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INHOUD

Het kwaliteitsinstrument Aantoonbaar Betere 
Ambulante Begeleiding (ABAB) zal op de landelijke 
AB studiedag van Siméa op 12 december aan 
het werkveld ambulante begeleiding worden 
gepresenteerd. De ambulante begeleidingsdiensten 
cluster 2 zullen in het voorjaar van 2009 deze 
methode gaan inzetten om de kwaliteit van hun 
dienstverlening te meten.

Ellen Luteijn en Willem Noppers beschrijven de 
resultaten van hun onderzoek naar de problemen 
waarmee hun oud-leerlingen met een Autisme 
Spectrum Stoornis na het schoolverlaten 
geconfronteerd worden en wat daar mogelijk aan 
gedaan kan worden.
Onderzoekster Evelien Dirks en haar NSDSK 
collega’s vertellen over hun onderzoek naar het 
emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van 
kinderen met een auditieve beperking.

Hoofdthema van de tweedaagse FENAC 
conferentie ‘Dalfsen 3’: de ontwikkeling van 
richtlijnen voor onderzoeksprocedures bij 
kinderen met taal- en spraakstoornissen. 
De werkconferentie paste in het beleid om 
binnen de AC’s zelf scholing te geven en 
van elkaar te leren. Van Horen Zeggen doet 
verslag van de eerste conferentiedag.

De opleiding tot tolk en leraar in de Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) aan de Hogeschool Utrecht 
bestaat 10 jaar. Dit was reden voor een feestje. 
Bij deze gelegenheid is ook een andere mijlpaal 
gevierd. Beppie van den Bogaerde is geïnstalleerd 
tot de eerste en enige lector Dovenstudies in 
Nederland. Van Horen Zeggen sprak met haar.
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Komend jaar vieren we de vijftigste jaargang van het tijdschrift Van Horen 
Zeggen. Vijftig jaar landelijk delen van kennis. Het vaktijdschrift voor 
FENAC en Siméa heeft niet altijd onder deze naam bestaan. Het begon 
bijna vijftig jaar geleden als tijdschrift ‘Voor het doofstommenonderwijs.’ 
Als je de inhoud van het huidige nummer van Van Horen Zeggen beziet 
naast de oorsprong van het tijdschrift, besef je wat er allemaal gebeurd 
is in de tussentijd. We hebben inmiddels een lector dovenstudies en het 
instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies bestaat al weer tien jaar. 
Audiologische Centra zijn naast gehoorcentra ook deskundige centra 
voor spraaktaaldiagnostiek geworden. En voor de diverse doelgroepen 
in onze sector kijken we inmiddels over de muren van onze eigen 
instellingen heen om in samenwerking te komen tot de best mogelijke 
dienstverlening aan onze cliënt. 

Deze uitgave van Van Horen Zeggen schetst een breed beeld van de 
kwesties die nu in de sector spelen. Collega’s van VSO De Stijgbeugel 
in Arnhem vragen zich af wat de toekomst inhoudt voor jongeren met 
ASS die zij voor een diploma hebben opgeleid. Zij hebben daartoe oud-
leerlingen bevraagd en doen op basis hiervan aanbevelingen voor het 
onderwijs. De NSDSK heeft met de Nationale Revalidatieprijs 2004 
ook een follow-up studie gedaan: bij slechthorende en dove jongeren 
die bij hen in begeleiding zijn geweest. Zij zien verschillen in sociaal 
functioneren tussen slechthorende en dove jongeren. Follow-up studies 
zijn in onze sector zeldzaam. De redactie is daarom zeer verheugd met 
deze twee publicaties. Follow-ups maken het ons mogelijk om op ons 
eigen handelen te refl ecteren en de kwaliteit daarvan te verbeteren. 

Het verbeteren van de kwaliteit van het handelen is ook de doelstelling 
van het nieuwe kwaliteitsinstrument voor de ambulante begeleiding. 
Op 12 december wordt de ABAB: Aantoonbare Betere Ambulante 
Begeleiding gepresenteerd tijdens de Siméa AB-studiedag. 

Wat de studiedagen van de FENAC in Dalfsen hebben opgeleverd, is 
te lezen in de reportage van deze keer. Van Horen Zeggen trof daar 
professionals voor wie kwaliteit het uitgangspunt is. Het werkplan 
kwaliteit 2009 van de FENAC zal in dit werkveld zeker vaker ter sprake 
komen.

Marjan Bruins
hoofdredacteur    

TEN GELEIDE

Foto omslag: Harry op den Kamp
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Triple P staat voor Positief Pedagogisch 
Programma. Het is een gevarieerd onder-
steuningsprogramma dat opvoeden makke-
lijker en plezieriger wil maken. Een positieve 
opvoeding helpt kinderen om vaardigheden 
te ontwikkelen die ze later in hun leven 
nodig hebben. Het programma ondersteunt 
ouders bij hun dagelijkse opvoedingsvragen, 
maar ook bij ernstige gedragsproblemen van 
de kinderen. 
Triple P is ontwikkeld door de psycholoog 
professor M. Sanders en het team van het 
Parenting and Family Support Centre van 
de universiteit van Queensland (Australië). 
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Op vrijdag 31 oktober vond de inaugura-
tie plaats van Beppie van den Bogaerde, de 
eerste Nederlandse lector Dovenstudies. Ze 
is verbonden aan Faculteit Educatie van de 
Hogeschool van Utrecht. Rondom de inau-
guratie werd ook het tienjarig bestaan van de 
bacheloropleiding en het tweejarig bestaan van 
het zelfstandige Instituut voor Gebaren, Taal & 
Dovenstudies van de Hogeschool gevierd.

Het Instituut voor Gebaren, Taal & 
Dovenstudies bundelt:
-  De bacheloropleiding Leraar/Tolk 

Nederlandse Gebarentaal
-  Tweejarig Associate degree-programma 
Schrijftolk

-  De Masteropleiding Dovenstudies/Leraar 
Nederlandse Gebarentaal

- Het Centre of Excellence

De bacheloropleiding Leraar/Tolk 

Nederlandse Gebarentaal

De Hogeschool Utrecht biedt nu tien jaar 

een opleiding Leraar/Tolk Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) aan. De dovenwereld 
met haar eigen taal en cultuur vormt de 
kern van deze opleiding. In de studie maken 
studenten kennis met alle aspecten van het 
beroep leraar of tolk NGT. 
In september 2007 is de Associate degree 
Schrijftolk gestart. Een Schrijftolk vormt de 
communicatieschakel tussen doven/slechtho-
renden en horenden. Hij typt het gesproken 
Nederlands – op spreeksnelheid – op een speci-
aal toetsenbord, een Veyboard. De dove/slecht-
horende leest het geschreven Nederlands mee 
op een laptop of op een beamerscherm. Dit 
tweejarige voltijd Associate degree-programma 
in de bachelor opleiding Tolk Nederlandse 
Gebarentaal is een opleiding aan het Instituut 
voor Gebaren, Taal & Dovenstudies.  

De Masteropleiding Dovenstudies/

Leraar Nederlandse Gebarentaal

De masteropleiding biedt professionals de 
gelegenheid om multidisciplinair te werken 

aan empowerment van doven en slecht-
horenden. Er zijn twee afstudeervarian-
ten: Dovenstudies en Leraar Nederlandse 
Gebarentaal Bij beide afstudeervarianten 
wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en 
beroepsontwikkeling op het terrein van 
dovenstudies. 

Het Centre of Excellence

In het Centre of Excellence verrichten 
experts met verschillende achtergronden 
multidisciplinair onderzoek: van tolken en 
leraren gebarentaal tot hoogopgeleide taal-
kundigen, psychologen, pedagogen en prak-
tijkexperts. Het Centre of Excellence is sterk 
internationaal georiënteerd.
Informatie: www.HU.nl

Opleiding leraar/tolk NGT bestaat 10 jaar

Opvoedingsondersteuning voor ouders van dove en slechthorende 
kinderen  met behulp van het programma Stepping Stones Triple P

NIEUWS

Het programma is gebaseerd op vele jaren 
wetenschappelijk onderzoek en ervaring in 
de begeleiding van gezinnen. 

Triple P bestaat sinds een paar jaar in 
Nederland en krijgt steeds meer landelijke 
bekendheid. Speciaal voor ouders van kinde-
ren (0-12 jaar) met een ontwikkelingsstoor-
nis, beperking of verstandelijke/lichamelijke 
handicap met (beginnende) gedragspro-
blemen is Stepping Stones Triple P (SSTP) 
ontwikkeld.  SSTP is een aanpassing van het 
kernprogramma Triple P. Onlangs is een pilot 
Stepping Stones Triple P in Nederland van 
start gegaan. De pilot wordt geleid door het 
Trimbos instituut en het Nederland Jeugd 
Instituut. Er doen ongeveer 10 instellingen 
met totaal ongeveer 40 getrainde professio-
nals mee.
Voor SSTP zijn de standaard opvoedstra-
tegieën aangevuld met principes voor het 

opvoeden van een kind met een beperking. 
Hierbij is speciale aandacht voor benodigde 
aanpassingen binnen een gezin en stress die 
daarmee samenhangt. SSTP bestaat uit 8-10 
individuele sessies en richt zich op het ver-
sterken van de opvoedingscompetentie van 
ouders. 
Het team voor Doven en Slechthorenden 
Zuidwest Nederland is een van de tien pilot-
instellingen en heeft twee getrainde profes-
sionals. Voor meer informatie of aanmelding 
over Stepping Stones Triple P voor ouders 
van dove of slechthorende kinderen kunt u 
contact opnemen met het Team voor Doven 
en Slechthorenden Zuidwest Nederland: 
www.doventeam.nl.

Meer informatie op:
www.triplep-nederland.nl
www.nederlandsjeugdinstituut.nl
www.positiefopvoeden.nl

g g
Trimbos in
Instituut. E
met totaal 
nals mee.
Voor SSTP
tegieën aan

R195_VHZ_6.indd   4R195_VHZ_6.indd   4 02-12-2008   13:15:1002-12-2008   13:15:10



Het Audiologisch Centrum Haarlem is 
een samenwerking tussen het Audiologisch 
Centrum van het VU Medisch Centrum en 
het Audiologisch Centrum Holland Noord 
van de NSDSK. 

Op 26 juni jl. is een start gemaakt met het 
Audiologisch Centrum Haarlem. Op de 
polikliniek KNO van het Kennemer 
Gasthuis, locatie Zuid in Haarlem is deze 
samenwerking begonnen. In de opstart-
fase is de bezetting verzorgd vanuit het 
Audiologisch Centrum Holland Noord 
(ACHN). Vanaf september werkt ook het 
Audiologisch Centrum VUmc mee in de 
vorm van de inzet van een audioloog en een 
logopedist, De teams van het ACHN en het 
VUmc wisselen elkaar om de week af.
Vanwege de mogelijkheden qua ruimte en 
apparatuur is het aanbod van Audiologisch 
Centrum Haarlem in deze eerste fase nog 
beperkt tot gehooronderzoek vanaf de leef-
tijd van 2,5 tot 3 jaar. Ook kan een eerste 

inventarisatie van de vragen rond de spraak- 
en taalontwikkeling plaatsvinden. Daarnaast 
kunnen alle vragen rond diagnostiek en 
(technische) revalidatie van volwassenen in 
Haarlem zelf beantwoord worden. Verder is 
gebleken dat voor veel mensen ook tinnitus 
een reden is om het Audiologisch Centrum 
Haarlem te bezoeken. 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij 
Patrick Brienesse, audioloog van het ACHN 
en te bereiken bij het ACHN in Alkmaar 

onder telefoon 072-5141050 en per mail: 
achn@nsdsk.nl.

