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Op 18 augustus zijn volledige vernieuwde 
versies van de websites van FENAC en Siméa in 
de lucht gegaan. Aan de buitenkant valt vooral 
op dat het uiterlijk van de websites is verfrist.  
De websites zijn echter niet alleen van buiten 
aangepast, maar aan de ‘binnenkant’ zijn ze van 
de grond af opnieuw opgetrokken.

Leren onze kinderen wel genoeg? In 2006 
besloot de Koninklijke Auris Groep om met haar 
tien SO-scholen de leeropbrengsten te verhogen. 
De verschillende activiteiten en projecten die in 
dit kader zijn uitgevoerd en nog gepland staan, 
zijn ondergebracht in het Programma Vergroting 
Leeropbrengsten. Marjan Bruins en Connie 
Fortgens schrijven erover.

Het Tinnitusloket werd 3 jaar geleden geopend 
om mensen die op zoek zijn naar informatie of 
hulp bij oorsuizen, snel de juiste weg te wijzen. 
Binnenkort wordt er geëvalueerd. De betrokken 
partijen vertellen over het nut van het loket.

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
(NVVS) werd in 1908 opgericht en viert dit jaar 
dus haar honderdjarig bestaan. Van Horen Zeggen 
sprak met voorzitter Joop Beelen over deze 
moderne, zelfbewuste, kritische en constructieve 
vereniging.
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Bij het ter perse gaan van dit nummer van Van Horen Zeggen ontvingen 
we bericht van het overlijden van dr. A. van Uden. Gedurende zijn 
werkzame leven en ook nog ruim daarna heeft hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het onderwijs aan doven in Nederland. 
Regelmatig gebruikte hij dit tijdschrift om er zijn onderzoeksresultaten 
en ervaringen in te publiceren. Zijn Refl ecterende MoedertaalMethode 
(RMM) wordt nog steeds op veel plaatsen toegepast. Zo vernam ik bij 
de viering het 50 jarig bestaan van De Spreekhoorn in Breda dat de 
RMM ook daar nog steeds een voornaam element is in het onderwijs. 
Verderop in dit tijdschrift zult u een kort In Memoriam aantreffen. We 
hopen op een later tijdstip uitgebreider bij de verdiensten van dr. van 
Uden stil te kunnen staan.

In dit nummer kunt u lezen over een kant van gehoorproblemen, die 
vaak onderbelicht blijft. Oorsuizen of tinnitus. Het Tinnitusloket blijkt 
een succes. Is het succesvol genoeg om te blijven bestaan? ‘Ear and 
hearing’ nr. 29 besteedt ook aandacht aan tinnitus. Harry Knoors bericht 
hierover in de rubriek Buitenlandse Tijdschriften. 

Het artikel gaat over het boeken van resultaten in het onderwijs. 
Auris heeft zich de vraag gesteld of ze de juiste voorwaarden schept 
om leerlingen goede resultaten te laten bereiken. Dat brengt ons bij de 
vraag wat goed onderwijs is. Binnen Siméa is daarover een discussie 
gaande. De kwaliteit van het cluster 2 onderwijs is alleen te bepalen aan 
de hand van de defi nitie van goed onderwijs. Wie levert er een bijdrage 
aan een goede defi nitie?

Nadat we de jarige NVVS in ons vorige nummer hebben gefeliciteerd, 
laten we nu de directeur van de NVVS aan het woord. Hij eindigt met een 
bijzondere opdracht: audiologische centra en NVVS kunnen samen voor 
de belangen van de cliënt optreden! Een terecht en mooi compliment 
voor de AC’s.

Marjan Bruins
hoofdredacteur 
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Op 18 augustus zijn volledige vernieuwde 
versies van de websites van FENAC en 
Siméa in de lucht gegaan. Aan de buitenkant 
valt vooral op dat het uiterlijk van de web-
sites is verfrist. Daarnaast is op de website 
van Siméa onderscheid gemaakt tussen de 
vereniging Siméa en de stichting Siméa. De 
websites zijn echter niet alleen van buiten 
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Op het Auris College Rotterdam (VSO) is 
het sinds afgelopen schooljaar mogelijk om 
een MBO diploma op niveau 1 te behalen 
binnen de praktijkroute. Sümbül (17) is 
daarbij de eerste dove leerling die geslaagd 
is voor deze AKA-opleiding, waarbij ze een 
erkend diploma ontvangt als Arbeidsmarkt 
geKwalifi ceerd Assistent. Het Auris College 
werkt hierbij samen met het Albeda College 
(een regulier opleidingsinstituut). Hierna 
kunnen de leerlingen een opleiding ver-
volgen op MBO niveau 2 op een reguliere 
school. Tijdens de AKA-opleiding moeten 
de leerlingen een portfolio opbouwen met 
daarin verschillende prestaties. Deze prestaties 
zijn eigenlijk opdrachten die laten zien dat je 
een bepaalde competentie bezit. Een com-
petentie kan bijvoorbeeld zijn: Voorbereiden, 
samenwerken, zorg dragen voor kwaliteit, tij-

dens werkzaamheden communiceren, klant-
gericht handelen en omgaan met problemen. 
Sümbül vertelt: “Bij het vak Nederlands 
leerde ik hoe het in het echte leven moet, zo 
moest ik bijvoorbeeld formulieren invullen, 
afspraken noteren, teksten uit kranten/folders 
lezen en gesprekken oefenen, allemaal heel 
praktisch gericht. Daarnaast kreeg ik ook 
veel praktijkvakken en moest ik 2 dagen per 
week beroepspraktische vaardigheden oefe-
nen in een bedrijf. Dat deed ik bij de Dienst 
Ambulante Begeleiding van de Koninklijke 
Auris Stichting. Ik werkte hier op de admi-
nistratie en moest archiveren, registreren op 
de computer en oude dossiers opbergen. Er 
kwam regelmatig een begeleider van school 
kijken hoe het ging. Uiteindelijk mocht ik 
de proeve van bekwaamheid doen, waarbij 2 
leerkrachten van mijn school kwamen, een 

onafhankelijk lid van de examencommissie 
en een offi ciële doventolk.” Met deze proeve 
en haar portfolio bewees Sümbül dat ze over 
voldoende kennis en vaardigheden beschikt 
om haar opleiding te mogen afronden. Dit 
schooljaar is Sümbül begonnen op een regu-
liere opleiding als administratief medewerker 
op MBO niveau 2 en zijn er weer nieuwe 
leerlingen op het Auris College die zich in 
gaan zetten om het AKA-diploma te behalen.

JAN HUISMAN (TEAMLEIDER AKA)
JANTIEN BOERWINKEL (MENTOR SÜMBÜL)

Trotse Sümbül geslaagd voor 
AKA-opleiding op een VSO school

Websites FENAC en Siméa geheel vernieuwd

NIEUWS

aangepast, maar aan de ‘binnenkant’ zijn ze 
van de grond af opnieuw opgetrokken.
Op korte termijn betekenen de nieuwe 
websites dat het onderhoud eenvoudiger 
is geworden, waardoor Bureau AudCom 
voor FENAC en Siméa zich fl exibeler kan 
opstellen en de internetserver van Bureau 
AudCom minder wordt belast. Op de lange 
termijn legt de nieuwe techniek een basis die 
noodzakelijk is om te kunnen blijven door-

ontwikkelen. Zo kan er steeds 
meer informatie worden uitge-
wisseld tussen Fenac en Siméa 
en dus tussen de audiologische 
centra en de scholen. Deze uit-
wisseling moet enerzijds middels 
techniek worden ondersteund, 
anderzijds stellen de groeiende 
technische mogelijkheden steeds 
hogere eisen aan de
informatiebeveiliging.

ww w.simea.nl
www.fenac.nl
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Op dinsdag 16 september heeft de FENAC 
offi cieel bevestiging ontvangen van het 
ministerie van VWS, dat aan ons ICT-
platform OpenAC het Keurmerk BSN Zorg 
is toegekend.  

Hiermee heeft OpenAC zijn eerste offi ci-
ele certifi cering achter de rug, en daarmee 
zetten we weer een nieuwe stap vooruit in 
een reeks kwaliteitsverbeteringen.  Aan het 
verkrijgen van het keurmerk is het afgelopen 
jaar hard gewerkt, en we zijn best trots op 
het behaalde resultaat.  OpenAC heeft slechts 
twee fabrikanten voor zich gelaten.  Dit zijn 
fabrikanten voor tandartsen, die binnen het 
kader van een landelijke pilot een jaar eerder 
mochten beginnen met de diensten rond het 
burgerservicenummer.  Daarmee is OpenAC 
de eerste reguliere leverancier die het keur-
merk heeft ontvangen.

Hoewel de wet gebruik BSN in de zorg 
natuurlijk betekent dat er alweer een nieuwe 
verplichte registratie bijkomt, is het gelukt 
om er vooral ook iets positiefs van te maken: 
straks hoeft het secretariaat van een AC 
alleen nog achternaam, geboortedatum en 
geslacht in te voeren, en met één druk op de 

knop worden naast het burgerservicenum-
mer, de volledige naam- en adresgegevens, 
en meteen ook de verzekeringsgegevens 
automatisch opgevraagd en ingevuld.  Door 
het gebruik van het BSN mag verder wor-

den verwacht dat de resultaten bij VECOZO 
beter zullen zijn en de uitval van declaraties 
verder zal afnemen.

Nu aan alle eisen van het keurmerk invul-
ling is gegeven, breekt het stadium aan dat 
alle audiologische centra kunnen beginnen 
met het gebruik van het burgerservicenum-

mer in OpenAC.  Binnenkort ontvangen alle 
AC's een uitnodiging voor een workshop in 
Utrecht waarin de nieuwe mogelijkheden 
worden uitgelegd.  Ook is er aandacht voor 
de stappen die moeten worden doorlo-

pen om het BSN in te 
voeren.  Zo is voor het 
raadplegen van de NAW-
gegevens identifi catie 
vereist middels een pasje 
en een paslezer die aan 
de PC wordt aangesloten.  
Wie nu alvast iets wil 
doen om snel te kunnen 
beginnen kan zich alvast 
aanmelden bij het UZI-
register, zodat straks de 
nodig pasjes kunnen wor-
den aangevraagd.

Bij deze danken we hartelijk de vier AC's 
die met ons een pilot hebben gedraaid voor 
deze functionaliteit: de AC's Eindhoven, Den 
Haag, Twente en Tilburg/Breda.

Voor meer informatie: Annius Groenink, 
Bureau AudCom, 030-2769902.

