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inhoud

Van 27 t/m 31 januari werd in Utrecht de 
jaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling 
(NOT) gehouden. Op de NOT heeft cluster 2, 
onderwijs en begeleiding, zich voor het eerst 
gezamenlijk gepresenteerd met een stand. 

Annet de Klerk, Daan Hermans, Harry 
Knoors en Loes Wauters schrijven over hun 
project “Passend onderwijs in de Twinschool”. 
In Vught worden dove en slechthorende 
kinderen groepsgewijs geplaatst in het regulier 
basisonderwijs: de Twinschool. In dit artikel 
worden de opzet en de resultaten van dit project 
beschreven.

Per 1 januari 2009 vormen de Koninklijke 
Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie een 
nieuwe organisatie. Onder de voorlopige naam 
KEG Viataal Groep wordt diagnostiek, zorg 
en onderwijs verspreid over heel Nederland 
aangeboden. De leden van de raad van bestuur 
Henk Bakker en Bas van den Dungen vertellen 
waarom zij de fusie belangrijk vinden.

4 nieuws

In 2008 bestond Viataal 180 jaar. Centraal in het 
jubileumjaar stonden 5 symposia. Ieder symposium 
was gewijd aan uitwisseling van kennis over een 
van de kerndoelgroepen van Viataal. In deze 
reportage doet Van Horen Zeggen verslag van de 
belangrijkste aandachtspunten die op de symposia 
werden belicht.

6 reportage

8 interview 10 artikelen



VHZ februari 2009 3

 Van Horen Zeggen jaargang 50! 

Het vijftigste jaar van delen van kennis en ervaring in onze sector.  
Vanaf de eerste jaargang in 1960 tot nu zijn professionals bereid 
geweest om hun rijkdom met anderen te delen. Andere professionals 
zijn al die tijd nieuwsgierig geweest naar nieuwe kennis en andere 
praktijken. Van Horen Zeggen wil haar lezers met dit feit feliciteren 
en bereidt een cadeau voor waar wij u allen mee willen verrassen. 
Daarover later dit jaar meer!

Van welke rijkdom aan kennis kunt u als lezer deze keer profiteren? 
De variatie is groot. In de nieuwsrubriek bieden we deze keer zelfs 
drie bijzondere gebeurtenissen op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs: afgeronde proefschriften en de benoeming 
van de eerste hoogleraar doofblindheid. 

Viataal vierde in het afgelopen jaar haar 180e bestaan en maakte ons 
deelgenoot van haar kennis en ervaring in vijf afzonderlijke symposia. 
Harry Knoors doet ons daarvan verslag. In het jubileumjaar heeft ook 
de fusie van Viataal met de Koninklijke Effatha Guyot Groep plaats 
gevonden. Velen onder u zullen zich afvragen waarom er alweer een fusie 
plaatsvond. De bestuurders van de gefuseerde KEG Viataal Groep leggen 
uit dat de fusie meerwaarde zal hebben. 

Dat kennisdelen een noodzaak is, hebben ouderorganisaties al jaren 
geleden gemeld. De FENAC bericht in dit nummer dat dit jaar eindelijk 
het landelijke digitale Kenniscentrum Taal Spraak vormgegeven zal 
worden. Verder merkten Siméa vertegenwoordigers op de NOT-stand 
dat het regulier onderwijs veel informatie nodig heeft om aan Passend 
Onderwijs vorm te geven. Bij deze VHZ ontvangt u de krant waarmee 
Siméa op de beurs de informatie aan het regulier onderwijs verstrekte. 

Het experimenteren in het kader van Passend Onderwijs heeft in de 
Twinschool goed uitgewerkt, vertellen de Klerk e.a. in het artikel in deze 
Van Horen Zeggen. Het evaluatieonderzoek waarover zij schrijven biedt 
belangrijke aandachtspunten voor andere scholen die de samenwerking 
met het regulier onderwijs willen opzetten.

Marjan Bruins
Hoofdredacteur
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Van 27 t/m 31 januari werd in Utrecht 
de jaarlijkse Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling (NOT) gehouden. Op de 
NOT heeft cluster 2, onderwijs en begelei-
ding, zich voor het eerst gezamenlijk gepre-
senteerd met een stand. Dit initiatief van de 
besturen in de Stichting Siméa heeft geleid 
tot intensieve samenwerking tussen Auris, 
Keg Viataal Groep, de Cor Emousschool 
en de Spreekhoorn. Op de stand werden 
producten van scholen en diensten gepresen-
teerd voor alle doelgroepen met een accent 
op spraaktaal, autisme en ambulante begelei-
ding, zodat bezoekers kennis konden maken 
met de expertise van cluster 2 scholen. 
En dat is nodig ook. “Zichtbaar maken is 
belangrijk”, aldus Minnekus de Groot, die 
namens Auris de stand bemande. “Het lukt 
onze scholen lang niet altijd om zich goed te 
laten zien in het brede onderwijsveld.” 

De NOT werd aangegrepen om meer 
zichtbaar te zijn en een overzicht te geven 
van diensten en producten die in cluster 2 
scholen zijn ontwikkeld. De Groot: “De Cor 
Emousschool bijvoorbeeld verspreidt hier 
hun checklist Communicatieve Redzaamheid. 
Die kunnen bezoekers gewoon meenemen. 
Laagdrempelig zijn en toegang geven tot onze 
expertise: daar gaat het om.” 
Aan iedere bezoeker werd de C2-krant 
uitgereikt: speciaal voor deze gelegenheid 
gemaakt om aandacht te vragen voor met 

name de ESM en ASS populatie. De krant 
is gevuld met korte onderwerpen, portretjes 
en uitspraken van ouders en leerlingen. Op 
de laatste pagina staat een overzicht van de 
cluster 2 scholen. 
Ook uit de reacties van de vele bezoekers 
aan de stand bleek dat er nog altijd veel 
onbekendheid is met cluster 2. De C2-krant, 
die ook de lezers van VHZ hebben ontvan-
gen, kan eraan bijdragen de bekendheid met 
het onderwijs en de dienstverlening aan  
cluster 2 leerlingen te vergroten.
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Esther Kolen promoveert op de tweetalige 
 ontwikkeling van dove kinderen

nieuws

Op 11 februari verdedigde Esther Kolen 
haar proefschrift “De tweetalige ontwikke-
ling van dove kinderen in de Nederlandse 
Gebarentaal en het Nederlands. Een meer-
voudige casusstudie”. 

Veel jonge dove kinderen in Nederland 
groeien op met Nederlandse Gebarentaal 
(NGT), gesproken Nederlands of een 
combinatie van beide talen. Een relevante 
vraag is hoe taalvaardig de kinderen in deze 
talen kunnen worden en hoe zij deze talen 
inzetten in de communicatie met dove en 
horende gesprekspartners. In de Nederlandse 
context zijn hierover weinig onderzoeksge-
gevens beschikbaar. Het beschreven onder-
zoek van Esther Kolen doet verslag van een 

longitudinale, meervoudige casusstudie naar 
taalbeheersing, communicatief gedrag en 
communicatiestrategieën in het Nederlands 
en de NGT van elf dove kinderen in de leef-
tijd van drie tot zeven jaar.
Semi-spontane conversaties tussen de kinde-
ren en dove en horende volwassenen vormen 
de kern van de dataverzameling. Het aandeel 
van de kinderen in deze gesprekjes is geana-
lyseerd op drie aspecten: lexicale en syntacti-
sche complexiteit van de taaluitingen, invul-
ling van communicatieve beurten en inzet 
van communicatieve strategieën. Daarnaast 
is de taalvaardigheid onderzocht aan de hand 
van receptieve en productieve taaltaken.
Een van de conclusies die de promoven-
dus trekt is dat de ontwikkeling in NGT 
samengaat met de ontwikkeling in het 
Nederlands. Het lijkt dus zo te zijn dat het 
gebruik van gebaren de taalontwikkeling 
in het Nederlands niet belemmert, maar 
waarschijnlijk zelfs stimuleert. De tweetalige 
kinderen zullen wel meer tijd nodig hebben 

om bepaalde niveaus in de taalontwikkeling 
te bereiken in vergelijking met eentalige kin-
deren. Maar, hoewel de kinderen in absolute 
zin een positieve ontwikkeling doormaken 
in de taalontwikkeling in de NGT en het 
Nederlands, is relatief gesproken voor beide 
talen een ernstige achterstand geconsta-
teerd ten opzichte van andere kinderen. De 
taalontwikkeling in het Nederlands is niet 
vanzelfsprekend bij dove kinderen, maar dit 
geldt ook voor de taalontwikkeling in NGT 
voor dove kinderen van horende ouders. De 
kwaliteit en de mate van taalaanbod in NGT 
zijn belangrijke maatstaven. Voor beide talen 
geldt dat ze expliciet moeten worden aan-
geboden om een gezonde taalverwerving te 
bevorderen. 
Het verslag van dit onderzoek bevat nieuwe 
inzichten in de tweetalige ontwikkeling van 
kinderen met een auditieve beperking en de 
factoren die daarop van invloed zijn. Deze 
inzichten zijn van belang voor onderzoekers, 
ouders, leraren en beleidsmakers.

