 
grote ‘Sprong Vooruit’ genomen. Voor het 
eerst is speciaal voor dove leerlingen van 
groepen 5 en 6 een tweetalige taalmethode 
beschikbaar.
Deze is ontwikkeld door een landelijke
werkgroep en zal vanaf nu op alle 
Nederlandse dovenscholen gebruikt kunnen 
worden. Dit betekent een belangrijke kwa-
liteitsverbetering van het taalonderwijs aan 
dove en ernstig slechthorende leerlingen.

Taal op Maat voor dove leerlingen

Uniek aan de taalmethode is dat zij volledig 
tweetalig is: ze bestaat uit docentenhand-
leidingen en werkboeken voor taallessen 
Nederlandse Gebarentaal en Nederlands. 
Deze eerste tweetalige methode voor dove 
en ernstig slechthorende leerlingen in groe-

pen 5 en 6 is gebaseerd op de reguliere 
methode Taal op Maat (Noordhoff Uitgevers 
bv) en met toestemming van de uitgever 
aangepast voor gebruik binnen het tweetalig 
dovenonderwijs.
Eerder al - in 2006 - verschenen de lesmate-
rialen voor leerlingen in groepen 3 en 4.
Volgend jaar zullen ook de lesmaterialen 
voor de hoogste groepen, 7 en 8, verschijnen.

Project Sprong Vooruit

In 2003 is een landelijk project, Sprong 
Vooruit Leermiddelenontwikkeling, van start 
gegaan met als doel speciaal lesmateriaal te 
ontwikkelen voor dove leerlingen in het 
basisonderwijs. Het project wordt aange-
stuurd door de werkgroep Sprong Vooruit 
waarin deskundigen zitten uit het onderwijs 
aan dove en ernstig slechthorende kinderen. 

Het eigenlijke ontwikkelwerk wordt uitge-
voerd door dove en horende medewerkers 
uit het dovenonderwijs en twee educatief 
schrijvers. Begin 2009 zal voor het gehele 
basisonderwijs aan dove en ernstig slecht-
horende leerlingen dan een complete twee-
talige taalmethode met doorlopende leer-
lijnen beschikbaar zijn. 

Informatie over de methode en de verkrijg-
baarheid ervan:
Werkgroep Sprong Vooruit
p/a Viataal Centrum voor Expertise
t.a.v. dr. N. van Son
T 073 6233140
E n.vson@viataal.nl
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Taal op Maat voor groep 5 en 6 verschenen

Vanaf 2009 wordt het basispakket zorgver-
zekeringen uitgebreid met de diagnostiek en 
behandeling van ernstige dyslexie voor kin-
deren bij wie de zorg op zeven- of achtjarige 
leeftijd aanvangt en die op of na 1 januari 
2001 geboren zijn. De huidige groep dyslec-
tische kinderen krijgt dus geen vergoeding. 
De ministerraad heeft hier op voorstel van 
minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport mee ingestemd. Deze maatregel 
kost jaarlijks 27,9 miljoen euro. 

Met het opnemen van dyslexiezorg in het 
basispakket geeft het kabinet uitvoering aan 
een met algemene stemmen aanvaarde motie 
van de Tweede Kamerleden Van Miltenburg 
(VVD) en Van der Veen (PvdA). In de 
uitvoering is, op basis van advies van het 
College voor zorgverzekeringen, gekozen 
voor vergoeding van de behandeling bij kin-
deren bij wie de zorg aanvangt op de leeftijd 
van zeven of acht jaar. Op die leeftijd wordt 
ernstige dyslexie meestal gesignaleerd. 

Overigens valt alleen de diagnostiek en 
behandeling van kinderen conform de cri-
teria van het Protocol Dyslexie Diagnose en 
Behandeling binnen het basispakket. 
Het ministerie van VWS was aanvankelijk 
huiverig om de behandeling van dyslectische 
kinderen te vergoeden. Het ministerie vrees-
de dat ook kinderen die slecht lezen door 
matig onderwijs onder de regeling zouden 
gaan vallen. 
Inmiddels is er veel duidelijker vastgesteld 
wanneer een kind echt dyslectisch is. Ook 
is er vastgesteld welke taken de school heeft 
om dyslectisch kinderen goed te leren lezen 
en schrijven.
De Nederlandse Zorgautoriteit volgt de uit-
voering van dit proces. In 2011 zal de rege-
ling worden geëvalueerd. 

Bron: Regering.nl

Ernstige dyslexie in basispakket
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Op 12 juni organiseerde Siméa een miniconferentie over 
de toekomst van het onderwijs aan kinderen en jongeren 
met een auditieve beperking. Tegen de vijftig inhoudelijk 
deskundigen gingen met elkaar in discussie over de 
manier waarop we die toekomst inhoud moeten geven. 

Welke toekomst heeft het onderwijs a

Volgens dagvoorzitter Theo van Munnen (Siméa) 
en inleiders Harry Knoors (Viataal) en Erik van 
Lingen (Auris) is het essentieel om nú aandacht 

te besteden aan die toekomst. Zij gaven hiervoor enkele 
argumenten. Het aantal kinderen dat met een auditieve 
beperking geboren wordt of later een gehoorprobleem 
krijgt, daalt al een aantal jaren. Omdat een groep ouders 
voor hun kind kiest voor regulier onderwijs, gaan dove en 
slechthorende kinderen tegenwoordig verspreid over heel 
Nederland naar school. Het feit, dat steeds meer kinderen 
op steeds jongere leeftijd met een CI worden uitgerust, 
versterkt deze trend, omdat blijkt dat de keuzemoge-
lijkheden voor het onderwijs hiermee worden vergroot. 
Een consequentie hiervan is, dat er niet veel professionals 
meer zijn die met veel dove en slechthorende kinderen te 
maken hebben en op basis daarvan een brede deskundig-
heid ontwikkelen. Voor echte expertise heb je massa nodig, 
gaf Harry Knoors aan. De grote spreiding over Nederland 
is daarom een reden om ons zorgen te maken. Van Lingen 
presenteerde op 12 juni een concept advies dat een aantal 
onderwijsdirecteuren heeft geformuleerd. Zij stellen voor 
dat Siméa dit advies gaat uitwerken en met alle cluster 
2-schoolbesturen gaat uitvoeren. Kern van het advies vor-
men de volgende concrete aanbevelingen:
–  te komen tot clustering van onderwijs aan dove en 

slechthorende leerlingen en waar dat niet kan het onder-
wijs aan slechthorende leerlingen in een herkenbare 
afdeling vorm te geven

–  de omvang van 80 of meer leerlingen voor het SO en 
100 of meer voor het VSO als minimumeis te hanteren 
voor scholen of afdelingen voor kinderen/jongeren met 
een auditieve beperking

–  regionale samenwerking te zoeken om de kwaliteit van 
het onderwijs aan doven en slechthorenden middels cre-
atieve organisatievormen te bevorderen

–  het nadrukkelijk ontwikkelen van kennisuitwisseling en 
kennisdeling.

Voordat de stichting Siméa met het advies aan de slag 
zou gaan, besloot het stichtingsbestuur een aantal inhou-

delijk deskundigen hun mening over het conceptadvies te 
vragen. Daarom werden zo’n 50 deskundigen uit heel het 
land op het minisymposium van 12 juni uitgenodigd.

Het doel van de dag was, volgens Harry Knoors, om te 
bekijken of er in de sector overeenstemming over visie en 
uitgangspunten gevormd kan worden. “Vanuit een geza-
menlijke visie kunnen we de toekomst van het onderwijs 
in onze sector verantwoord vormgeven.”

Van één visie was echter nog geen sprake. Direct na de 
inleidingen barstte de discussie los. Vooral medewerkers van 
scholen voor slechthorenden en kinderen met ESM uitten 
twijfels bij de conclusies en aanbevelingen in de adviesnota. 
Voor hen staat bijvoorbeeld een clustering van onderwijs 
aan doven en slechthorenden niet in alle situaties vast. Zij 
constateren dat ouders om heel verschillende redenen kie-
zen voor een school. Daarbij speelt niet alleen deskundig-
heid op het gebied van doven en slechthorenden een rol, 
maar zijn sfeer, samenstelling van de leerlingpopulatie en 
ligging van de school vaak ook van belang. Een deelnemer: 
“Ouders blijken bereid te verhuizen naar de provincie 
om hun kind daar op een sh/esm-school te doen. Dat 

REPORTAGE
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heeft niets te maken met de inhoudelijke kwaliteit van het 
onderwijs aan doven en slechthorenden in de stad waar ze 
vandaan komen, maar meer met de directe omgeving van 
de school in die stad en de leerlingpopulatie aldaar.” Aan de 
andere kant maken collega’s zich zorgen over de kwaliteit 
van het onderwijs aan een kleine groep slechthorenden, als 
zij op hun school bijna verplicht zijn om gecombineerde 
groepen met esm-leerlingen te maken. 

Verschillende deelnemers uitten hun twijfel over de 
uitgangspunten waarop het advies gebaseerd is. In het 
IVA-rapport (Communicatie, taalbeleid en schoolkeuze; 
januari 2008) gaven vooral ouders van dove en ernstig 
slechthorende kinderen aan kwaliteit van onderwijs boven 
reisafstand te kiezen. Ouders van kinderen in de ambulante 
begeleiding hadden vaker de voorkeur voor een school 
dicht bij huis. De vraag van de deelnemers was of het 
advies wel voldoende rekening houdt met de wensen van 
ouders van (matig) slechthorende kinderen en met de situ-
atie dat slechthorende kinderen ook zonder combinatie 
met dove kinderen goed onderwijs ontvangen op een aan-
tal sh-scholen in Nederland. Deze twijfel heeft er volgens 
Cor Verheijen van de Eindhovense Taalbrug onder andere 

js aan doven en slechthorenden?
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toe geleid, dat zij een contra-expertise bij het Kohnstamm-
instituut hebben aangevraagd. 