Keurmerk BSN Zorg voor OpenAC
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Op 30 en 31 oktober organiseert de FENAC 
in Congreshotel Mooirivier in Dalfsen de 
Dalfsen III conferentie. Als hoofdthema 
is gekozen voor de ontwikkeling van 
Richtlijnen voor onderzoeksprocedures 
voor kinderen met taal- en spraakproblemen. 
Richtlijnen geven aan wat er gedaan kan 
worden, zonder dat er wordt geformuleerd 
hoe het exact moet worden uitgevoerd. 
Richtlijnen zijn richtinggevend en daarmee 
minder strikt dan een protocol.
In het kader van de kwaliteitszorg is het 
afgelopen decennium in de gezondheidszorg 
veel aandacht geweest voor de ontwikke-
ling van (multidisciplinaire) richtlijnen met 
als doel te komen tot één landelijke richtlijn 
voor screening, diagnostiek, behandeling 

en nazorg voor ieder ziektebeeld. Ook aan 
audiologische centra wordt de eis gesteld 
zich in deze richting te ontwikkelen.
Binnen de FENAC zijn KITS 1 en KITS 
2 ontwikkeld. Deze zijn te beschouwen als 
richtlijn voor de multidisciplinaire diagnos-
tiek van kinderen met taal- en spraakproble-
men. Deze richtlijn behoeft nadere verfi jning 
voor de verschillende patiëntengroepen die 
binnen de KITS populatie vallen. Het doel 
van de Dalfsen III conferentie is de verschil-
lende groepen ‘KITS kinderen’ te onder-
scheiden en voor ieder van deze groepen te 
zoeken naar eenheid van handelen tijdens 
het diagnostisch traject in de verschillende 
audiologische centra.
Hoewel tijdens de conferentie het accent zal 

liggen op het gezamenlijk ontwikkelen van 
richtlijnen, zal er ook ruimschoots aandacht 
worden besteed aan actuele informatie over 
nieuwe ontwikkelingen binnen het vakge-
bied.
Voor meer informatie over Dalfsen III kunt 
u contact opnemen met Bureau Audcom en 
kijken op www.fenac.nl. Daar vindt u ook 
het complete conferentieprogramma.

Dalfsen III conferentie
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Het Tinnitusloket werd 3 jaar geleden geopend om 
mensen die op zoek zijn naar informatie of hulp bij 
oorsuizen, snel de juiste weg te wijzen. Binnenkort wordt 
er geëvalueerd. De betrokken partijen zijn overtuigd van 
het nut van het loket.

Tinnitusloket heeft zich 

“Goedemorgen, met het Tinnitusloket, u spreekt met Gerrie. 
Wat kan ik voor u doen?”

“Hallo, met Sonja. Afgelopen vrijdag was ik in een bar met 
nogal harde muziek en ik heb nu al een paar dagen een piep in 
mijn oor. Wat moet ik daaraan doen? Want ik heb er wel ontzet-
tend veel last van.”

Zomaar een vraag die gesteld wordt aan het Tinnitus-
loket. Gerrie Tamis behandelt maandelijks zo’n 50 tele-
foontjes waarin mensen vragen om informatie of zoeken 
naar hulp. Het zijn mensen die in mindere of meerdere 
mate last hebben van tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd. 
Dat ‘suizen’ moet je ruim nemen: soms is het inderdaad 
een continu geruis, maar piepen, fl uiten, gillen, ronken of 
bonken komt ook voor. Geluiden in je hoofd waar je geen 
grip op hebt.

Behalve uitleg geven over tinnitus, is geruststel-
len volgens Gerrie ook een belangrijke functie van het 
Tinnitusloket. “Soms klinken bellers wat paniekerig. Dan is 
het goed om aan te geven dat afl eiding al veel kan helpen.”

“Oké, Sonja, ik begrijp het. Ik kan je wel informatie geven, 
maar het is ook wel goed om niet teveel op die piep te letten. Vaak 
gaat het na een paar dagen vanzelf weg. Misschien helpt het om 
wat afl eiding te zoeken.”

Niet alleen
Het Tinnitusloket werd drie jaar geleden geopend op 

initiatief van de NVVS, de FENAC en het Nederlands 
Tinnitus Platform. Marco Strik, directeur van de FENAC, 
legt uit waarom. “Mensen met tinnitus worden nog te vaak 
van het kastje naar de muur gestuurd en dat willen we 
doorbreken. Mensen wegsturen met de mededeling ‘Leer 
er maar mee leven’ is niet genoeg, wij moeten ze daarbij 
helpen. Het Tinnitusloket probeert mensen naar het juiste 
loket te brengen. Dat kan zorg of begeleiding zijn, of het 
geven van informatie. Maar ook lotgenotencontact is een 
mogelijkheid. Het Tinnitusloket is overigens meer dan 
alleen de telefoonlijn: er is ook een website met heel veel 
informatie.”

Vliegende start
Het Tinnitusloket kende in oktober 2005 een vliegende 

start met liefst 850 telefoontjes die maand. “De eerste dag 
stond de telefoon echt roodgloeiend,” vertelt Gerrie. “Er 
waren publicaties in de pers verschenen en die leverden 
een stortvloed aan telefoontjes op.”

Informatie in dag- en weekbladen levert grote respons 
op, zo is ook de ervaring van Arjan Bosman, voorzitter van 
het Tinnitus Platform. Als klinisch fysicus-audioloog van 
het Nijmeegse UMC Radboud ziet hij veel tinnituspatiën-
ten. “Verhalen over tinnitus in de regionale kranten zorgen 
voor een sterke toename in de aanmelding van patiënten,” 
zo licht hij toe. “Bij de start van het Tinnitusloket kregen 
wij veel mensen die erg omhoog zaten met hun probleem; 
gelukkig konden wij ze weer vrij snel op de rails zetten. 
Dat bewijst meteen het nut van het Tinnitusloket.”

Worstelen
“Goedemiddag, met het Tinnitusloket. Wat kan ik voor u doen?”
“Met mevrouw Van Oort. Ik heb toch zo’n last van dat gesuis, 

ik kan er ’s nachts niet meer van slapen. En nou zei de dokter dat 
het nooit meer over gaat, maar er is toch wel iemand die me kan 
helpen? Dit is geen leven.”

REPORTAGE
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Naast mensen die gewoon informatie zoeken, is er een 
grote groep bellers die op zoek is naar hulp. “Dat zijn 
mensen die het hele medische circuit al hebben doorlopen 
en zich echt hulpeloos voelen,” zegt Gerrie. “We kunnen 
ze in contact brengen met maatschappelijk werk of een 
AC, soms ook zoeken we lotgenoten waarmee ze ervarin-
gen kunnen delen.”

NVVS-directeur Joop Beelen vindt het wel verrassend 
dat het Tinnitusloket zoveel gebeld wordt door deze groep 
patiënten. “Dat is toch wel een teken dat de hulpverlening 
niet adequaat is of de mensen niet altijd bereikt. Wij had-
den wel verwacht dat er gebeld zou gaan worden door 
mensen die zwaar in de problemen zitten, maar zo’n grote 
groep, dat is opvallend.”

Evaluatie
Na 3 jaar Tinnitusloket is het tijd voor een evaluatie. Hoe 

ziet de toekomst eruit? Marco Strik: “De evaluatie wordt in 
november afgerond. Iedereen is het erover eens dat tinnitus 
op de kaart moet blijven. De discussie zal vooral gaan over de 
vraag of het telefonische loket het juiste middel is. Hoeveel 
telefoontjes rechtvaardigen het bestaan van het loket? Vijf per 
dag, vijftig, honderd? Daar moet over gesproken worden.”

bewezen
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Joop Beelen is overtuigd van het nut van het loket. “Er 
moet gewoon een laagdrempelig en onafhankelijk loket 
zijn. We moeten leren van die grote groep bellers die nog 
steeds grote problemen hebben, ook al hebben ze allerlei 
deskundigen gezien. Het is belangrijk om uit te zoeken of 
de informatievoorziening, de hulp en de crisisinterventie 
wel adequaat, goed georganiseerd en goed bereikbaar zijn.”

Ook Arjan Bosman vindt het Tinnitusloket voor met 
name die bellers van groot belang. “Als ze medisch gezien 
zijn uitbehandeld wordt nog onvoldoende aangegeven 
welke mogelijkheden er zijn voor verdere begeleiding. 
Want goede begeleiding is natuurlijk essentieel om ermee 
te leren omgaan. Daarin heeft het Tinnitusloket een duide-
lijke functie.”

Een paar dagen later. “Nog bedankt voor je informatie, Gerrie. 
Ik heb al veel minder last, het lijkt of die piep toch langzaam ver-
dwijnt. Als ik nou nog vragen heb, kan ik dan weer bellen?”

“Natuurlijk, daar zijn we voor. Je kunt trouwens ook altijd 
even op de website kijken, daar staat een lijst met vragen en ant-
woorden. Fijn dat ik je heb kunnen helpen, Sonja.”

NIC VAN SON

Enkele cijfers en feiten

Tot nu toe is er 3.048 keer gebeld met het loket; 288 mensen belden twee 

of meer keer.

Het loket verwijst zakelijk en snel door: 1.974 telefoontjes duurden korter 

dan 5 minuten, 845 keer werd er tussen de 5 en 15 minuten gebeld. Slechts 

6 gesprekken in de afgelopen 3 jaar duurden langer dan een half uur.

Precies 1.414 keer werd informatie verstrekt, 1.383 keer werd een beller 

doorverwezen naar een hulporganisatie en 210 maal werd een lotgenoot 

voor de beller gezocht. Er waren 31 echte crisistelefoontjes waarbij meteen 

voor hulp werd gezorgd.

O800-TINNITUS

Het tinnitusloket is telefonisch te bereiken onder 

nummer 0800-TINNITUS (0800-84664887). Website 

www.tinitus.nl bevat veel informatie over tinnitus. Zo 

is de FENAC-brochure  “Tinnitus (Oorsuizen)” erop 

te vinden en een uitgebreide lijst met veel gestelde 

vragen. Informatie over de participerende organisaties is 

te vinden op de websites www.nvvs.n/tinnitus, 

www.fenac.nl en www.tinnitusplatform.nl.
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100 Jaar NVVS, een eeuw opkomen 
Wat is de functie van de NVVS als belangen-
vereniging en wat is daar de afgelopen 100 jaar in 
veranderd?

“De algemene functie is toch vooral het steunen en ver-
sterken van mensen die gehoorproblemen hebben en het 
opkomen voor hun belangen. Een van de eerste uitspraken 
van de eerste voorzitter van de NVVS was: ‘Weg met onze 
schuchterheid!’ Hij zag dat slechthorenden hun problemen 
absoluut niet duidelijk maakten en dat de wereld om hen 
heen die problemen ook absoluut niet zag, en hij vond 
dat daar maar eens radicaal verandering in moest komen. 
Eigenlijk zitten er dus twee kanten aan het verhaal. Je ziet 
die gedurende al die 100 jaren ook in allerlei varianten 
terugkomen: aan de ene kant voelen mensen zich geïso-
leerd en zoeken bij elkaar een veilig onderkomen, aan de 
andere kant zie je juist dat ze naar buiten willen treden, 
problemen signaleren en om oplossingen vragen. Dan stel-
len ze bijvoorbeeld eisen aan voorzieningen en hulpmid-
delen. Momenteel is dat sociale aspect, elkaar opzoeken, 
wat minder en is het opkomen voor de belangen en het 
geven van goede voorlichting juist belangrijker geworden. 
Dat is wat onze achterban nu van ons verwacht.”