Cluster 2 op de NOT



Op 6 februari promoveerde Liesbeth van 
Beijsterveldt aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen op haar proefschrift “Written 
language production in deaf children and 
adults.”

Sinds een aantal jaren geven de meeste 
scholen voor dove kinderen tweetalig onder-
wijs; kinderen leren zowel de Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) als het Nederlands. In de 
toekomst zullen steeds meer dove kinderen 
tweetalig zijn. Liesbeth van Beijsterveldt laat 
zien dat de schrijfvaardigheid van tweetalige 
dove kinderen zich anders ontwikkelt dan 
die van dove kinderen die alleen het gespro-
ken Nederlands gebruiken.
In het eerste deel van het promotieonder-
zoek zijn geschreven verhalen en opstellen 
van dove kinderen en volwassenen onder-
zocht op grammatica en verhaaltechniek. 
Deze studies laten zien dat de gevolgen van 
doofheid voor schrijfvaardigheid verschil-
lend zijn voor verschillende grammaticale 
domeinen.

Ook is een vergelijking gemaakt tussen dove 
kinderen en volwassenen die vaardig zijn in 
Nederlandse Gebarentaal (NGT) en leef-
tijdgenoten die niet-vaardig zijn in NGT en 
voornamelijk gesproken Nederlands gebrui-
ken. Deze laat zien dat de ontwikkeling van 
schrijfvaardigheid van deze groepen verschil-
lend verloopt. Dove kinderen die vaardig 
zijn in NGT hebben meer moeite met 
grammaticale aspecten van het Nederlands 
die anders zijn of afwezig zijn in NGT, zoals 
het gebruik van lidwoorden en de uitdruk-
king van tijd op het werkwoord. Anderzijds 
maken deze kinderen meer gebruik van 
evaluatieve expressie in hun geschreven ver-
halen, een verhaaltechniek die erg belangrijk 
is in gebarentaal.
In een vervolgexperiment is onderzocht of 
dove kinderen (die vaardig zijn in NGT) 
over abstracte kennis van complexe gram-
matica beschikken. Dit experiment liet zien 
dat dove kinderen, net als horende leeftijdge-
noten en jongere horende kinderen, abstracte 
mentale representaties van grammaticale 

structuren 
bezitten wat 
suggereert dat 
de moeilijk-
heden die dove 
kinderen ervaren met complexe grammatica 
dus niet te wijten zijn aan minder abstracte 
kennis van grammaticale structuren.
In het laatste experiment is onderzocht of 
dove kinderen (die vaardig zijn in NGT) 
zich bewust zijn van de moeilijkheid van 
grammatica door pauzetijden voor en na 
goed- en foutvervoegde werkwoorden te 
vergelijken. Dove kinderen bleken niet 
langer te pauzeren voor en na een fout ver-
voegd werkwoord dan voor en na een goed 
vervoegd werkwoord, wat horende leeftijd-
genoten en jongere horende kinderen wel 
deden. Dit suggereert dat dove kinderen niet 
reflecteren op hun werkwoordvervoeging 
en dat zij zich niet bewust zijn van de com-
plexiteit van werkwoordvervoeging.
Liesbeth van Beijsterveldt kunt u bereiken 
op: l.vanbeijsterveldt@pwo.ru.nl

Liesbeth ven Beijsterveldt gepromoveerd
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Mevrouw dr. H.J.M. Janssen is benoemd 
tot hoogleraar in de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen met de leer-
opdracht Congenitale en vroegverworven 
doofblindheid. Aan de Rijksuniversiteit in 
Groningen. De leerstoel richt zich onder 
meer op de ontwikkeling van diagnostische 
interventieprogramma’s gericht op beteke-
nisoverdracht en communicatie en het redu-
ceren van gedragsproblemen door het verbe-
teren van de interactie en communicatie in 
dagelijkse situaties. 
Zij houdt op 17 februari 2009 om 16.15 
uur haar oratie, getiteld: “Doofblindheid 
en communicatie. Een orthopedagogische 
invalshoek.” Daarmee is mevrouw Janssen 
de eerste hoogleraar op het gebied van 
 doofblindheid ter wereld.

Marleen Janssen begon als lerares op een 
blindenschool. Haar carrière als orthopeda-
goog heeft ze gewijd aan de bijzondere doel-
groep: kinderen en volwassen met aangebo-
ren doofblindheid. Naast het hoogleraarschap 
is Marleen coördinator van het Kennisteam 
Doofblind binnen Viataal.
De komende jaren zal Marleen Janssen vijf 
promotiestudies begeleiden die allemaal 
praktijkgericht zijn. Dit is hard nodig, want 
volgens Janssen staat de wetenschap op dit 
gebied nog in de kinderschoenen. Ouders en 
begeleiders hebben een grote behoefte aan 
methodes die wetenschappelijk zijn getoetst. 
Want doofblinde mensen ontwikkelen zich 
vaak nog niet in overeenstemming met hun 
potentieel en zijn vaak veel minder verstan-
delijk beperkt dan ze nu lijken. 

Belangstellenden voor het bijwonen van de 
oratie worden van harte uitgenodigd. Zij 
worden verzocht zich van te voren aan te 
melden via een antwoordkaart op de website 
van Viataal. Hierop staan ook de locatie en 
het tijdstip vermeld. 
In het kader van de benoeming van Marleen 
Janssen organiseert de Rijksuniversiteit in 
samenwerking met het Expertisecentrum van 
Viataal op 18 februari a.s. een ‘Internationaal 
Symposium Doofblindheid’ in Groningen. 
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. 
Informatie op de websites van de RUG en van 
Viataal.

Marleen Janssen eerste hoogleraar 
doofblindheid ter wereld
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in 2008 bestond viataal 180 jaar. de priester Martinus 
van beek begon in 1828 met het geven van onderwijs aan 
vier jonge dove vrouwen in gemert. daarmee legde hij de 
grondslag voor het latere instituut voor doven, dat een 
aantal jaren terug samen met de Mgr. terwindtstichting 
opging in viataal. het 180-jarig jubileum werd gevierd 
met tal van activiteiten, waaronder een buurtontbijt voor 
omwonenden van de hoofdlocatie in sint-Michielsgestel, 
een open dag op veel zorg-en onderwijslocaties, reünies 
voor oud-leerlingen van verschillende viataal scholen 
en een reis naar lourdes voor volwassen bewoners van 
terreinvoorzieningen van viataal.

Viataal 180 jaar

5 symposia
Centraal in het jubileumjaar stonden 5 symposia. 

Ieder symposium was gewijd aan uitwisseling van ken-
nis over een van de kerndoelgroepen van Viataal. In het 
symposium “Wanneer autisme zich verschuilt achter andere 
beperkingen…” werd aandacht geschonken aan autisme in 
combinatie met auditieve of communicatieve beperkingen. 
De ontwikkeling van doofblinde mensen kwam aan bod 
bij “Doofblindheid en de ontwikkelingen van vandaag voor mor-
gen”. In “Voortdurend in beweging”, het derde symposium, 
werden veranderingen in de zorg en het onderwijs aan 
slechthorenden en doven belicht, terwijl de dynamische 
ontwikkeling van kinderen met ernstige spraak- en/of 
taalmoeilijkheden centraal stond in “Taal telkens anders”. 
Het jubileumjaar van Viataal werd afgesloten met het sym-
posium “Communicatie op eigen wijze”, een symposium over 
de communicatie met mensen met ernstige meervoudige 
beperkingen.

De hoofdlezingen werden gegeven door toonaange-
vende vakspecialisten. Prof. Rutger Jan van der Gaag 
(Radboud Universiteit) sprak over de genetische en neu-

robiologische oorzaken van autisme en ging ook in op 
autisme en comorbiditeit, in dit geval het voorkomen van 
autisme naast een auditieve of communicatieve beperking. 
Dr. Ronald Pennings van het UMC St. Radboud ging in 
op genetisch onderzoek naar het syndroom van Usher. 
Ruim 30% van alle kinderen waarbij sprake is van een 
erfelijke oorzaak van doofheid is aangedaan met dit syn-
droom. De gevolgen van neonatale gehoorscreening voor 
gezinnen met een slechthorend of doof kind kwamen aan 
de orde in een lezing van prof. Alys Young (universiteit 
van Manchester). Prof. Ben Bahan (Gallaudet University) 
besprak de gevolgen van ontwikkelingen op maatschappe-
lijk en technologisch vlak voor de gemeenschap van doven 
(zie foto) en de maatschappelijke participatie van doven 
kwam aan bod in een bijdrage van prof. Harry Knoors 
(Radboud Universiteit en Viataal).