Audiologisch Centrum Haarlem
Kennemer Gasthuis, locatie Zuid 
Poli KNO 
Boerhaavelaan 22 
2035 RC Haarlem 
Telefoon 023 - 545 31 50 
Geopend op donderdag van 08.30 uur tot 
16.00 uur

Audiologisch Centrum Haarlem
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In opdracht van de WEC-raad heeft onder-
wijsadviesbureau Van Beekveld & Terpstra 
de methode Aantoonbaar Betere Ambulante 
Begeleiding ontwikkeld. 
Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding 
(ABAB) is een zelfevaluatiemethode waar-
mee Ambulante Begeleidingsdiensten hun 
kwaliteit in kaart kunnen brengen. ABAB is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de 
klankbordgroep Ambulante Begeleiding. In 
deze klankbordgroep zijn alle clusters van het 
speciaal onderwijs vertegenwoordigd. Pilots 
binnen de diverse clusters hebben inmiddels 
aangetoond dat het nieuwe instrument een 
welkome aanvulling is op het huidige instru-
mentarium om de kwaliteit van ambulante 
begeleiding te meten en te borgen. 
Het kwaliteitsinstrument ABAB brengt door 
middel van webbased vragenlijsten de kwali-
teitsperceptie van de verschillende doelgroe-
pen in kaart en koppelt deze resultaten. De 
vragenlijsten richten zich op de ambulant 

begeleiders, de reguliere scholen, de ouders 
en de leerlingen. Op basis hiervan wordt 
de zelfevaluatie uitgevoerd door de dienst 
zelf of door de onderwijsadviseurs van van 
Beekveld en Terpstra.

Het instrument zal op de landelijke AB stu-
diedag van Siméa op 12 december aan het 
werkveld ambulante begeleiding worden 
gepresenteerd. De ambulante begeleidings-
diensten cluster 2 zullen in het voorjaar van 
2009 deze methode gaan inzetten.

Voor meer informatie: 
Secretariaat AB beraad van Siméa: Gerard 
Hoogendoorn (g.hoogendoorn@viataal.nl)
www.aantoonbaarbetereambulantebegelei-
ding.nl
www.vanbeekveldenterpstra.nl

Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding
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In de ochtend van 30 oktober jl. verzamelde zich een grote 
groep deskundigen, werkzaam bij de Audiologische Centra 
in Nederland, in het mooie Overijssel voor ‘Dalfsen 3’, de 
tweedaagse werkconferentie van de FENAC. Hoofdthema 
van de conferentie: ontwikkeling van richtlijnen voor 
onderzoeksprocedures bij kinderen met taal- en 
spraakstoornissen. De werkconferentie past binnen het 
beleid om binnen de AC’s zelf scholing te geven en van 
elkaar te leren. Van Horen Zeggen was een dag te gast.

‘Dalfsen 3’ in het teken van k

Taalspraak staat op de kaart bij de AC’s
Gerard de Cock, voorzitter van de FENAC, gaf om 

kwart over tien de aftrap: “Het is tijd voor verdieping en 
kwaliteitsverbetering nu taalspraakonderzoek een verstrek-
king is geworden en op alle Audiologische Centra multi-
disciplinaire teams werken.” 

Sturing aan zorgverlening is een van de middelen om die 
gewenste kwaliteitsverbetering te bereiken. Richtlijnen en 
protocollen zijn instrumenten daarvoor. Wetenschappelijk 
onderzoek, en als dat nog niet aanwezig is, overeenstem-
ming tussen professionals, vormt de basis voor richtlijnen. 
Tijdens Dalfsen 3 werd de volgende stap gezet op die weg 
van richtlijnontwikkeling voor de multidisciplinaire diag-
nostiek van kinderen met taal- en spraakproblematiek in 
het verlengde van de bestaande richtlijnen, KITS-2.

Aan de slag!
In twee subgroepen bespraken de deelnemers de Multi 

Disciplinaire Diagnostiek (MDD) bij 3 jaar en de MDD 
bij 7 jaar. Een derde groep professionals discussieerde over 
wat een patiëntenbespreking tot een goede patiëntenbe-
spreking maakt. In de eerste uitwisselingsronde stond de 
vraag centraal: hoe willen professionals van de verschillende 
Audiologische Centra werken?

Ontwikkelingen als het elektronisch patiëntendossier, 
meetinstrumenten, richtlijnen, effectonderzoek vragen om 
een gemeenschappelijke terminologie, zo hield Yvonne 
Heerkens de conferentie voor. Het ICF, International 
Classifi cation of Functioning, Disability and Health, is een 
classifi catiesysteem waarmee een multidisciplinair team 
in heldere termen de problematiek kan neerzetten en 
afspraken kan maken. Het systematisch omschrijven van de 
problematiek bij de start van het zorgproces, van de doelen 
van onderzoek en behandeling en van het resultaat van 
deze inspanningen, geeft informatie over de meerwaarde 
van het Audiologisch Centrum. 

In de tweede ronde van kennisuitwisseling in subgroe-
pen hielden de conferentiedeelnemers zich bezig met vra-
gen over meertaligheid en dyslexie.

Meertaligheid 
Uit de cijfers die Hilde de Smedt presenteerde blijkt dat 

meertaligheid in de diagnostiek binnen de Audiologische 
Centra een onontkoombare factor is. Met veel kennis van 
zaken vanuit haar werk in Brussel, maakte zij duidelijk hoe 
eenzijdig het is om te focussen op de Nederlandse taal als 
schooltaal en/of integratietaal. Goed onderzoek bij meer-
taligheid vraagt derhalve om aandacht voor alle talen waar-
mee het kind opgroeit en voor de manier waarop kind en 
omgeving hiermee omgaan. Ontkennen van de krachtige 
link tussen taal en emoties is een kans laten liggen voor 
therapie aan meertalige kinderen en levert op de langere 
termijn risico’s voor desintegratie op.

Dyslexie-onderzoek, een taak van het Audiologisch 
Centrum?

Fonologische problemen, als onderliggende stoor-
nissen in lees- en spellingsproblemen, behoren net als 
auditieve verwerkingsproblemen tot het kennisgebied 
van de Audiologische Centra. Past daarmee diagnostiek 
en behandeling van dyslexie in het takenpakket van het 
Audiologisch centrum, nu de kosten van behandeling van 
dyslexie door de zorgverzekeraars worden vergoed? Een 
vraag die Ellen Gerrits in haar lezing stelde.

Welke beloften de moderne techniek voor patiënten 
met meervoudige en communicatieve beperkingen in 
zich heeft, liet Pontem-directeur Hans van Balkom zien in 
zijn videoclips. Hij stelt voor om deze kennis in bestaande 
organisaties te verspreiden door onderzoeksteams daarin te 
parachuteren. De best passende vorm van communicatie-
ontwikkeling en ondersteuning blijft echter onvoldoende 
toegankelijk voor deze groep zolang goed onderzoek 
uitblijft. Deze groep heeft dan ook aandacht van het 
Audiologisch Centrum nodig.

Consensus primeur
Aan het eind van de eerste dag gaf Suzanne van Dijk, kwa-

liteitsfunctionaris van de FENAC, de voorlopige oogst van de 
uitwisseling tussen de aanwezige taalspraak-professionals. 

Deze dag was er consensus over:
•  De noodzaak van Multi disciplinaire diagnostiek bij 

taalspraakproblemen. 

REPORTAGE
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•  De kernonderzoeken die bij MDD nodig zijn. 
•  Snelheid is geboden bij patiënten jonger dan 3 jaar. Via 

multidisciplinaire diagnostiek moet in korte tijd een 
breed beeld verzameld zijn. 

•  Uitvoering en volgorde kunnen verschillen zolang van 
intake tot adviesgesprek de hoofdkenmerken multi-
disciplinariteit en snelheid zijn.  

•  Voor kinderen vanaf 7 jaar moet in iedere fase van het 
onderzoek tijd voor afweging zijn. Op basis van voort-
schrijdend inzicht wordt dan besloten welke volgende 
stap in het diagnostiektraject genomen moet worden: 
welke discipline noodzakelijk is voor de voortgang van 
diagnostiek en behandeling. 

•  Voor beide leeftijdsgroepen is effectonderzoek van de 
adviesfase nodig. Er is nu nog onvoldoende zicht op de 
meerwaarde van het advies voor het behandeltraject: 
wordt het advies opgevolgd en met welk resultaat? 

Wat heb je aan een protocol als een ouder 
analfabeet  is?

Uit de grote belangstelling voor en de actieve inzet 
van de deelnemers aan de conferentie op de eerste dag, 
blijkt dat kwaliteit leeft bij de Audiologische Centra. Het 
onderwerp taalspraak is veelzijdig en heeft veel maatschap-
pelijke aspecten. Kwalitatief goede diagnostiek bij de 
toenemende diversiteit in patiëntengroepen vraagt naast 

n kwaliteit
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eenheid van handelen, techniek en instrumentarium van 
het Audiologisch Centrum ook andere elementen, zoals 
een langere onderzoekstijd, onderzoek naar taal in ver-
schillende situaties, aanvullende disciplines en een goede 
bejegening. Over de wens om mee te sturen nu het nog 
kan leek consensus onder deelnemers te bestaan.

Van de mooie omgeving van Dalfsen konden de con-
ferentiedeelnemers deze dag weinig genieten: toen uw 
verslaggeefster aan het eind van deze eerste congresdag 
huiswaarts keerde, waren de deelnemers alweer druk 
doende met het avondprogramma: de posters die zij over 
hun eigen audiologisch werk gemaakt hadden. De avond 
werd besteed aan ‘concept-mapping’ om de meerwaarde 
van elk Audiologisch Centrum apart en die van de totale 
sector te visualiseren. Het vrijdag programma zou zich 
richten op verdieping van en grenzen aan de taken van het 
Audiologisch Centrum bij taalspraak.

Met deze eerste dag van Dalfsen 3 hadden zowel het 
Platform taal-spraak als het Platform kwaliteit van de 
FENAC al de eerste oogst binnen voor verder onderzoek 
en richtlijnontwikkeling. We zullen hier ongetwijfeld meer 
van vernemen in het werkplan kwaliteit 2009. 

COOSJE CONSTANDSE-VAN DIJK

De conferentiecommissie. Boven v.l.n.r. Marco 

Strik, Meike Bruggeman en Romain Buekers. 

Onder v.l.n.r. Sjoeke van der Meulen en Julie van 

Lanschot-Wery.
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Beppie van den Bogaerde
geïnstalleerd als lector D

De opleiding tot tolk en leraar in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan de Hogeschool 
Utrecht bestaat 10 jaar. Dit was reden voor een feestje. Bij deze gelegenheid is ook 
een andere mijlpaal gevierd. Beppie van den Bogaerde is geïnstalleerd tot de eerste en 
enige lector Dovenstudies in Nederland. Van Horen Zeggen sprak met haar.

Bogaerde ziet als haar voornaamste taak als lector het 
begeleiden en bewaken van de processen in de volgende 
driehoek: onderzoek doen in en met het werkveld en de 
Dovengemeenschap, resultaten terug laten komen in het 
onderwijs en via de afgestudeerden de up-to-date kennis in 
het werkveld laten verspreiden via publicaties. Ook moet 
Van den Bogaerde als lector de onderzoekslijn voor een 
aantal jaren uitzetten. Voor 2009 is dit onderzoek gericht 
op de communicatie tussen hulp- en zorgverleners en dove 
en slechthorende patiënten. Uit eerder onderzoek bleek dat 
ongeveer 35% van de doven en slechthorenden ontevreden 
is over de communicatie met de huisarts. Dit is overigens 
hetzelfde percentage dat gevonden wordt bij etnische groe-
peringen. Veel artsen of verpleegkundigen zijn onwetend 
als het gaat om communicatie met doven en slechthoren-
den. Vaak denken ze dat wanneer de -soms technische en 
ingewikkelde- informatie overgebracht is via schrift of tolk, 
dit betekent dat de patiënt het heeft begrepen, zeker als 
deze ‘ja’ knikt. Echter in gebarentaal heeft ‘ja’ knikken ook 
een grammaticale functie. De gevolgen kunnen aanzienlijk 
zijn. Denk aan een verkeerde diagnose of verkeerd gebruik 
van medicijnen. Via onderzoek wil Van den Bogaerde laten 
uitzoeken of er in de zorgverlenende opleidingen aandacht 
wordt besteed aan de culturele aspecten van de communi-
catie met doven en slechthorenden. Resultaten uit onder-
zoek geven relatief hard bewijs waarmee de noodzaak tot 
verandering aangetoond kan worden. Het streven van Van 
den Bogaerde is om met de onderzoeksresultaten invloed 
te hebben op de praktijk. Een voorbeeld hiervan is aanpas-
sing in opleidingen van zorgverleners. 