Op onderdelen kon men elkaar 12 juni goed vinden. 
Michiel van Lee van de Van Gilseschool in Haarlem: 
”Voor Siméa ligt er een taak om de aanwezige expertise 
te borgen, onafhankelijk van waar de scholen voor doven 
of slechthorenden in de toekomst komen. De bestaande 
expertise moeten we in de hele sector gezamenlijk behou-
den”. Tineke Wuite van de De Wildeschool in Schagen 
bevestigde dit: “Leraren van slechthorende kinderen heb-
ben speciale expertise. Die moeten we erkennen. Wensen 
van scholen om leraren breed inzetbaar te maken, zijn een 
bedreiging voor die expertise. Als we zuinig willen zijn 
met die expertise, dan zet je de deskundigen vooral in waar 
ze nodig zijn en laat je ze niet om de paar jaar van plek of 
doelgroep wisselen.” Cootje Smit van Effatha Zoetermeer 
onderkende dit ook voor de leraren van dove kinderen: 
“Collega’s zijn tegenwoordig veel sneller geneigd om van 
school te switchen. Als je dan met een speciale opleiding 
en training in hen geïnvesteerd hebt, ben je vervolgens al 
die deskundigheid weer kwijt en kun je van voren af aan 
beginnen.” Daarom moeten we volgens Rick van Dijk, 
bestuurslid van de vereniging Siméa en directeur van de 
HBO-opleiding leraar/lolk Nederlandse Gebarentaal, 
ervoor zorgen dat we nieuwe collega’s zo vroeg mogelijk 
proberen te boeien en binden aan ons onderwijs. “Hoe 
krijg je dan in reguliere opleidingen die interesse bij stu-
denten voor onze sector? Mij lijkt het van belang om met 
elkaar regionaal afspraken te maken met opleidingsinstitu-
ten. Je kunt dan nieuwe mensen binnen krijgen, die al wat 
kennis en ervaring meebrengen.”

De dag werd afgesloten met het formuleren van conclu-
sies naar aanleiding van vier discussiethema’s. Een landelijke 
stuurgroep, geformeerd uit vertegenwoordigers van grote 
en kleine besturen binnen Siméa neemt deze conclusies 
mee om aan Siméa over het vervolg te adviseren. Rekening 
houden met de keuzevrijheid van ouders, het verbeteren 
van de inhoudelijke uitwisseling tussen professionals, het 
behoud van inhoudelijke deskundigheid bij ambulant 
begeleiders die clusteroverstijgend gaan werken en naar 
de omgeving verhelderen van onze clusterexpertise waren 
onderwerpen die in de afsluiting aan de orde kwamen. 

MARJAN BRUINS
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Siméa-voorzitter over toekomst auditief onderwijs:

“We kunnen het ons niet permitte-
ren verdeeld te zijn”

In september vorig jaar verscheen een rapport van het 
IVA over de toekomst van het auditief onderwijs. De 
onderzoekers peilden de mening van een grote groep 

ouders. Zij zeiden meer waarde te hechten aan de kwaliteit 
van het onderwijs dan om een school om de hoek voor 
hun kinderen. Eén van de aanbevelingen was dan ook het 
aantal scholen voor slechthorende en dove kinderen te 
beperken en het onderwijs aan leerlingen met een com-
municatieve beperking hiervan te scheiden.

De resultaten bevestigden eerder onderzoek van de 
vakgroep Audiologie van Siméa en van de LCTI (zie 
kader). Toch is er na de verschijning van het IVA-rapport 
de nodige onrust in de sector (zie ook de reportage op 
pagina 6 en 7 van dit nummer). Van Munnen betreurt dit. 
“Ik vraag me af of het rumoer is terug te voeren op enkel 
inhoudelijke verschillen. Wantrouwen en angst spelen in de 
hele discussie ook een belangrijke rol. Dit is onder andere 
terug te voeren op de geschiedenis en het beeld dat som-
migen hebben van de grote instituten. Zij zouden misbruik 
maken van hun macht en hun eigen belangen voorop 
stellen. Dit is niet zo want we hebben dezelfde belangen.” 
Hij vervolgt: “Ik pleit er dan ook voor de discussie om te 
draaien en niet te beginnen bij je eigen locatie. Of je nu 
als bestuur verantwoordelijk bent voor scholen die onder 
meer clusters vallen, het beheer hebt over één locatie of 
verantwoordelijk bent voor een groot aantal scholen, het 
belang is hetzelfde. Er zijn alleen verschillen in schaal. Hoe 
kunnen we nu en in de toekomst goed onderwijs bieden? 
Daarvoor is het noodzakelijk dat we als sector één visie 
hebben. Natuurlijk mogen we met elkaar een stevige dis-
cussie voeren, maar we kunnen het ons naar buiten toe niet 
permitteren om zo verdeeld te zijn.”

De resultaten van het IVA-onderzoek over de toekomst van het auditief onderwijs hebben nogal wat 
losgemaakt in de sector. Niet iedereen onderschrijft de aanbevelingen van de onderzoekers, er is 
wantrouwen tussen de besturen van de onderwijsinstellingen en van één visie op onderwijs lijkt 
geen sprake. “Als we niet op één lijn komen is cluster 2 voor een deel van onze doelgroep ten dode 
opgeschreven”, meent Theo van Munnen, voorzitter van de stichting Siméa. “Wij hebben als sector 
dezelfde belangen. Laten we deze als vertrekpunt nemen en niet die van de eigen locatie.”

Contra-expertise
Het IVA-onderzoek is gebeurd in opdracht van KEGG, 

Viataal, Auris, Stichting Educatie in Communicatie en 
Siméa. Van Munnen aarzelt als hem de vraag wordt voor-
gelegd of het contra-onderzoek van een van de scholen 
die niet betrokken was bij het IVA-onderzoek de discussie 
verder kan helpen. “Als hieruit nieuwe gegevens komen 
die een aanvulling zijn op wat we nu weten dan zeg ik 
prima. Het IVA heeft destijds echter de opdracht gekregen 
onderzoek te doen dat de hele sector dekt en aanbevelin-
gen te doen die van waarde zijn voor alle cluster 2 scholen. 
Ik vind dat ze dat goed gedaan hebben. Met deze contra-
expertise ontstaat het beeld dat we elkaar niet vertrouwen. 
Het mag niet zo zijn dat de onderzoeken een wig slaan in 
de verhoudingen in onze sector.”

Visie van professionals
Van Munnen vindt de mening van ouders over goed 

onderwijs erg belangrijk. “Maar ook de visie van profes-
sionals speelt een belangrijke rol in de discussie over de 
inrichting van het onderwijs. Neem het VSO. Als je een 
school wilt waar alle studierichtingen worden aangeboden 
en waar voldoende deskundigheid aanwezig is over auditief 
onderwijs dan ontkom je er niet aan om het aantal locaties 
te beperken. Als je kijkt naar het aantal leerlingen in die 
leeftijd dan is er plaats voor één of hooguit twee scholen 
voor VSO. Ik ben ervan overtuigd dat wij als professionals 
criteria kunnen opstellen over wat goed onderwijs is en 
met goed bedoel ik, hoe haal je het maximum rendement 
uit een onderwijssituatie. Om deze inhoudelijke discussie 
te voeren is het belangrijk dat je je eigen onderwijspraktijk 
loslaat, dat we accepteren dat we te maken hebben met 

INTERVIEW
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WE HEBBEN ALS SECTOR DEZELFDE BELANGEN

een hele kleine doelgroep en dat je geen onderwijs kunt 
inrichten voor hen op veel plekken.’ Van Munnen bestrijdt 
dat dit niet in het belang is van ouders. ‘Uit het onderzoek 
blijkt dat veel ouders kwaliteit belangrijker vinden dan 
reisafstand. Er blijft echter nog een grote groep die thuisna-
bij onderwijs wel zwaar laat meewegen in hun schoolkeuze 
of die meer nadruk legt op bijvoorbeeld de sfeer op school. 
Deze ouders blijven vrij om te kiezen. Zij kunnen gebruik 
maken van een rugzakje. Wij moeten echter wel expliciet 
maken wat wij bieden en waarom we het op die manier 
doen.”

Zonder aandringen schakelt Van Munnen over op het 
belang van kennisontwikkeling en het vastleggen hiervan. 
“Ik ben ervan overtuigd dat er enorm veel kennis in onze 
sector aanwezig is. Wij delen het echter te weinig en we 
leggen het te weinig vast. Bovendien is het veel te versnip-
perd. Dat brengt ons weer bij het belang van bundelen.”

De voorzitter van de stichting Siméa pleit ervoor kno-
pen door te hakken. “Dit onderwerp mag niet jaren boven 
de sector blijven hangen. Dit frustreert mensen op de 
werkvloer, schept onduidelijkheid voor ouders en is niet 
goed naar de overheid toe. Laten we eerst het onderzoek 

van het Kohnstamm-instituut afwachten en dan als bestu-
ren snel een besluit nemen hoe we verder willen. We moe-
ten hierbij voorkomen dat mensen de indruk krijgen dat 
strategische belangen belangrijker zijn dan inhoud. Om het 
laatste gaat het. Laten we ervoor zorgen dat we voor het 
einde van volgend jaar een gezamenlijke visie hebben.”

MARJAN BRUINS EN PETER VAN VEEN

Meer informatie

• Volledige IVA-rapport (www.simea.nl).

•  Resultaten enquête van de vakgroep Audiologie van 

Siméa onder scholen naar de positie van slechthorende 

leerlingen in gemengde sh/esm scholen (www.simea.nl).

•  Verkennend onderzoek over de indicatiestelling van kin-

deren met een CI van de Landelijke Commissie Toezicht 

Indicatiestelling (LCTI). (www.lcti.nl).

•  Bestuursadvies over IVA-rapport (www.simea.nl).

•  Interview met onderwijsdirecteuren Auris, KEGG en 

Viataal over IVA-rapport (Van Horen Zeggen 2008, nr. 1).

Theo van Munnen: “Om deze inhoudelijke discussie te voeren is het belangrijk dat je je eigen onderwijspraktijk loslaat, dat we accepteren dat we te maken hebben met een hele kleine 

doelgroep en dat je geen onderwijs kunt inrichten voor hen op veel plekken.”
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In de praktijk wordt steeds meer de noodzaak gevoeld om 
in de begeleiding en behandeling van kinderen met com-
municatieproblemen evidence-based te werken. Hoewel 
groepsleidsters en pedagogisch medewerksters over veel 
kennis beschikken met betrekking tot de ontwikkeling van 
jonge kinderen, is het toch moeilijk om de kinderen op 
een betrouwbare en gestructureerde manier in hun ont-
wikkeling te volgen. Op Sint Marie te Eindhoven werd de 
behoefte gevoeld om een instrument te ontwikkelen dat 
gebruikt kan worden in de speciale peutergroepen om het 
cognitieve en het niet-cognitieve gedrag te beoordelen. 
Sint Marie is een orthopedagogisch centrum voor diag-
nostiek en behandeling van kinderen/jeugdigen/jongeren 
met communicatieproblemen. Peutergroep Pim Pam Pet is 
voor peuters met hoor-, taal- en spraakproblemen en een 
normale nonverbale cognitie in de leeftijd van 2-4 jaar bij 
wie geen sprake is van ernstige complicerende problema-
tiek op het gebied van motoriek, sociaal gedrag, opvoeding 
en dergelijke. Het huidige onderzoek is gericht op deze 
groep peuters.

In samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek 
Leren en Ontwikkeling van de Radboud Universiteit 
Nijmegen is een peutervolgsysteem ontwikkeld voor kin-
deren met taal- en spraakproblemen. Het komt tegemoet 
aan de behoefte om leidsters een instrument te bieden 
waarmee de peuters in hun ontwikkeling gevolgd kunnen 
worden, en waarmee informatie op een gestructureerde 
manier overgedragen wordt, wanneer de kinderen door-

Een ontwikkelingsvolgmodel
voor kinderen met taal- en spraakproblemen

Om planmatig te kunnen handelen en dat handelen te onderbouwen is het nodig dat de ontwikkeling van kinderen in 
de zorg en het onderwijs gevolgd kan worden. In het onderstaande artikel van Cecile Kuijpers (Radboud Universiteit 
Nijmegen) en Lianne Vermeulen (Sint Marie, Eindhoven) wordt een nieuw ontwikkelingsvolgmodel voor peuters met taal- en 
spraakproblemen beschreven. 

HET CITO PEUTERVOLGSYSTEEM IS ONVOLDOENDE 

BRUIKBAAR OM DE ONTWIKKELING VAN PEUTERS MET 

TAAL- EN SPRAAKPROBLEMEN TE VOLGEN

CECILE KUIJPERS EN LIANNE VERMEULEN

stromen naar een andere groep, school of instelling. De 
ontwikkeling van dit volgsysteem heeft een aantal opeen-
volgende jaren in beslag genomen en heeft geleid tot het 
Ontwikkelingsvolgmodel voor peuters met taal- en spraak-
problemen (OVM-S).

Inleiding

Tussen de 2 en 4 jaar maakt een peuter een enorme 
ontwikkeling door op alle ontwikkelingsgebieden. 
Peuterleidsters hebben de attitude, kennis en vaardigheden 
om die ontwikkeling nauwgezet te volgen. Kinderen met 
een normaal ontwikkelingsverloop laten over het algemeen 
een harmonieuze en doorgaande ontwikkeling zien op 
allerlei ontwikkelingslijnen (Njiokiktjien, 2004). Bij kin-
deren met communicatieproblemen kan die doorgaande 
ontwikkelingslijn op meerdere gebieden dan alleen de taal 
een vertraging of stagnatie laten zien (Lindsay & Dockrell, 
2000; Goorhuis-Brouwer, 2004; McCabe, 2005). Door in 
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deze belangrijke leeftijdsperiode gebruik te maken van een 
valide en betrouwbaar instrument kan de peuterleidster de 
ontwikkeling van het jonge kind met communicatiepro-
blemen goed volgen, hetgeen voorwaarde is om doelge-
richt en methodisch te kunnen handelen.
Een van de bestaande volgsystemen is het CITO 
Peutervolgsysteem. Het bestaat uit een niet-cognitief 
deel in de vorm van een observatielijst, en een cogni-
tief deel in de vorm van de drie toetsen Taal, Ordenen, 
en Tijd en Ruimte. Uit onderzoek van Van der Made 
(2004) blijkt echter dat de observatielijst van het CITO 
Peutervolgsysteem niet differentieert tussen peuters met en 
peuters zonder taal- en spraakproblemen. Het geringe aan-
tal items per schaal en de bij bepaalde items onduidelijke 
vraagstelling worden als verklaring geopperd. Verder blijkt 
dat de observatielijst van het CITO Peutervolgsysteem 
niets toevoegt aan een observatielijst zoals die door de 
peuterleidsters van Pim Pam Pet is samengesteld en ook 
gebruikt wordt in de praktijk.
Wat betreft de toetsen zijn de peuters met taal- en spraak-
problemen veel zwakker dan de controlegroep, niet alleen 
op de toets Taal, maar ook op de toetsen Ordenen en 
Tijd en Ruimte (Van der Made, 2004). Dit kan verklaard 
worden door het feit dat ze veel moeite hebben met het 
begrijpen van de opdrachten, en dat de duidelijkheid en 
de afwisseling van het gebruikte beeldmateriaal te wensen 
overlaat. Elke toets is vrij lang en vraagt een relatief hoog 
niveau van taalbeheersing. De instructies zijn louter verbaal, 
bevatten soms lange en/of moeilijke zinnen en abstracte 
begrippen, en de plaatjes bevatten vaak veel details die 
moeilijk te onderscheiden zijn. Een factoranalyse op de 
data laat zien dat het groepsverschil op elke toets verklaard 
kan worden door de factor Taalvaardigheid. Bij elke toets 
wordt dus veeleer taalvaardigheid gemeten in plaats van 
inzicht in concepten op het gebied van ordenen, tijd en 
ruimte. De conclusie is dat het CITO Peutervolgsysteem 
onvoldoende bruikbaar is in zijn huidige vorm om de 
ontwikkeling van peuters met taal- en spraakproblemen te 
volgen.

Observatielijst 

Bartelen (2005) en Visscher (2006) hebben zich gericht 
op de totstandkoming van een bruikbare observatielijst 
die aanknopingspunten biedt voor begeleiding in die 
deelgebieden van de ontwikkeling waarop een kind extra 
ondersteuning nodig heeft. Voor de observatielijst van het 
OVM-S is de basisopzet van het volgsysteem KIJK! over-
genomen en aangepast. Dit volgsysteem is opgebouwd uit 
Basiskenmerken en Ontwikkelingsgebieden, met daarbij 
behorende observatiecategorieën. De opzet van KIJK! 
blijkt een goed handvat te vormen voor een specifi ek volg-
systeem voor speciale groepen (tabel 1).

Op basis van de literatuur is een aantal criteria opgesteld, 
waaraan een volgsysteem moet voldoen. De criteria zijn 
gebaseerd op uitgangspunten die Sint Marie aan een 
volgsysteem stelt en op criteria die Greenspan & Meisels 
(1996) en Shonkoff & Meisels (2000) hebben opgesteld. 
Het volgsysteem dient:
•  afgestemd te zijn op de doelgroep
•  gebruikt te kunnen worden als signaleringsinstrument
•  evidence-based te zijn
•  uit te gaan van ontwikkeling als een continuüm van 

veranderingen
•  concrete en eenduidige observatiecriteria te bevatten
•  taal- en spraakontwikkeling op te nemen als ontwikke-

lingsgebied met voldoende diepgang en duidelijke 
observatiecriteria.

• individuele verschillen aan het licht te brengen
•  competenties en aandachtspunten op te leveren
•  het startpunt van interventie aan te geven
•  valide en betrouwbaar te zijn
•  gebruiksvriendelijk te zijn

De basiskenmerken moeten worden gezien als een voor-
waarde voor de ontwikkelingsgebieden. Bij alle basis-
kenmerken is de antwoordschaal aangepast. Er wordt een 
vierpuntschaal gehanteerd met als antwoordmogelijkheden 
‘(bijna) nooit’, ‘meer niet dan wel’, ‘meer wel dan niet’, en 
‘(bijna) altijd’. Schalen zoals ‘optimaal-niet optimaal’ (zie 
KIJK!), ‘beheerst-niet beheerst’ of ‘goed-onvoldoende’ zijn 
ongeschikt vanwege het hoge subjectieve karakter van het 
oordeel. Leidsters hebben namelijk niet altijd hetzelfde 
referentiekader, omdat dit mede gevormd wordt door de 
samenstelling van de groepen die ze begeleiden. De leid-
sters van Pim Pam Pet blijken geen moeite te hebben met 
het hanteren van de schaal ‘(bijna)nooit- (bijna) altijd’. 
Bovendien zijn enkele items veranderd en alle items zijn 
positief geformuleerd, omdat ontkennende vragen lastig te 

Basiskenmerken Ontwikkelingsgebieden

Vrij van Emotionele Belemmering Sociaal en emotionele ontwikkeling
Nieuwsgierig en Ondernemend zijn   Omgaan met zichzelf, Omgaan met anderen

Zelfvertrouwen hebben   Zelfredzaamheid

Communicatie en Contactname  Spelontwikkeling 
 Motorische ontwikkeling
    Grove motoriek, Fijne motoriek, Tekenontwikkeling

 Taal- en spraakontwikkeling
  Taalbegrip, Taalproductie, Mondmotoriek

 Cognitieve ontwikkeling
 Symboolverkenning 

 (Symboolverkenning = Ontluikende geletterdheid en gecijferdheid)

Tabel 1. Basiskenmerken en Ontwikkelingsgebieden (met deelgebieden) van de observatielijst 
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scoren zijn. Aan de basiskenmerken van Kijk! is het ken-
merk ‘Communicatie en Contactname’ toegevoegd (tabel 
2). Speciaal voor peuters met taal- en spraakproblemen is 
een vragenlijst ‘Mondmotoriek’ toegevoegd (tabel 3). Deze 
laatste vragenlijst wordt met ja/nee antwoorden ingevuld.

De Ontwikkelingsgebieden zijn voor het grootste deel 
overgenomen van Kijk!, maar de invulling van elk gebied is 
volledig aangepast. Bovendien is het gebied Taal- en spraak-
ontwikkeling toegevoegd (tabel 4). De opzet van dit het 
gebied is onder andere gebaseerd op De Jong (1997), Van 
den Dungen & Verboog (2001), Goorhuis & Schaerlaekens 
(1997) en Kievit, Tak & Bosch (2002). In onderstaand 
voorbeeld is het onderdeel Taalproductie weergegeven van 
het ontwikkelingsgebied Taal- en spraakontwikkeling. 

De opzet van de Ontwikkelingsgebieden is als volgt: In 
de observatielijst lopen de leeftijdsgerelateerde observatie-
momenten van 1;6 jaar tot 4;0 jaar, met een interval van 6 
maanden. Dit betekent dat kinderen om en nabij het hele 
en het halve jaar geobserveerd kunnen worden op de items 
die bij de desbetreffende leeftijd horen. Bovendien kunnen 
kinderen die achter- of voorlopen in hun ontwikkeling 
ook geobserveerd worden op de items van het observa-
tiemoment daarvoor (half jaar jonger) of daarna (half jaar 
ouder). De observaties worden gescoord als ‘gedrag niet 
aanwezig/niet beheerst’ (item openlaten), ‘gedrag in ont-
wikkeling’ (schuine streep door item), of ‘gedrag aanwezig/
beheerst’ (kruis door item). 

In elke leeftijdscategorie wordt naar een aantal belangrijke 
ontwikkelingsmijlpalen gevraagd, die per rij als een door-
gaande ontwikkelingslijn zijn opgenomen. Deze ontwik-
kelingslijnen (van links naar rechts) betreffen telkens een 
specifi ek onderdeel binnen het gebied. In het voorbeeld 
Taal- en spraakontwikkeling heeft de eerste ontwikkelings-
lijn betrekking op zinsbouw, de tweede rij op de fonolo-
gische ontwikkeling, enzovoort. Een structuur in ontwik-
kelingslijnen met eenduidige observatiecategorieën maakt 
het mogelijk om de ontwikkeling van kinderen duidelijk 
in kaart te brengen, en wordt niet geboden in de bestaande 
opzet van KIJK!.