Prof. Annemarie Schaerlaekens (Katholieke Universiteit 
Leuven) besprak onderzoek naar de normale taalont-
wikkeling en illustreerde deze ontwikkeling met tal van 
voorbeelden uit de kindertaal. Dr. Jan de Jong gaf in 
vogelvlucht een overzicht van de meest recente ontwik-
kelingen in wetenschappelijk onderzoek naar ernstige 
taal- en spraakmoeilijkheden. Evidence based commu-
nicatiepraktijken voor mensen met communicatieve en 
verstandelijke beperkingen stonden centraal in de lezing 
van prof. Martha Snell (University of Virginia). De sympo-
sia werden gecompleteerd door vele boeiende workshops 
en lezingen, verzorgd door enthousiaste medewerkers van 
Viataal en van organisaties waarmee Viataal nauw samen-
werkt. Bijzonder was bovendien dat tijdens het symposium 
over doofblindheid doofblinde cliënten en hun ouders aan 
het woord kwamen. “Heel indrukwekkend was dat. En 
dapper. Ouders hadden meegewerkt aan een DVD over de 
hechting met hun doofblinde kind”, aldus Ger van Rijn, 
medeorganisator en als leidinggevende verbonden aan 
Viataal Rafaël.

Wat in deze symposiareeks echter de meeste indruk 
maakte, waren de goed onderbouwde praktijken om com-
municatie met meervoudige communicatief beperkte kin-
deren en jongeren te bevorderen.

Zo sprak prof. Marleen Janssen (Rijksuniversiteit 
Groningen), voormalig docent van Viataal Rafaël en lid van 
Viataal’s kennisteam doofblindheid, over de communica-
tie met congenitaal doofblinde kinderen. Deze kinderen 
zijn voor hun communicatie en voor hun indrukken van 

reportage



de wereld om hen heen afhankelijk van de tast. Ze leven 
daarmee in een wereld van nabijheid. Veel congenitaal 
doofblinde kinderen functioneren in cognitief opzicht heel 
zwak. Communicatie met deze kinderen moet heel zorg-
vuldig, stapsgewijs worden opgebouwd. Ervaringskennis 
en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, onder meer 
van Marleen Janssen zelf en van haar voorganger prof. Jan 
van Dijk, worden verwerkt in een serie van vier boekjes: 
Communication and congenital deafblindness. Deze serie komt 
tot stand in nauwe samenwerking met onderzoekscen-
tra in Scandinavië. De eerste drie delen van de serie zijn 
verschenen. Het eerste boekje gaat over de basiskarak-
teristieken van doofblindheid en -de beschrijving van 
de doelgroep. Het tweede boekje gaat over contact en 
sociale interactie. De boekenreeks verschijnt eerst in het 
Engels. Het eerste deel, met de titel Congenitale doofblind-
heid en basisprincipes voor interventie, is inmiddels ook in het 
Nederlands verkrijgbaar1.

Veel meervoudig communicatief beperkte kinderen 
zijn ook aangedaan met autisme. Dit stelt bijzondere eisen 
aan de waarneming en de betekenisverlening. Wilma 
Denteneer en Roger Verpoorten (Viataal) hebben zeer 
effectieve interventietechnieken voor deze kinderen en 
jongeren ontwikkeld, uitgaande van het begrip ‘concept 
ondersteunde communicatie’. Hiermee wordt bedoeld dat 
niet alleen de communicatievorm wordt aangepast (bij-
voorbeeld in plaats van een woord een picto), maar dat ook 
de betekenisrepresentatie aangepast is aan het ontwikke-
lingsniveau. Tijdens het symposium over autisme werd uit-
gebreid op deze methodiek ingegaan, onder meer op het 
stappenplan voor de opzet van concept ondersteuning, op 
de vormgeving van diagnostiek en op strategieën voor het 
aanleren van concepten. De methodiek staat beschreven 
in het tijdens het symposium gepresenteerde boek Autisme 
Spectrum Stoornissen. Basisbegrippen en inleiding tot concept 
ondersteunde communicatie 2.

Tal van meervoudig communicatief beperkte kinderen 
zijn niet alleen gebaat bij goed afgestemde, zorgvuldig 
gedoseerde communicatie, maar ook bij een rijke, aange-
paste leeromgeving. Zo’n leeromgeving kwam aan bod 
in lezingen van dr. Hans van Balkom en dr. Judith Stoep 
(PonteM). Zij presenteerden het KLINc-atelier, waarin 
kinderen leren initiatieven te nemen in communicatie. 
Deze methodiek richt zich op kinderen in de leeftijd van 
2 tot 7 jaar, hun ouders en professionals die hen begelei-
den. De werkwijze gaat uit van betekenisvol leren op het 
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niveau van het kind. Bij dit leren is het van belang dat de 
taken die aan kinderen worden aangeboden aansluiten 
bij hun ontwikkelingsniveau en hun belevingswereld. De 
methodiek KLINc-atelier staat onder meer beschreven 
in het boek Communicatie op eigen wijze, geschreven door 
de betrokken kennisteams van Viataal en de Koninklijke 
Effatha Guyot Groep en in de PonTeM publicatie Goede 
praktijken voor cliënten met een auditieve/communicatieve en 
verstandelijke beperking 3. Beide publicaties verschenen in 
december bij gelegenheid van het laatste symposium in de 
Viataal 180 jaar reeks.

Terugkijkend op alle symposia zegt Bas van den Dungen, 
lid van de raad van bestuur van de KEG Viataal Groep: 
“Viataal heeft met deze symposia een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het realiseren van een van haar strategische 
doelstellingen, te weten het delen van haar kennis met 
andere professionals, teneinde de expertise voor een zeer 
kleine doelgroep te kunnen bundelen in het belang van 
goede diagnostiek, zorg en onderwijs aan onze cliënten en 
leerlingen.”

Harry Knoors

1 Te bestellen via viataalshop@viataal.nl
2  Te bestellen via viataalshop@viataal.nl
3 Nadere informatie via info@pontem.nl

Professor Ben Bahan van de Gallaudet University
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Bestuurders over fusie

In oktober 2007 werden de eerste stappen gezet op 
weg naar een fusie tussen de Koninklijke Effatha 
Guyot Groep, Viataal en Sint Marie. De intentiever-

klaring die toen werd getekend was de opmaat naar een 
bestuurlijke fusie in december 2007. Per 1 januari 2009 
vormen de drie ook juridisch één organisatie. De bestuur-
ders Henk Bakker en Bas van den Dungen vertellen dat 
vorig jaar al veel stappen zijn gezet richting meer samen-
werking. “Medewerkers van de drie organisaties weten 
elkaar steeds beter te vinden.”

Wat is de meerwaarde van een fusie?
Van den Dungen: “Wij hebben afgelopen jaren al veel 

samen gedaan. Dat moet ook wel in een sector die rela-
tief klein is en waarin kennis en kennisontwikkeling zo 
belangrijk zijn. Als je echter echt kennis wilt delen, moet 
je ook de laatste stap maken. Dus niet alleen samenwerken, 
maar ook fuseren. Anders blijven medewerkers toch loyaal 
aan hun eigen organisatie en komt het niet tot een goede 
kennisspreiding. Wij fuseren niet om groter te worden. Het 
is een fusie op inhoud.”

Bakker: “Naast dat er veel overeenkomsten zijn tussen de 
drie organisaties, heeft elk van de drie specifieke expertise. 
Dit kunnen we met de fusie beter spreiden over het land. 
Dit opdat daar meer mensen van kunnen profiteren. Viataal 
heeft bijvoorbeeld veel kennis en ervaring met doofblin-
den. Binnen Sint Marie is veel expertise op het terrein van 
vroege diagnostiek van kinderen met ernstige spraaktaal-
moeilijkheden en de Effatha Guyot Groep heeft bijvoor-
beeld weer een meerwaarde als het gaat om multiculturele 
vraagstukken en meertaligheid.”

Enthousiast lichten ze de nieuwe “kennisinfrastuctuur” 

per 1 januari 2009 vormen de koninklijke effatha guyot groep, viataal en sint Marie een nieuwe 
organisatie. onder de voorlopige naam keg viataal groep wordt diagnostiek, zorg en onderwijs 
verspreid over heel nederland aangeboden. de leden van de raad van bestuur henk bakker en 
bas van den dungen vertellen waarom zij de fusie belangrijk vinden. “de meerwaarde ligt in het 
ontwikkelen en delen van kennis”, benadrukken ze eensgezind.

toe. Van den Dungen: “In de praktijk lopen medewerkers 
tegen vragen op. Deze komen in kennisteams terecht. 
Vervolgens hebben we PonTeM voor toegepast onderzoek 
en twee leerstoelen voor het ontwikkelen van wetenschap-
pelijke kennis. Via de kennisteams kunnen we dit weer in 
de praktijk op onze locaties en scholen implementeren.

Bakker: ‘Op deze manier kan kennis stromen. De basis 
ligt in de praktijk en we voorkomen dat onderzoeksresul-
taten in de la blijven liggen. Het gaat ook weer terug. Het 
kost veel tijd en geld om dit op poten te zetten, maar een 
organisatie als deze ontleent daaraan meerwaarde.”