Wat zijn in de achter ons liggende eeuw de 
belangrijke items voor de NVVS geweest?

“Ten eerste wat ik zojuist al aangaf: een veilig onder-
komen bieden, het sociale aspect. Maar ook het geven van 
voorlichting zat er meteen in. De NVVS is zelfs ook een 
tijdje lang producent en leverancier geweest van fl its bellen, 
ringleidingen, alarmeringssystemen. Men trok het land 
door met allerlei hoorhulpmiddelen, een soort rondreizend 
“Oorakel” zou je kunnen zeggen. Dat is later natuurlijk 
veranderd, andere partijen hebben dat overgenomen.

Ook heeft de NVVS vanaf het prille begin op de bar-
ricaden gestaan. Vroeger werd er bijvoorbeeld succesvol 
actie gevoerd tegen kwakzalverij, tegen fi guren die de 
deur langs gingen met magneten en watertjes die zouden 
helpen om slechthorendheid te genezen. Later kwam er 
een lobby om goed te leren spraakafzien en werd er steun 
gevraagd voor de opleiding van logopedisten. Belangrijke 

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) werd in 1908 opgericht als de “Bond van 
Slechthoorenden”, een naam die een half jaar later al werd veranderd in “Vereniging tot bevordering 
der belangen van slechthoorenden”. Die belangenbehartiging is in al die jaren niet veel veranderd, 
stelt directeur Joop Beelen, al wordt er niet meer met hulpmiddelen langs de deur geleurd. Een 
gesprek over een moderne, zelfbewuste, kritische en constructieve vereniging.

INTERVIEW
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voor belangen

GOEDE ZORG IS MEER DAN ALLEEN HULPMIDDELEN VERSTREKKEN

strijdpunten waren bijvoorbeeld ook goed onderwijs voor 
slecht horende kinderen, betere kansen op de arbeidsmarkt, 
betere communicatie in het openbaar vervoer, de beschik-
baarheid van hoorhulpmiddelen. Eigenlijk allemaal verras-
send actuele thema’s, als je het zo bekijkt.”

En vooruitkijkend, wat is de Top 5 van belangrijke 
thema’s voor de komende 100 jaar?

“Ha, mag het ook voor de komende 5 jaar zijn? Dat is 
nog wel te overzien. Ten eerste willen wij een sterke partij 
vormen naast de politiek, de zorgverzekeraars, de dienst-
verleners enzovoorts. Het is onze ambitie om een moderne 
consumentenorganisatie te worden. Een goed voorbeeld is 
www.hoorwijzer.nl waarin wij onafhankelijke informatie 
geven over o.a.hoorhulpmiddelen en vergoedingen. Maar 
ook kunnen bezoekers hun ervaringen met hun hoortoe-
stel of de audicien op de site zetten, zodat anderen daar 
weer van kunnen profi teren.

Ten tweede: krachtenbundeling, gezamenlijk optrekken 
met andere belangenorganisaties voor doven en slecht-
horenden rondom thema’s die we gemeenschappelijk heb-
ben. Om maar wat te noemen: arbeid, cochleaire implan-
tatie, ondertiteling, toegankelijkheid van de maatschappij, 
openbaar vervoer, burgeralarmering, tolkvoorzieningen, 
cliëntenparticipatie...

Dan willen we veel meer aandacht besteden aan revali-
datie. Goede zorg en begeleiding is meer dan alleen maar 
hulpmiddelen verstrekken. Het gaat om goede nazorg en 
betere begeleiding. Niet alleen voor slechthorenden, maar 
juist ook voor mensen met Ménière, tinnitus, hyperacusis, 
de hoorproblemen waar medisch of hulpmiddeltechnisch 
niets aan te doen valt zodat ‘ermee leren omgaan’ de 
belangrijkste uitdaging is.

Een meer interne aangelegenheid is de modernisering van 
onze organisatie. We werken nu nog met afdelingen, maar 
willen naar een landelijke vereniging die thema gericht werkt. 
Bovendien verwacht de achterban meer van onze vrijwilli-
gers, dus die moeten we beter begeleiden, scholen, selecteren. 
Dat alles vergt wel een operatie van jaren.

Op de vijfde plaats, ten slotte, staat onze wens om con-
structief te blijven samenwerken met de audiologische 
centra en andere partijen die bijvoorbeeld in NOAH 
(Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen) zitten. 
Wij willen een kritisch en scherp geluid laten horen, maar 
wel altijd constructief. Wij zijn ervan overtuigd dat die 
kritische dialoog leidt tot kwaliteitsverbetering op diverse 
terreinen.”

Wat kan de NVVS bijdragen aan de professionals 
en de professionaliteit van hulp- en dienstverleners? 
En vice versa, wat kunnen professionals voor een 
belangenvereniging betekenen?

“Wij dragen bij aan kwaliteitsverbetering omdat wij 
kijken door de ogen van de klant. Soms wordt er niet goed 
geluisterd naar de klant. Wij gaan daar dan bovenop zitten, 
kunnen heel scherp aangeven wat er beter moet. Maar wel 
constructief, we zijn bereid om mee te denken over oplos-
singen. De NVVS heeft dat de afgelopen 100 jaar vrijwel 
nooit anders gedaan, er heerst hier geen klaagcultuur.

En wat professionals voor ons betekenen? Ze verlenen 
natuurlijk diensten die onmisbaar zijn voor onze achterban. 
Om het simpel te stellen: zonder audicien zou mijn werk 
niet mogelijk zijn. Daarnaast is het zo dat wij als NVVS 
onze doelen niet in ons uppie kunnen bereiken. Kijk, het 
probleem constateren en daar iets over roepen, bijvoor-
beeld dat de zorg voor slechthorende ouderen beter moet, 
dat kunnen we uitstekend alleen. Maar om dat probleem 
hanteerbaar te maken en oplossingen erbij te verzinnen, 
daar heb je professionals bij nodig. Interessant is dat juist 
audiologische centra vaak een natuurlijke bondgenoot 
voor ons zijn in het realiseren van oplossingen, omdat ze 
multidisciplinair kijken en een brede maatschappelijke blik 
hebben, meer dan andere partijen.”

NIC VAN SON

Over de NVVS

De NVVS maakt zich via belangenbehartiging en 

voorlichting sterk voor iedereen met een hoor-

probleem. De laatste jaren is de NVVS intensiever 

gaan samenwerken met andere organisaties voor 

slechthorenden en doven. De NVVS geeft 

tweemaandelijks het tijdschrift Horen uit. Ook 

beheert de NVVS www.hoorwijzer.nl met 

onafhankelijke informatie over hulpmiddelen.

Uitgebreide informatie over de activiteiten 

van de NVVS is te vinden op www.nvvs.nl. 

Contactgegevens: NVVS, Postbus 129, 3990 DC 

Houten, telefoon 030-2617616, e-mail info@nvvs.nl.
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Inleiding
In 2006 besloot de Koninklijke Auris Groep om met haar 
tien SO-scholen de leeropbrengsten (zie kader 1) te ver-
hogen. De verschillende activiteiten en projecten die in 
dit kader zijn uitgevoerd en nog gepland staan, zijn onder-
gebracht in het Programma Vergroting Leeropbrengsten.
Of leeropbrengsten omhoog gaan, is uiteraard alleen vast te 
stellen op basis van een zogenaamde nulmeting. De eerste 
insteek van het Programma was daarom een nulmeting van 
de (toen) huidige situatie op de tien Auris-SO-scholen. 
Die nulmeting bestond uit de volgende onderdelen:
–  een zelfevaluatie door de medewerkers;
–  een interne audit op alle SO-scholen ten aanzien van 

beleid en uitvoering van beleid op het gebied van plan-
ning van de onderwijstijd en effectieve leertijd (lesuitval, 
effectieve instructie en differentiatie in leertijd);

–  een meting van de effectieve lestijd in de klas;
–  een overzicht van toetsresultaten van leerlingen.

De Auris-scholen zijn scholen voor leerlingen met spraak-
taalproblemen en/of een auditieve beperking. Al deze leer-
lingen hebben moeite met het leren van het Nederlands. 
Veel leerlingen hebben bovendien problemen met het 
leren lezen. Een deel van hen leert naast het Nederlands 
een andere taal: de Nederlandse Gebarentaal. Met het 

Leren onze leerlingen 
genoeg?

Kinderen gaan naar school om te leren. De school heeft de taak te zorgen dat zij zo veel mógelijk leren. Op cluster 
2–scholen is er vaak een heel goed pedagogisch klimaat. Kinderen voelen zich daardoor veilig om te communiceren 
en te groeien. De vraag is echter wel hoe effectief de scholen zijn in het bereiken van optimale leeropbrengsten. Is het 
leesonderwijs op de scholen bijvoorbeeld zó goed dat eventuele leesproblemen wel móeten voortvloeien uit kindkenmerken 
zelf? De scholen van Auris werken gericht aan het verbeteren van de leeropbrengsten. Marjan Bruins en Connie Fortgens 
doen verslag van de weg die Auris daarbij volgt.

MET HET PROGRAMMA HEBBEN WE DAADWERKELIJKE 

VERANDERINGEN IN DE AANPAK OP SCHOOL 

EN IN DE KLAS VOOR OGEN

MARJAN BRUINS EN CONNIE FORTGENS

Programma hebben we daadwerkelijke en essentiële ver-
anderingen in de aanpak op de school en in de klas voor 
ogen. In overleg met de scholen is daarom besloten het 
Programma te richten op de vakgebieden Nederlandse taal, 
Nederlandse Gebarentaal en lezen. Daarbinnen is gekozen 
voor woordenschatontwikkeling, gebarenschatontwikkeling 
en technisch lezen omdat deze onderdelen makkelijk te 
toetsen zijn. Een bijkomend voordeel is, dat er met veran-
deringen in de aanpak op deze vakgebieden snelle succes-
sen te behalen zijn. Deze successen motiveren vervolgens 
alle betrokkenen bij de verbetering. Het onderdeel geba-
renschatontwikkeling is verder nog niet uitgewerkt omdat 
een normgroep rond het toetsmoment ontbrak.
In dit artikel bespreken we de nulmeting van 2006, de 
eerste resultaten van het Programma en de aanpak van de 
scholen in de periode 2006-2008.

Wat is er bereikt?
Kaderleden die de interne audit (visitatie) uitvoerden, 
namen van collega-scholen ideeën mee die direct te imple-
menteren waren. Zo besloot één school om de pauzebel 
vijf minuten eerder af te laten gaan zodat de lessen op 
tijd konden beginnen. Op een andere school was het de 

ARTIKELEN

KADER 1

Onder leeropbrengsten wordt verstaan dat wat een kind 

of een groep kinderen in een bepaalde periode heeft 

geleerd.