”Ik ben de enige lector Dovenstudies in Nederland, er 
is geen concurrentie en weinig om me aan te spiegelen. Ik 
zoek mede daarom de samenwerking en afstemming met 
bijvoorbeeld de Radboud Universiteit in Nijmegen, de 
UvA, Dovenschap en het NGc. Nijmegen richt zich meer 
op het onderwijs aan dove kinderen en de UvA op de 

INTERVIEW

Om beter te begrijpen hoe het lectoraat 
Dovenstudies is ontstaan, vertelt Van den 
Bogaerde kort de voorgeschiedenis. Sam 

Pattipeiluhu en Ton Stiekema signaleerden rond 1994 dat er 
behoefte was aan een gedegen HBO-opleiding voor tolken 
NGT. Er was tot dan toe wel op MBO-niveau een tolkop-
leiding. De Hogeschool Utrecht (HU) heeft in samenwer-
king met onder andere het Nederlands Gebarencentrum 
(NGc), Dovenschap en de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) in 1996 een aanvraag voorbereid voor een oplei-
ding tot tolk en leraar NGT en deze ingediend bij het 
Ministerie van Onderwijs. Op 31 oktober 1998 is de nieu-
we HBO-opleiding offi cieel van start gegaan.

In 2002 werd in Nederland de bachelor en mas-
ter structuur in het HBO en WO ingevoerd. In 2004 
kreeg de Faculteit Educatie toestemming om een master 
Dovenstudies/Leraar NGT op te richten. In een master-
opleiding leren studenten zelfstandig onderzoek te doen. 
Daar waar onderzoek gedaan wordt, is een functionaris 
nodig die onderzoek opzet, begeleidt en kennis verspreidt. 
Zodoende zijn er vanaf 2002 in het HBO lectoren; deze 
functie is vergelijkbaar met die van hoogleraar op een uni-
versiteit. Een voorwaarde voor het lectorschap is dat men 
zelf gepromoveerd is. In 2007 werd Van den Bogaerde aan-
gesteld als lector Dovenstudies; zij is in 2000 gepromoveerd 
op het onderwerp ‘Input en Interactie in Dove Families’. 

De driehoek van onderwijs, onderzoek en praktijk 
De master Dovenstudies kan men volgen met een 

bachelor diploma van een relevante studierichting. Ook 
moet men werkzaam zijn in het veld van doven en slecht-
horenden, aangezien daar het onderzoek op gericht is. 
De resultaten van onderzoek komen terug in het curri-
culum van de opleiding Tolk/Leraar NGT. Via publicaties 
en via de docenten en tolken wordt de meest recente 
kennis verspreid en gedeeld in het werkveld. Van den 
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r Dovenstudies

BETER ONDERWIJS GEEFT DOVEN MEER MACHT

onderzoek naar taalkundige aspecten van NGT. Ook wis-
selen we kennis uit en ondersteunen we elkaar”, aldus Van 
den Bogaerde.

Aandacht voor verschillen
Van den Bogaerde spreekt gepassioneerd over het lec-

toraat en de opleiding. Wat is haar affi niteit met doven? 
”Oorspronkelijk was mijn passie de taalwetenschap. In mijn 
eerste jaar aan de UvA vertelde professor Ben Tervoort over 
gebarentaal. Dit intrigeerde me en ik ben erin gedoken. Zo 
kwam ik er gaandeweg achter dat het gebruik van gebaren-
taal niet het enige is dat doven onderscheidt van horenden. 
Het is meer dan dat. Er bevindt zich een wereld achter 
doofzijn: de Dovencultuur. Daardoor ben ik breder gaan kij-
ken en breder onderzoek gaan doen, dus niet alleen op talige 
aspecten in de interactie, maar bijvoorbeeld ook hoe dove 
ouders de aandacht van hun kind trekken en vasthouden en 
of er verschillen zijn tussen dove en horende kinderen.”

Doofzijn ‘op zich’ is geen relevant thema voor Van den 
Bogaerde, maar -en hier haalt ze een uitspraak van Jenny 
Goldschmidt aan, die het weer van Aristoteles heeft-: 
“Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden en onge-
lijke gevallen verdienen een ongelijke behandeling”. Van 
den Bogaerde gaat er vanuit dat we wel gelijk, maar altijd 
verschillend zijn. ”Het verschil is relevant om rekening mee 
te houden. Er is een parallel met de vrouwenemancipatie: 
vrouwen wilden als gelijken aan mannen gezien worden. Ze 
voerden aan dat jongens en meisjes gelijk geboren worden 
en ongelijke behandeling de oorzaak van de achterstelling 
van vrouwen was. Onderzoek wees echter uit dat er fun-
damentele biologische verschillen zijn tussen mannen en 
vrouwen. Een gelijke behandeling benadeelt juist een van 
de groepen. Een verschillende benadering is nodig om tot 
gelijke kansen in de maatschappij te komen. Zo is het ook 
met doven. Door te benadrukken dat ze precies hetzelfde 
zijn als horenden benadelen ze zichzelf. Een kind met een 

cochlear implantaat in het regulier onderwijs zonder de juiste 
ondersteuning en misschien maar twee keer per week ambu-
lante begeleiding en een ochtend een tolk, heeft kans een 
achterstand op te lopen, want al die andere momenten kan 
informatie langs het kind heen gaan. Eigenlijk heeft iederéén 
bepaalde voorzieningen nodig om gelijke kansen te krijgen.”

Beter onderwijs geeft doven meer macht
Van den Bogaerde vertelt verder. ”De toekomst, die is 

nu. Ik hou me niet bezig met voorspellingen over de ont-
wikkelingen van CI. De praktijk nu is dat we een populatie 
hebben van ongeveer twintig tot tachtig jaar, die doof of 
slechthorend is en grotendeels NGT of NmG gebruikt. 
Daar richt ik me op. Ook richt ik me niet op hoe te anti-
ciperen op de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Wel 
als er iets verschillend is, welke benadering er nodig is om 
het echt gelijk voor iedereen en toegankelijk te maken. Ik 
vind het belangrijk dat het onderwijs zodanig verbetert 
dat mensen gelijkwaardig kunnen functioneren. Men heeft 
recht op goed onderwijs zonder extra hindernissen. Nu 
zijn er nog geen doven die in Nederland promotieonder-
zoek op het gebied van Dovenstudies hebben afgerond. 
Het zou mooi zijn als mijn opvolger doof is. Het hoeft 
niet, maar dat het wel kán. Kennis is immers macht!”

FEMKE ROUTS
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Inleiding

Al sinds enige jaren heeft De Stijgbeugel in Arnhem, een cluster 2 

school voor voortgezet speciaal onderwijs (voor leerlingen met een 

auditieve of communicatieve beperking), bijzondere voorzieningen 

voor leerlingen met ASS. 

Zoals voor alle leerlingen probeert De Stijgbeugel oog te hebben 

voor de sterke en zwakke kanten van de ASS-leerlingen en de beper-

kingen te vertalen in specifi eke onderwijsbehoeften. Daarvoor is op 

De Stijgbeugel een aantal maatregelen genomen, zoals scholing voor 

het team, verduidelijking en structuur in de onderwijsleeromgeving, 

ruimte voor de leerling om zichzelf te zijn en extra uitwisseling met 

ouders.  

In de regionale samenwerking met cluster 3 (een onderwijsinstel-

ling voor verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en 

meervoudig gehandicapte leerlingen) en cluster 4 (voor leerlingen 

met gedragsproblemen) biedt De Stijgbeugel ook onderwijs aan voor 

leerlingen met ASS op HAVO niveau.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor passend 

onderwijs voor leerlingen met ASS: er zijn alarmerende berichten 

over de schaarste van vervolgonderwijs op een hoger niveau voor 

mensen met ASS, de grote uitval in het MBO en “thuiszitters”. 

Tegelijkertijd oriënteren scholen voor voortgezet (speciaal) onder-

wijs en beroepsopleidingen zich meer en meer op de mogelijkheden 

om naast het reguliere opleiden tot een diploma, aanpassingen te rea-

liseren voor leerlingen met speciale behoeften en meer maatschappij 

voorbereidend te zijn. 

Leerlingen met ASS opleiden
voor een diploma... en dan?

Uitkomsten van een onderzoek bij oud-leerlingen van VSO De Stijgbeugel

Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) opleiden voor een diploma is een uitdaging op zich. Jongeren met 
ASS voorbereiden op een volwaardige plaats in de maatschappij vereist meer dan een gestructureerde organisatie met 
professionals. Ellen Luteijn en Willem Noppers beschrijven in dit artikel de resultaten van hun onderzoek en met welke 
problemen hun oud-leerlingen na het schoolverlaten geconfronteerd worden en wat daar mogelijk aan gedaan kan worden.

ER ZIJN ALARMERENDE BERICHTEN OVER DE 

SCHAARSTE VAN VERVOLGONDERWIJS VOOR

ASS-LEERLINGEN 

ELLEN LUTEIJN EN WILLEM NOPPERS

Dit is de aanleiding geweest om vorig schooljaar op De Stijgbeugel 

een follow-up studie te doen bij leerlingen die de afgelopen vijf jaren 

eindexamen hebben gedaan op De Stijgbeugel en die in het samen-

werkingsverband eindexamen op HAVO-niveau hebben gedaan. Er 

is, door middel van vragenlijsten aan de ex-leerlingen zelf, geïnven-

tariseerd welke dagbesteding ze momenteel hebben, welk vervolg-

onderwijs ze volgen of gevolgd hebben en welke werkzaamheden ze 

uitvoeren. Ook is er globaal gevraagd naar de zelfredzaamheid in het 

dagelijks leven en sociale activiteiten. Tenslotte is onderzocht welke 

ondersteuning vanuit school van belang is geweest en welke onder-

steuning mogelijk is gemist.

Het doel van deze opzet was dat de verzamelde gegevens mogelijk 

zouden kunnen bijdragen aan verbeteringen in het onderwijsaan-

bod van De Stijgbeugel. Bovendien zouden we kunnen leren van 

eventuele verschillen tussen de doelgroepen van de school door een 

vergelijking te maken tussen de oud-leerlingen met en zonder ASS. 

In het onderzoek is de groep oud-leerlingen met ASS vergeleken 

met een groep oud-leerlingen met auditieve en/of communicatieve 

problematiek: slechthorenden, doven en jongeren met een ernstige 

spraaktaalmoeilijkheid, ook al zullen binnen deze laatste groep de 

verschillen onderling mogelijk groot zijn. Deze keuze is om prag-

matische redenen gemaakt: de focus van het onderzoek is gericht op 

(ex-) leerlingen met ASS en de groepen zouden anders te klein zijn 

voor onderlinge vergelijking. 

Daarnaast is alle ouders/verzorgers verzocht een vragenlijst in te 

vullen. Het idee bestond dat de ouders wellicht een ander beeld van 

de verschillende onderwerpen hebben dan hun kind. Bovendien kun-

nen ouders andere vormen van ondersteuning op school waarderen 

of missen. Bij de verwerking bleek echter dat de antwoorden van de 

ouders en de leerlingen sterk overeenkomen. Alleen bij de vragen 

over het zelfstandig kunnen uitvoeren van huishoudelijke taken ver-

schillen de antwoorden bij een paar oud-leerlingen van beide groe-

pen: ouders geven dan bijvoorbeeld aan dat hun kinderen nog niet 

zelfstandig de ramen kunnen lappen, terwijl de leerlingen zelf aange-

ARTIKELEN
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ven dit wel te kunnen. Omdat de verschillen zo klein zijn en omdat 

het de overzichtelijkheid van de resultaten ten goede komt, worden in 

dit artikel alleen de antwoorden van de oud-leerlingen weergegeven.

Er zijn 189 oud-leerlingen en hun ouders/verzorgers aangeschreven. 

De response-rate was 33%. Dit maakt dat de beide groepen niet erg 

groot zijn en dat de uitkomsten van het onderzoek niet zonder meer 

geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere onderwijsinstellingen. 

Voor De Stijgbeugel dragen de uitkomsten bij aan de beeldvorming 

van de toekomst van de (oud)leerlingen.

Algemeen

Welke specifi eke maatregelen zijn in De Stijgbeugel genomen voor 

leerlingen met ASS?