Door de fusie is een grote organisatie ontstaan met 
vestigingen in heel het land. Blijft er voor de cliënt 
nog wel wat te kiezen over?

Bakker: “De cliëntenorganisaties voor ernstige spraak-
taalstoornissen en slechthorendheid zijn ronduit positief 
over de fusie. De organisaties voor doven zijn terughou-
dender, maar zij zien net als wij dat cliënten er alleen maar 
baat bij hebben dat er nu veel meer mogelijkheden zijn om 
kennis te ontwikkelen en dit ook in te zetten in heel het 
land. Afzonderlijk kunnen wij dat veel minder goed.”

Van den Dungen: “Je kunt je afvragen of de markt er 
in het verleden zoveel anders uit zag. Bovendien: wat 
is marktwerking in deze sector? Als jij in Limburg of 
Groningen woont, kun je in onze sector niet kiezen uit 
tal van organisaties. Daar is de doelgroep te klein voor. 
Marktwerking speelt nauwelijks een rol. Wij hebben wel 
de verantwoordelijkheid cliënten voldoende keuzemoge-
lijkheden te geven. Deze worden groter met de fusie. Voor 
iedere cliënt komt zoveel mogelijk dezelfde dienstverlening 
beschikbaar.”

interview

‘De waarde ligt in het ontwikkelen 
en delen van kennis’
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FusiE KEGG, ViataaL En sint MariE

Hoe moet de fusie beoordeeld worden in het licht 
van discussie in het kabinet en parlement over 
mega-instellingen in de zorg en onderwijs?

Bakker: “Veel fusies in de zorg en het onderwijs heb-
ben kostenbesparing en efficiëntie als belangrijke doelen. 
Dat is bij deze fusie niet de primaire insteek. Het gaat 
hier om de inhoud. Wij hebben nog geen 5500 leerlingen 
verspreid over een heleboel scholen. Als je dit vergelijkt 
met 40 duizend leerlingen van een ROC die op een paar 
locaties zitten, dan kun je bij ons niet spreken over een 
mega-instelling.”

Van den Dungen: “Wij fuseren op inhoud, maar moeten 
dit ook bewaken. De 17 scholen en 50 zorglocaties behou-
den hun eigen kleur met een eigen directeur. Daarnaast 
behouden ze ook hun eigen levensbeschouwelijke identi-
teit. Wij hebben geen leerfabrieken. Onze grootste school 
telt ruim 150 leerlingen. Dit betekent niet dat we alles 
overal willen gaan aanbieden. Soms moet je bundelen. Je 
kunt geen tien dovenscholen in leven houden. Wel centra 
met sublocaties. Maar ook dit kun je beter realiseren in de 
nieuwe organisatie.”

Vorig jaar heeft Van Horen Zeggen verschillende 
professionals gevraagd wat zij verstaan onder de 
‘menselijke maat’ in hun werk. Hieruit bleek een 
grote betrokkenheid bij het werk, het contact met 
cliënten en collega’s wordt gewaardeerd en de 
noodzaak van procedures en doelgericht werken 
wordt onderschreven. Tegelijk merkten veel van 
deze professionals op dat er teveel nadruk is komen 
te liggen op procedures e.d. en dat de menselijke 
maat zoek is. Herkennen jullie dit? Wat zijn de 
gevolgen van de fusie op dit terrein?

Van den Dungen: “Ja, dat herken ik, maar de procedures 
zijn in de afzonderlijke organisaties ook groot. Vraag is of 
de omvang van de organisatie debet is aan meer bureau-
cratie. Veel van de regels zijn het gevolg van veranderende 
wet- en regelgeving. Dit wordt niet door ons verzonnen. 
Als grote instelling kun je de politiek wel wijzen op de 
gevolgen van al die regeltjes en daar waar wij vinden dat 
het te ver gaat, kaarten we dat ook aan.”

Bakker: “Wij moeten er voor zorgen dat onze mede-
werkers hun professionele rol kunnen blijven vervullen. Als 
regels daarbij in de weg staan, moeten we er wat aan doen. 
Dat kan preventief door bij de overheid te lobbyen of door 
medewerkers zoveel mogelijk uit handen te nemen op dit 
gebied.”

Van den Dungen: “Dit betekent niet dat wij altijd tegen 
dit soort ontwikkelingen zijn. Procedures hebben zeker 
een meerwaarde en het is goed voor jezelf en de cliënt dat 
je je kunt verantwoorden voor wat je doet.”

Peter van veen

Henk Bakker (links) en Bas van den Dungen zijn niet bang dat de nieuwe 

organisatie een te grote stempel op de sector gaat drukken. ‘Wij willen beoor-

deeld en afgerekend worden op onze daden en niet op beelden die men van 

ons heeft’
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De KEG Viataal Groep heeft verspreid over Nederland 

17 scholen, 50 zorglocaties en zes audiologische centra. 

Ongeveer 5250 leerlingen (inclusief ambulante leerlingen) 

volgen er onderwijs. Daarnaast telt de organisatie op jaar-

basis circa 6200 cliënten (exclusief die van de audiologi-

sche centra). De KEG Viataal Groep heeft een verwachte 

omzet in 2009 van ongeveer 215 miljoen euro. Er werken 

ruim 4500 medewerkers.
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Om de participatie van dove en slechthorende leerlingen 
in een onderwijsomgeving met horende klasgenoten te 
bevorderen (inclusie), zijn vanaf de jaren ’80 speciale pro-
gramma’s opgezet (zie Knoors, 2004). Het meest in het oog 
springende voorbeeld hiervan is het co-enrollment pro-
gramma Tripod in Burbank (Californië) (Kirchner, 1994; 
Luckner, 1999; Kreimeyer, Crooke, Drye, Egbert & Klein, 
2000). Co-enrollment staat voor samen naar school gaan. 
Tripod gaat uit van teamonderwijs door horende en dove 
leerkrachten. Zij geven samen les aan klassen met horende 
en dove leerlingen. De interactie vindt plaats in gesproken 
taal en gebarentaal en is gebaseerd op wederzijds respect, 
samenwerking en gelijkheid van status (Kirchner, 1994). 
Tripod heeft het ontwikkelen van een Twinschool voor 
leerlingen van Viataal Talent sterk beïnvloed. In dit artikel 
bespreken we de opzet en uitgangspunten van de in 2004 
gestarte Twinschool en gaan we in op de resultaten.

opzet en uitgangspunten van de twinschool
De Twinschool is een samenwerkingsverband tussen Viataal 
Talent, een school voor dove, slechthorende en ESM-
leerlingen, en basisschool De Schalm. Beide scholen liggen 
op hetzelfde terrein in Vught.
Groepjes dove en ernstige slechthorende kinderen vol-
gen samen met horende klasgenootjes les in een reguliere 
schoolklas. Het doel is om zo de voordelen van het regu-
lier en het speciaal onderwijs te combineren. Door samen 
te werken in de Twinschool wordt de kennis van zowel 
speciaal als regulier onderwijs versterkt (Knoors, 1995). 
Potentieel sterke kanten van regulier onderwijs zijn het 
hebben van hoge verwachtingen over de mogelijkheden 

Passend onderwijs in de Twinschool
dove, slechthorende en horende leerlingen samen 
naar school

in toenemende mate bezoeken dove kinderen het regulier onderwijs. individuele schoolplaatsing heeft vaak als nadeel 
dat het onderwijs weinig toegesneden is op de dove leerling en dat deze nauwelijks nog contact heeft met andere dove 
of slechthorende kinderen, waardoor sociaal isolement kan optreden. in vught worden dove en slechthorende kinderen 
groepsgewijs geplaatst in het regulier basisonderwijs: detwinschool. in dit artikel worden de opzet en de resultaten van dit 
unieke project beschreven.

annet de KlerK, daan Hermans, Harry Knoors en loes Wauters 

van leerlingen, ruimte voor zelfstandigheid door grotere 
groepsgrootte, de mogelijkheid tot gevarieerde sociale con-
tacten, het hogere tempo van instructie en de brede kennis 
bij medewerkers over verschillende ontwikkelingsaspecten 
van leerlingen. De kracht van het speciaal onderwijs aan 
dove/ernstig slechthorende leerlingen ligt in het bieden 
van toegang tot communicatie en taal, het aanbieden van 
de Nederlandse Gebarentaal, de individuele ondersteuning 
van leerlingen, de aanwezigheid van dove/slechthorende 
rolmodellen en de specifieke orthopedagogische en ortho-
didactische kennis over de doelgroep.
Als mogelijk bijkomende voordelen voor de betrokken 
dove leerlingen worden gezien:
-  Het creëren van functionele situaties waarin ze hun vaar-

digheid in het gesproken Nederlands kunnen vergroten.
-  Het vergroten van de sociale vaardigheden door de 

omgang met horende leeftijdgenoten.
Voor leerlingen en leerkrachten van de basisschool gelden 
mogelijk de volgende voordelen:
-  Een groter bewustzijn ten aanzien van (de gevolgen van) 

doof-/slechthorendheid en de wijze waarop je hiermee 
om kunt gaan.