Leeropbrengsten zijn de resultaten van de leerlingen in de 

voortgang van hun ontwikkeling.
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gewoonte om extra activiteiten (excursies, Sinterklaas) na 
de ‘kernlessen’ taal (inclusief lezen) en rekenen te laten 
beginnen. Andere scholen namen dit over.
Na de meting van de effectieve lestijd realiseerden veel 
leerkrachten zich opeens hoe snel tijd ‘weglekt’. Zij beslo-
ten daarom zorgvuldiger om te gaan met lestijd. Dat is 
belangrijk, want er bestaat immers een nauwe relatie tussen 
bestede tijd en behaalde resultaten/leeropbrengsten.

Het verzamelen van toetsgegevens van leerlingen kostte 
verassend genoeg heel veel tijd.
Uit het onderzoek bleek dat de scholen de gegevens per 
leerling wel paraat hadden. De scholen waren echter niet 
in staat snel een overzicht te geven van de schoolresultaten. 
Zonder schoolresultaten is geen onderwijsevaluatie moge-
lijk. En onderwijsevaluatie is vereist om schoolbreed afspra-
ken te maken over het realiseren van goed onderwijs. Een 
belangrijk kenmerk van scholen met hoge leerresultaten is 
hun doel- en opbrengstgerichtheid, constateert de onder-
wijsinspectie in het onlangs verschenen rapport De staat 
van het onderwijs. De inspectie geeft ook aan dat scholen 
zonder een goede resultaatmeting hun onderwijs niet goed 
kunnen evalueren en daardoor een basis missen voor het 
verbeteren van onderwijs . Een werkgroep kreeg dan ook 
de taak om dit probleem op te lossen. Inmiddels ligt er een 
voorstel.

LEERKRACHTEN REALISEERDEN ZICH NA DE METING 

VAN DE EFFECTIEVE LESTIJD HOE SNEL TIJD ‘WEGLEKT’

KADER 2

Toetsinstrumenten

Om Auris-breed toetsresultaten te kunnen vergelijken en om de hoeveelheid 

werk enigszins binnen de perken te houden, is na overleg met een aantal 

logopedisten besloten alleen te werken met die toetsen die voorkwamen in de 

Cotanlijst. Dit resulteerde in het registreren van de volgende toetsgegevens:

–  Drie minuten Toets (DMT) 1, 2 en 3 (technisch lezen); de toetsen zijn 

bestemd voor leerlingen van groep 3 t/m 7;

–  Schlichting; leeftijd 1-6;3 jaar;

–  Peabody ® (receptieve woordenschat); leeftijd 2;3- >51;0 jaar;

–  Taaltests voor Kinderen begrip/receptief (TvK-b); leeftijd 4 -10 jaar;

–  Taaltests voor Kinderen productie (TvK-p); leeftijd 4 -10 jaar.

Voor het technisch lezen is gekozen voor de DMT omdat deze toets een 

zuiverder beeld geeft van het technisch lezen dan de AVI (waar immers 

begrijpend lezen ook een rol speelt) en meer inzicht geeft dan de Een minuut 

toets (EMT).
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Een ander positief effect van het Programma was het groei-
end vertrouwen in elkaar. Tijdens de bezoeken van de 
kaderleden deed niemand zich beter voor dan hij was. De 
presentatie van de resultaten was binnen de projectgroep 
‘openbaar’ en er ontstond een gevoel van ‘samen kunnen 
we verder komen.’ Zo is het delen van expertise en het van 
elkaar leren een haalbare kaart.

De uitkomsten zelf – zeker die van de objectieve metingen – 
stemden niet altijd vrolijk (zie kader 4). De objectieve 
metingen betroffen de effectieve lestijd (zie kader 3), de 
technische leesvaardigheid en de mondelinge taalvaardig-
heid van de leerlingen (de woordenschat). Er zijn ook 
gegevens over gebarenschat verzameld, maar omdat er te 
weinig Auris-scholen zijn waar NGT deel uitmaakt van 
het onderwijsprogramma was er geen vergelijking met 
andere scholen mogelijk.

Wel positief was dat de uitkomsten al snel leidden tot ver-
beteractiviteiten op alle Auris-SO-scholen. Eén daarvan was 
het werken met de nieuw opgestelde Auris-urentabel om zo 
inplanning van voldoende onderwijstijd te bewerkstelligen.

ARTIKELEN

KADER 4

Portret van een Aurisschool
In dit portret is te zien wat de gemiddelde schoolresultaten waren op de toetsresultaten, de observaties, de zelfevaluatie (ZEK) en welke aspecten 

bij de audit naar voren kwamen.

Toetsresultaten zie kader 2
Observaties ob=onderbouw mb=middenbouw bb=bovenbouw AG=Auris gemiddelde

PORTRET TOETSRESULTATEN RESULTATEN/OBSERVATIES ZELFEVALUATIE VISITATIE PROCES EN PROCEDURES

Leertijd/onderwijstijd
– Gepland

DMT 1 (4.6)
DMT 2 (4.6)
DMT 3 (4.6)
Schlichting (72.0) 77.9
TVK begrip (3.5) 3.6
TVK productie (3.6) 3.8
Peabody ® (67.4)

Leertijd/onderwijstijd
– Gepland
ob 30 minuten <AG (35 minuten)
mb 45 minuten <AG (46 minuten)
bb 30 minuten <AG (37 minuten)

Technisch lezen 3,5 > AG 2,8
Woordenschat 3,2 = AG 3,2
Gebarenschat 2,3 < AG 2,5

Onderwijsplanning:Er is beleid en evaluatie.
Lesuitval: Er is geen beleid en geen evaluatie
Effectieve instructie: nee
Differentiatie in leertijd: in beleid: ja,
in evaluatie: onbekend.

– Besteed – Besteed
ob 23 minuten< AG (27 minuten)
mb 28 minuten< AG (40 minuten )
bb 37 minuten> AG (34 minuten )

Er is geen zicht op bestede tijd en er is 
geen beleid t.a.v. van onnodig verlies van 
onderwijstijd.

– Effectief – Effectief
ob 18 minuten 59%
mb 24 minuten 53%
bb 27 minuten 72%

Gemiddelde van de school = 61%
Auris gemiddelde (AG) = 64 %
Gewenste Auris niveau is 80 %

Effectieve instructie: er is geen beleid en geen 
evaluatie.
Differentiatie in leertijd is wel terug te vinden
in beleid maar niet in evaluatie.
In het GHP-IHP is te zien hoeveel leertijd
per leerling gepland wordt. Er wordt bewust
over nagedacht en dit is terug te lezen in het
GHP en het IHP van de leerlingen.

Onderwijsaanbod
– Technisch lezen
– Woordenschat
– Gebarenschat

Technisch lezen 3,2 > AG 3,1
Woordenschat 3,1 > AG 2,5
Gebarenschat 2,1 < AG 2,9

Toelichting bij kader 4
Dit schema representeert het portret van een Auris-school met daarin opgenomen de vergelijking met het Auris-gemiddelde (AG) ten tijde van de eerste meting. In de kolommen 2 
t/m 5 zijn de onderdelen waarnaar gekeken is te vinden.
In de kolommen 3 t/m 5 is van boven naar beneden te lezen wat de bevindingen zijn ten aanzien van de geplande, bestede en effectieve leertijd en (helemaal onderaan) ten 
aanzien van het onderwijsaanbod. In de laatste kolom (5) is te lezen welk beleid op deze onderdelen via de audit of visitatie op de school is aangetroffen. Op basis van dit portret 
kan de school prioriteiten aangeven in het verbetertraject. Het kan zijn, dat de leertijd beter gepland moet worden, dat er meer beleid moet komen op lesuitval, dat met name de 
middenbouw aandacht moet besteden aan klassenmanagement om de effectieve leertijd te vergroten e.d.
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LEREN ONZE LEERLINGEN GENOEG?
De meeste andere verbeteractiviteiten (zie kader 5) richt-
ten zich op het klassenmanagement, de planning (orga-
nisatie) en het omschakelen van activiteitgericht naar 
doelgericht werken te beginnen bij de eerder genoemde 
vakgebieden.

Met behulp van de toetsresultaten en de andere verzamelde 
gegevens uit de observaties en de visitaties stelden we 
schoolportretten samen van de Aurisscholen (zie kader 4) 
en een Auris-portret. In het Auris-portret kwamen de 
gemiddelde resultaten te staan. Met het eigen portret 
kon elke school zich spiegelen aan het Auris-gemiddelde 
(interne benchmark). Op basis van dit Auris-portret zijn 
bovendien gesprekken gevoerd met de tien scholen over 
het vaststellen van Auris-standaarden.
De verbeteractiviteiten zijn niet centraal aangepakt. De 
ontwikkelstadia van de tien scholen verschillen daarvoor 
te veel. Wel kozen we voor gezamenlijke meetmomenten 
om interne vergelijking mogelijk te maken. Tussentijds is 
er slechts regie op afstand. Ook komen de verbetertrajec-
ten tijdens ieder overleg van de tien directeuren van de 
SO-scholen aan de orde. Bovendien koppelde de stuur-
groep van het Programma waar nodig of wenselijk scholen 
aan elkaar die vergelijkbare trajecten in gingen.

Waarom het Programma Vergroting 
Leeropbrengsten?
Net als op andere cluster 2-scholen hebben veel leerlingen 
naast hun mondelinge taalproblemen moeite met technisch 
en begrijpend lezen. Een aantal medewerkers van Auris dat 
zich ernstig zorgen maakte over de leesproblemen, heeft 
zich ontwikkeld tot dyslexie-expert. Zij vroegen Auris 

om een specifi ek dyslexiebeleid. Het project dat naar aan-
leiding hiervan van start ging, liet zien dat op veel vragen 
geen eenduidige antwoorden zijn te geven. Belangrijker 
nog was de uitkomst dat Auris niet kon aantonen dat het 
leesonderwijs op de scholen zó goed was dat de leespro-
blemen wel móesten voortvloeien uit kindkenmerken 
zelf. Auris besloot daarop (nog) niet in te zetten op een 
vernieuwd dyslexiebeleid, maar eerst na te gaan hoe het 
met de leeropbrengsten van het onderwijs in het algemeen 
gesteld was. De vragen rondom dyslexie waren dus aanlei-
ding om de effectiviteit van het hele onderwijs onder de 
loep te nemen.