Validiteit

Een meetinstrument is valide wanneer het meet wat het 
veronderstelt te meten (Van Peet, Van den Wittenboer 
& Hox, 2001). In het huidige onderzoek hebben we te 
maken met de inhoudsvaliditeit, dat wil zeggen of de 
observatielijst representatief is voor de begrippen die 
gemeten worden (Janssens, 2002). Het is belangrijk om 
vast te stellen of de leeftijdsgerelateerde items inhoudelijk 
relevant zijn en of ze ook leeftijdsadequaat geplaatst zijn. In 
Visscher (2006) is literatuur bestudeerd en een vergelijking 
gemaakt met items uit gestandaardiseerde instrumenten 
voor jonge kinderen. Instrumenten die in aanmerking 
komen voor een vergelijking zijn bijvoorbeeld de VABS 
(Vineland Adaptive Behavior Scales), de GOS (Groningse 
Ontwikkelingsschalen), de SON-R (Snijders-Oomen 
Niet-verbale intelligentietest) en de MOS (McCarthy 
Ontwikkelingsschalen). Uiteindelijk is alleen de VABS 
geschikt bevonden voor het valideringsonderzoek.
De VABS is een observatielijst waarin de persoonlijke 
en de sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden van 
geboorte tot aan de volwassenheid. De opbouw en score 
van de VABS Expanded Form is redelijk vergelijkbaar met 
het OVM-S. De VABS bevat een groot aantal items (577) 
en wordt ingevuld aan de hand van een semi-gestructu-
reerd interview met de opvoeder. Er zijn vier domeinen: 
Communicatie, Dagelijkse vaardigheden, Socialisatie en 
Motorische vaardigheden. Om een vergelijking te kunnen 
maken tussen het OVM-S en de VABS is gekeken naar 
overeenkomsten en verschillen tussen beide modellen per 
domein (gelijkend op ontwikkelingsgebied in OVM-S), 
subdomein (gelijkend op deelaspect van ontwikkelings-
gebied), en cluster (gelijkend op mini-ontwikkelingslijn). 
Hoewel de VABS op een andere manier gestructureerd is, 
laten beide modellen veel overeenkomsten zien in items en 
de daaraan gerelateerde leeftijd.
Op basis van dit vergelijkingsonderzoek zijn sommige 
items uit het OVM-S verwijderd, andere items zijn ver-
beterd of toegevoegd. Bij de overweging om een item 
te verwijderen dan wel te verbeteren of toe te voegen, is 

ARTIKELEN

Basiskenmerken

Communicatie en Contactname

 (bijna)  meer niet meer wel (bijna)

 nooit dan wel dan niet altijd

Reageert consequent op eigen naam 0 0 0 0
Is communicatief ingesteld 0 0 0 0
Gebruikt non-verbale communicatiemiddelen 0 0 0 0
Maakt oogcontact 0 0 0 0

Tabel 2. Deel van het basiskenmerk Communicatie en Contactname

Taal- en spraakontwikkeling

Mondmotoriek

Kauwt goed 0 ja 0 nee
Eet met mond dicht 0 ja 0 nee
Slikt goed 0 ja 0 nee
Heeft goede lipsluiting 0 ja 0 nee

Tabel 3. Deel van de lijst Mondmotoriek
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EEN ONTWIKKELINGSVOLGMODEL

voortdurend de vraag gesteld of het item een goede repre-
sentatie is van het ontwikkelings(deel)gebied, of het item 
in een lijn van gedragingen en vaardigheden past die bij 
elkaar horen, en of het een item betreft dat niet elders in 
het OVM-S is opgenomen. Bestudering van de VABS heeft 
ook geleid tot optimalisering van de mini-ontwikkelings-
lijnen zodat elk afzonderlijk item een essentiële vaardigheid 
meet.

Betrouwbaarheid

In het huidige onderzoek wordt de overeenstemming tus-
sen verschillende beoordelaars als maat voor de betrouw-
baarheid aangehouden (Kievit, Tak & Bosch, 2002). Een 
eerste betrouwbaarheidsmeting van de observatielijst is 
gedaan bij een kleine groep van zes kinderen van 3;6 en 
4;0 jaar van Pim Pam Pet met taal- en spraakproblemen en 
een even grote groep zonder taal- en spraakproblemen van 
een reguliere peuterspeelzaal. De betrouwbaarheid van de 
andere leeftijdscategorieën wordt nog onderzocht (Van de 
Loo, in voorbereiding). Voor bepaling van de overeenstem-
ming zijn door meerdere leidsters, onafhankelijk van elkaar, 
dezelfde kinderen geobserveerd binnen een periode van 2 
weken (Bartelen, 2005; Visscher, 2006). 
In het onderzoek van Visscher (2006) is de betrouwbaar-
heid berekend door de variantie (onregelmatigheden) in 
de data nader te bekijken. De waarden in tabel 5 en tabel 
6 zeggen iets over de mate waarin onregelmatigheden in 
de data toe te schrijven zijn aan verschillen tussen beoor-
delaars. Een hoog percentage betekent dat verschillen in 

observaties toe te schrijven zijn aan verschillen tussen 
beoordelaars, en dat er dus sprake kan zijn van onbetrouw-
baarheid van het instrument. Een laag percentage betekent 
dat beoordelaars het in hoge mate met elkaar eens zijn en 
dat er dus sprake is van een betrouwbaar instrument. Uit 
beide tabellen blijkt dat bijna alle percentages lager zijn dan 
10%, hetgeen een hoge overeenstemming tussen beoorde-
laars betekent. 

Basiskenmerken

De lage waarden in de Basiskenmerken (tabel 5) duiden op 
een hoge overeenstemming tussen beoordelaars (waarde 
0), in beide peutergroepen. De lage waarden in de rij 
Beoordelaar-Item betekenen dat items die een lage dan 
wel een hoge score krijgen van de ene beoordelaar, ook 
een lage dan wel een hoge score krijgen van de andere 
beoordelaar. De lage waarden in de rij Beoordelaar-Kind 
betekenen dat wanneer het ene kind een lage dan wel 
een hoge score krijgt van de ene beoordelaar, datzelfde 
kind ook een lage dan wel een hoge score krijgt van een 
andere beoordelaar. Deze overeenstemming duidt wellicht 

HET ONTWIKKELINGSVOLGMODEL IS OPGEBOUWD 

UIT OBSERVATIELIJSTEN VOOR BASISKENMERKEN EN 

ONTWIKKELINGSGEBIEDEN EN UIT DE TOETSEN TIJD EN 

RUIMTE, ORDENEN EN TAAL

Tabel 4. Deel van het ontwikkelingsgebied Taal- en spraakontwikkeling (Taalproductie)

Taal- en spraakontwikkeling

Taalproductie

1;6 2;0 2;6 3;0 3;6 4;0

Spreekt in 1-woordzinnen: 
‘papa’, ‘mama’ en 

gebruikt eigen brabbel-
taaltje

Spreekt in 2-woordzinnen: 
‘mama fl es’

Spreekt in 2- en 3-
woordzinnen:

‘Bas niet stout’

Spreekt in 3- tot 5-
woordzinnen:

‘ik mag e puzzel’

Spreekt in 3- tot 5-woord-
zinnen: ‘ik ook snoepje 

hebbe’

Spreekt in eenvoudige, 
enkelvoudige zinnen: 

‘mijn papa doet ook boek 
lezen’

Verwisselt klanken en laat 
klanken weg

Verwisselt klanken en laat 
klanken weg

Spreekt medeklinker 
combinaties niet goed uit, 
bijvoorbeeld ’toel’ (stoel)

Spreekt vrijwel alle klan-
ken en medeklinker com-
binaties goed uit, behalve 

‘r’: ‘kuk’ (kruk)

Laat klanken weg bij 
moeilijke woorden: ‘vach-

auto’

Laat klanken weg bij 
moeilijke woorden: ‘vach-

auto’

Gebruikt soms meer-
vouds-vormen: ‘boeme’ 

i.p.v. bloemen

Gebruikt soms meer-
vouds-vormen: ‘boeme’ 

i.p.v. bloemen

Gebruikt en bedenkt 
meervouds-vormen: ‘auto-

en’ ‘paarten’

Gebruikt en bedenkt 
meervouds-vormen: ‘auto-

en’ ‘paarten’

Gebruikt meervouds-
vormen (niet altijd goed): 

‘zwembatten’

Gebruikt vaker de juiste 
meervouds-vormen en 

verkleinwoorden
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op heldere, concrete observatie-items en eenduidigheid in 
formulering. De minste overeenstemming wordt gevonden 
bij het basiskenmerk ‘Communicatie en Contactname’ in 
de speciale peutergroep (11.3%). Leidsters schatten com-
municatievaardigheden iets minder uniform in dan de 
andere basiskenmerken. Het is mogelijk dat de geringe 
communicatievaardigheden van de peuters met taal- en 
spraakproblemen weerspiegeld worden door onzekerheid 
in het scoren door de leidsters.

Ontwikkelingsgebieden

Ook hier is op alle gebieden een zeer hoge overeenstem-
ming aanwezig tussen de beoordelaars, zowel in de speciale 
groep als in de reguliere groep (tabel 6). De lage waarden 
in de rij Beoordelaar-Kind laten zien dat de ontwikke-
ling van kinderen door verschillende leidsters op dezelfde 
manier wordt ingeschat. Het zelfde geldt voor de rij 
Beoordelaar-Item. Items worden ten opzichte van elkaar 
op eenzelfde manier gescoord door verschillende leidsters. 
Opvallend is de relatief hoge waarde van 23.8% (gebied 
Tekenontwikkeling) in de reguliere groep. De leidsters 

van deze groep schatten de tekenontwikkeling van de 
kinderen niet altijd op dezelfde manier in, en dit kan te 
maken hebben met een inhoudelijke onbekendheid met de 
tekenontwikkeling. Al met al is de overeenstemming tussen 
leidsters zeer goed en kan de lijst als betrouwbaar worden 
gekenschetst.