-  Het vergroten van de deskundigheid op het gebied van 
communicatie en taal-/ spraakontwikkeling, waarvan niet 
alleen de dove leerlingen zullen profiteren.

-  Het vergroten van de didactische vaardigheden op het 
gebied van visuele ondersteuning en differentiatie.

Als mogelijk voordeel voor medewerkers van Viataal Talent 
geldt:
-  Meer inzicht in de gang van zaken in het regulier onder-

wijs en kennisvergroting op het gebied van reguliere 
onderwijsmethodes.

artikelen
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In de Twinschool zijn horende en dove medewer-
kers werkzaam en wordt zowel het Nederlands als de 
Nederlandse Gebarentaal gebruikt. Het onderwijs wordt 
in alle groepen steeds verzorgd door teams van twee 
leerkrachten die beiden verantwoordelijk zijn voor alle 
leerlingen in de groep. Het gaat altijd om een leerkracht 
van basisschool De Schalm en een leerkracht van Viataal 
Talent. In de kleutergroep kan ook een dove of slechtho-
rende klassenassistent van Viataal Talent ingezet worden. 
Afhankelijk van het aantal dove of slechthorende leerlingen 
in de groep is de leerkracht van Viataal Talent volledig of 
parttime aanwezig.
Uitgangspunt voor het lesgeven van beide leerkrachten 
is het principe van co-teaching (Friend & Cook, 2000). 
Leerkrachten onderwijzen samen de groep. In de praktijk 
bestaan hierbij voor de twee leerkrachten verschillende 
opties: lesgeven en observeren, lesgeven en individueel 
ondersteunen, lesgeven in twee subgroepen met verschil-
lende lesinhouden, lesgeven in twee subgroepen met 
dezelfde lesinhoud, alternatieve vormen zoals pre- en 
re-teaching door één van beide leerkrachten en team-
teaching, oftewel samen lesgeven aan de hele groep.
De leerkracht van Viataal Talent communiceert met en 

geeft les aan de gehele groep in het gesproken Nederlands 
ondersteund met Gebaren (NmG). In een groepsacti-
viteit voor dove/slechthorende kinderen wordt ofwel 
NmG ofwel de Nederlandse Gebarentaal gehanteerd. 
De leerkracht van de basisschool communiceert in het 
gesproken Nederlands. In meer complexe klassikale situa-
ties tolkt de leerkracht van Viataal Talent soms het gespro-
ken Nederlands van de leerkracht van de basisschool. 
Leerkrachten van de basisschool die meer ervaring hebben, 
gebruiken ook in meer of mindere mate ondersteunende 
gebaren in hun communicatie. Sommigen volgen een cur-
sus gebarentaal.
Om de auditief aangeboden informatie van beide leer-
krachten toegankelijker te maken voor de dove/slechtho-
rende leerlingen wordt gebruik gemaakt van soloappara-
tuur.

De vakleerkracht Nederlandse Gebarentaal en Doven-
cultuur geeft twee uur per week gebarentaalles en 
Dovencultuur aan de dove/slechthorende leerlingen. Ook 
verzorgt hij binnen deze twee uur activiteiten op het 
gebied van pre-teaching in de Nederlandse Gebarentaal. 
De gehele groep, horende en dove leerlingen samen, wordt 
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wekelijks een korte gebarentaalactiviteit aangeboden. Zij 
maken ook kennis met aspecten van Dovencultuur.
De logopedist verzorgt de individuele logopedie van 
de betrokken dove/slechthorende leerlingen. De hoe-
veelheid logopedie is vergelijkbaar met de tijd binnen 
het speciaal onderwijs van Viataal Talent. De logopedist 
heeft daarnaast een adviserende rol ten aanzien van de 
spraak- /taalontwikkeling van de horende leerlingen in de 
Twinschoolgroepen.
De logopedist en de vakleerkracht Nederlandse 
Gebarentaal verzorgen samen incidenteel activiteiten 
om de communicatie tussen alle leerlingen binnen de 
Twinschoolgroep te bevorderen en Doofbewustzijn onder 
de aandacht te brengen.

de leerlingen
De Twinschool is na een voorbereidingsperiode van ruim 
een jaar als project van start gegaan in het voorjaar van 
2004. Toen vormden vier dove leerlingen en 21 horende 
leerlingen groep 4 van De Schalm. Twee van deze dove 
leerlingen zijn inmiddels uitgestroomd. In 2006 is besloten 
de Twinschool als structurele voorziening voort te zetten 
op basis van de positieve ervaringen en onderzoeksre-
sultaten uit de periode 2004-2006 (De Klerk, Wauters & 
Knoors, 2006).

Aan het eind van het schooljaar 2007-2008 omvatte de 
Twinschool een kleutergroep en een groep 7.
De kleutergroep startte in het schooljaar 2006-2007. Zeven 
dove kleuters stroomden toen als jongste kleuters in in 
één van de kleutergroepen van basisschool de Schalm. Alle 
zeven dove kinderen gebruiken een cochleair implantaat. 
Na de herfstvakantie van het schooljaar 2007-2008 kozen 
de ouders van één van de dove leerlingen voor individuele 
integratie in een school dichterbij huis. Aan het begin van 
het eerste schooljaar zaten er negentien horende leerlingen 
in de groep, aan het einde van het tweede schooljaar 23.
Groep 7 startte als groep 4 in 2004, met drie dove leerlin-
gen en één slechthorende leerling. Eén van de dove leer-
lingen ging aan het einde van het eerste schooljaar (2004-
2005) terug naar het speciaal onderwijs. In de schooljaren 
2005-2006, en 2006-2007 zaten er twee dove en één 
slechthorende leerling in de groep. Aan het einde van het 

schooljaar 2006-2007 ging één van de dove leerlingen naar 
het voortgezet speciaal onderwijs. Het aantal horende leer-
lingen in de klas varieerde tussen de 21 en 25.

Alle dove/ernstig slechthorende leerlingen die naar de 
Twinschool gaan, hebben in redelijke mate toegang tot 
het gesproken Nederlands. De meesten hebben een coch-
leair implantaat. Het uitgangspunt is dat de leerlingen in 
principe zonder tussenkomst van de leerkracht of andere 
volwassenen contacten moeten kunnen aangaan met 
horende klasgenoten. De cognitieve mogelijkheden van de 
leerlingen zijn gevarieerd, maar liggen binnen het normale 
spectrum. Alle dove/slechthorende leerlingen zijn gebaat 
bij een omgeving waarin de faciliteiten zoals die geboden 
kunnen worden in het speciaal onderwijs (onder andere de 
leerkracht met kennis en vaardigheden vanuit het speciaal 
onderwijs, het gebruik van NGT en NmG, visualisatie) 
aanwezig zijn.
De horende leerlingen staan ingeschreven op basisschool 
De Schalm. De dove/ slechthorende leerlingen staan inge-
schreven op Viataal Talent. De eindverantwoordelijkheid 
voor het onderwijs ligt voor de leerlingen van de basis-
school bij de directie van De Schalm en voor de dove/
slechthorende leerlingen bij de directie van Viataal-Talent.
Het schoolplan en het onderwijsprogramma van basis-
school De Schalm vormen het uitgangspunt voor het pro-
gramma in de Twinschool. De onderwijsactiviteiten vinden 
grotendeels plaats in de reguliere basisschool. De vakles-
sen gymnastiek vinden plaats in het gebouw van Viataal 
Talent en worden verzorgd door de vakleerkracht van deze 
school.
De leerlingen volgen zoveel mogelijk onderwijs in hetzelf-
de klaslokaal. Sommige activiteiten (in het kader van pre- 
of reteaching, bevordering van gebarentaalontwikkeling, 
Dovencultuur, het gesproken Nederlands, het reflecteren 
op de omgang en sociale contacten met horende klasgeno-
ten) kunnen ook in een andere ruimte plaatsvinden. Deze 
ruimte is niet exclusief voor dove/slechthorende leerlingen. 
Ook horende leerlingen maken er gebruik van.
Voor iedere leerling, doof of horend, is het mogelijk om 
een individuele leerlijn te volgen. Deze leerlijn wordt vast-
gelegd in een Individueel Handelingsplan.

de evaluatie
De evaluatie van de Twinschool is uitgevoerd door Loes 
Wauters (schooljaren 2004-2005, 2005-2006), Daan 
Hermans (schooljaren 2006-2007, 2007-2008) en Harry 
Knoors. De evaluatie heeft zich op een vijftal aspecten van 
de Twinschool gericht: het sociaal functioneren van alle 
leerlingen, de vaardigheden van de dove leerlingen in het 
gesproken Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal 
(NGT), de schoolprestaties van de dove en horende leer-

artikelen
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horenDe klasgenoten
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passend onderwijs in de twinschool
lingen, de structurering van het onderwijs en de percepties 
van de ouders van de leerlingen. In dit artikel zullen niet 
alle aspecten van de evaluatie besproken worden. De volle-
dige bevindingen zijn na te lezen in de evaluatierapporten 
die te downloaden zijn via de website van Viataal (www.
viataal.nl).