Inspectierapporten ondersteunen de intentie bij Auris om 
te veranderen. De onderwijsinspectie constateert dat het 
pedagogisch klimaat op de Auris-scholen bijna ideaal is. 
Leerlingen voelen zich veilig, leren daarin te communice-
ren en te groeien. Helaas oordeelt de inspectie in een groot 

KADER 3

Effectieve lestijd

De effectieve lestijd werd bepaald door in een aantal 

lessen elke minuut bij te houden hoeveel van de aanwezig 

geachte leerlingen daadwerkelijk deelnam aan de 

instructie1. Leerlingen die niet in de les aanwezig waren, 

maar bij logopedie of Cesar- of een andere therapie 

waren, oefenden een negatieve invloed uit op de score: 

zij werden geacht aanwezig te zijn, maar waren dat niet.

1 Veenman, 1989/2003
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ARTIKELEN
aantal gevallen minder positief over de methodische aanpak 
van het onderwijs en over de functionaliteit van de leer-
lingzorg. Op de meeste scholen staan activiteiten centraal 
in plaats van de handelings- en onderwijsdoelen. Zo kan 
het gebeuren, dat het aanvankelijk lezen pas begint als leer-
lingen aan de leesvoorwaarden voldoen, terwijl we weten 
hoe problematisch juist de auditieve functies bij cluster 
2-leerlingen zijn!

Een andere reden om te starten met het Programma is de 
ontwikkeling richting Passend Onderwijs. Deze ontwik-
keling dwingt het speciaal onderwijs duidelijk te maken 
wat zijn meerwaarde is. Het Programma, dat gericht is op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit, zal zicht geven op 
die meerwaarde.
Tot slot was er de wens meer doelgericht te werken. 
Enkele decennia geleden werd er op de scholen niet of 
nauwelijks met bestaande methodes gewerkt. In de afgelo-
pen jaren zijn steeds meer methodes ingevoerd. Hiermee is 
een meer systematische werkwijze geïntroduceerd. Het is 
nu echter verleidelijk om niet af te wijken van methodes, 
zelfs niet als dat beter zou zijn. De door de CED-groep 
in opdracht van de WEC-Raad ontwikkelde leerlijnen 
bieden houvast aan de scholen ten aanzien van het didac-
tisch niveau van leerlingen, de te kiezen instructieniveaus 
en de binnen het groepsplan beschreven doelen. Er wordt 
bijvoorbeeld uitgegaan van het werken met een basisme-
thode en naast de gebruikelijke differentiatiemaatregelen 

zoals verlengde instructie, extra begeleiding bij het oefenen 
en extra ondersteuning bij de opdrachten, bieden de leer-
lijnen de leerkracht de mogelijkheid een analyse van het 
lesmateriaal te maken en van de achterliggende doelstel-
ling. Daarmee kunnen dan werkwijzen gezocht worden 
om met een of meer specifi eke leerlingen toch aan het 
gestelde doel kunnen werken. Het doelgericht en planma-
tig werken is daarmee een cyclisch proces van probleem 
signaleren, probleem analyseren, oplossing voorbereiden, 
oplossing toepassen en oplossing evalueren. Ook deze ont-
wikkeling past uitstekend binnen het Programma Vergroting 
Leeropbrengsten.

Wat loopt goed binnen het Programma?
Hoe komt het dat tien scholen dit bijzondere traject geza-
menlijk en gemotiveerd zijn gestart en dat zij het werk 
volhouden? Scholen, die net als veel andere instellingen het 
‘not invented here’-principe aanhangen, hebben immers 
de neiging om alleen maar aan iets nieuws te beginnen 
als ze het zelf bedacht hebben en als ze er zelf volledige 
sturing op hebben. Blijkbaar levert het Programma zo veel 
op, dat iedere school van Auris bereid is haar autonomie op 
onderwijsontwikkeling te delen met negen andere scholen.

De belangrijkste oorzaak ligt in de koppeling van het 
Programma Vergroting Leeropbrengsten aan al bestaande ont-
wikkeltrajecten en verbeteringsactiviteiten op de scholen. 
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LEREN ONZE LEERLINGEN GENOEG?

Het invoeren van een kwaliteitssysteem aan de hand van 
het dagelijks werken vindt op de scholen daardoor heel 
praktisch plaats: niet vanuit het systeem gedacht, maar 
vanuit de onderwijsinhoud (eerst onderwijsresultaten, dan 
bepalen hoe je ermee omgaat).
Een tweede succes betreft de implementatie van leerlij-
nen. Scholen die de leerlijnen implementeren merken dat 
deze de gekozen verbeterrichting in het kader van het 
Programma Vergroting Leeropbrengsten ondersteunen. Ze bie-
den bovendien extra houvast voor de schoolontwikkeling.

Ten derde zijn er de direct betrokkenen. Elke school 
beschikt over een sterk middenkader (teamleiders en 
IB-ers). Zij zijn de stuwende kracht op school en zij 
zijn het geweten van de school zodra er over de onder-
wijsontwikkeling wordt gesproken. Auris heeft ervoor 
gekozen om juist deze eigen medewerkers in te zetten bij 
de uitvoering van de verschillende onderdelen van het 
Programma. Zo geven zij op hun school zelf sturing van het 
Programma. Hiermee groeit bovendien de deskundigheid 
van deze medewerkers
Ook de deskundigheidsbevordering van middenkaderleden 
(teamleiders en IB-ers), de directeuren overleggen en de 
studiedagen voor SO-medewerkers staan in deze jaren in 
het teken van het Programma. Door gemeenschappelijke 
Auris-studiedagen leren medewerkers van verschillende 
scholen elkaar kennen en krijgen zij de kans kennis te 
halen maar ook te brengen.

Zeer belangrijk is dat de veranderkalender niet rigide is. 
Elke schooldirecteur is echter wel verantwoording schuldig 
aan zijn of haar direct leidinggevende ten aanzien van de 
participatie in het programma. In het verantwoordingsge-
sprek komen de eigen richting van de school binnen het 
Programma en de geplande resultaten systematisch aan de 
orde.

Die gezamenlijkheid heeft nog een laatste groot voordeel: 
begeleiding en onderzoekscapaciteit is goed te organiseren. 
Bijvoorbeeld door Chris Struiksma van de CED-groep 
deel uit te laten maken van de stuurgroep en door de inzet 
van de eigen Auris O&O afdeling.

Wat loopt niet goed binnen het programma?
Scholen kunnen zich lang niet altijd volledig op het 
Programma richten. Groei, krimp, verbouw, nieuwbouw, 
verhuizingen, arbobeleid en vele andere zaken vragen 
aandacht. Schoolteams die onder druk staan vanwege pro-
blemen, zoals een hoog ziekteverzuim en de snelle door-
stroom van personeel, kennen niet altijd voldoende veilig-
heid om zelfbewust de eigen resultaten te meten en daarop 
te refl ecteren. Een enkel schoolteam moest daarom kiezen 
om een meting uit te stellen en de benchmark met de ande-
re scholen later te laten plaatsvinden. Aan de andere kant 
zien we ook dat sommige scholen in een moeilijke peri-
ode juist wel werken aan het meten van de eigen prestatie, 
omdat hiermee concrete vervolgstappen te plannen zijn.

Het overnemen van ervaringen en ideeën van anderen 
maakt het werken effi ciënter. Dit is mogelijk als betrok-
kenen elkaar kennen en vertrouwen en als zij de werkwijze 
van een ander kunnen observeren. Daarvoor is direct con-
tact tussen mensen nodig. De fysieke afstanden tussen de 
scholen spelen daarbij soms een negatieve rol. Van de ene 
school in Zeeland vraagt het naar verhouding veel meer 
inzet om samen te werken dan van andere scholen die 
dichter bij elkaar liggen. Dit stelt extra eisen aan de bege-
leiding en sturing van het Programma.

Wisselingen van contactpersonen, auditoren en manage-
ment op de scholen stellen de organisatie voor een uitda-
ging. Het thema ‘vergroting leeropbrengsten’ moet warm 
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gehouden worden op alle scholen, de deskundigheid van 
de leidinggevenden op dit terrein moet gegarandeerd zijn 
en de ontwikkelingen moeten niet zover uit elkaar gaan 
lopen, dat een gesprek tussen de scholen niet meer moge-
lijk is. Door het koppelen van alle activiteiten (kaderdagen, 
scholingstrajecten, medewerkerbijeenkomsten, regio-
studiedagen e.d.) aan het Programma blijft iedereen er alert 
op en signaleren de leidinggevenden tijdig wanneer zij een 
tekort aan informatie hebben. Centrale sturing door een 
stuurgroep en begeleidings- of coördinatietijd zijn hierbij 
onmisbaar.

Voor de leidinggevenden van de scholen is het van belang 
om relaties te leggen tussen het Programma en andere ont-
wikkelelementen binnen de school, dus ook met andere 
onderdelen uit het schoolplan en jaarplan. Dit komt alleen 
maar tot stand als iedereen er voortdurend alert op blijft 
en het Programma een terugkerend item is in gesprekken 
tussen de SO-directeuren. De voortdurende alertheid stelt 
hoge eisen aan iedereen.

De projecten en plannen na de eerste 
verbeteractiviteiten
In de loop van 2008 komt er een hermeting. Begin 2008 
is in zo’n 80% van alle klassen van de SO-scholen geob-

KADER 5

Verbeteractiviteiten

De volgende activiteiten zijn vanaf het schooljaar 

2007/2008 door de Auris-scholen gestart:

Klassenmanagement:

–  training klassenmanagement voor het hele team 

(schoolbegeleidingsdienst SBD)

–  aandacht voor klassenmanagement in combinatie met 

observaties in de klassen

–  begeleiding bij het invoeren van zelfstandig werken 

(SBD)

Verbeteren doelgericht werken:

–  invoeren leerlijn lezen**

–  invoeren leerlijn taal**

–  start opstellen van schoolgebonden en 

schooloverstijgend taalbeleidsplan*

–  invoeren van het handelingsplan als afgeleide van 

school- en groepsplan; invoeren van het werken met een 

groepsplan waarbij het uitgangspunt is om maximaal op 

drie instructieniveaus te werken

Organisatie:

–  door werkgroep van teamleiders en IB-ers opgestelde 

minimumeisen tav te besteden lesuren taal/lezen en 

overige vakgebieden*

–  gebruik Auris-breed van een format voor een lesrooster 

waarin de te besteden lesuren kunnen worden 

gemonitord (optellen van bestede uren en lesuitval)*

–  opstellen en uitvoeren van beleid ten aanzien van 

lesuitval (lengte van pauzes, lessen lezen die niet mogen 

uitvallen, feestelijkheden die lees- en taallessen niet 

mogen beïnvloeden, heldere start en einde van lessen 

e.a.)*

Bewustwording en deskundigheidsbevordering algemeen:

–  drie regionale studie(mid)dagen voor alle 

SO-medewerkers, waarbij aandacht wordt besteed 

aan elementen uit het Programma Vergroting 

Leeropbrengsten en scholen succesvolle activiteiten 

onderling uitwisselen

* dit onderdeel is van toepassing voor alle Auris-scholen

** dit onderdeel is op termijn voor alle Auris-scholen van 

toepassing

De overige onderdelen worden door één of meerdere 

scholen uitgevoerd.
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LEREN ONZE LEERLINGEN GENOEG?

serveerd om de effectieve leertijd vast te stellen van een 
les woorden/gebarenschat of lezen. In diezelfde periode 
hebben groepsleerkrachten met behulp van het Auris-
roosterformat bijgehouden hoeveel van de geplande lestijd 
ook werkelijk werd uitgevoerd. Met deze gegevens kunnen 
de medewerkers van de scholen nagaan waar en waarom 
leertijd weglekt en wat daar vervolgens aan kan worden 
gedaan.