Verschillen tussen groepen

Er is herhaaldelijk aangetoond dat kinderen met taal- en 
spraakproblemen lager presteren op verschillende ont-
wikkelingstaken (zie bijv. Goorhuis-Brouwer, 2004). Dit 
beeld wordt bevestigd door de huidige observatielijst en is 
vooral zichtbaar in de ontwikkelingsgebieden. Figuur 2 laat 
zien dat de peuters met taal- en spraakproblemen op alle 
ontwikkelingsgebieden veel lager scoren dan de reguliere 
groep, behalve op het gebied Omgaan met anderen (ont-

ARTIKELEN

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Beoordelaar 0 0 0 0 2 0 0 0 9.6 0 0 0 1.4
B Beoordelaar 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 1.4 0
A Beoordelaar-Kind 1.9 0 0 1.0 1.9 0 0 0 1.4 0 3.8 0 0
B Beoordelaar-Kind 1.0 1.2 0 0 0 0 23.8 0 0 1.9 3.3 3.4 1.1
A Beoordelaar-Item 2.3 5.0 0 0 4.0 1.1 0 0 0 0 0 1.1 3.4
B Beoordelaar-Item 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0

Ontwikkelingsgebied 1: Omgaan met zichzelf, 2: Omgaan met anderen, 3: Zelfredzaamheid, 4: Spelontwikkeling, 5: Grove motoriek, 6: Fijne motoriek, 7: Tekenontwikkeling, 8: 

Taalproductie, 9: Taalbegrip, 10: Mondmotoriek, 11: Cognitieve ontwikkeling, 12: Ontluikende geletterdheid, 13: Ontluikende gecijferdheid

Tabel 6. Lage variantie (< 10%) voor de Ontwikkelingsgebieden, d.w.z. hoge overeenstemming tussen beoordelaars (A = met taal- en spraakproblemen, B = 

zonder taal- en spraakproblemen) 

Figuur 1a (boven) en Figuur 1b (beneden). Gemiddelde scores van 

twee peutergroepen op de Basiskenmerken (maximumscore 4) en 

Ontwikkelingsgebieden (maximumscore 3). Voor namen van basiskenmerken 

en ontwikkelingsgebieden zie tabel 5 en 6

Factoren 1 2 3 4

A Beoordelaar 0 0 0  0
B Beoordelaar 0 0 0  0
A Beoordelaar-Kind 0 5.6 6.5 11.3
B Beoordelaar-Kind 1.0 5.3 9.8 1.2
A Beoordelaar-Item 0 0 0  0.7
B Beoordelaar-Item 0 0 0  0

Basiskenmerk 1: Vrij zijn van emotionele belemmering, 2: Nieuwsgierig en onder-

nemend zijn, 3: Zelfvertrouwen hebben, 4: Communicatie en Contactname.

Tabel 5. Lage variantie (< 10%) voor de Basiskenmerken, d.w.z. hoge 

overeenstemming tussen beoordelaars (A = met taal- en spraakproblemen, 

B = zonder taal- en spraakproblemen) 
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wikkelingsgebied 2). Dit laatste is een opmerkelijk gegeven, 
omdat peuters met taal- en spraakproblemen in veel geval-
len ook op sociaal gebied een achterstand vertonen. De 
grootste verschillen liggen op de gebieden Taalproductie 
(8), Ontluikende geletterdheid (12) en Ontluikende gecij-
ferdheid (13). In een statistische analyse blijken de verschil-
len signifi cant te zijn. Bij de Basiskenmerken is de speciale 
peutergroep alleen op Communicatie en Contactname 
signifi cant zwakker dan de reguliere groep (zie fi guur 1). 
Op de overige basiskenmerken worden geen signifi cante 
verschillen gevonden.

Toetsen

Bij kinderen van wie gedacht wordt dat zij een taal- en 
spraakprobleem hebben is het belangrijk om na te gaan of 
er sprake is van een discrepantie tussen de verbale en niet-
verbale mogelijkheden. Omdat de toetsen uit het CITO 

Peutervolgsysteem onvoldoende bruikbaar zijn, is besloten 
de toetsen aan te passen (Van Ierland, 2005; Pernot, 2008). 
Het onderscheid in receptieve en productieve items is 
van CITO overgenomen. De aangepaste toetsen Tijd en 
Ruimte, Ordenen en Taal zijn zo vormgegeven dat er altijd 
goede afl eiders (niet correcte antwoorden) zijn, dat er 
beperkt gebruik wordt gemaakt van (eenvoudige) verbale 
instructie, dat de toetsen afgenomen kunnen worden met 
ondersteunende gebaren (NmG), dat er naast duidelijke 
plaatjes ook concreet materiaal gebruikt wordt, dat ze 
eenvoudig gescoord kunnen worden, en dat ze een goed 
inzicht geven in de cognitieve ontwikkeling. De toets 
Taal is opgebouwd uit een aantal nieuwe subtests, en de 
Checklist Communicatieve Functies is nieuw ontwikkeld 
om het taalgebruik van peuters te beoordelen. 
De items die gebruik maken van plaatjes hebben allemaal 
betrekking op de kinderen Tom en Anne, hun familieleden, 
en voor peuters bekende dieren en objecten (fi guur 2a). 

Figuur 2a. Tom en Anne (ontwerp: Drukkerij Kuypers, Weert)

Ruimte Ordenen Taal Communicatieve

   Functies

Receptief (25) Receptief (30) Receptief (10) 6 onderwerpen
Lichaamsdelen (5) Kleur (5) Taalbegrip (10) (14 vragen)
Houdingen (5) Tellen (5) Productief (20)
Positie (5) Vergelijken/grootte (10) Woordontwikkeling (10)
Richting/afstand (5) Classifi ceren (5) Zinsontwikkeling (10)
Bewegingen (5) Vorm (5)
Productief (10) Productief (10)

Tabel 7. Overzicht van de subtests van het OVM-S
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De plaatjes zijn eenvoudig en in kleur vormgegeven, en 
zijn door peuterleidsters als aantrekkelijk beoordeeld. Items 
waarbij plaatjes worden gebruikt zijn bijvoorbeeld: “Waar 
heeft Tom zijn armen op het hoofd?” (Ruimte), en “Waar 
is Anne het dikste?” (Ordenen). Items waarbij gebruik 

wordt gemaakt van materialen zijn bijvoorbeeld: “Welke 
pop zit voor de beker?”, “Welke hoort er niet bij?” (1 auto, 
1 kop, 1 auto op tafel zetten). Twee andere voorbeelden 
zijn weergegeven in fi guur 2b en 2c.

De ontwikkelde taaltoets bestaat uit de subtests Taalbegrip, 
Woordontwikkeling en Zinsontwikkeling. De items in de 
subtests Taalbegrip en Woordontwikkeling hebben betrek-
king op taalinhoud en taalvorm. Taalinhoud meet onder 
andere woordenschat en het begrijpen en produceren 
van semantische relaties. Taalvorm heeft betrekking op de 
waarneming en productie van spraakklanken, het begrijpen 
en produceren van morfologische verschijnselen en het 
begrijpen en produceren van zinnen (Van den Dungen & 
Verboog, 1993). Voor ideeën omtrent items en te gebrui-
ken materialen zijn taaltests zoals de Schlichting Test voor 
Taalproduktie en de Reynell Test voor Taalbegrip bestu-
deerd.
De subtest Taalbegrip bevat items als “Waar zie je de glij-
baan?” (plaatjes) en “Leg de lepel op het bord” (materiaal). 
De subtests Woordontwikkeling en Zinsontwikkeling zijn 
productieve tests (zie bijv. fi guur 3a, 3b). De eerste subtest 
bevat items als “Kijk, Tom en Anne spelen met een…. “ 
(bal), en “Ga maar naar binnen, de deur is al….” (open). 
De laatste subtest bevat items met plaatjes, zoals “Tom eet 
frietjes en Anne…. “? (eet een boterham), en items waarbij 
materiaal wordt gebruikt (bijv. lepel, pop, koe, auto). Bij dit 
laatste voorbeeld zegt de leidster: “Kijk, ik pak de lepel, ik 
pak de koe,” waarna het kind vragend aangekeken wordt 
…. (ik pak de auto). Een volledig overzicht van alle subtests 
is weergegeven in tabel 7.

De Checklist Communicatieve Functies heeft betrek-
king op het taalgebruik. Een communicatieve functie is 
een intentie of bedoeling die een persoon uitdrukt in de 
interactie. Iemands aandacht trekken, een wens uiten, com-
mentaar geven, iets weigeren en een gevoel uitdrukken 
zijn allemaal intenties waarmee de communicatie met een 
ander ingevuld wordt (Van den Dungen & Verboog, 1993; 
Van den Dungen & Den Boon, 2001). Van 0 tot 4 jaar leren 
kinderen om op allerlei manieren aan de communicatie 
deel te nemen. Naarmate kinderen ouder worden komen 
(taal)handelingen steeds meer los van het hier-en-nu 
(Baker, Blankenstijn & Roelofs, 2000).
Communicatieve functies worden verdeeld in 
Representatie functies waarbij informatie wordt gegeven of 
naar informatie wordt gevraagd, Expressiefuncties waarbij 
spontane gevoelens worden uitgedrukt en Controlefuncties 
waarbij gedrag van één of meer deelnemers aan de inter-

Figuur 2b. “Waar zie je weinig paddenstoelen?” (met NmG)

Figuur 2c. Plaat met contouren, dezelfde vormen als 

object aanwezig. Leidster neemt vorm (bijv. ster), laat 

deze zien en legt de ster op de stercontour. Ze pakt een 

andere vorm, laat deze zien en kijkt kind vragend aan 

(“waar hoort deze?”)
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DE OBSERVATIELIJSTEN EN DE TOETSEN BLIJKEN 

WAARDEVOLLE, VALIDE EN BETROUWBARE INFORMATIE 

TE GEVEN OVER DE ONTWIKKELING VAN PEUTERS MET 

EN ZONDER TAAL- EN SPRAAKPROBLEMEN

P192_VHZ4.indd   16P192_VHZ4.indd   16 09-07-2008   09:43:5009-07-2008   09:43:50



VHZ AUGUSTUS 2008 17

EEN ONTWIKKELINGSVOLGMODEL
actie wordt gecontroleerd (Wells, 1985; McTear & Conti-
Ramsden, 1992; Gillis & Schaerlaekens, 2000). Er zijn in 
totaal 14 vragen in de checklist opgenomen, telkens een 
aantal vragen per functie (zie voorbeeld in tabel 8). De vra-
gen zijn voorzien van een aantal antwoordmogelijkheden. 
Leidsters kunnen bovendien scoren of het kind verbaal of 
non-verbaal gedrag laat zien bij de desbetreffende functie. 
De lijst met communicatieve functies bevat vragen omtrent
•  Beurtgedrag
•  Praten over en begrijpen van onderwerpen binnen en 

buiten het hier-en-nu
•  Informatie geven en naar informatie vragen binnen en 

buiten het hier-en-nu 
•  Begrijpen en uiten van gevoelens, vragen naar gevoelens 
•  Vragen om actie, vragen om uitleg 
•  Suggesties geven

Ook bij de Checklist Communicatieve Functies hebben 
twee leidsters onafhankelijk van elkaar dezelfde kinderen 
geobserveerd. Bij alle vragen is het percentage overeen-
stemming tussen twee beoordelaars ≥ 70% (bij 7 vragen 
zelfs tussen 90% en 100%). Twee vragen blijken een relatief 
lage overeenstemming (70%) te hebben, namelijk ‘praten 
over onderwerpen buiten het hier-en-nu’ en ‘informatie 
geven binnen het hier-en-nu’.
Bij de toetsen en de Checklist Communicatieve Functies 
zijn wederom twee groepen peuters (met en zonder 
taal- en spraakproblemen) met elkaar vergeleken. Er zijn 
signifi cante verschillen tussen de twee groepen op de pro-
ductieve opdrachten van de drie toetsen, maar niet op de 
receptieve opdrachten (Van Ierland, 2005). Deze resultaten 
worden nog overtuigender gerepliceerd in het onderzoek 
van Pernot (2008). Hieruit blijkt dat de cognitieve ontwik-
keling van peuters met taal- en spraakproblemen vergelijk-
baar is met die van de reguliere groep, mits er voldoende 
gebruik wordt gemaakt van aantrekkelijk en/of concreet 
materiaal en mits de instructie visueel ondersteund wordt 
en de antwoorden van de kinderen visuele ondersteuning 
toestaan. Verder blijken de productieve opdrachten op Tijd 

en Ruimte het zwakst te scoren, dit in tegenstelling tot de 
opdrachten op het gebied van Ordenen (wel een verschil 
maar niet signifi cant). Op de Checklist Communicatieve 
Functies scoren de peuters met taal- en spraakproblemen 
vooral op Informatie vragen, naar Gevoelens vragen, om 
Uitleg vragen, om Actie vragen, Suggestie geven, en Soort 
gespreksbeurten zwakker dan de peuters zonder taal- en 
spraakproblemen.