In de eerste plaats het verdiepen in de ASS problematiek. Het spreekt 

voor zich dat het bieden van onderwijs aan een grote (nieuwe) 

doelgroep zorgvuldige voorbereiding vraagt. Dit gebeurt op De 

Stijgbeugel onder meer door scholing van het team. Zo is de cursus 

‘Autisme in de klas’ van het Landelijk Netwerk Autisme in teamver-

band doorlopen. Verder zijn er jaarlijkse studiemomenten over ASS 

gerelateerde onderwerpen, zoals Autisme en seksualiteit. 

In de tweede plaats probeert De Stijgbeugel de omgeving voor de 

leerlingen zoveel mogelijk te verduidelijken. Dit gebeurt o.a. door 

zo voorspelbaar mogelijk te zijn: weinig wisseling van lokalen, 

leerkrachten, lesroosters. Er zijn vaste procedures in de lessen: alleen 

op tafel wat je nodig hebt, vaste lesindeling, vast moment van huis-

werk opgeven met een vaste plaats voor het noteren op het bord. Alle 

informatie wordt gedoseerd gebracht, in de brugperiode wordt er een 

speciale (overzichtelijke) agenda gebruikt, de leerkrachten bieden 

structuur door het maken van stappenplannen, inpaklijsten en aan-

gepast lesmateriaal. Er wordt veel instructie herhaald, sociale inter-

acties worden in SOVA-lessen getraind en er is naschoolse huiswerk-

begeleiding. Het gebouw straalt rust uit met duidelijke informatie 

door middel van visualisaties. Ook het ophangen van plattegronden, 

regelborden en foto’s voorkomt onrust. 

In de derde plaats wordt aan leerlingen ruimte geboden om zich terug 

te trekken in een prikkelarme omgeving. Hiertoe zijn speciale stille 

werkplekken gecreëerd op de gangen, er is een stiltelokaal voor de 

pauze en time-outruimtes. Als de leerling dat wenst, kan er een schot 

naast de tafel geplaatst worden om prikkelarmer te kunnen werken. 

Sommige leerlingen werken met een koptelefoon of een MP3 spe-

ler op bij het zelfstandig werken. Tenslotte stemt De Stijgbeugel 

regelmatig af met ouders of verzorgers. Al bij de voorlichtingsbij-

eenkomst voor ouders worden zij bij het onderwijsaanbod aan hun 

kind betrokken. Na aanmelding wordt het contact met de ouders per 

leerling in het Individueel Handelingsplan opgenomen. Naar gelang 

de noodzaak en behoefte wordt de frequentie en de wijze van contact 

(mail, telefoon, contactschrift) vastgelegd.

De onderzoeksgroepen

Er zijn twee groepen gemaakt: de ASS Groep en de groep SH/D, 

ESM die in dit onderzoek de Anders Groep genoemd wordt. 
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De schoolopleidingen van de twee groepen verschilt nogal. De 

Anders Groep volgde hoofdzakelijk VMBO-T (MAVO) en VMBO-

BB (VBO-B), terwijl de ASS Groep veelal HAVO/VMBO-T en 

VMBO-BB deed. In beide groepen is de IMO groep (individueel 

maatschappijgericht onderwijs- deelcertifi caten) het kleinst.

De gevolgde opleiding kan van grote invloed zijn geweest op de 

aansluiting met en begeleidingsmogelijkheden in het vervolgonder-

wijs. Als een leerling bijvoorbeeld naar het reguliere Middelbaar 

Beroeps Onderwijs gaat kan hij/zij (op voorwaarde van een indicatie) 

Ambulante Begeleiding ontvangen, terwijl dat niet het geval is in het 

Hoger Beroeps Onderwijs.

Op de vraag wat de leerlingen na hun opleiding op De Stijgbeugel 

zijn gaan doen werd door de Anders Groep vaak gereageerd met 

MBO (81%), waar de ASS Groep een veelheid aan vervolgopleidin-

gen laat zien, zoals MBO, HBO, VWO, werk, ander VMBO, geen 

vervolgopleiding.

Op het moment van invullen van de vragenlijst heeft 45% van de 

Anders Groep een (MBO) diploma, terwijl dit in de ASS Groep 3% 

is. Een deel van de ASS Groep was namelijk aan het werk gegaan, in 

therapie, thuis komen te zitten, of had om andere redenen de school-

opleiding vroegtijdig afgebroken. 

Als de leerlingen hun opleiding vroegtijdig hadden verlaten, werd 

vaker als reden aangeven bij de ASS Groep dat dit kwam omdat zij 

vonden dat de school te weinig rekening kon houden met hen, de 

begeleiding op school onvoldoende was en medestudenten hebben 

gepest, in vergelijking met de Anders Groep.

Tijdens de schoolperiode

Aan beide groepen is gevraagd wat zij het meest helpend hebben 

gevonden tijdens hun schoolperiode op De Stijgbeugel. Ze konden 

uit een lijst voorbeelden kiezen en ook zelf een antwoord opschrij-

ven. Beide groepen gaven aan dat ze het les krijgen in kleine groepen 

en de individuele logopedie het meest helpend hebben gevonden. 

Daarbij gaf bijna de helft van de leerlingen uit de ASS Groep aan 

dat zij ook de SOVA lessen het meest helpend vonden. In de Anders 

Groep vond ruim de helft van de leerlingen ook extra uitleg het 

meest helpend. 

Op de vraag of de oud-leerlingen buiten school hulp hadden toen ze 

op De Stijgbeugel zaten, bleek dat de ASS Groep veel vaker hulp bui-

ten school kreeg (61% van de ASS Groep versus 22% van de Anders 

Groep). De meest genoemde hulp was: een psycholoog/psychiater, 

het Leo Kannerhuis, Viataal zorg, RIAGG/GGZ, PGB, logopedie en 

huiswerkbegeleiding.

Huidige situatie

Hoe is de situatie van de oud-leerlingen ten aanzien van de zelfstan-

digheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren op het moment 

dat ze de vragenlijst invullen?

De meerderheid van beide groepen (69%) geeft aan dat ze hulp nodig 

hebben in hun huidige onderwijssituatie. De aard van de hulp is 

echter verschillend in beide groepen: De Anders Groep heeft vooral 

hoorapparatuur nodig (59%), extra uitleg (40%) en hulp bij planning 

van het schoolwerk. In de ASS Groepv is dat eveneens planning van 

het huiswerk (55%) en extra uitleg (25%), maar ook les krijgen in 

kleine groepen (45%).

Daarnaast krijgt de ASS Groep buiten de opleiding momenteel meer 

(61% versus 37%) en andere ondersteuning. Meest genoemd door de 

ASS Groep: PGB, Ambulante Begeleiding, psychiater en huiswerkbe-

geleiding. Bij de Anders Groep is dat Logopedie en begeleiding van 

een psycholoog. 

Aan alle leerlingen is naar de woonsituatie gedurende de week en 

in het weekend gevraagd. De meeste leerlingen van beide groepen 

wonen nog thuis bij hun ouders, zowel doordeweeks als in het week-

end. In de Anders Groep woont ongeveer 30% zelfstandig of samen. 

In de ASS Groep is dat 10%. 

Bij de vrijetijdsbesteding heeft het merendeel (74%) van de respon-

denten in beide groepen geen ondersteuning nodig. Waar dat wel het 

geval is gaat het bij de Anders Groep vooral om hoorapparatuur. Een 

aantal leerlingen van deze groep heeft ook hulp nodig bij het beden-

ken wat te doen en bedenken hoe iets te doen. Bij de ASS Groep is 

het vooral het bedenken wat te doen en hoe iets te doen. Daarnaast 

hebben sommigen een stappenplan nodig, een planning, hulp om op 

tijd te komen en aansturing bij nieuwe activiteiten.

In de ASS Groep geeft bijna de helft (48%) aan dat ze de huishoude-

lijke taken, zoals ramenlappen, strijken en kleding wassen, niet zelf-

standig kunnen uitvoeren. In de Anders Groep is dat 28%. 

Wanneer het gaat om persoonlijke verzorging, heeft iedereen van de 

Anders Groep aangegeven zich zelfstandig te kunnen redden. Bij de 

ARTIKELEN

LEERLINGEN VAN DE ASS GROEP GEVEN AAN ZICH NA 

DE SCHOOLPERIODE BETER TE KUNNEN REDDEN 
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LEERLINGEN MET ASS OPLEIDEN ...EN DAN?
ASS Groep is dat 90%. Wat niet zelfstandig lukt is: nagels knippen en 

verzorgen, scheren en douchen.

Tenslotte vroegen we naar de zelfstandigheid bij een aantal verschil-

lende activiteiten. Een aantal leerlingen uit de ASS Groep gaf aan 

nog niet zelfstandig schoenen, of een cadeau voor iemand te kunnen 

kopen, een afspraak te kunnen maken met de kapper of zelfstandig te 

kunnen reizen naar werk of opleiding. Ook hier hebben de leden van 

de Anders Groep aangegeven alles zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Van de ASS Groep vindt ruim 90% dat men zich nu beter kan red-

den, in vergelijking met de schoolperiode op De Stijgbeugel. Van de 

Anders Groep is dat 70%. Eén ASS-leerling geeft aan zich minder 

goed te kunnen redden.

Met betrekking tot het behalen van een rijvaardigheidsbewijs blijkt 

dat 29% van de Anders Groep een brommerrijbewijs heeft en 47% 

een auto rijbewijs. In de ASS Groep daarentegen heeft 19% een 

brommerrijbewijs en 20% een autorijbewijs.

Samenvatting huidige situatie:

•  De ASS Groep heeft met name ondersteuning nodig voor het plan-

nen, terwijl de Anders Groep met name ondersteuning nodig heeft 

van hoorapparatuur.

•  De leerlingen van de Anders Groep wonen zelfstandiger, hebben 

vaker een rijbewijs, redden zich beter in het huishouden, met ver-

zorgende activiteiten en overige activiteiten in vergelijking met de 

ASS Groep.

•  Meer leerlingen van de ASS Groep geven aan zich momenteel beter 

te kunnen redden dan toen zij op school zaten.

De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat leerlingen met ASS 

op verschillende gebieden nog niet volledig tot ontplooiing zijn 

gekomen en daarvoor een begripvolle, stimulerende en duidelijke 

omgeving nodig hebben, ook na hun middelbare schoolperiode. 

Zoveel mogelijk aanpassingen op maat en individuele aandacht zijn 

essentieel.

 

Er zijn verschillende negatieve en positieve opmerkingen geplaatst 

over De Stijgbeugel en suggesties gedaan door oud-leerlingen en 

ouders. Sommige betreffen de organisatie, sommige de leerkrachten 

en sommige zijn heel persoonlijke ervaringen. Deze zijn niet in dit 

overzicht geplaatst, maar worden wel meegenomen in onze bevin-

dingen.

Wat kunnen we doen met de resultaten?

Het onderzoek bevestigt het idee dat een school als De Stijgbeugel 

niet alleen diplomagericht (aan schoolse vaardigheden) moet werken, 

maar vooral ook maatschappijgericht (aan aanpassing en integratie). 

Momenteel zijn vooral de resultaten voor de schoolse vakken van 

belang voor het bevorderen naar een volgend leerjaar of vervolgop-

leiding. Leerlingen met ASS vragen een verdere aanpassing van de 

opleidingen; naast de opleidingsgerichte vakken moet er meer ruimte 

komen voor vakoverstijgende competenties en vaardigheden. Te 

denken valt dan aan training in studeren, sociale en communicatieve 

vaardigheden. Voorbeelden zijn:

• huiswerkaanpak: nog meer aandacht voor planning

• sociale vaardigheden: meer praktijkgerichte oefeningen

•  praktische vaardigheden: ramen lappen, band plakken, stekker aan-

zetten, etc.

•  algemene dagelijkse vaardigheden: eigen maaltijd bereiden, bood-

schappen doen

•  persoonlijke hygiëne: douchen, tanden poetsen, nagels knippen, 

seksuele vorming, etc.

•  stagevaardigheden: verder uitbouwen van begeleide stages

•  vrijetijdskunde: vrijetijdsbesteding, oppakken van een hobby en/

of sport

• burgerschapskunde

Al deze vaardigheden kunnen worden uitgezet in leerlijnen en te 

behalen competenties, die per vak “afgevinkt” kunnen worden. 