In het najaar van 2008 worden weer toetsresultaten van alle 
leerlingen verzameld. Met de gegevens over leertijd en de 
toetsresultaten in de hand zal er opnieuw een audit wor-
den georganiseerd, waarin kaderleden elkaar systematisch 
bevragen op de onderwijssituatie op school. Zij zullen met 
elkaar bespreken of de interventies geleid hebben tot een 
positieve ontwikkeling in de school.
In de tussentijd wordt een format voor onderwijsevaluatie 
ontwikkeld. Met behulp van dit format kan iedere school 

in een jaarlijkse cyclus het eigen onderwijs analyseren en 
op basis daarvan verbeteringen plannen.
Met ingang van het schooljaar 2008/2009 gaan alle scho-
len op de een of andere manier met leerlijnen aan de slag. 
Ze maken gebruik van het werk dat al door een aantal 
koploperscholen is verricht.
In de tussentijd gaat Auris het advies van de werkgroep 
‘leerlingvolgsysteem’ implementeren. Zij hebben gekeken 
naar een digitaal systeem dat leerresultaten op groeps- en 
schoolniveau kan genereren om de gewenste, jaarlijkse 
onderwijsevaluatie uit te voeren.
Verder komt het Programma Vergroting Leeropbrengsten als 
geheel op de evaluatieagenda. De resultaten van deze eva-
luatie zullen voor publicatie aangeboden worden.

Samenvatting

Op de Aurisscholen is in 2006-2007 een programma 
gestart om de leeropbrengsten op de scholen te ver-
hogen. Daartoe werd in 2006 eerst een nulmeting 
uitgevoerd, die gevolgd werd door het opzetten en het 
uitvoeren van een plan ter verbetering van de resul-
taten. De tien Aurisscholen volgden daarbij ieder hun 
eigen weg wat betreft specifi eke verbeteractiviteiten en 
werkwijze, terwijl de aansturing van het programma in 
zijn geheel wel centraal gebeurt door een stuurgroep. 
Het verloop van het proces wordt beschreven, waarbij 
succesfactoren en zaken die minder goed liepen aan 
de orde komen. Al tijdens de eerste metingen werden 
goede ideeën van bepaalde scholen overgenomen op 
andere scholen. In 2008 is gestart met de hermeting, die 
in de loop van 2008 zal worden afgerond.

Informatie over de auteurs

Marjan Bruins is hoofd van de afdeling O&O bij Auris

Dr. Connie Fortgens is taalkundige van de afdeling O&O bij Auris

Beiden zijn lid van de stuurgroep van het Programma Vergroting Leeropbrengsten 

van Auris

Correspondentie:

m.bruins@auris.nl

Koninklijke Auris Groep, afdeling O&O

Postbus 808

2800 AV Gouda

Fotografi e: Peter Eigeman

Een literatuurlijst is verkrijgbaar bij de redactie en via de website 

www.simea.nl/vanhorenzeggen

HET OVERNEMEN VAN ERVARINGEN 

EN IDEEËN VAN ANDEREN MAAKT HET 

WERKEN EFFICIËNTER



Dr. Van Uden overleden

Ons bereikte het bericht dat onlangs de heer dr. 

A.M.J. (Toine) van Uden pr. is overleden. Hij is 

95 jaar geworden. Toine van Uden heeft bijzonder 

veel betekenis gehad voor het onderwijs aan dove 

kinderen in ons land. Niet voor niets was hij erelid 

van de VEDON, een van de voorlopers van Siméa. 

Van Uden was lange tijd verbonden aan het 

Instituut voor Doven. In 1938 werd hij aangesteld 

als priester en leraar op het Instituut voor Doven 

(IvD). Hij behaalde vervolgens de vakdiploma's A en B voor het 

onderwijs aan dove kinderen en de Akte M.O.-A Pedagogiek. 

Onder leiding van Prof. Dr. Rutten werkte hij een methode uit 

om in het onderwijs en de opvoeding van dove kinderen zoveel 

mogelijk het waarnemen van geluid te betrekken. Deze methode 

werd de 'Geluidsmethode' genoemd. 

Verder werkte hij een taaldidactiek uit, de 'Refl ecterende 

Moedertaalmethode' genoemd, die geconcentreerd is rondom 

gespreksvoering. In deze methode wordt uitgegaan van een 

vrije, niet geprogrammeerde taalaanbieding, waarbij de kinderen 

gestimuleerd worden het systeem van de taal zoveel mogelijk zelf 

te ontdekken. Van Uden was achtereenvolgens hoofd van de school 

voor meervoudig gehandicapte dove kinderen en adjunct-directeur 

voor onderwijs en opvoeding van het IvD. Als zodanig startte hij 

in 1955 met 'hometraining' voor zeer jeugdige dove 

kinderen. Kind en ouders werden in de thuissituatie 

begeleid door medewerkers van het Instituut voor 

Doven. 

Van 1955 tot 1981 was Van Uden ook als docent 

verbonden aan de Hogeschool Katholieke Leergangen 

te Tilburg. In 1970 legde hij het doctoraal examen 

experimentele psychologie af aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. Van Uden promoveerde in 

1974 tot doctor in de sociale wetenschappen aan de 

Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1970 tot 1977 

was hij hoofd van de researchafdeling van het Instituut voor Doven. 

Na zijn pensionering in 1977 was hij adviseur van het bestuur van 

IvD. Ook is hij geruime tijd door blijven gaan met publiceren en het 

op uitnodiging verzorgen van lessen, lezingen en colleges in vele 

landen.

Van Uden heeft zich zijn leven lang ingezet om dove kinderen 

zo goed mogelijk te onderrichten in het gesproken en geschreven 

Nederlands. Hoewel hij zelf zeer vaardig was in gebarentaal, was hij 

van mening dat gebruik van deze taal dove mensen maatschappelijk 

kon isoleren. Hoewel tegenwoordig velen daar anders over denken, 

laat dit onverlet dat Van Uden een grote, blijvende betekenis heeft 

voor het onderwijs aan dove kinderen. Degenen die dit onderwijs 

verzorgen zijn hem veel dank verschuldigd.

Siméa richt zich op onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen en volwassenen die doof 
zijn, slechthorend zijn en/of ernstige taal-/spraakmoeilijkheden hebben. Siméa creëert 
verbondenheid tussen zowel de professionals als tussen de organisaties die opereren in ons 
werkveld en creëert voorwaarden om onderliggende afstemming te realiseren.

Het thema van het Siméacongres op 16 en 17 april 2009 is:

de kracht van taal
over de relatie tussen taal en gedrag

Taal is een instrument. Een instrument om te communiceren. Vaardigheid 
in taal bepaalt voor een groot deel je rol in de samenleving. Wie 
taalvaardig is heeft grip op de omgeving. Met taal kun je gedrag van 
anderen sturen: opdrachten geven, complimenten uitdelen, mensen aan 
het lachen maken. Taal is ook invloed. Een goede taalbeheersing geeft 
ontwikkelingsmogelijkheden. Taal is daarnaast een belangrijk bestanddeel 
in relaties tussen mensen: met taal kun je gevoelens uiten. Taal geeft plezier.

Als taalvaardigheid zich niet vanzelfsprekend ontwikkelt, kan dat grote 
gevolgen hebben. Op het eigen psychisch welbevinden, op de relatie met 
de omgeving en op het functioneren in de maatschappij.

Welke competenties moeten onze leerlingen of cliënten hebben om 
succesvol in de maatschappij te kunnen functioneren? Hoe ondersteunen 
wij hen in dit traject?

Wat maakt ons onderwijs of onze zorg op dit gebied specifi ek voor 
cliënten en leerlingen en voor onszelf?

Sprekers gevraagd
Wil je als professional een bijdrage leveren aan het congres de kracht 
van taal? Meld je aan als spreker via het formulier op www.simea.nl/
congres. Voor meer informatie: info@simea.nl

Posters gevraagd
Meld je aan voor het geven van een posterpresentatie! Dit jaar willen we 
extra aandacht vragen voor de informatie-uitwisseling via posters. Je kunt 
je hiervoor aanmelden via bovengenoemd formulier.
Er zal een prijs uitgereikt worden voor de origineelste en meest 
informatieve poster.



TIJDSCHRIFTEN
Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2008, 
32, 1416-1425
‘The phenotype and neural correlates of language in 
autism: an integrated review’ van Groen, Zwiers, Van der 

Gaag en Buitelaar geeft een up to date overzicht van het beschikbare 
onderzoek naar de aard en prevalentie van de taalproblemen bij autis-
ten. Bovendien komt onderzoek naar de onderliggende genetische 
en neurologische oorzaken uitvoerig aan bod. Tot slot bespreken de 
auteurs studies waarin de taalproblemen van autisten vergelijken wor-
den met die van kinderen specifi eke taalstoornissen. Een uitstekend 
review artikel!

Journal of Deaf Studies and Deaf Education 
2008, 13, 4, 518-530
‘The relationship between the reading and signing 
skills of deaf children in bilingual education pro-
grams’ van Hermans, Knoors, Ormel en Verhoeven gaat in op de samen-
hang tussen leesvaardigheid en gebarentaalvaardigheid bij dove kin-
deren. Uit onderzoek onder 87 dove kinderen in tweetalige scholen 
in Nederland blijkt dat gebarenschat en schriftelijke woordenschat 
een sterk, positief verband kennen. Ook verhaalbegrip in gebarentaal 
en geschreven taal blijken samen te hangen. De resultaten worden 
besproken in relatie tot het door de onderzoekers ontwikkelde model 
voor lexicale ontwikkeling bij tweetalige dove kinderen. Ook impli-
caties voor de onderwijspraktijk worden besproken.

Ear & Hearing 2008, 29 (5), 684-692
In ‘Personality and Perception of Tinnitus’ van Welch en 
Dawes persoonlijkheidsfactoren die een rol spelen bij de 

perceptie van tinnitus besproken. Een cohort van 970 mensen van 
32 jaar oud werd verdeeld in drie groepen: zonder tinnitus, af en toe 
tinnitusklachten en veelvuldig tinnitusklachten. Persoonlijkheid werd 
onderzocht met de Multidimensional Personality Questionnaire. 
6.8 % van de groep had frequent last van tinnitus. Vrouwen erger-
den zich meer aan hun klachten dan mannen. Klachten werden 
meer gerappor teerd door mensen met een lage sociaal-economische 
achtergrond. Mensen met veel tinnitusklachten bleken meer sociaal 
teruggetrokken te zijn, waren reactiever op stress, meer vervreemd 
van hun omgeving en hadden minder zelfcontrole.