Conclusie

Samenvattend, het ontwikkelingsvolgmodel zoals het er 
nu ligt is reeds bruikbaar voor de praktijk. De checklist en 
de toetsen blijken waardevolle informatie te geven over de 
ontwikkeling van peuters met en zonder taal- en spraak-
problemen. Ontwikkelingsproblemen op diverse gebieden 
kunnen tijdig worden gesignaleerd zodat er, indien nodig, 
nadere diagnostiek kan plaatsvinden. Binnen de behan-
deling kan extra aandacht aan deze problemen worden 
besteed, en vaardigheden die het kind al beheerst of die in 
ontwikkeling zijn, kunnen verder worden gestimuleerd.

Het ontwikkelingsvolgmodel is tot stand gekomen vanuit 
een hulpvraag van Sint Marie en is toegespitst op peuters 
met taal- en spraakproblemen, maar blijkt ook goed bruik-
baar in reguliere peutergroepen en wellicht ook in groepen 
van peuters/kleuters met een algehele ontwikkelingsach-
terstand. Over aanvulling van het ontwikkelingsvolgmodel 
zodat het ook bruikbaar is bij kinderen met hoorstoor-
nissen wordt momenteel overlegd evenals over de wijze 
waarop het ook binnen andere instellingen dan wel scho-
len verspreid kan worden. De validerings- en betrouw-
baarheidsonderzoeken laten zien dat het instrument reeds 
aan belangrijke vereisten voldoet. Uitbreiding van het 
betrouwbaarheidsonderzoek is in een afrondende fase. De 
gezamenlijke informatie van het Ontwikkelingsvolgmodel 
voor peuters met taal- en spraakproblemen leent zich er 
voor om de basis te vormen voor enerzijds het individuele 
handelingsplan, en anderzijds het methodisch handelen 
alsmede de rapportage die overgedragen wordt indien het 
kind naar een andere groep/school/instelling gaat. In die 
zin is er geen sprake van extra werkdruk met betrekking 
tot verslaglegging over de ontwikkeling van de peuters. 

 Hoe vaardig is het kind in ‘om beurten spreken’? V NV anders, nl.
 Beurten gaan evenwichtig heen en weer    
 Kind is te dominant in het beurtnemen    
 Kind is te afwachtend in het beurtnemen    
 Er is geen/nauwelijks sprake van beurtgedrag=

Tabel 8. Voorbeeldvraag van de Checklist Communicatieve Functies

(V=verbaal, NV=non-verbaal)

Figuur 3b. Het regent. 

Tom wordt helemaal 

…. (nat)
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ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

Werkt u in de wereld van dove en slechthorende mensen 
en bent u toe aan een nieuwe stap? Wilt u uw vak meer 
diepgang geven, op een andere manier leren nadenken 
over uw beroep en handelen of wilt u nog meer weten 
over de achtergronden van de dovencultuur? Dan is de 
Master Dovenstudies iets voor u. De Master Dovenstudies 
biedt u de kans om dit vakgebied in een klein leerteam 
verder te onderzoeken.

Meer weten? Kom naar de open avond op donderdag 
21 augustus a.s. van 17.00 tot 21.00 uur. Of maak een 
afspraak voor een persoonlijk gesprek met Loes Wauters 
via loes.wauters@hu.nl, telefoon 06 12 92 81 79 of Beppie 
van den Bogaerde via beppie.vandenbogaerde@hu.nl, 
telefoon (030) 254 72 66. Kijk ook op www.hu.nl.
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Cecile Kuijpers is als universitair docent verbonden aan de afdeling Pedagogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO) van de Radboud Universiteit Nijmegen 

(www.ru.nl/pwo). Verder leidt zij onderzoeks- en adviesbureau Kuijpers MATHENO, 

dat onderzoek verricht voor en adviezen geeft aan professionals op het gebied van 

leren en onderwijs (www.kuijpersmatheno.nl). 

Lianne Vermeulen is werkzaam als klinisch psycholoog/beleidsorthopedagoog bij 

Sint Marie te Eindhoven.

Figuur 3a. Mmmh, lekker! Tom en Anne gaan frietjes …. (eten)

Bovendien blijkt het ontwikkelingsvolgmodel zeer waar-
devolle informatie te bevatten voor docenten, begeleiders 
en hulpverleners in het speciale basisonderwijs, dan wel het 
cluster-2 of cluster-3 onderwijs. 
De implementatie van nieuwe instrumenten in dagelijkse 
werkzaamheden heeft altijd tijd nodig. Leidsters hebben 
ervaren dat tijd nemen en bekend raken met het obser-
vatie-instrument en de toetsen belangrijke factoren zijn. 
Als de items eenmaal bekend zijn, verloopt het invullen en 
afnemen sneller en effi ciënter. Het verdient de voorkeur 
om individuele kinderen te observeren en niet meerdere 
peuters tegelijk omdat dit de betrouwbaarheid benadeelt. 
In de praktijk vindt de eerste binnenkomst van peuters 
gespreid plaats gedurende het jaar, waardoor de observa-
tiemomenten per kind ook gespreid plaats kunnen vinden. 
Leidsters kunnen dus een eigen observatieplanning maken. 

Een uitgebreide literatuurlijst is verkrijgbaar bij de redactie 
en te downloaden op www.simea.nl/vhz

Bundeling van krachten

Bij de FENAC is het branche-
rapport 2000-2008 verschenen: 
Bundeling van krachten. Het rap-
port biedt belangstellenden een 
compleet overzicht van actuele 
ontwikkelingen in de wereld van 
de audiologische centra. 
De omgeving waar de audio-
logische centra iedere dag mee 
te maken hebben, is de afgelo-
pen jaren sterk veranderd. Er 
worden andere, maar ook meer 
eisen gesteld. Er moet adequaat worden ingespeeld op externe 
ontwikkelingen, door de AC’s afzonderlijk, maar ook door de 
FENAC als brancheorganisatie. In het rapport wordt aandacht 
geschonken aan ontwikkelingen als tariefdifferentiatie, auto-
matisering, kwaliteitsbeleid, communicatie, toetsingskader en 
taalspraak.

Het rapport is verkrijgbaar bij Bureau Audcom en te downloa-
den op de website van de FENAC.

GESIGNALEERD
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Journal of Speech, Language, and Hearing 

Research, 51, June 2008.

“Why do preschool language abilities correlate with 
later reading? A twin study” is de titel van een arti-
kel van Nicole Harlaar en collega’s van het Londonse 
King’s College. Het verloop van taalontwikkeling 
voorspelt in hoge mate de latere leesvaardigheid, maar de aard van het 
verband is onduidelijk. Door oordelen van ouders te verzamelen over 
de verwerving van syntaxis en woordenschat op de leeftijden van 2, 
3 en 4 jaar bij meer dan 7.000 tweelingparen en deze oordelen in 
verband te brengen met leerkrachtenoordelen over leesvorderingen 
van dezelfde kinderen op de leeftijd van 7, 9 en 10 jaar, is de relatie 
tussen taalontwikkeling en leesvaardigheid onderzocht. De omgeving 
(gezinskenmerken) voorspelt in belangrijke mate het verband, gene-
tische invloeden dragen er in mindere mate aan bij en er is ook een 
directe causale invloed van taalontwikkeling op leesvaardigheid. 

Journal of Communication Disorders 41, 2008.

In het artikel “Genetic and environmental infl uences on early 
speech, language and literacy development” van Marianna 
Hayiou-Thomas wordt een groot onderzoek onder 4,5 jaar 
oude tweelingen beschreven. Vastgesteld werd dat genetische 
factoren in sterke mate de variatie in spraakontwikkeling 

bepaalden, ook bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijk-

heden. Ook de relatie tussen de vroege taalontwikkeling en de 
latere leesvaardigheid wordt beïnvloed door genetische factoren. 
Omgevingsfactoren (gezin) spelen een dominantere rol bij de verwer-
ving van taalvaardigheden en bij het ontstaan van stoornissen daarin. 

Applied Psycholinguistics, 29 (2008)

Charlene Chamberlain (McGill University) en Rachel 
Mayberry (University of California, San Diego) schre-
ven het artikel “American Sign Language syntactic 
and narrative comprehension in skilled and less 
skilled readers: bilingual and bimodal evidence for 
the linguistic basis of reading”. Beiden hebben de 
hypothese onderzocht dat syntactische en narratieve vaardigheden 
in een gebarentaal als basis kunnen dienen voor leesvaardigheid. 
31 Volwassenen, doof vanaf de geboorte, en sprekers van American 
Sign Language werden verdeeld in een groep zeer vaardige en een 
groep veel minder vaardige lezers. Leesvaardigheid bleek samen te 
hangen met vaardigheid in ASL. De leesvaardige dove volwassenen 
bleken veel beter in begrip en productie van syntactische en narrative 
structuren in ASL dan de minder vaardige lezers, ook na controle 
voor verschillen in IQ, leesfrequentie en begrip van Engels-met-
gebaren. De auteurs concluderen dat de taalbasis voor lezen bimodaal 
kan zijn en dat men op basis van kennis van gebarentaal en gesproken 
taal leesvaardig kan worden.