Bovendien zou er meer aandacht moeten komen voor de aansluiting 

met de vervolgopleidingen. Omdat het voorstellingsvermogen en 

LEERLINGEN MET ASS VRAGEN EEN VERDERE 

AANPASSING VAN DE OPLEIDINGEN
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de mogelijkheden tot zelfrefl ectie meestal beperkt zijn, is het in 

het bijzonder voor leerlingen met ASS belangrijk om op de diverse 

transitiemomenten zorgvuldige voorbereiding te treffen in de vorm 

van assessments, kennismakingslessen, snuffelstages en beroepskeu-

zeonderzoeken.

Deze plannen kunnen nooit allemaal verwezenlijkt worden in het 

lopende curriculum. De opleidingstrajecten zullen dus wellicht met 

een of enkele jaren moeten worden opgerekt, waardoor er ruimte 

komt voor genoemde activiteiten. 

Op De Stijgbeugel zal daar in het lesrooster van volgend schooljaar 

al aandacht aan gegeven worden. Verder is een aantal veranderpro-

cessen in gang gezet. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, maar 

we blijven het aanbod aan onze leerlingen voortdurend aanpassen en 

verbeteren.

Het zou voor veel leerlingen met ASS van grote waarde zijn als er 

meer op hun behoeften aangepast speciaal vervolgonderwijs zou 

komen, omdat een aantal van hen de meeste kans op verdere ontwik-

keling heeft in een overzichtelijke en zoveel mogelijk op maat aange-

paste leeromgeving.

Een praktisch boek dat helpend kan zijn voor de overgang naar ver-

volgonderwijs is “Protocol overgang leerling met autisme in VO” 

van het Landelijk Netwerk Autisme. Het biedt tal van praktische tips 

voor mentoren en decanen van het voortgezet onderwijs, voor ambu-

lant begeleiders die leerlingen met autisme en hun docenten in het 

voortgezet onderwijs en in het MBO begeleiden en voor ouders die 

hun kinderen willen ondersteunen bij de overgang van het voortgezet 

onderwijs naar een passende vervolgopleiding. Het boek kost 10 euro 

en is te bestellen via de site www.landelijknetwerkautisme.nl

Tevens verwijzen wij naar de positieve resultaten die geboekt wor-

den in het MBO in Arnhem en Dordrecht met het Kairo-project. 

Doel van het project is het voorkomen van schoolproblemen en 

uitval, het behalen van een diploma en het vergroten van de kans op 

een diploma . Kairo verzorgt training en begeleiding op het gebied 

van sociale vaardigheden, studievaardigheden, communicatieve 

vaardigheden  en deskundigheidsbevordering van de student, de 

docent en de ouders. 

Over de auteurs:

Dr. E. Luteijn is gz-psycholoog en o.a. werkzaam bij Viataal De Stijgbeugel in 

Arnhem. Zij is daar specifi ek belast met de zorg voor en begeleiding van de 

ASS-leerling, de coaching van medewerkers en het adviseren met betrekking tot 

beleidsaspecten . (e.luteijn@viataal.nl)

Drs. W. Noppers is projectdirecteur bij Viataal Onderwijs. Hij is oud-directeur van 

De Stijgbeugel en initiator van genoemde bovenclustorale samenwerkingsvormen. 

(w.noppers@viataal.nl)

VEEL LEERLINGEN MET ASS BEHOEVEN AANGEPAST 

SPECIAAL VERVOLGONDERWIJS
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Inleiding

Het beeld dat uit de literatuur naar voren komt met betrek-
king tot het welbevinden van dove kinderen is weinig 
rooskleurig. Dove kinderen blijken zich vaker eenzaam te 
voelen dan horende kinderen en hebben meer moeite met 
het behouden van sociale contacten en vriendschappen 
(Keilmann, Limberger & Mann, 2007). Bovendien blijken 
dove kinderen lager te scoren op sociale competentie dan 
horende kinderen (Wauters & Knoors, 2007). Dove kinderen 
worden door hun horende leeftijdsgenoten als minder pro-
sociaal en meer sociaal teruggetrokken beoordeeld.
In emotioneel opzicht laten dove kinderen een achterstand 
zien. Dove kinderen tonen onder andere weinig aandacht 
voor en inzicht in emoties van anderen en blijken weinig 
oog te hebben voor het effect van emotionele uitingen 
op de omgeving (Hosie et al., 2000; Meerum Terwogt & 
Rieffe, 2004a & 2004b; Rieffe & Meerum Terwogt, 2000; 
2006; Rieffe, Meerum Terwogt & Smit, 2006). 

Gezien deze bevindingen is het niet opvallend dat sociale 
en emotionele problemen vaker gerapporteerd worden 
onder dove kinderen dan onder horende kinderen. Van 
Eldik, Treffers, Veerman & Verhulst (2004) bijvoorbeeld, 
onderzochten niet alleen emotionele problemen maar ook 
gedragsproblemen onder dove kinderen en jongeren. Volgens 
de ouders bleken dove kinderen vaker emotionele en 
gedragsproblemen te hebben (41%) dan horende kinderen 
(16%). Ook de dove jongeren zelf gaven vaker aan behoor-
lijke problemen in het eigen functioneren te ervaren (29%).
In tegenstelling tot onderzoek naar dove kinderen is er nog 
relatief weinig onderzoek gedaan naar kinderen met matige 
(40-80 dB) gehoorverliezen. Toch laat het geringe onder-

zoek dat beschikbaar is, zien dat ook deze kinderen meer 
problemen ervaren in het sociaal-emotioneel functioneren 
dan horende kinderen (voor een overzicht zie Moeller, 
2007). Ook kinderen met matige gehoorverliezen tonen een 
lagere zelfwaardering, meer gedragsproblemen en hebben 
meer moeite met sociale contacten dan horende kinderen. 
Uit het overzichtsartikel van Moeller komt zelfs naar voren 
dat het juist de kinderen met minder ernstige gehoorverlie-
zen (de slechthorende kinderen) zijn die de meeste proble-
men rapporteren. Mogelijk kan dit verklaard worden door 
het feit dat de communicatieproblemen van slechthorende 
kinderen vaak onderschat worden met als gevolg dat ze veel 
informatie missen. Verder is het mogelijk dat dove kinderen 
meer geneigd zijn hun gehoorverlies te accepteren omdat 
technische hulpmiddelen hun gehoor vaak maar beperkt 
verbeteren. Slechthorende kinderen hebben echter wel 
restgehoor waarmee ze geluiden in hun omgeving kunnen 
horen, maar om de communicatie met (horende) anderen 
soepel te laten verlopen is dit gehoor vaak wel te beperkt. 
Dit maakt de acceptatie van het gehoorverlies wellicht min-
der makkelijk en zou tot problemen in het sociale en emoti-
onele functioneren kunnen leiden.

Het aanbieden van adequate interventies zou een bijdrage 
kunnen leveren in het beperken van de sociaal-emotionele 
problemen van dove en slechthorende kinderen. De 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende 
Kind (NSDSK) biedt interventies aan de ouders van 
dove en slechthorenden kinderen en aan de kinderen zelf 
gericht op deze problematiek. De NSDSK ontving eind 
2004 de Nationale Revalidatieprijs. Het aan deze prijs 

Emotioneel welbevinden en sociaal functioneren 

van kinderen met een auditieve beperking

EVELIEN DIRKS, KARIN WIEFFERINK, SABINA KEF, VANESSA WENNERS - LO-A-NJOE, NOËLLE UILENBURG

Problemen met horen gaan vaak gepaard met sociaal-emotionele 
problemen. Mogelijk hebben slechthorende kinderen grotere sociaal-
emotionele problemen dan dove kinderen, onder andere vanwege 
hun handicap. De resultaten van het in dit artikel beschreven 
onderzoek geven aan dat er mogelijk weinig verschillen zijn op het 
gebied van emotioneel welbevinden, maar wel verschillen in het 
sociaal functioneren.

COMMUNICATIEPROBLEMEN VAN SLECHTHORENDE 

KINDEREN WORDEN VAAK ONDERSCHAT
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verbonden geldbedrag heeft de NSDSK aangewend voor 
een in 2006 uitgevoerd onderzoek onder dove en slecht-
horende kinderen die ooit zorg ontvingen via de NSDSK 
(gezinsbegeleiding of Audiologisch Centrum). Eén van 
de redenen hiervoor was dat er weinig bekend is over 
het emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van 
slechthorende kinderen in vergelijking met dove kinderen. 
Het doel van het huidige onderzoek was het in kaart bren-
gen van het emotionele welbevinden en het sociale func-
tioneren van dove en slechthorende kinderen. Bovendien 
werd nagegaan of er verschillen waren tussen dove kinde-
ren en slechthorende kinderen.

Methode

Aan het onderzoek deden ouders van dove kinderen mee 
die in de periode van 1992 tot 2001 in zorg zijn geweest 
bij de gezinsbegeleiding van de NSDSK en ouders van 
slechthorende (40-80 dB) kinderen die in diezelfde peri-
ode in begeleiding zijn (geweest) bij het audiologisch 
centrum van de NSDSK. Van de 106 aangeschreven ouders 
van dove kinderen stuurde bijna de helft van de ouders de 
vragenlijst ingevuld terug (52) en van de 40 aangeschreven 
ouders van slechthorende kinderen stuurde ruim tweeder-
de van de ouders de vragenlijst ingevuld terug (27). 

De ouders van de kinderen kregen een vragenlijst waarin 
gevraagd werd hoe het nu met hun dove of slechthorende 
kind gaat. Moeders vulden de vragenlijst vaker in dan 
vaders (61% versus 10%), de overige ouders vulden de vra-
genlijst samen in (29%).
In deze vragenlijst waren vragen opgenomen over het 
emotionele welbevinden en het sociale functioneren van 

het kind. Het emotionele welbevinden van de kinderen 
werd gemeten met behulp van twee dimensies van de 
TNO AZL Child Quality of Life (TACQOL): positieve 
emoties (o.a. vrolijk, blij, ontspannen) en negatieve emoties 
(o.a. boos, verdrietig, somber) (Verrips et al, 1999). Ouders 
beantwoordden de vragen over hoe hun kind zich de laat-
ste tijd voelde met nooit, soms of vaak. De items werden 
dusdanig gescoord dat een hogere score betekende dat het 
beter gaat met het kind. Sociaal functioneren werd geme-
ten door naar het aantal vrienden dat het kind had (zowel 
horende als dove/slechthorende). Daarnaast beantwoord-
den de ouders één vraag over het sociaal functioneren van 
hun kind, in termen van het aangaan van vriendschap-
pen, contact maken, etc. (vijf-puntsschaal van “slecht” tot 
“goed”). Ook werd aan de ouders gevraagd een rapport-
cijfer te geven over hoe het in het algemeen met hun kind 
gaat. Tot slot vulden zij enkele vragen in over het vervolg-
onderwijs dat hun kind genoot en hoe zij met hun kind 
communiceerden.

Resultaten

In tabel 1 zijn enkele algemene gegevens van de kinderen 
die aan het onderzoek meededen weergegeven. In totaal 
deden 52 dove (24 meisjes, 28 jongens) en 27 slechtho-
rende kinderen aan het onderzoek mee (13 meisjes, 14 
jongens). Er is geen verschil in leeftijd tussen de twee groe-
pen kinderen, zowel de dove als de slechthorende kinderen 
zijn ten tijde van het onderzoek gemiddeld 10 jaar oud. 
Bijna de helft van de dove kinderen draagt een cochleair 
implantaat (CI), terwijl slechts één slechthorend kind een 
CI draagt. De overige kinderen dragen hoortoestellen. 
Bijna alle dove kinderen (op één na) zijn naar het speciaal 
onderwijs gegaan, waarbij een enkeling speciaal onderwijs 
combineert met regulier onderwijs. Van de slechthorende 
kinderen bezoekt 40% het reguliere onderwijs. Minder dan 
10% van de kinderen komt uit een gezin met een dove 
of slechthorende vader en/of moeder. Ouders van slecht-
horende kinderen communiceren voornamelijk middels 
gesproken taal met hun kind. Spraakafzien en NmG wordt 
volgens sommige ouders af en toe gebruikt in combinatie 
met gesproken taal. Ouders van dove kinderen gebruiken 
ook bijna allemaal vaak of altijd gesproken taal (76%), maar 
zij doen dat vaker in combinatie met NGT, NmG en/of 
spraakafzien. Slechts vier ouders van dove kinderen geven 
aan nooit gesproken taal te gebruiken. 