Trends in Cognitive Sciences 2008, 30 (10)
‘The signing brain: the neurobiology of sign language’ van 
MacSweeney, Capek, Campbell en Woll is een uitstekend, rijk 
geïllustreerd review artikel over de neurobiologische basis 
van gebarentalen. Ook op de neurobiologische overeen-
komsten met gesticulaties wordt ingegaan. Onderzoek met beeldvor-
mende technieken en onderzoek naar de gevolgen van hersenbescha-
digingen toont overduidelijk aan dat de onderliggen neurale basis van 
gesproken talen en gebarentalen in hoge mate identiek is. Toch zijn er 
ook verschillen, met name wat betreft de verwerking van taal in ver-
schillende modaliteiten.

In Tijdschrift voor Remedial Teaching, nr. 2, 2008 
beschrijft De Vries het belang van een brede kijk op 
het werk van leerlingen zeker als het gaat om reme-
dial teaching en inclusive education. Ook leerlingen 
die een aantal basisvaardigheden nog niet verworven 
hebben, kunnen werkstukken maken waar juist kwali-

teiten als enquiry approach en multiperspectiviteit uit blijken.
Van Hagen gaat in op de leesbaarheid van het schrijven van boven-
bouwleerlingen. Hij presenteert beoordelingscriteria leesbaarheid, 
de systematische beoordeling van schrijfproducten, effectieve oefen-
stof en de rol van de leraar. Ook geeft hij aanbevelingen, waaronder 
(meer) kennis over de bewegingsvaardigheden die leerlingen moeten 
beheersen bij het maken van bepaalde letterpatronen.
Avontuur vestigt de aandacht op grammatica en zinsbouw als belang-
rijke taalcomponenten die meespelen in dyslexie. Behandeling heeft 
baat bij meer instrumenten dan die welke zich alleen richten op 
zwakke fonologische vaardigheden.
In Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr. 7/8, juli/augustus 2008, 
een onderzoek naar de voorspellers van woord-leessnelheid door Van 
den Bos, Ruijssenaars en lutje Spelberg. Voor leesproblemen is de uitval 
van benoeming van cijfers en letters een belangrijke voorspeller. Voor 
spellen - en misschien ook voor leesaccuratesse - is de 
vaardigheid in fonemisch analyseren belangrijk. Zij 
waarschuwen voor de overgeneralisatie om dyslexie 
op te vatten als een brede fonologische taalstoornis: 
goed spreken van de moedertaal en vreemde talen 

kan immers prima samengaan met niet kunnen lezen en schrijven.
Hendriks en Bögels berichten over cognitieve gedragstherapie voor 
kinderen met een autismespectrumstoornis en angststoornissen. Er 
is een samenhang gevonden tussen een lagere intelligentie en een 
beter effect bij de therapie. In het onderzoek bleek dat sommige ASS-
kinderen tijdens de therapie ‘gewoon gingen dóen’. Gewerkt werd 
met een gestructureerd CGT-protocol: denken + doen = durven: 
www.denkendoendurven.nl
In Logopedie en Foniatrie, nr. 6, juni 2008 een artikel van 
Wijkamp, Klatser en van Wilgen over de ontwikkeling van een richtlijn 
‘multidisciplinaire diagnostiek’ binnen de eerste lijn. 
Multidisciplinair werken leidt tot toenemend gevoel van 
professioneel handelen, een bredere kijk op kinderen, 
vroegtijdig signaleren van complexere problematieken en 
meer betrokkenheid van ouders. Hoewel multidiscipli-
naire samenwerking door de zorgverzekeraars speerpunt 
wordt genoemd, is de vergoeding nog problematisch.
In Logopedie en Foniatrie, nr. 7/8, juli/augustus 2008 
schrijven Van Rhee en Kok over het door logopedisten 
gesignaleerde gebrek aan gestandaardiseerde tests, protocol-
len, vertaald en cultureel aangepast behandelmateriaal en 
kennis over meertaligheid. In de praktijk neemt de logope-
dist op basis van ervaring besluiten over de meest effectieve werkwij-
ze. De aanbevelingen van het Commitee Multilingual Affairs van de 
IALP rondom taalachterstand/stoornissen, fonologie en geletterdheid 
bij meertalige kinderen zijn goed toepasbaar in Nederland.
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op de samen

Gaag en Buitela

n 

teiten als enquir
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Hoorzorg Ouderen, onze zorg!’

Dit onlangs verschenen handboek over het ontwikkelen en implementeren van gehoor-
beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen is amengesteld ter bevordering van de aandacht 

voor en de activiteiten rondom gehoor bij 
ouderen in verpleeg-en/of verzorgingshuizen. 
Aanleiding hiervoor is het gegeven dat slecht-
horendheid met name voorkomt bij ouderen en 
er in zorgorganisaties, om verschillende rede-
nen, weinig aandacht is voor deze problematiek. 
Hoorzorg Ouderen, onze zorg! is op initiatief 
van Vitalis WoonZorg Groep tot stand gekomen 
in samenwerking met verschillende organisaties: 
Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden 

(NVVS), Nationale Hoorstichting, Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 
(FENAC), Audiologisch Centrum Eindhoven (ACE) en de brancheorganisatie van 
zorgondernemers (ActiZ).

Het handboek is in digitale versie gratis beschikbaar voor leden van Actiz (in pdf-format 
te downloaden van de website). Een hard copy kan gekocht worden bij Vitalis WoonZorg 
Groep.

Eerste bachelors Audiologie studeren af bij Fontys
De eerste studenten van de hbo-opleiding Audiologie hebben in 
juli 2008 hun diploma bij Fontys in Eindhoven behaald.

Vier jaar geleden startte Fontys Paramedische Hogeschool met deze bachelor Audiologie, 
die zich richt op onderzoek en advisering rondom gehoor en geluid.
Voor het technische gedeelte van het onderwijs, werkt Fontys samen met de Technische 
Universiteit in Eindhoven (TU/e). Studenten kunnen in een akoestisch lab, dat mede 
door deze samenwerking is opgeknapt, praktijkonderzoek doen. Daarnaast geven 
docenten die verbonden zijn aan de opleiding Technische Natuurkunde van Fontys 
Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen les aan de bachelors Audiologie.

Meer informatie op www.fontys.nl/paramedisch/audiologie

Op 10 september jl. presenteerde Tolknet haar nieuwe 
en eerste voorlichtingsDVD.
Tolknet heeft de DVD geproduceerd om te laten zien 
hoe dove en slechthorende mensen schrijftolken en 
tolken Gebarentaal inzetten. Klanten vertellen hun 
persoonlijke verhaal over het inzetten van tolken. 
Tolknet reikt een aantal ideeën aan waarop mensen 
tolken kunnen inzetten. Tolken zijn er niet alleen voor 
dove mensen maar voor iedereen met gehoorverlies.

Tolknet presenteert DVD

28 OKTOBER 2008  JUBILEUMCONGRES NVVS
Thema: Kwaliteit van Hoorzorg, de klant centraal
Plaats: ’t Spant, Bussum
Informatie: www.nvvs.nl

4-5-6 NOVEMBER 2008 4E NATIONAAL 

CONGRES PRIMAIR ONDERWIJS
Driedaags congres voor directeuren, bestuurders en 
onderwijsmanagers.
Plaats: WTC Rotterdam
Informatie: www.po-congres.nl

4 NOVEMBER 2008 PASSEND ONDERWIJS 

EN HET JONGE KIND
Thema: Hoe kan de leraar in de onderbouw zich 
voorbereiden op kinderen met speciale onderwijs-
behoeften?
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

13 NOVEMBER 2008 TAAL: HOREN - ZIEN - 

VERSTAAN ÉN TOEGANG HEBBEN
Conferentie van de Koninklijke Effatha Guyot 
voor professionals in Flevoland (en omgeving) die 
betrokken zijn bij jonge kinderen.
Plaats: WTC, Flevotorium, Almere Stad
Informatie: www.effathaguyot.nl

20 NOVEMBER 2008 SYMPOSIUM “TAAL 

TELKENS ANDERS”
Thema: Ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden 
(ESM): een dynamische ontwikkeling van baby tot 
volwassene
Plaats: Congrescentrum De Nobelaer te Etten-Leur
Informatie: www.viataal.nl

11 DECEMBER 2008 COMMUNICATIE OP 

EIGEN WIJZE
Symposium met goede praktijkvoorbeelden bij 
mensen met een verstandelijke en auditieve/
communicatieve beperking.
Plaats: Viataal, Sint-Michielsgestel
Informatie: www.viataal.nl

12 DECEMBER 2008  22E LANDELIJKE 

STUDIEDAG AMBULANTE BEGELEIDING VAN 

SIMÉA
Thema: De AB-er als Kameleon………!?
Plaats: Congreshotel De Werelt, Lunteren
Informatie: www.simea.nl
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Overloper
Ze liepen langs de waterlijn. Vader en 
zoon ogenschijnlijk. Aan zee. “Nu is het op 
zijn ebst”, zo deelde pa zijn geografi sche 
kennis met zijn puber, zijn van wijsheid 
blakende gezicht naar de wijde zee gericht. 
Zoonlief, niet van gisteren, gaf ad rem 
blijk van enige kennis van de wereld met 
een gevatte reactie: “Nou, volgens mij 
kan het ebber.” Ongewild was ik getuige 
van een pareltje aan taalpracht. Het is 
waarachtig genieten van zulke spontane 
spitsvondigheden. In mijn hoofd tintelde 
een vleug van frisse blijdschap.

Ik dacht plots aan België. Voor een deel 
– zeker in taalkundig opzicht–familie van 
ons. Naasten (fi jnproever: zelfstandig 
woord hier, niet werkwoord). Een onthecht 
gezin, dat België, bedreigd door een 
scheiding. Even nog en het land scheurt 
in radeloosheid uiteen. Moeten wij ons 
ontfermen over onze buren? Dat dacht ik. 
In tienden van seconden.

Wie vindt baat bij een fusie met België? 
Voor een stap terug tot vóór 1830. Nou, 
zo redeneerde ik in stilte (ik stapte alleen 
door het zompige strandzand), er valt 
inderdaad iets te winnen. Ons taalgebied, 
op wat inheemse Aziatische, Afrikaanse 
en Zuid-Amerikaanse stammen na tóch 
al een van de kleinsten, krijgt een fi kse 
groei-impuls. Meer aanspraak tussen 
de ingezetenen, zeg maar. Kwalitatief 
ook welkom. Want wat Vlamingen aan 
taalproductie in huis hebben geeft vaak 
reden tot een semi-permanente staat van 
opgewektheid.