In Tijdschrift Kindermishandeling, nr. 1, juni 
2008 schrijft Lamers-Winkelman over het uitblijven 
van een systematische aanpak van kindermishan-
deling, terwijl ‘kindermishandeling de meest te 
voorkomen en te behandelen veroorzaker (is) van 
psychische problemen van kinderen en volwassenen 
in dit land’. Het gespecialiseerde aanbod voor deze 

kinderen neemt verontrustend weinig toe. Van Kerkhof maakt dui-
delijk dat behandelaars alert moeten zijn op wat een cliënt anderen 
kan aandoen. De autonomie van de cliënt mag in dit behandelterrein 
niet het uitgangspunt zijn. Een valkuil voor therapeuten is dat daders 
van seksueel misbruik, waarbij zij hun slachtoffers hebben verleid, 
ook de therapeut proberen te ‘verleiden’. Janssen legt uit dat regels 
rondom het beroepsgeheim, in tegenstelling tot wat gedacht wordt, 
een belang rijk instrument zijn om kindermishandeling op het spoor 
te komen en voldoende ruimte bieden om zo nodig ‘door te pakken’. 
Van Verdouw een overzicht en mogelijke beoordeling van blauwe plek-
ken – het meest voorkomende letsel ten gevolge van mishandeling. 
In Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr. 5, juni 2008, de resul-
taten van ambulante behandeling bij jongeren van 
12 tot 18 jaar met internaliserende, externaliserende 
en ontwikkelingsstoornissen door de Bont, Sabović 
en Feltzer. Bij internaliserende problematiek is de 
klachtvermindering het grootst en bij externalise-
rende problematiek het kleinst. Er blijkt een groot 
verschil in samenhang van resultaten en tevreden-
heid tussen ouders en jongeren. De huidige proble-

matiek vraagt om langduriger behandeling terwijl er een druk is om 
meer kortdurend te gaan behandelen. Sap en Bosman schrijven over 
onderzoek waaruit blijkt dat we van lezen nauwelijks leren spellen en 
dat leerlingen al vanaf groep 4 al heel vroeg impliciete linguïstische 
kennis opdoen. De leerkracht die dergelijke impliciete kennis van de 
leerling expliciet maakt, kan het vermogen van de leerling om over 
eigen cognitieve processen na te denken vergroten. Deze metacog-
nitieve vaardigheden geven de leerling meer controle over zijn eigen 
leerproces. 
In Logopedie en Foniatrie, nr. 4, mei 2008 een 
artikel van Spek en Oostland over de discussie die 
momenteel internationaal gevoerd wordt over de 
effectiviteit van mondmotoriekoefeningen voor de 
spraakproductie. Spraak lijkt voort te komen uit 
een motorische controlestructuur die uniek is bin-
nen mondmotorische gedragingen. De organen 
die in de vroege ontwikkeling zijn gebruikt voor eten, ademen en 
huilen worden weliswaar gebruikt bij spraak, maar de ontwikkeling 
van de spraak kan niet los worden gezien van de perceptieve, soci-
ale en cognitieve ontwikkeling. Behandelen van de spraakproductie 
moet daarom altijd in samenhang met cognitie en communicatie. 
Complexe geïntegreerde taken zoals spraak zouden eerder als geheel 
moeten worden aangeleerd en niet als geïsoleerde delen. Oefeningen 
van deeltaken zouden zelfs het leren van de complexe spraaktaak 
kunnen belemmeren. 
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Horen wat je leest, lezen wat je hoort

Leerlingen zijn gewend om teksten altijd stil voor zichzelf te lezen en reali-
seren zich niet dat stillezen misschien niet de meest ideale manier van infor-
matie verwerken voor hen is. Op de AG Bell Scholengemeenschap is een 
informatieverwerkingstest ontwikkeld. Met deze test kan worden nagegaan op 
welke manier een leerling het meest effectief informatie verwerkt: door mee 
te lezen met iemand die de tekst voorleest, door te luisteren naar iemand die 
de tekst voorleest, door stil voor zichzelf te lezen of door zelf de tekst hardop 
te lezen. Deze vier leerstijlen worden gescoord waardoor de sterke en zwakke 
kanten van de leerling in beeld gebracht worden.
De AG Bell Informatieverwerkingstest kan gebruikt worden voor alle leerlingen die op of boven 
het begrijpend leesniveau van groep 4 functioneren, tot en met brugklas-2.

Informatie en verkrijgbaarheid: AG Bell College, Zekeringstraat 45, 1014 BP Amsterdam, 
020-6111213. E-mail: m.hoefnagel@agbell.nl

Ben X is een Belgische fi lm van Nic Balthazar. Het verhaal gaat over een jongen met autisme die 
op school gepest wordt en vlucht in de virtuele wereld van computergames.
De fi lm is gebaseerd op het boek van Nic Balthazar ("Niets" was alles wat hij zei), dat gebaseerd 
is op een waar gebeurd verhaal. De fi lm wil de kijker duidelijk maken welke de gevolgen kunnen 
zijn van pesten en iedereen aansporen de school leefbaarder te maken.
In de fi lm kijken we door de ogen van het hoofdpersonage Ben Vertriest. Door de fi lm heen fl itsen 
er beelden van "Archlord", de game waarin Ben een avatar heeft, en beelden van zijn ouders, leer-
krachten, vrienden die getuigen over Ben als gepeste leerling. 

 De fi lm biedt kansen om autisme, ‘anders-zijn’, Asperger, en cyberpesten op een boeiende en 
verantwoorde manier in de klas te bespreken. Op de website van de fi lm (www. benx.be) is een 
uitgebreid educatief pakket te downloaden: 61 bladzijden voor de leraar en 19 bladzijden voor 
de leerlingen. 
De DVD is verkrijgbaar bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor leden met korting.

BenX

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

4 NOVEMBER 2008 PASSEND 

ONDERWIJS EN HET JONGE KIND

Thema: Hoe kan de leraar in de onder-
bouw zich voorbereiden op kinderen met 
speciale onderwijsbehoeften?
Plaats: Holiday Inn, Leiden 
Informatie: www.onderwijsweb.nl

5 NOVEMBER 2008 CONFERENTIE 

ALTIJD TAALTIJD

Thema: Ieder moment is effectieve leertijd, 
iedere vorm van interactie is taal. Taal is er, 
overal en altijd.
Plaats: Cultuurcentrum Van Beresteyn, 
Veendam
Informatie: www.seminarium.nl, 
regio Groningen 

20 NOVEMBER 2008 SYMPOSIUM 

“TAAL TELKENS ANDERS”

Thema: Ernstige spraak- en/of taalmoei-
lijkheden (ESM): een dynamische ontwik-
keling van baby tot volwassene 
Plaats: Congrescentrum De Nobelaer te 
Etten-Leur 
Informatie: www.viataal.nl

AGENDA

GESIGNALEERD

Bij het Nederlands Gebaren centrum is een 
nieuwe versie van het Standaard Lexicon 
NGT deel 1 en 2 beschikbaar gekomen. 
De nieuwe versie is versie 1.4, 2008. 
Wijzigingen zijn:
•  Een aantal begripsnamen en fi lms is gewij-

zigd c.q. vervangen. Het gaat hier dan om 
glossen die zijn aangepast.

•  Tekeningen uit Gebarenwoordenboek voor 
Kinderen dl-2 zijn toegevoegd zodat alle 
tekeningen uit de Gebarenboeken voor 

Kinderen nu ook op de dvd-rom beschik-
baar zijn.

•  In de viewer is Mondbeeld vervangen door 
Kaart, waar topografi sche kaarten te vinden 
zijn die aangeven waar het land of de stad 
ligt. 

De dvd-rom is te bestellen 
via de winkel van het NGC: 
www.gebarencentrum.nl.

Nieuwe versie Standaard Lexicon NGT 1 & 2

D
v
w

P192_VHZ4.indd   20P192_VHZ4.indd   20 09-07-2008   09:43:5809-07-2008   09:43:58



Bergopwaarts
De nu volgende tekst kwam voort uit een 
opwelling. Gelieve hiermede rekening te 
houden.

Het kan zó weldadig zijn, mensen te horen 
over ons werkterrein, niet gehinderd door 
enige affi niteit met uw en mijn vakgebied. 
Via een artikel in een landelijk dagblad 
kwamen we (Nederlands-gevenden) in 
contact met een ontwikkelaar van een 
digitale schrijfmethode. 

Voor je het weet ben je in zo’n 
demonstratie bezig met een zelfopgelegde 
controle van de fundamenten onder het 
onderwijs. Van het onderwijs dat je dag in 
dag uit met overtuiging uitdraagt. Dan gaat 
het over het leren, over wat moet, wat kan, 
wat nodig is. En over belemmeringen die 
je ontmoet. Dan vóel je –in ons werk lééft 
nou eenmaal de menselijke maat - dat 
nog niet alles klopt. Dan knelt onder meer 
het keurslijf der methodes. 

Want hoe is de praktijk in ons land-van-
gelijke-kansen? Iedereen mag meedoen, 
zo is dat wettelijk verankerd. Mooi! Maar 
het botst. Soms. Met de praktijk. Het 
botst zeker ook in onze sector, met onze 
leerlingen, nogal eens. Ook voor hen 
geldt: Wil je meedoen? Dan liggen hier 
de criteria. Geheel en al afgepast aan 
de norm voor de grote massa. Of je de 
gehoorsbeperking maar even wil negeren. 
In die trant. O ja, hier even een vertaling: 
Wil je een diploma? Hier zijn de boeken! 
Vergeet het pak met exameneisen niet! 

Het ging over het schrijven van scholieren. 
In het algemeen. Met voor ons, overige 
gespreksdeelnemers, de vraag of de 
methodiek voor onze doelgroep te 
hanteren was. Want hoe leerlingen te 
bewegen zélf teksten te schrijven? Een van 
de zorgenkinderen in ons onderwijsveld, 
zeg nou zelf. Laat leerlingen hun eigen 
ontwikkeling doormaken, niet gestoord 
door de nadrukkelijke aanwezigheid en 
invloed van de leraar. Leg - als het ware 
dan - het voer gereed, maar laat hen zelf 
de keuze of ze ervan nuttigen. Het valt 
haast niet voor te stellen. Wat de man 
predikte echter klonk geloofwaardig. En 
het is niet eens nieuw. Al helemaal niet in 
onze onderwijstak. 

Ai, deze ruimte is te krap. Het is zó nodig 
met vakgenoten bijeen te kruipen, meer 
concrete toepassingen te vinden voor 
ons onderwijsveld. Om nóg meer recht te 
doen aan het talent dat in iedere leerling 
schuilt. 

Vergeef dat ik me even liet gaan. 

WILLEM GEURTS

COLUMN
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VAN HORENZEGGEN@AUDCOM.NL

De cursus “Meer in BalanSH” is voor slecht-
horenden die last hebben van depressiviteit, 
somberheid, vermoeidheid of ‘nergens meer 
zin in hebben’. De cursus leert hoe stap 
voor stap anders kan worden omgegaan met 
depressieve gevoelens en weer meer positief in 
het leven kan worden gestaan. In de cursus is 
ook aandacht voor de gevolgen van slechtho-
rendheid en hoe hier mee om te gaan. 