In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven met betrekking 
tot het emotionele welbevinden en sociaal functioneren 
van dove en slechthorende kinderen. Zowel ouders van 
dove kinderen als ouders van slechthorende kinderen vin-
den dat het redelijk goed gaat met hun kind, ze gaven res-
pectievelijk een 7,6 en een 7,7 als rapportcijfer op de vraag 

Tabel 1. Enkele algemene kenmerken van dove en slechthorende kinderen

 Doof (n=52) Slechthorend (n=27)

Geslacht
  Meisje 24 13
  Jongen  28 14

Leeftijd (gemiddeld) 10 jaar (range: 6-15) 10 jaar (range: 6-15)

Hulpmiddelen*
  CI 24 1
  Hoortoestel 31 27

Vervolgonderwijs
  Regulier 1 11
  Speciaal 44 16
  Deels regulier, deels speciaal 7 0

*  drie dove kinderen en één slechthorend kind hebben zowel een CI als een 
hoortoestel

R195_VHZ_6.indd   16R195_VHZ_6.indd   16 02-12-2008   13:15:2102-12-2008   13:15:21



VHZ DECEMBER 2008 17

EMOTIONEEL WELBEVINDEN EN SOCIAAL FUNCTIONEREN

WAT BETREFT HET EMOTIONELE WELBEVINDEN 

GAAT HET GOED MET ZOWEL DE DOVE ALS DE 

SLECHTHORENDE KINDEREN

hoe het in het algemeen met hun kind gaat.
Met betrekking tot de dimensies positieve gevoelens en 
negatieve gevoelens schetst dit onderzoek een positief 
beeld. We vinden bovendien geen signifi cante verschil-
len tussen de dove en slechthorende kinderen. Het blijkt 
zelfs dat de dove en slechthorende kinderen in deze studie 
nauwelijks af wijken van een doorsnee groep (horende) 
kinderen die op beide dimensies slechts 0,1 hoger scoorde 
(Verrips et al., 1999). Dit verschil was niet signifi cant (one 
sample t-test: p=0,22 en p=0,27).

Wat betreft het sociaal functioneren rapporteerden de 
ouders van slechthorende kinderen signifi cant vaker dat 
hun kind beter contact heeft met anderen dan de ouders 
van dove kinderen (t-test; p=0,01). Wel hebben dove en 
slechthorende kinderen evenveel vrienden. Nadere analyse 
laat zien dat dove kinderen signifi cant meer dove/slechtho-
rende vrienden hebben dan slechthorende kinderen (t-test; 
p<0,01), en dat de tendens lijkt te zijn dat slechthorende 
kinderen meer horende vrienden hebben dan dove kinde-
ren (t-test; p=0,09). 

Discussie

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van 
het emotionele welbevinden en het sociaal functioneren 
van dove en slechthorende kinderen die ooit in begelei-
ding van de NSDSK zijn geweest met de vraag of er ver-
schillen tussen deze twee groepen zijn. 

Emotioneel welbevinden 

De resultaten laten zien dat het wat betreft het emotionele 
welbevinden goed gaat met zowel de dove als de slecht-
horende kinderen. Beide scoren namelijk nagenoeg ver-
gelijkbaar als horende kinderen op positieve en negatieve 
emoties. Ook het rapportcijfer waarmee ouders aangaven 
hoe het in het algemeen met hun kind ging schetst een 
positief beeld. Eerder onderzoek toonde echter een min-
der positief beeld: dove kinderen zouden meer emotionele 
en gedragsproblemen hebben dan horende kinderen (Van 
Eldik et al., 2004). Mogelijk word het verschil tussen beide 
studies verklaard vanwege het feit dat het huidige onder-
zoek en het onderzoek van Van Eldik emotioneel welbe-
vinden op een verschillende manier meten. Van Eldik heeft 
de CBCL gedragsvragenlijst gebruikt, terwijl de in het 
huidige onderzoek gebruikte Tacqol de kwaliteit van leven 
van kinderen meet. Hoewel de ouders positief zijn over het 
algemeen welbevinden van hun kind, is het rapportcijfer 
dat zij geven lager dan rapportcijfers uit eerdere onderzoe-
ken. Uit een representatieve steekproef onder goedhorende 
jongeren van 8-12 jaar bleek dat kinderen hun algemeen 
welbevinden zelf met gemiddeld 8,3 waardeerden (Zeijl, 

Crone, Wiefferink, Keuzenkamp & Reijneveld, 2005). En 
uit onderzoek onder goedhorende scholieren (groep 8 
basisschool en de eerste vier klassen van het voortgezet 
onderwijs bleek dat basisschoolleerlingen gemiddeld een 
8,6 geven en middelbare scholieren gemiddeld een 7,9 (Ter 
Bogt, Van Dorsselaer & Vollebergh, 2003). Uit deze cijfers 
blijkt dat basisschoolleerlingen zich gemiddeld gelukkiger 
lijken te voelen dan middelbare scholieren. Als we in het 
huidige onderzoek het rapportcijfer uitsplitsen naar basis-
schoolleerlingen en middelbare scholierenden vinden we 
overeenkomstige resultaten: basisschoolleerlingen waarde-
ren hun leven met 7,8, middelbare scholieren met 7,1. We 
zien dan dat dove en slechthorende kinderen signifi cant 
lager scoren dan hun horende leeftijdsgenoten (one-sample 
t-test, p<0,01). Mogelijk is dit verschil van bijna een punt 
zelfs nog een onderschatting van het werkelijke verschil. 
Namelijk, in het huidige onderzoek hebben ouders de 
vraag beantwoord, terwijl in de andere onderzoeken de 
kinderen de vraag zelf hebben beantwoord. Onderzoek op 
het gebied van schoolprestaties laat bijvoorbeeld zien dat 
kinderen hun functioneren lager beoordeelden dan hun 
ouders (Zeijl et al., 2005). Deze bevindingen geven aan dat 
dove en slechthorende kinderen zich daadwerkelijk minder 
gelukkig voelen dat hun goedhorende leeftijdsgenoten. 
Dit zou het gevolg kunnen zijn van mogelijke emotio-
nele en gedragsproblemen die vaak gerapporteerd worden 
onder dove en slechthorende jongeren. Daarnaast kunnen 

Tabel 2. Emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van dove en slecht-
horende kinderen (gemiddelde (standaarddeviatie)

 Doof (n=52) Slechthorend (n=27)

Algemeen rapportcijfer (1-10) 7,6 (1,29) 7,7 (0,74)

Emotioneel welbevinden (score 0-2)
  Negatief 1,3 (0,35) 1,3 (0,30)
  Positief 1,7 (0,34) 1,7 (0,34)

Sociaal functioneren
Contact met anderen (1-5) 3,5 (1,1) 4,2 (1,1)
Aantal vrienden
   0 4 % 0 %
   1 0 % 7 %
   2-3 27 % 26 %
   4 of meer 69 % 67 %
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onderwijs naarmate ze ouder werden. Op basis van deze 
resultaten konden moeilijk conclusies getrokken worden. 
Mogelijk werden de verschillen bijvoorbeeld bepaald door 
het feit dat kinderen het speciaal onderwijs bezochten juist 
vanwege het feit dat ze sociaal-emotionele problemen 
hebben. In dat geval zouden de onderzoeksgroepen niet 
goed vergelijkbaar zijn. Voorzichtigheid is dus geboden bij 
interpretatie van de resultaten uit genoemd onderzoek. De 
onderzoekers stellen wel dat in het speciaal onderwijs kin-
deren in contact komen met andere kinderen met gehoor-
verliezen wat belangrijk is voor de ontwikkeling van zijn of 
haar identiteit. 

Toekomstig Onderzoek

Met de invoering van de Neonatale Gehoorscreening in 
Nederland (2005) worden kinderen met een auditieve 
beperking op een veel jongere leeftijd opgespoord dan voor-
heen. Deze vroege opsporing maakt het mogelijk om ook 
de begeleiding van deze kinderen vroeg te starten. Bekend 
is uit onderzoek van onder andere Yoshinaga-Itano, Sedey, 
Coulter & Mehl (1998) dat vroegtijdige interventie (gestart 
voor de eerste zes levensmaanden) een positief effect heeft 
op de taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling bij dove en slechthorende kinde-
ren. De kinderen uit het huidige onderzoek waren nog niet 
opgespoord met behulp van de neonatale gehoorscreening 
en dus op een latere leeftijd gediagnosticeerd dan nu moge-
lijk is. Daarmee zal ook de begeleiding van deze kinderen 
later gestart zijn dan tegenwoordig mogelijk is. Interessant 
zou zijn om in toekomstig onderzoek de sociaal-emotionele 
ontwikkeling te volgen van dove en slechthorende kinderen 
die vroeg opgespoord zijn. 

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u con-
tact opnemen met Evelien Dirks van de NSDSK: 
e.dirks@nsdsk.nl

Een literatuurlijst is te downloaden van de website 
van Siméa/FENAC en te verkrijgen bij de redactie: 
vanhorenzeggen@simea.nl 

deze kinderen zich in de horende wereld communicatief 
gezien buitengesloten voelen wat ook zal bijdragen aan het 
geluksgevoel van een kind.

Sociaal functioneren

Om na te gaan of er verschillen tussen dove en slechtho-
rende kinderen zijn in hun sociaal-emotionele ontwikke-
ling werd ook hun sociaal functioneren onderzocht.
De resultaten laten zien dat ruim tweederde van de dove 
en slechthorende kinderen vier of meer vrienden heeft en 
ongeveer een kwart heeft 2-3 vrienden. Dit percentage 
komt overeen met eerder onderzoek (Zeijl et al., 2005). 
De ouders van dove kinderen rapporteerden het sociale 
functioneren van hun kind als minder positief dan de 
ouders van slechthorende kinderen. De slechthorende kin-
deren bezoeken vaker het reguliere onderwijs dan de dove 
kinderen waarmee zij ook meer ervaringen opdoen in een 
horende omgeving. Als gevolg hiervan leren zij mogelijk 
meer over sociale omgangsregels in deze omgeving wat 
hun functioneren ten goede komt. Het zou dan ook goed 
mogelijk kunnen zijn dat wanneer naar het sociaal functio-
neren van dove kinderen binnen een dove omgeving wordt 
gevraagd deze als beter wordt beoordeeld dan het sociaal 
functioneren in het algemeen. Het huidige onderzoek 
bood niet de mogelijkheid om dat te onderzoeken.

Schooltype

Uit de gegevens komt naar voren dat bijna alle dove kin-
deren (98%) die ooit bij de NSDSK in begeleiding zijn 
geweest naar het speciaal onderwijs zijn gegaan in vergelij-
king met 59% van de slechthorende kinderen. Het is dan 
ook niet verrassend dat uit de rapportage blijkt dat slecht-
horende kinderen meer horende vrienden hebben dan 
dove kinderen. De vraag of  het schooltype van invloed kan 
zijn geweest op het welbevinden van de kinderen kon niet 
worden onderzocht vanwege het feit dat daarvoor de steek-
proef in dit onderzoek te klein was. Uit Duits onderzoek 
waarin deze vergelijking is gemaakt kwamen verschillen naar 
voren (Keilmann et al., 2007). De kinderen die het speciaal 
onderwijs bezochten waren minder assertief, meer angstig 
en bedroefd en gaven aan minder goed vrienden te kunnen 
maken dan de kinderen uit het reguliere onderwijs. Van de 
kinderen die het reguliere onderwijs bezochten bleek dat de 
kinderen met ernstigere gehoorverliezen meer zelfvertrou-
wen hadden dan de kinderen met minder ernstige gehoor-
verliezen. Dit zelfvertrouwen nam overigens wel in beide 
groepen af naarmate de kinderen ouder werden. Verder nam 
de mate van welbevinden af bij de kinderen in het regulier 

SLECHTHORENDE KINDEREN FUNCTIONEREN

BETER OP SOCIAAL GEBIED
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TIJDSCHRIFTEN
Journal of Autism and Developmental Disorders, 

38, 8, september 2008.