sociale status en sociaal functioneren
Het sociaal functioneren van de leerlingen is onderzocht 
door de sociale acceptatie door klasgenoten te meten 
(sociometrie). Sociale acceptatie en vriendschapsrelaties 
zijn belangrijk voor kinderen, omdat ze veel aspecten van 
hun ontwikkeling beïnvloeden (bijvoorbeeld de school-
prestaties, Gifford-Smith & Brownell, 2003; Wentzel, 1989). 
Sociale acceptatie van dove en slechthorende leerlingen 
in reguliere onderwijssettings is een frequent onderzocht 
thema, omdat inclusie van dove leerlingen binnen het 
reguliere onderwijs vaak de vrees voor sociale isolatie met 
zich meebrengt. Uit onderzoek is bekend dat dove leer-
lingen zich vaker eenzaam voelen dan horende leerlingen 
(Kluwin, Stinson & Collarossi, 2002; Stinson & Antia, 
1999; Stinson & Kluwin, 2003). In co-enrollment settings 
zoals de Twinschool zijn de resultaten positiever (Kluwin, 
1999, Nunes, Pretzlik & Olsson, 2001, zie ook Wauters & 
Knoors, 2008).
De sociale positie van leerlingen is onderzocht aan de hand 
van een tweetal taken: de ‘peer rating’ en de ‘peer nomi-
nation’ taak. De taken zijn in de kleutergroep twee keer 
afgenomen in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008. In 
de oudere groep zijn de sociometrische taken in de eerste 
twee schooljaren (2004-2006) twee keer afgenomen, en in 
de laatste twee schooljaren (2006-2008) één keer.

In de peer rating taak moest elke leerling bij de foto’s 
(kleutergroep) of namen (middenbouw/bovenbouw groep) 
van alle andere leerlingen aangeven of zij/hij het leuk 
vindt om met deze leerlingen te spelen (lachend gezichtje), 
niet leuk vindt (boos gezichtje) of dat het haar/hem niet 
uitmaakt (neutraal gezichtje). De gemiddelde beoorde-
ling die dove leerlingen in beide groepen in de peer rating 
taak kregen van hun (horende en dove) klasgenoten week 
niet significant af van de gemiddelde beoordeling die hun 
horende klasgenoten kregen. Met andere woorden, er zijn 
geen verschillen gevonden tussen dove en horende leerlin-
gen in de mate waarin zij aardig gevonden worden door 
hun klasgenoten.
In de peer nomination taak moesten de leerlingen uit de 
kleutergroepen de foto’s van drie medeleerlingen aanwij-
zen die zij het leukste/aardigst vinden, en de foto’s van drie 
leerlingen die zij niet aardig/leuk vinden. Op basis van 
de nominaties die de leerlingen kregen van klasgenoten 
op de peer nomination taak (‘welke drie leerlingen vind 

je aardig?’ en ‘welke drie leerlingen vind je niet aardig?’) 
werd elke leerling via een statistische procedure (Thissen 
& Bendermacher, 1999) ingedeeld in één van de volgende 
vijf categorieën: (1) populair, (2) afgewezen, (3) genegeerd, 
(4) controversieel en (5) gemiddeld.
Leerlingen vallen in de categorie ‘populair’ wanneer zij 
veel positieve en weinig negatieve nominaties krijgen van 
klasgenoten. Wanneer leerlingen vooral veel negatieve 
nominaties krijgen van klasgenoten, vallen zij in de cate-
gorie ‘afgewezen’. Controversiële leerlingen krijgen veel 
positieve en negatieve nominaties; zij zijn vaak zichtbaar 
in de klas omdat ze kenmerken van populaire en van 
afgewezen leerlingen hebben (Gifford-Smith & Brown, 
2003). Controversiële leerlingen lopen minder risico op 
schoolproblemen dan afgewezen leerlingen. Genegeerde 
leerlingen krijgen weinig positieve en negatieve nominaties 
van klasgenoten. Zij zijn vaak nauwelijks zichtbaar in de 
klas, zowel voor klasgenoten als voor de leerkrachten, en 
lopen daarmee ook een verhoogd risico op schoolproble-
men. Volgens Newcomb, Bukowski en Pattee (1993) ziet 
de verdeling volgens deze indeling in statusgroepen er nor-
maal gezien als volgt uit: 7% populair, 11% afgewezen, 15% 
genegeerd, 3% controversieel en 65% gemiddeld.
In de kleutergroepen hadden zes van de zeven dove leer-

lingen op de vier metingen overwegend de status ‘gemid-
deld’, terwijl ongeveer tweederde van de horende leer-
lingen de status ‘gemiddeld’ kregen. Bij één dove leerling 
was de status negatiever, hij had op drie meetmomenten 
de status ‘afgewezen’. Opmerkelijk was dat de status van 
dove leerlingen gedurende de twee schooljaren constant 
bleef. Ook in deze taak scoren de dove leerlingen als groep 
zeer vergelijkbaar met hun horende klasgenoten, bij wie, 

Horende (H) en dove (d) kinderen over de 
twin

Ik vind het gewoon gewoon. (H)

Ik heb hier meer vrienden, klas is groter, dus meer  

vrienden. (D)

We zagen dat het niet gemakkelijk was, dus we speelden 

met elkaar. (D)

Ik snapte eerst niet al die gebaren, maar toen de gebaren-

docent er allemaal gebaren bij deed werd het steeds  

normaler en nu snap ik meer van hun. (H)

Soms wordt er snel gepraat, dan is het lastig. (D)

al met al vertoont De sociale status van De Dove 

leerlingen een positief beelD
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bijvoorbeeld, ongeveer één op de zes leerlingen de status 
‘afgewezen’ krijgt toebedeeld.

In de oudere groep, liet de peer nomination taak ook een 
overwegend positief beeld zien. Opvallend hierbij was dat 
de statussen van de dove/slechthorende leerlingen zeer 
veranderlijk waren. Deze bevinding staat in contrast met 
de bevindingen bij de kleuters. Dit zou kunnen betekenen 
dat het aantal dove/slechthorende leerlingen in de klas 
in de bovenbouw te klein is om de leerlingen voldoende 
houvast te bieden: in het begin vier leerlingen, in de laat-

ste fase slechts twee.Bij de leerlingen uit de oudere groep 
werd ook gekeken naar prosociaal gedrag (Welke drie kin-
deren houden altijd veel rekening met andere kinderen?), 
antisociaal gedrag (‘Welke drie kinderen verstoren vaak 
de les?) en sociaal onhandig gedrag (‘Welke drie kinderen 
vragen hulp voor ze zelf hebben geprobeerd een oplossing 
te vinden?’). De dove/slechthorende leerlingen in vergelij-
king met hun horende klasgenoten wat minder prosociaal 
gedrag, wat meer antisociaal gedrag en wat meer sociaal 
onhandig gedrag, vooral in het tweede en derde schooljaar.
Toch laat het sociometrisch onderzoek al met al een 
positief beeld zien over de sociale status van de dove leer-
lingen, zeker in vergelijking met eerdere studies naar de 
individuele en gezamenlijke integratie van dove leerlin-

gen in het regulier onderwijs. Dit beeld wordt nog verder 
ondersteund door de resultaten van Vragenlijst Acceptatie 
Dove en Slechthorende Leerlingen die we in de afgelopen 
schooljaren hebben afgenomen bij zowel horende leerlin-
gen op de Twinschool als bij horende leerlingen van regu-
liere scholen waar dove leerlingen individueel geïntegreerd 
waren. De resultaten lieten zien dat de horende klasgeno-
ten van de Twinschool veel beter hun dove klasgenoten 
accepteren dan de horende klasgenoten van individueel 
geïntegreerde dove leerlingen.

de taalontwikkeling
De testen voor het gesproken Nederlands zijn afgenomen 
door de logopedisten die de leerlingen onder behandeling 
hebben. De testen die bij de dove kleuters zijn afgeno-
men zijn onder meer de Reynell (een test voor taalbegrip, 
Van Eldik, Schlichting, lutje Spelberg, van der Meulen 
& van der Meulen, 2001) en de Schlichting-WO en de 
Schlichting-ZO (testen voor respectievelijk actieve woor-
denschat en zinsontwikkeling, Schlichting, van Eldik, lutje 
Spelberg, van der Meulen & van der Meulen, 2003). Bij de 
leerlingen in de oudere groep is de TAK-R (Verhoeven & 
Vermeer, 2000) afgenomen. In beide groepen is de T-NGT 
(Hermans, Knoors & Verhoeven, 2007) afgenomen om de 
gebarentaalvaardigheden van de leerlingen te volgen.

artikelen
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passend onderwijs in de twinschool
De dove kleuters ontwikkelen zich erg goed in het gespro-
ken Nederlands. Hoewel de leerlingen een achterstand 
hebben op horende leeftijdsgenoten, is het algemene beeld 
dat deze achterstand niet groter wordt op de Twinschool. 
We kunnen niet concluderen dat de goede taalontwikke-
ling van de dove leerlingen komt door hun aanwezigheid 
in de Twinschool-kleutergroep, maar wel dat de dove leer-
lingen zich als groep erg goed ontwikkeld hebben in het 
gesproken Nederlands. Op de gebarentaaltesten scoren de 
meeste dove leerlingen in beide schooljaren ‘gemiddeld’ tot 
‘boven-gemiddeld’ ten opzicht van dove leeftijdsgenoten in 
het speciaal onderwijs. Opmerkelijk genoeg is de gebaren-
taalvaardigheid van de leerlingen niet wezenlijk achteruit 
gegaan, terwijl het NGT-aanbod aan de leerlingen door 
hun aanwezigheid in de Twinschool-kleutergroep in de 
afgelopen twee schooljaren is verminderd ten opzichte van 
dat bij dove leerlingen in het speciaal onderwijs.