Meer profi jt nog? Jawel, er is een nóg 
kleiner taalgebied binnen de ‘nieuwe’ 
grenzen. In wat wij nu –de landenfusie is 
nog maar denkbeeldig– de Nederlandse 
Gebaren Taal noemen. Mijn kennis 
ontbreekt over het al dan niet bestaan van 
een VGT (Vlaamse variant op de NGT). Als 
we samenvoegen, dát dan ook maar mee, 
niet dan?! Dan ondergaat de gebarende 
populatie in het nieuwe Europese staatje 
ineens ook een forse groeistuip. Nóg 
meer gewicht in de schaal om offi ciële 
erkenning af te dwingen. En ook hier, 
veronachtzaam niet het culturele en 
sociale aspect.

O ja, een bijkomend effect. Stel, stèl dat 
de Vlaamse stranden straks ook zonder 
hapering doorlopen in de Nederlandse, 
dan hebben we naast het vooruitzicht van 
een (gebaren-)taalexpansie bovendien eb 
in overvloed. En dat twee maal daags.

WILLEM GEURTS

COLUMN
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Dit onlangs bij uitgeverij Van Tricht versche-
nen boek is bedoeld als een inleiding in de 
taalwetenschappelijke studie van gebarentalen. 
Het richt zich niet alleen op de Nederlandse 
Gebarentaal maar ook op andere gebaren-
talen, om aan te geven hoe gebarentalen 
kunnen variëren en waar ze juist gemeen-
schappelijke aspecten 
hebben. In dit boek 
wordt gezocht naar 
antwoorden op vragen 
als: Wat is de struc-
tuur van gebarentalen? 
Gebarentalen zijn net 
als gesproken talen niet 
universeel. In hoeverre 
verschillen gebaren-
talen van elkaar? Zijn 
er gebarentaalfamilies? 

Hoe leren dove kinderen eigenlijk zo’n taal? 
Waar is gebarentaal in de hersenen opgesla-
gen? En hoe zit het dan met taalstoornissen 
bij gebarentaalgebruikers? Bestaan er ook 
dialecten in een gebarentaal?
Een boek voor iedereen die nieuwsgierig 

is naar de antwoorden op dergelijke 
vragen en interesse heeft in taal in het 
algemeen.

Anne Baker, Beppie van de Bogaerde, 
Roland Pfau en Trude Schermer 
(redactie) , Gebarentaalwetenschap; 
een inleiding
tekeningen Marlies Vink en 
Roland Pfau
Van Tricht Uitgeverij
ISBN 9789077822333
prijs c 42,50

In augustus jl. is bij Viataal een rapport ver-
schenen waarin een overzicht wordt gegeven 
van goede praktijken voor het leesonder-
wijs aan dove en slechthorende kinderen. 
Auteurs zijn: Loes Wauters, Annet de Klerk, 
Annelies van der Eijk en Harry Knoors.

Het is bijzonder dat kennis vanuit weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van 
het leren lezen van dove en slechthorende 
kinderen in de vorm van een rapport in het 
Nederlands nu beschikbaar komt voor de 
onderwijspraktijk. Het rapport bevat didacti-
sche handreikingen voor leerkrachten en kan 
daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan 
het evidence based werken binnen het onder-
wijs aan dove en slechthorende leerlingen en 
aan het verhogen van de leeropbrengsten op 
het gebied van lezen.
Het rapport is tot stand gekomen als onder-
deel van het innovatieproject lezen binnen 
twee scholen van de Sector Onderwijs van 
Viataal, Viataal Talent en Viataal Dr. Bosschool. 
Er is samengewerkt met Pontem, de Radboud 
Universiteit Nijmegen en het kennisteam 

Doof/Slechthorend van Viataal. Ook mede-
werkers van de Koninklijke Effatha Guyot 
Groep, de Koninklijke Auris Groep en de 
Prof. Huizingschool hebben een bijdrage 
geleverd.

Behalve dit rapport komt in 2009 een 
Dvd beschikbaar waarop goede onderwijs-
praktijken geïllustreerd worden aan de hand 
van videobeelden van leeslessen. Dit rapport 
vormt de wetenschappelijke onderbouwing 
van deze praktijken.

Via de website www.viataal.nl is het rapport 
te downloaden.

Gebarentaalwetenschap; een inleiding

Lezen bij Dove en Slechthorende leerlingen
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Heuglijk nieuws! Het besluit door leden van de 
FENAC om gezamenlijk één ICT systeem te 
ontwikkelen voor patiënt registratie, kostenbereke-
ning, facturering en managementinformatie begint 
zijn vruchten af te werpen. Ook de ‘buitenwereld’ 
maakt nu kennis met OpenAC. In september heeft 
OpenAc het ‘keurmerk BurgerServiceNummer’ 
ontvangen van VWS. Daar zijn we best trots op. 
Dit betekent dat de leden van de FENAC als één 
van de eerste zorgaanbieders maximaal gebruik 
kunnen maken van vereenvoudiging en controle 
van invoering patiëntgegevens. Hoe een kleine 
branche ook groot kan zijn! Wanneer een systeem 
meer mogelijkheden heeft ontstaan er automatisch 
ook meer wensen. In het najaar zal worden beke-
ken welke extra ontwikkelingen in OpenAC zul-
len worden ingebracht. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het digitaliseren van patiëntarchieven.
De voorbereiding van de scholing van medewer-
kers van Taal-/Spraakteams is in volle gang. 
30 en 31 oktober zullen de medewerkers zich 
bijten in de ontwikkeling van richtlijnen voor 
Taal/-Spraakdiagnostiek binnen AC’s. Er hebben 
zich inmiddels 165 medewerkers aangemeld. Dat is 
een forse opkomst gezien het aantal medewerkers 
werkzaam op een Audiologisch Centrum. Ieder 
AC is op de werkconferentie in Dalfsen vertegen-
woordigd met meerdere medewerkers.
Het bestuur heeft reeds nu een aantal belangrijke 
besluiten genomen voor 2009. Zo zal opnieuw 
Prismant alle AC´s gaan toetsen op kwaliteit. 
Bovendien is besloten om aansluitend op het 
FENAC kwaliteit toetsingskader ook zogenaamde 
outputindicatoren te gaan ontwikkelen. Het 
wordt meer en meer noodzakelijk om de meer-
waarde van het werk op een AC tastbaar te tonen. 
Outputindicatoren zijn hiervoor een belangrijk 
middel. Voor dit traject is de hulp ingeschakeld van 
Plexus Medical Group, een gerenommeerd bureau 
in de zorg. We verwachten reeds resultaten in de 
eerste helft van 2009 op dit project.
In de sector is met andere branches zoals de KNO 
vereniging, de vereniging van Audiciens én de 
Nederlandse Vereniging van Slechthorenden een 
nieuwe norm opgesteld in het kader van hoor-
toestelaanpassingen voor volwassenen. Hierin 
wordt helder en in samenhang omschreven welke 
taken en verantwoordelijkheden diverse specialis-
ten hebben in de aanpassing van hoortoestellen. 
Een mooi voorbeeld van goede samenwerking 
binnen een zorgketen. De Veldnorm is goed-
gekeurd door alle betrokken. De verwachting is dat 
ook verzekeraars deze norm zullen ondersteunen 
en mogelijk zullen gebruiken ter onderbouwing 
van hun eigen contracteerbeleid.

Een goed begin van het nieuwe seizoen. Voorwaar, 
dat smaakt naar meer!

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
Goed onderwijs
“Wat maakt onderwijs tot goed onderwijs?”, is een 
vraag die ook in ons land door veel onderzoekers 
regelmatig wordt gesteld.
Aan deze vraag naar goed onderwijs gaat eigenlijk 
een andere, ook belangrijke, vraag vooraf: “Wat 
maakt het werken in het onderwijs tot leuk werk, 
tot een leuke baan?” Immers: een voorwaarde 
om je werk goed te kunnen doen is je werk leuk 
vinden.
Kort geleden was ik bij een bijeenkomst waar een 
collega inging op die vraag. En dat inspireerde 
mij bij het schrijven van deze column. Wat maakt 
ons werk leuk, ofwel wat is zo leuk aan het leraar-
schap? De antwoorden op die vraag gaan niet over 
salaris en vakantiedagen. De antwoorden raken 
vooral de inhoud van het werk.
Het mooie aan het leraarschap zit hem in de bij-
drage die we leveren aan de groei van mensen en 
aan het aanwezig zijn bij ontdekmomenten, getui-
ge zijn van die ontdekkingen. En ontdekken dat je 
door de feedback van leerlingen keer op keer bij 
jezelf ook weer nieuwe ontdekkingen kan doen. 
Je bent nooit uitgeleerd.
Het mooie zit ook in vertrouwen: het vertrouwen 
dat je krijgt van leerlingen, het vertrouwen dat je 
kan geven aan leerlingen. En steeds weer mee-
maken wat dat doet met mensen. En met jezelf.
Het mooie schuilt in de humor: je kan zo vaak 
lachen met leerlingen. En er gaat bijna geen dag 
voorbij dat je niet met een goed verhaal thuiskomt.
Het mooie schuilt ook in al die momenten dat je 
opnieuw kan beginnen: een nieuwe les, een vol-
gend schooljaar, een nieuw thema, een ander boek, 
een nieuwe klas.
Al die dingen maken onderwijs tot een mooi 
beroep, een leuk vak. En laat ons daar bewust van 
zijn en de kunst van het genieten niet kwijt raken. 
Dan kunnen we samen werken aan goed onder-
wijs. Want onderwijs kan altijd beter!

Rob Boerman, voorzitter Vereniging Simea
r.boerman@simea.nl

reacties op deze column worden bijzonder op 
prijs gesteld!

Van de voorzitter
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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 slechthorende leerling in het reguliere onderwijs g  2,00
2007, 15e druk, 24 pagina’s

Het Audiologisch Centrum g  2,00
2008, 5e herziene druk, 24 pagina’s

Horen met één oor g  2,00
2008, 12e druk, 20 pagina’s

Kinderen met hoortoestellen g  2,00
2007, 7e herziene druk

Een kind met spraak- en taalproblemen g  2,00
2006, 4e druk, 32 pagina’s

Kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor g  2,00
2008, 6e druk 28 pagina’s

Leidraad voor hoortoestelgebruikers g  2,00
2008, 19e druk, 36 pagina’s

Ouderen en slechthorendheid g  2,00
2007, 7e druk, 28 pagina’s

Slechthorende peuters g  2,00
2008, 5e druk, 28 pagina’s

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

Tinnitus (oorsuizen) g  2,00
2007, 3e druk, 25 pagina’s

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

Plots- en laatdoof g  2,00
2007, 2e herziene druk, 20 pagina's

Slechthorendheid en werk g  2,00
2007, 1e druk, 28 pagina’s

Muis in je oor g  6,00
2003, 1e druk, 66 pagina’s

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

DVD Sorry, wat zeg je? 2007 g 12,50

Audiogram A3 2007 g  1,50

Audiogram A3 2007 g  0,50

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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