“Language assessment and development in toddlers 
with autism spectrum disorders” van Luyster, Kadlec, 
Carter en Tager-Flusberg (verschillende universiteiten in 

Boston) doet verslag van een onderzoek waarin de taalvaardigheid van 
164 peuters (18 tot 33 maanden oud) met autisme spectrumstoornis-
sen systematisch onderzocht werd. Resultaten van het onderzoek 
laten goede overeenstemming zien tussen verschillende maten van 
vroege taalvaardigheid, inclusief direct metingen en maten gebaseerd 
op rapportages van ouders. Taalbegrip wordt goed voorspeld door het 
voorkomen van gesticulaties, door non-verbaal cognitief vermogen 
en door het vermogen tot gedeelde aandacht. Expressieve taal werd 
het best voorspeld door non-verbaal cognitief vermogen, gesticulaties 
en vermogen tot imitatie. Implicaties van de onderzoeksbevindingen 
voor interventieprogramma’s voor peuters worden besproken. 
In hetzelfde nummer schrijven Allison, Baron-Cohen en collega’s van 
de universiteit van Cambridge over psychometrische eigenschappen 
van de nieuwste, in veel opzichten herziene versie van de Checklist 
for Autism in Toddlers (CHAT). 

British Journal of Developmental Psychology, 26, 

2, juni 2008. 

Botting en Conti-Ramsden beschrijven in “The role of 
language, social cognition, and social skills and the 
functional social outcomes of young adolescents with 

and without a history of SLI” een onderzoek waarin 134 adoles-
centen met SLI vergeleken worden met 124 adolescenten zonder 
taalproblemen. Taalvaardigheid, sociale cognitie, sociale vaardigheden 
en functionele sociale uitkomsten (vriendschappen e.d.) werden 
gemeten met behulp van taken en vragenlijsten. Er bleek een matige 
samenhang tussen sociale cognitie, taalvaardigheid en sociaal gedrag, 
de sterkste samenhang bleek die tussen taalvaardigheid en sociale cog-
nitie. Functionele sociale uitkomsten hangen samen met expressieve 
taalvaardigheid, sociale vaardigheid en sociale cognitie. Patronen ver-
schilden tussen de adolescenten met en zonder taalspraakproblemen. 
Bij adolescenten met taalspraakproblemen de sociale cognitie een vrij 
prominente rol bij functionele sociale uitkomsten. Een lage taalvaar-
digheid speelt op complexe wijze een rol in de sociale ontwikkeling 
van adolescenten.

PLoS One, 3, 3, maart 2008

In “Electrical brain responses in language-
impaired children reveal grammar-specifi c defi cits” (gratis digitaal 
artikel, www.plosone.org) stellen Fonteneau en VanderLely (University 
College London) op basis van elektrofysiologisch onderzoek (ERP’s) 
dat onderliggend aan specifi eke taalspraakstoornissen een selectieve 
verstoring is van 1 neuraal circuit, namelijk dat dat verantwoordelijk 
is voor grammaticale verwerking. Participanten met taalspraakpro-
blemen compenseren hun problemen deels door het inzetten van 
neurale circuits die normaal gesproken verantwoordelijk zijn voor 
semantische verwerking. 

In Logopedie en Foniatrie van oktober 2008 
schrijft Bron dat een fonologisch probleem geen 
articulatiestoornis is maar een probleem in de linguïs-
tische opbouw van het klanksysteem. Dit onderscheid 
is belangrijk voor de keuze van een onderzoeksin-
strument en therapiekeuze. 

Bron, de Groot, Scheper en Verheugt beschrijven de fonopoli van Sint 
Marie. In een beperkt aantal behandelingen biedt deze poli een 
individuele behandeling, een groepsbehandeling en coaching van de 
ouder-kind interactie. Na afl oop wordt de behandeling weer overge-
dragen met adviezen voor ouders, voor de logopedist in de periferie 
en voor de leerkracht op school. 
Aandacht voor het verschil tussen een fonemisch/organisatorisch pro-
bleem en een fonetisch/productie probleem in een interview met 
Leijdekker door Van Paassen. Bij een fonologisch probleem hoort een 
cognitieve therapie waarin het kind klankkenmerken leert herkennen 
en bewust te worden, bij een fonetisch/productieprobleem gaat het om 
het ontwikkelen van nieuwe spreekpatronen. In het interview ook een 
pleidooi voor een ‘spraakvakantie’ waarin een kind op eigen kracht de 
vaardigheden die tijdens de behandeling geoefend zijn, eigen kan maken. 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, september 
2008, bevat een effectonderzoek door Van Geffen, 
Berends & Franssens naar de fonologische en leerpsy-
chologische (F&L) methode® voor behandeling van 
dyslexie. Doel van de methode is de fonologische 
heropvoeding van de dyslecticus. Door op een visuele 

manier te leren spellen met behulp van gekleurde blokken, verbeteren 
de technische leesprestaties en vooral de spellingsprestaties.
In zijn oratie gaat Scholte in op de winst door afstemming van jeugd-
zorg en speciaal onderwijs (cluster 4) op elkaar. Hij pleit voor het 
gebruik van algemene principes van gedragsbeïnvloeding die effectief 
gebleken zijn, in plaats van dure buitenlandse jeugdhulpprogramma’s 
waarvan niet bewezen is dat ze ook in Nederland in de jeugdzorg 
effectief zijn. En hij waarschuwt dat een bewezen effectief jeugdhulp-
programma geen garantie is voor effectieve toepassing in de praktijk. 
In Didactief, oktober 2008, geven De With, Elenbaas-van 
Ommen en Seuntiën tips voor effectief woordenschatonder-
wijs aan risicoleerlingen. Opvallend is dat kinderen op ont-
wikkelingsgerichte scholen meer woorden lijken te leren 
dan leeftijdgenoten op scholen met een meer traditionele 
onderwijsvisie. In de praktijk blijkt er echter te weinig tijd 
voor en systematiek in woordenschatonderwijs. 
Oosterman schrijft dat de prestaties van leerlingen in de brugklas beter 
zijn wanneer er meer overleg plaatsvindt met de toeleverende basis-
scholen. Een vast format voor de ‘warme overdracht’ voorkomt dat 
een overdracht te veel afhankelijk is van persoonlijke invulling. Er 
bestaan verschillende initiatieven om de aansluiting tussen basis- en 
middelbare school te verbeteren, zoals een gemeenschappelijk leer-
lingvolgsysteem op alle basisscholen in een toeleveringsgebied van 
een middelbare school, exit-gesprekken met leerlingen om de aan-
sluiting beter te kunnen beoordelen verbeteren en meelopen van 
basisschoolleraren in lessen op een VMBO en andersom. 
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Protocol overgang leerling met autisme in VO

Jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum stromen steeds 
vaker vanuit het voortgezet (speciaal) onderwijs door naar het MBO, 
HBO of universitair onderwijs. Deze overgang is een belangrijk scha-
kelmoment in de loopbaan van een leerling met autisme. 
Veel leerlingen met autisme vallen na het voortgezet onderwijs in een 
‘gat’ en ervaren onbegrip of studieproblemen, waardoor ze slechte 
studieresultaten behalen of voortijdig hun studie afbreken. Om dit 
te voorkomen is een gezamenlijke aanpak nodig van het voortgezet 
onderwijs én de vervolgopleiding om de zorg  rondom de leerling/aankomend student met 
autisme goed op elkaar aan te sluiten. In dit protocol wordt gefaseerd aangegeven welke stappen 
gezet kunnen worden om de oriëntatie en keuze op de vervolgopleiding, de intake, overgang en 
begeleiding van de student met autisme tijdens zijn studie goed te laten verlopen. 

Arjan Clijsen, e.a., Protocol overgang leerlingen met autisme in VO
Verkrijgbaar bij het Landelijk Netwerk Autisme: www.landelijknetwerkautisme.nlTinnitus

Opmerkelijk veel patiënten met 
oorsuizen (tinnitus) vertonen 
terugtrekkingsgedrag en hebben 
een negatieve kijk op het leven. 
Angstgevoelens en depressiviteit 
zorgen ervoor dat de patiënten 
de aandoening als een grote aan-
slag op hun levenskwaliteit erva-
ren. Naast psychologische behan-
deling lijkt ook neurostimulatie 
een zeer hoopgevende therapie. 
Dit blijkt uit onderzoek van 
Hilke Bartels van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen. 
Ze promoveerde op 26 november 
2008 aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op dit onderzoek.
Tot op heden is er geen behan-
deling die voor de grote groep 
tinnituspatiënten effectief is. 
Huidige behandelopties hebben 
een medische, audiologische of 
psychologische basis. Een multi-
disciplinaire aanpak is essentieel, 
aldus Bartels. Ook pleit zij voor 
het gebruik van gevalideerde 
vragenlijsten om het karakter en 
de impact van tinnitus in kaart te 
brengen.

H. Bartels, Tinnitus, new insights 
into pathophysiology, diagnosis 
and treatment.
Rijksuniversiteit Groningen
ISBN: 978-90-367-3572-8

TOLK,  praten met je kind!

TOLK is een methodiek voor taalstimulering. Het 
wil achterstand in de taalontwikkeling voorkomen 
of vroegtijdig verhelpen. Het richt zich op het 
taalaanbod van ouders van jonge kinderen (tus-
sen 0 en 6 jaar). Doel is onderwijskansen van deze 
kinderen te vergroten.
TOLK bestaat uit fi lms die ouders laten zien en 
horen hoe zij in het dagelijks leven op een effec-
tieve manier met hun kind in gesprek kunnen 
gaan. De fi lms gaan over de maandthema’s van het 
peuter- en kleuteronderwijs. Deze thema’s sluiten 
ook aan bij wat thuis aan de orde is. 
Zo wil TOLK een brug slaan tus-
sen school en thuis. Naast de 
themafi lms is er een algemeen 
motiverende fi lm. Daarmee 
kunnen ouders enthousiast 
worden gemaakt voor hun sti-
mulerende rol. De methode omvat 
eveneens reminders. Het betreft posters 
voor op school en geheugenstickers voor thuis. 
 
TOLK is te gebruiken in het onderwijs, met name 
voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, 
(preventieve) gezondheidszorg, jeugdzorg en 
instellingen voor maatschappelijke emancipatie. 
Het is geschikt voor individuele sessies of groeps-
bijeenkomsten. Aanbieders zijn intermediairs uit 
het werkveld. Certifi cering is niet nodig.  

Informatie vindt u op www.tolkinfo.nl

27 T/M 21 JANUARI 2009 NATIONALE 

ONDERWIJS TENTOONSTELLING, NOT

Vakbeurs voor onderwijsprofessionals
Plaats: Jaarbeurs, Utrecht
Informatie: www.not.nl

12 EN 13 FEBRUARI 2009 EMSENIC

Erasmus Mundus Special Education Needs 
International Conference
Thema: Inclusive Practice: Changing Global 
Perspectives
Plaats: Fontys Opleidingscentrum Speciale 
Onderwijszorg, Tilburg
Informatie: www.emsenic.com

5 MAART 2009  COLLECTIEF 

INCLUSIEF

Thema: Grenzeloos Ontmoeten
Plaats: Congrescentrum Reehorst, Ede 
Informatie: www.collectief-inclusief.nl

19 MAART 2008 ALLE TAAL CENTRAAL

Symposium van Sint Marie en de Taalbrug
Plaats: Evoluon, Eindhoven
Informatie: www.alletaalcentraal.nl

27 MAART 2009 LEOZ

1e Congres van het landelijk expertisecen-
trum voor onderwijs en zorg
Plaats: Congrescentrum Reehorst, Ede
Informatie: www.leoz.nl

16 EN 17 APRIL 2009 SIMÉACONGRES 

2009

Thema: De kracht van taal 
Locatie: De Werelt te Lunteren
Informatie: www.simea.nl

GESIGNALEERD

AGENDA
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Kilometervreters
Stille, opgekropte opwinding. Nerveuze 
blikken in de spiegels, in badkamers. Wat trek 
ik aan vandaag? Zullen ze mij nog herkennen 
na zoveel jaren? Komt die-en-die ook? Zo 
moet het zijn geweest, op een herfstige 
vrijdag in oktober. Bij laat-twintigers, 
dertigers, veertigers en vijftigers. Met tien-, 
nee honderdtallen maakten zij zich op voor 
deze dag. Voor de Dag van de Reünie. Bijna 
geschreven met alleen maar hoofdletters. 