De ontwikkeling van het gesproken Nederlands bij de 
leerlingen in de oudere Twinschoolgroep verloopt moei-
zamer; ze hebben een grote achterstand op horende leef-
tijdsgenoten. Dit leidt soms tot problemen bij het geven 
van onderwijs. Door hun achterstand, bijvoorbeeld op het 
gebied van de woordenschat, hebben de dove leerlingen 
soms moeite met de instructie, en moeten de leerkrach-
ten vaker toelichting geven op de betekenis van woorden 
in tekstboeken. De ontwikkeling ten opzichte van dove 
leeftijdsgenoten is moeilijker in te schatten, omdat er voor 
de testen voor gesproken Nederlands geen normgegevens 
beschikbaar zijn voor dove leerlingen. Over het algemeen 
scoren de betrokken dove leerlingen goed op het gebaren-
taaltesten.

de schoolprestaties
Onderstaande tabel toont de individuele prestaties (de per-
centielscores) van de twee dove leerlingen en de slechtho-
rende leerling in de oudere groep in de schooljaren 2005-
2006, 2006-2007 en 2007-2008 op de CITO-entreetoets. 
Deze percentielscores (range 1-100, gemiddelde 50) gaven 
aan hoe goed leerlingen scoren ten opzicht van leeftijdsge-
noten. De tabel laat de percentielscores zien.

De totaalscores van Leerling-1 en Leerling-2 zijn in 
de afgelopen twee schooljaren gegroeid (Leerling-1, 8 
percentiel-punten, Leerling-2 23 percentiel-punten). De 
scores van Leerling-3 dalen tussen 2006 en 2007 (9 per-
centiel-punten). Deze leerling was tijdens de afname van 
de CITO-Entreetoets in 2007 geheel niet gemotiveerd. 
Een deel van de achterstand van Leerling-1 en Leerling-2 
op horende leeftijdsgenoten is zelfs ingelopen. Bij hen zijn 
vooral grote stijgingen te zien in de rekenvaardigheden, net 
zoals bij hun horende klasgenoten. Voor deze klasgenoten 

gold dat het klassengemiddelde voor de Twinschoolgroep 
op de CITO-entreetoets gedurende de drie schooljaren 
groeide van percentiel 76 in 2006 naar percentiel 91 in 
2008. Met andere woorden, ook de horende leerlingen 
ontwikkelen zich zeer goed in de Twinschool.

de percepties van de ouders
Tenslotte zijn de ervaringen van de ouders van horende 
en dove leerlingen over de Twinschool onderzocht door 
geregelde afname van zelf geconstrueerde schriftelijke 
vragenlijsten. Ouders zijn over het algemeen erg positief 
over de Twinschool, en geven dit ook expliciet aan in de 
evaluatie. Het merendeel van de ouders van horende leer-
lingen geeft aan dat zij ook voor de Twinschool zouden 
kiezen, als zij deze keuze daadwerkelijk zouden mogen 
maken (Basisschool de Schalm hanteert het beleid dat 
ouders van horende leerlingen geen zeggenschap heb-
ben over de plaatsing van hun kind in een klas met alleen 
horende leerlingen of in één van de Twinschoolgroepen). 

Ook zijn deze ouders het eens met de stelling dat zij het 
prettig vinden dat hun zoon/dochter in contact komt met 
dove en slechthorende leerlingen, omdat op die manier de 
kennis over de diversiteit van mensen in onze maatschappij 
wordt vergroot. De ouders van horende leerlingen denken 
verder dat de Twinschool de sociale ontwikkeling van hun 
kind positief zal beïnvloeden, en vinden het aanbod van de 
Nederlandse Gebarentaal aan hun kind in de klas een groot 
pluspunt. Ouders zijn, vooral voorafgaande aan de instroom 

De Dove kleuters ontwikkelen zich erg 

goeD in het gesproken neDerlanDs. De 

gebarentaalvaarDigheiD is niet wezenlijk 

achteruit gegaan

 m taal rekenen studievaardigheden totaal

leerling-1 2006 12 63 47 23
 2007 12 81 39 31
 2008 11 97 28 31
 
Leerling-2 2006 20 33 29 21
 2007 26 42 34 29
 2008 35 70 53 44

leerling-3 2006 17  6 16 10
 2007  2  1  3  1
 2008  –  –  –  – 

Tabel 1. De schoolprestaties van de dove leerlingen.
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van hun kind in de Twinschool, bezorgd dat de lesstof in 
de Twinschool in een lager tempo aangeboden wordt. Hun 
zorg blijkt later weggenomen.

De ouders van de dove leerlingen zijn zeer tevreden over 
hun keuze voor de Twinschool. De aanwezigheid van 
hun kind in de Twinschool is zeer positief voor de sociale 
ontwikkeling en voor de ontwikkeling in het gesproken 
Nederlands. De Twinschool wordt dus gesteund door de 
ouders van horende en dove leerlingen, een bevinding die 
cruciaal is voor het slagen van de Twinschool.

conclusies
De Twinschool is een succes gebleken. De resultaten van 
het vierjarige evaluatieonderzoek zijn overwegend positief. 
Ze bevestigen het beeld dat het combineren van speciaal 
en regulier onderwijs tot een succesvolle nieuwe vorm van 
onderwijs daadwerkelijk mogelijk is. Desondanks blijven er 
belangrijke aandachtspunten.
De objectief gemeten, positieve resultaten uit het onder-
zoek komen niet altijd naadloos overeen met de indruk-
ken van de betrokken medewerkers. Hoewel de meeste 
leerkrachten erg enthousiast zijn, is er vooral bij sommige 
medewerkers van de reguliere basisschool zorg en twijfel.

Deze richten zich op de gevolgen die het Twinschool-

onderwijs heeft voor de uitgangspunten van het onderwijs 
op de basisschool. Deze uitgangspunten moeten soms wat 
worden bijgesteld. Een concreet voorbeeld hiervan is de 
vormgeving van het ontwikkelingsgericht onderwijs in 
de kleutergroepen. Uit observaties tijdens het onderzoek 
bleek dat de kenmerken van ontwikkelingsgericht onder-
wijs aanwezig waren in de kleutergroep. De leerkrachten 

van de basisschool ervoeren echter dat er hier en daar meer 
sturing nodig was dan zij gewend waren. Voor hun gevoel 
kwam hiermee het ontwikkelingsgericht onderwijs onder 
druk te staan.

Het opzetten en uitvoeren van onderwijs in een 
Twinschool vraagt veel van medewerkers, vooral wat 

ouders van horende (H) en dove kinderen 
over de twin (d)

Met twee leerkrachten voor de klas is er meer aandacht 

voor ons kind. (H)

De lesstof wordt visueler aangeboden. (H)

Gebarentaal is belangrijk op momenten dat het wat moei-

lijker wordt in de klas. (D)

Er is meer taalaanbod, daarom gaat ons kind zoveel voor-

uit. (D)

Er is meer tijd om op vragen van mijn kind in te gaan. (H)

Er is meer nadruk op taal, omdat er ook dove kinderen in 

de klas zitten. (H)

Er is meer tijd voor individuele uitleg. (D)

Ons kind is beter gemotiveerd, omdat het in een grotere 

klas zit. (D)

leerkrachten over de twin

In de Twinschool is minder verlies van onderwijstijd.

Op de dovenschool is het verschil tussen kinderen in de 

groep erg groot.

Het is als leerkracht op de Twin niet gemakkelijk om 

gebarentaalvaardig te blijven.

Er is op de Twin veel uitdaging door het hoge tempo en 

niveau.

Soms verloopt de instructie moeilijker dan in een klas met 

alleen horende leerlingen.