De cursus wordt aangeboden op drie verschil-
lende locaties:
•  Team voor Doven en Slechthorenden 
Zuidwest Nederland (Zuid-Holland, 
Zeeland en West Brabant, tot Tilburg) 
E-mail: info@doventeam.nl; tel: 010-4960535; 
www.doventeam.nl

•  Team voor Doven en Slechthorenden, 

RiaggZuid. (Limburg en Oost-Brabant t/m 
Tilburg) E-mail: tds@riaggzuid.nl; 
telefoon: 0495-572021

•  PsyDoN Noord West Nederland en 
Flevoland (Noord-Holland en westelijk 
Flevoland) E-mail: info@psydon.nl; 
tel: 020-5904300; www.psydon.nl

De cursus telt 10 bijeenkomsten en 2 terug-
kombijeenkomsten. Bij de cursus hoort een 
cursusboek speciaal geschreven voor slechtho-
renden. 
Voor meer informatie over de cursus of aan-
melden kan contact worden opgenomen met 
een van de genoemde teams.

Meer in balanSH

Het kost ouders en 
leerkrachten vaak 
veel tijd en/of moeite 
om oplossingen te 
zoeken voor alle-
daagse problemen 
die zich voordoen 
bij hun kind met 
autisme. In ‘Autisme 
in de praktijk’ wordt 

een schat aan ideeën gegeven op veler-
lei terreinen, zoals sensorische inte-
gratie, communicatie en taal, gedrag 
en sociale omgang. In de vorm van 
tips, adviezen, spelletjes, activiteiten en 
strategieën wordt voor veel situaties 
een werkbare oplossing gegeven, die 
uitgaat van de mogelijkheden en sterke 
kanten van het kind.

Ellen Notbohm en Veronica Zysk, 
Autisme in de praktijk, Uitgeverij Pica, 
ISBN 9789077671245, Prijs:  1 17,50

Autisme in de praktijk

1001 ideeën, tips en 

strategieën voor ouders en 

leerkrachten
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een schat aan idee

Op 26 juni 2008 hebben UWV en Stichting 
Tolknet een overeenkomst getekend waardoor 
Tolknet haar werkzaamheden kan voortzetten 
als bemiddelaar voor de communicatievoorzie-
ning voor doven en slechthorenden. De over-
eenkomst is het resultaat van onderhandelingen 
tussen beide partijen nadat UWV aan Tolknet op 
16 april de gunning op de Europese Aanbesteding 
heeft verleend, mede namens het College voor 
Zorgverzekeringen. 
Stichting Tolknet is een landelijke organisatie die de 
tolkvoorzieningen voor doven en slechthorenden 
toegankelijk maakt. Dit doet zij door voorlichting 
te geven over het inzetten van tolken en het aanvra-
gen van een tolkvoorziening. En door het bemidde-
len van tolken gebarentaal of schrijftolken. 
Dove en slechthorende mensen kunnen bij UWV 
een voorziening voor een tolk gebarentaal of 
schrijftolk aanvragen. Deze voorziening is bedoeld 
voor dove en slechthorende mensen die voor 
onderdelen van hun werk (zoals vergaderingen of 
functioneringsgesprekken) of voor het volgen van 
een opleiding een tolk gebarentaal of schrijftolk 
kunnen gebruiken. Op www.uwv.nl staat een aan-
vraagformulier voor deze voorziening.

Doven en slechthorenden tot 2012 

zeker van tolkbemiddeling

P192_VHZ4.indd   21P192_VHZ4.indd   21 09-07-2008   09:44:0009-07-2008   09:44:00



Het zomerreces staat voor de deur. Voor velen 
tijd voor vakantie, voor de FENAC een goed 
moment om stil te gaan staan bij de activiteiten 
in de tweede helft van het jaar. In juni is door 
het bestuur van de FENAC van gedachten 
gewisseld met de leden over een aantal inhou-
delijk dossiers. Besloten is om dit jaar reeds aan 
de slag te gaan met de ontwikkeling van output 
indicatoren voor de sector. Er bestaat reeds een 
kwaliteitskader waaraan Audiologische centra 
binnen de FENAC dienen te voldoen. De indi-
catoren geven meer inzicht in het resultaat van 
de centra. Te denken valt aan indicatoren als 
‘patiënt tevredenheid’, wachtlijsten, verwijsac-
tiviteiten etc. Opnieuw een goede stap binnen 
de FENAC. 
Al enige tijd wordt door de FENAC gewerkt 
aan een protocol hulpverlening AC’s in het 
kader van Arbeid en gehoor. Ook dit zal mee-
genomen worden in het kwaliteitskader van 
de FENAC. Deze ontwikkeling laat zien dat 
Audiologische centra zich meer en breder ont-
wikkelen als diagnostische- en revalidatie exper-
tisecentra voor gehoor- en taalspraakproblemen. 
Inmiddels hebben de leden van de FENAC 
meer dan 30 locaties verspreid in het land. 
Samenwerkingsverbanden in regio’s worden 
actief aangegaan. De deuren staan open.
De ontwikkelingen in de bekostiging van de 
gezondheidszorg zijn vertraagd. Dit heeft con-
sequenties voor de Audiologische centra. Er is 
besloten om de Audiologische centra ook in 
2009 nog op de bestaande wijze te fi nancieren. 
Dat is soms lastig, omdat de centra inmiddels op 
de ‘nieuwe’ manier hun facturen versturen, maar 
nog steeds wel volgens de oude systematiek 
begroting-/budget onderhandelingen doen met 
de zorgverzekeraars en de zorgautoriteit. Het 
is tegelijkertijd ook welkom, omdat deze ver-
traging nog meer ruimte biedt om als collectief 
energie te steken in een goed, uniform en kwa-
litatief hoogwaardig bekostigingssysteem. De 
zomer is een goed moment om ons gewenste 
nieuwe systeem nog eens goed en kritisch door 
te lichten. Gelukkig is naast tijd voor deze kriti-
sche refl ectie ook nog ruimte om ook ‘gewoon’ 
even met vakantie te gaan. 

Van Horen Zeggen is een uitgave van de 

Vereniging Siméa, belangenbehartiger namens 

personen en de Vereniging 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)

•  Fotografi e Harry Op den Kamp

•  Vormgeving/Drukwerk UnitedGraphics 

Zoetermeer

•  Vereniging Siméa
- 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 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

- Dhr. J. Taalman, 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 30 augustus, 4 oktober.

Kopij kan worden ingediend conform de auteursricht-

lijnen. Deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Op de 

eerstvolgende redactievergadering zal worden beslo-

ten of en wanneer de kopij zal worden gepubliceerd.

•  Verschijningsfrequentie 6 x per jaar

•  Abonnementsprijs A 25,50 per jaar 

Losse nummers A 8,-

(exclusief verzendkosten voor abonnees in het 

 buitenland) Indien u vóór 1 november van het 

lopende jaar uw abonnement niet hebt opgezegd, 

wordt dit automatisch met een jaar verlengd.

Wilt u een artikel voor Van Horen Zeggen insturen?
Vraag dan de uitgebreide auteursrichtlijnen aan via 

vanhorenzeggen@audcom.nl of kijk op www.simea.nl.

Van het bestuur

Passend onderwijs

Het nieuwe schooljaar lonkt bij het verschij-
nen van VHZ. Wij hebben weer een mooie 
zomer achter de rug en het kriebelt om weer 
voluit onze eigen onderwijsagenda op te pak-
ken. Even terug naar een overleg vlak voor die 
zomervakantie met de ECPO….! U zegt….. 
ECPO? Jawel, de Evaluatie Commissie Passend 
Onderwijs. De lezer vraagt zich natuurlijk ver-
wonderd af wat er nu al te evalueren valt, aange-
zien Passend Onderwijs wel een begrip maar nog 
geen inhoud is. Siméa sprak echter wel degelijk 
met de nieuw aangetreden voorzitter van deze 
commissie, het oud tweede kamerlid voor D66, 
Ursie Lambrechts en de coördinerend onder-
zoeker Elly Hoenderkamp. De laatste is geen 
onbekende met ons type onderwijs. Jarenlang 
was zij werkzaam in een managementfunctie 
binnen onze branche. Recentelijk nog als lid van 
de inmiddels ter ziele gegane LCTI. 
Siméa werd vertegenwoordigd door haar voor-
zitter en beleidsmedewerker Marja Vollaard van 
ons landelijk ondersteuningsbureau AudCom. 
Het werd een boeiend gesprek, waarbij het mij 
opviel dat een oud kamerlid, tevens lid van de 
vaste Kamercommissie voor het onderwijs nog 
bar weinig zicht heeft op ons werkveld. Alleen 
daarom al was het goed de voorzitter bij te pra-
ten over de dagelijkse praktijk van onderwijs 
en zorg aan auditief of communicatief beperkte 
leerlingen. 
Uiteraard stonden wij stil bij de inspanningen 
van Siméa om ook in de toekomst voorbereid 
te zijn om in alle regio’s betrokken te kunnen 
zijn bij Passend Onderwijs. Een enorme opgave 
voor het beperkt aantal scholen en diensten op 
de totale omvang van het funderend onderwijs. 
Onze gespecialiseerde expertise willen wij inzet-
ten voor de leerlingen op de scholen van cluster 
2, maar bovenal verspreiden binnen de reguliere 
systemen van het Nederlandse onderwijs. Wij 
willen de huidige 40% ambulant begeleide leer-
lingen zien groeien naar tenminste 50%. Wel bin-
nen een begeleidingsspectrum dat meer fl exibel 
is dan het huidige systeem. En daar vond Siméa 
Lambrechts aan haar zijde. Een goede start voor 
een mooi nieuw schooljaar. Veel werkplezier 
daarbij gewenst.

Theo van Munnen
Voorzitter Stichting Siméa

Van de voorzitter

ORGANISATIENIEUWS
COLOFON

P192_VHZ4.indd   22P192_VHZ4.indd   22 09-07-2008   09:44:0309-07-2008   09:44:03



Kinderen met een centraal auditieve stoornis (AVP) hebben moeite de leerkracht te 
verstaan als rumoer en afstand een rol spelen. inspiro is onze nieuwste hightech 
FM zender. Gekoppeld aan Edulink is dit de meest ideale combinatie voor deze groep 
kinderen. Voor meer informatie zie www.phonak.com/inspiro.
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De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 

geeft brochures uit. De brochures behandelen alle 

 aspecten van zorg binnen het audiologisch centrum. 

Voor een volledig overzicht kunt u de FENAC site 

bezoeken: www.fenac.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicatie Prijs

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

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

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

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