Een machtig schouwspel. Bij gelegenheid van 
een – in mijn ogen vérgezocht – jubileumjaar 
(wat is 180 nou méér dan veel?) kwamen dove 
oud-leerlingen en hun voormalige docenten 
bijeen. Een bijeenkomst met schitterende 
tafereeltjes. Onverholen vreugde, opperste 
verbazing, ongekunstelde emotie.

Ze waren al wat ‘aangevreten’ door de 
jaren, allemaal. De een had zichtbaar 
ingeboet aan vroegere niet te missen 
schoonheid, de ander die aan uiterlijke 
aantrekkingskracht met het voortschrijden 
der jaren juist won. Mannenschedels die 
de oervorm weer grotendeels zichtbaar 
maakten. Vrouwen bij wie ronde lijnen 
zich sterker dan ooit aftekenden. Maar ook, 
individuele gelaatstrekken die zo opmerkelijk 
geconserveerd bleken. Hoofdrolspelers in een 
mooi decor.

Bij een man, vooraan in de vijftig, zag ik het 
gezicht in horizontaal opzicht bijna splijten. 
Ogen als schotels. Van pure vreugde, dat moet 
er wel bij. De gelukkige trof een klasgenoot. 
Meer dan veertig jaar niet gezien. Geen grote 
verkennende of omtrekkende bewegingen. Ze 
wezen naar elkaar, de ene wijsvinger priemde 
naar de ander, ogen vragen. Herkenning! Ja, 
nu zie ik het, jij bent het écht! Dat vertellen 
vier ogen. Een warme omhelzing woelt oude 
verhalen los.

Als thuiskomen na een lange reis over steile 
heuvels en door diepe dalen, zo leek het. Ze 
kregen er geen genoeg van. Plichtmatige 
koetjes en kalfjes in het begin. Als de uren 
vorderen krijgen gesprekken meer diepgang. 
Volwassenen die als het ware teruggroeien 
naar toen. Er is gelach, grote ernst, zelfs een 
traan. Het leven in volle omvang. Bij een 
reünie.

Ik kan me er niet aan onttrekken dat een 
reünie juist voor deze –ja sorry, zo heet dat 
tegenwoordig- ‘doelgroep’ van gigantische 
waarde is. Die tijdelijke terugkeer naar 
de schoolbanken, het laten herleven van 
fragmenten uit de persoonlijke leefwereld.

Zó bezien zou ik bereid zijn zelfs 181 jaar tot 
jubileumjaar te laten uitroepen.

WILLEM GEURTS

COLUMN
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VAN HORENZEGGEN@AUDCOM.NL

Doof ofzo?

Medio november 2008 is ver-
schenen het boek ‘Doof ofzo? 
- wegwijzer bij gehoorverlies’, 
een initiatief van Doof.nl. Het is 
voor het eerst dat zoveel infor-
matie rondom gehoorverlies op 
een toegankelijke en prettige 
wijze gebundeld is. 
Doof ofzo? (104 pag. full-color) 
gaat over gehoorverlies. Het is een weg-
wijzer voor als je oren het niet (goed) meer 
doen. Het boek geeft uitleg over de werking 
van het gehoor en de mogelijke oorzaken 
van een verslechterd gehoor. Actueel en 
praktisch is het overzicht van hoorhulpmid-
delen waarmee u beter kunt horen. Maar ook 
tips van ervaringsdeskundigen zorgen ervoor 
dat u prettiger kunt communiceren. Tot slot 
biedt het boek steun bij het leven met een 
hoorprobleem en laat zien welke mogelijk-
heden er zijn. Het is voor het eerst dat zoveel 
informatie rondom gehoorverlies op een 

toegankelijke en prettige wijze 
gebundeld is. 
Slechthorendheid is een van 
de meest voorkomende klach-
ten. Ruim één op de tien 
Nederlanders heeft te kampen 
met hoorproblemen. Niet alleen 
senioren, maar ook een groeiend 
aantal jongeren. Een aangeboren 
gebrek en langdurige blootstel-
ling aan lawaai of harde muziek 

zijn twee mogelijke oorzaken. In de meeste 
gevallen echter is een verminderd gehoor 
het gevolg van natuurlijke slijtage van het 
gehoororgaan. 

Het boek wordt uitgegeven door Doof.nl 
in samenwerking met KOSMOS Uitgevers 
(www.kosmosuitgevers.nl). Zij zorgen 
ervoor dat het boek vanaf feb/maart 2009 
in de reguliere boekhandels verkrijgbaar 
is. Doof.nl levert het boek vanaf medio 
november 2008 via haar website.

Op 11 november verdedigde Jeroen Briaire 
aan de Universiteit van Leiden zijn proef-
schrift “Cochleair implants; from model to 
patients”. 
Cochleaire implantatie (Cl) is een inmiddels 
geaccepteerde vorm van revalidatie voor 
dove en ernstig slechthorende patiënten. 
Cl-dragers krijgen een deel van hun gehoor 
terug door directe elektrische stimulatie van 
de gehoorzenuw. Door middel van moderne 
cochleaire implantaten is voor de meeste 
gebruikers spraakverstaan weer mogelijk 
evenals telefoneren. Er zijn echter nog steeds 
veel onbeantwoorde vragen over het opti-
male ontwerp van het cochleaire implantaat, 
stimulatieparadigma’s, inregelmethodes en 
objectieve meetmethodes. Briaire beschrijft 
de ontwikkeling van een realistisch com-
putermodel van de geïmplanteerde cochlea. 
Daarmee kunnen deze vragen worden 
geanalyseerd vanuit een fundamenteel 
gezichtspunt. Dit realistische computermo-
del maakt de analyse van klinische protheses 

mogelijk en geeft inzicht in de afwijkingen 
tussen resultaten behaald bij mensen en 
proefdieren. 
Inzichten die 
voortkomen uit 
het model wor-
den gebruikt bij 
de verbetering 
van de klinische 
praktijk. Als 
gevolg van het 
gebruik van het 
model zijn de 
eigenschappen 
van een verbe-
terd elektro-
deontwerp vastgesteld en 
later getest in een studie op rotsbeenderen.

J.J. Braire, Cochleair implants, from model 
tot patients
Leids Universitair Medisch Centrum
ISBN: 978-90-9023555-4

Cochleaire implantatie
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Klaar voor opnieuw een mooi jaar!
De FENAC heeft in november haar najaarsle-
denvergadering gehad. Deze vergadering mar-
keert belangrijke ontwikkelingen.
Zo is door de leden ingestemd met de conti-
nuering van het tinnitusloket. Dit loket is drie 
jaar geleden opgericht met een subsidie van het 
Nationaal Revalidatie Fonds. Het subsidietraject 
is afgerond. De resultaten zijn met de leden 
besproken en er is besloten om deze activiteit 
op te nemen in de reguliere werkzaamheden 
van de FENAC. Naast OpenAc, het elektro-
nisch patiëntendossier voor de Audiologische 
Centra, is dit feitelijk het tweede project waarbij 
de leden in gezamenlijkheid besluiten een pro-
duct in stand te houden.
De leden hebben zich eveneens unaniem uitge-
sproken over het verder uitbreiden van inspan-
ningen op het gebied van Arbo en gehoor. Dit 
betekent dat vanaf 2009 de leden gezamenlijk 
zullen inzetten op expertise ontwikkeling bin-
nen de ‘arboaudiologie’. Een arboprotocol was 
al op hoofdlijnen goedgekeurd en vormt nu de 
basis voor de kwaliteit van dienstverlening op 
dit gebied.
Een ambitie van de FENAC uitgesproken in het 
branchebeleidsplan, na te lezen op www.fenac.
nl, is om ook een peiler ‘expertise en onder-
zoek’ te ontwikkelen en daar waar mogelijk 
synergie te vinden met andere organisaties. Ook 
hier is op de dag van de ledenvergadering een 
belangrijke stap gemaakt. de stichting ‘Platform 
for Audiological Clinical Testing (PACT) is na 
enkele jaren verkenning nadrukkelijker samen-
gebracht binnen de FENAC. De Raad van 
Toezicht van Pact wordt nu gevormd door de 
leden van de FENAC. Een goede stap in de 
richting van een gezamenlijke O&O structuur.
2009 wordt het jaar van ‘de volgende stap’ 
in de bekostiging van Audiologische Centra. 
Bovendien het jaar waarin de sector een eerste 
set prestatie indicatoren zal presenteren. 
Het jaar 2008 laat een mooie oogst zien. De 
verwachtingen voor 2009 zijn niet minder 
ambitieus! Bestuur en bureau wenst u allen een 
vruchtbaar 2009!

Van Horen Zeggen is een uitgave van de 

Vereniging Siméa, belangenbehartiger namens 

personen en de Vereniging instellingen voor 

 communicatief beperkten, slechthorenden en doven 
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Centra.
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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 18 februari, 8 april, 11 juni,

26 augustus, 7 oktober, 2 december.

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
Siméa: stichting en vereniging; nog steeds een 
beetje wennen. Wie doet er nu wat, waarom 
en hoe en met welk resultaat? Een ding staat 
als een paal boven water: wij hebben elkaar 
nodig. Siméa is springlevend als vereniging en 
stichting samen goed gedijen. De professionals, 
de kwaliteit- en expertisedragers van de sector 
samen met de strategen en beleidsmaker van-
uit de bestuurlijke optiek. De mensen moeten 
elkaar dus blijven vinden, opzoeken en zoveel 
als mogelijk gezamenlijk de Siméa kar blijven 
trekken.

De Stichting is al weer enige tijd in debat 
met OCW over de positie van het cluster 2 
onderwijs en dienstverlening in de toekomstige 
infrastructuur van Passend Onderwijs. Het gaat 
in onze sector om zo´n 15.000 leerlingen, waar-
voor een passend onderwijs/zorgarrangement 
moet worden afgesproken. En voor ons is het 
begrip zorg meer omvattend en kent ook zijn 
vertaling in AWBZ zorg binnen en buiten de 
klas. In het kader van deze gesprekken is ook 
de fi nancieringsvorm een hot issue. De voor-
stelde ideeën over budgetfi nanciering bieden 
veel kansen om ook een verdere kwaliteitsslag 
te maken. Die kwaliteitsslag is natuurlijk niet 
alleen voor onze scholen van belang, maar gaat 
ons ook meer mogelijkheden bieden om onze 
expertise een stevige verankering te geven in 
het regulier onderwijs. Wanneer de collega´s in 
het gewone onderwijs beter toegerust zijn om 
onze doelgroepen binnen cluster 2 te bedienen, 
is dat winst voor kinderen (leerlingen) en hun 
ouders.

Tien jaar geleden woonde ik een conferentie 
bij, waarin voor de eerste keer gesproken werd 
over de landelijke indicatiecriteria. Onze pro-
fessionals waren er niet helemaal gerust op en 
spanden zich in voor een verbetering van die 
criteria. Met succes! Nu, anno 2008, constate-
ren wij dat het indicatiesysteem een mastodont 
is geworden: in en in infl exibel en hopeloos 
bureaucratisch. Weg ermee! Maar wat dan wel 
en hoe dan? Een nieuwe uitdaging voor onze 
professionals, mede straks mogelijk door een 
nieuwe vorm van fi nanciering, want Siméa en 
OCW zitten op één lijn!

Theo W.J. van Munnen
Voorzitter Stichting Siméa

Van de voorzitter
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Hoor beter, 
    voel je goed!

Bewezen FM-technologie voor
betere prestaties op school.
 iSense is speciaal ontworpen voor kinderen die moeite hebben om goed te horen in 
rumoer. Bijvoorbeeld kinderen met auditieve verwerkingsproblemen (AVP), ADHD of 
eenzijdig hoorverlies. iSense maakt de stem van de leerkracht duidelijk hoorbaar en 
dat is een belangrijke voorwaarde voor goede schoolprestaties.

 www.phonak.com
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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 A4 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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