Fijn dat er meer dove kinderen in een groep zitten.
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passend onderwijs in de twinschool

betreft samenwerking, (overleg)tijd en doorzettingsvermo-
gen. Beide scholen moeten daarnaast bereid zijn en blijven 
om extra middelen te investeren bovenop het reguliere 
budget, onder andere in de vorm van compensatie in het 
taakbeleid van de betrokken leerkrachten.
De gelijkwaardigheid van alle betrokken partners zou 
nog beter tot zijn recht komen als het regulier en speciaal 
onderwijs nauwer gaan samenwerken in één onderwijs-
team dat verantwoordelijk is voor alle leerlingen.
Het realiseren van toegang tot communicatie voor de 
betrokken dove/slechthorende kinderen verloopt niet 
altijd even goed. Dit is een doorlopend punt van aandacht. 
In een klas met horende kinderen zijn niet alle informele 
communicatiemomenten en niet alle reacties van mede-
leerlingen toegankelijk te maken voor dove/slechthorende 
leerlingen. Hiervoor zijn helaas geen pasklare oplossingen; 
dit vraagt van medewerkers een voortdurende alertheid om 
alle leerlingen zo goed mogelijk bij de communicatie in de 
groep te betrekken. Dit geldt overigens ook voor individu-
eel geïntegreerde dove/slechthorende leerlingen. Binnen 
de Twinschool zijn door de aanwezigheid van de leerkracht 
uit het speciaal onderwijs meer mogelijkheden om dit pro-

bleem te ondervangen. Door de aanwezigheid van meer 
dove/slechthorende leerlingen in de klas lijkt bovendien 
het risico van communicatief isolement minder aanwezig.
Geconcludeerd kan worden dat het daadwerkelijk vormge-
ven van inclusie geen gemakkelijke maar wel een hele uit-
dagende opgave is. Het vraagt extra inzet van alle betrok-
kenen. Deze extra inzet blijkt op grond van de onder-
zoeksbevindingen en de overwegend positieve ervaringen 
van de betrokken ouders, kinderen en medewerkers lonend 

geweest te zijn. De Twinschool is uitgegroeid tot een goed 
voorbeeld van passend onderwijs voor dove, slechthorende 
en horende leerlingen.
Op het moment van schrijven van dit artikel is een nieuwe 
Twinschoolgroep gestart in groep 4. De onderzochte 
kleutergroep is nu een groep 3. Groep 8 is nu de oudste 
Twinschoolgroep. Het evaluatieonderzoek is wederom 
gecontinueerd voor een periode van twee jaar, zodat er 
over een langere periode gegevens verzameld kunnen wor-
den.
Per jaar zal met basisschool De Schalm het opstarten 
van een nieuwe Twinschoolgroep onderzocht worden. 
Daarnaast oriënteert Viataal Talent zich op intensievere 
vormen van samenwerking met het basisonderwijs.

Informatie over de auteurs

Annet de Klerk MA is teamleider bij Viataal Talent/de Twinschool. Daarnaast is zij 

betrokken bij een aantal projecten binnen de Sector Onderwijs van Viataal. Dr. Daan 

Hermans is senior-onderzoeker bij PonTeM. Ook dr. Loes Wauters is als onderzoeker 

werkzaam bij PonTeM. Zij is tevens verbonden aan het Instituut voor Gebaren, Taal 

en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht. Prof. dr. Harry Knoors is algemeen 

directeur Expertise en Innovatie van de KEG Viataal Groep. Hij is tevens hoogleraar 

aan de Radboud Universiteit. Zijn bijzondere leeropdracht betreft de opvoeding van 

slechthorende en dove kinderen.

Correspondentie: a.dklerk@viataal.nl

Een literatuurlijst is te downloaden van website van Siméa/FENAC en te te  

verkrijgen bij de redactie: vanhorenzeggen@audcom.nl

De volledige bevindingen zijn na te lezen in de twee evaluatierapporten die te 

downloaden zijn via de website van Viataal (www.viataal.nl).

het opzetten en uitvoeren van onDerwijs in een 

twinschool vraagt veel van meDewerkers



Symposium 

Alle Taal Centraal
Donderdag 19 maart
Evoluon Eindhoven

op 19 maart organiseren sint marie en De taalbrug het sym-
posium alle taal centraal. Dit symposium is interessant voor 
iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met kinderen 
en jongeren met communicatieve problemen, zoals ernstige 
spraaktaalproblemen, ernstige gehoorproblemen en autisme. 

Wij doelen op logopedisten, maar ook medewerkers van audiologi-
sche centra en medewerkers uit de eerste- en tweedelijns gezond-
heidszorg, psychologen en orthopedagogen. Er is veel ruimte voor 
oefening en kennisverdieping in de workshops. 

Deelname aan het symposium levert een bewijs van studie-
belastingsuren. 
Toegangsprijs: 150 euro.
Inschrijven: vanaf 1 februari via onze website. 
Meer informatie: www.alletaalcentraal.nl

Siméa congres 2009
16 & 17 april

De kracht van taal
Over de relatie tussen taal en gedrag

Congrescentrum ‘De Werelt’ te Lunteren

In april is het weer tijd voor het jaarlijkse Siméacongres. Het 
programma is rond, en sluit aan bij de volgende inhoud:

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 ontwikkelings-
mogelijkheden. 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. Voor het eigen psychisch welbe-
vinden, voor de relatie met de omgeving en het functioneren 
in de maatschappij.
Welke competenties moeten onze leerlingen of cliënten heb-
ben om succesvol in de maatschappij te kunnen functione-
ren? Hoe ondersteunen wij hen in dit traject? Wat maakt ons 
onderwijs of onze zorg op dit gebied specifiek voor cliënten 
en leerlingen en voor onszelf?

Ina van Berckelaer-Onnes, Roos Vonk, Wilbert Spooren en 
Jos Louwe zijn de plenaire sprekers. 
Zij belichten ‘de kracht van taal’ vanuit verschillende invals-
hoeken. 
Er zijn parallelle lezingen en posterpresentaties. Deze poster-
presentaties dingen dit jaar mee naar de Siméa-posterprijs! 
Een deskundige jury zal de posters beoordelen. 

Op congres.simea.nl vindt u meer informatie over het  
programma en de inschrijving. 
Deadline voor aanmelding: vrijdag 13 maart

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de 
Algemene Leden Vergadering op 16 april. De stukken 
zijn vanaf half maart in te zien op www.simea.nl. 

De Congrescommissie:
Meike Bruggeman, Nienke Daum,  Annet de Klerk, 
Esther Kolen, Gerti Rijpma en Mark Vervuurt. 

Contactadres: 
 Bureau AudCom, Tel.: 030 – 276 99 02, Email: info@simea.nl

Féderation Européenne des Associations de Professeurs de Déficients Auditifs

The European Federation of Associations of Teachers of the Deaf

Europäischen Föderation von Hörgeschädigtenpädagogenverbänden

vooraankondiging feapDa-congres 2009

In oktober 2008 vond de jaarlijkse vergadering plaats van de lan-
denvertegenwoordigers in de FEAPDA.*
Eén van de belangrijkste onderwerpen op de agenda was het kie-
zen van het congresonderwerp en de keuze van het land dat het 
congres zal gaan organiseren.
Italië heeft aangeboden om dit jaar gastland te zijn. Het congres 
zal plaats vinden op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober 2009 in 
Verona (IT) en heeft als congresthema:

“Deaf persons, family’s and professionals, a working  
relationship?” (assessment, diagnoses and stategies)

Inleiders worden nu gezocht en in één van de volgende nummers 
komt meer informatie. Overweeg om naar dit congres te gaan en 
noteer de data alvast. Vragen? Neem contact op met de Siméa-
vertegenwoordigers in de FEAPDA:

Gerrie van Hamersvelt  Auris Dienstverlening Driebergen:  
gerrie.van.hamersvelt@wanadoo.nl

Connie Fortgens  Centraal Bureau Koninklijke Auris Groep 
en Dr. M. Polanoschool:  
c.fortgens@auris.nl 

*  De FEAPDA is de overkoepelende Europese organisatie van landenverenigingen van 
medewerkers in het onderwijs aan en de zorg voor dove en slechthorende kinderen en 
jongeren.



tijdschriften
journal of speech, language, and Hearing 
Research, 51, 1569-1579, december 2008
In ‘Reading achievement growth in children with 
language impairments’ doen Catts, Sittner Bridges, 
Little en Tomblin verslag van onderzoek naar de ont-
wikkeling van leesvaardigheid bij 225 kinderen met 
een taalstoornis en 379 kinderen met een normale 

taalontwikkeling. Taalproblemen waren vastgesteld op kleuterleef-
tijd, leesvaardigheid werd gemeten in de 2e, 4e, 8ste en 10e grade. 
Kinderen met taalstoornissen vertonen al in de 2nd grade verschil-
len met hun goed ontwikkelende leeftijdsgenootjes als het gaat om 
woordherkenning en leesbegrip. De vorm van de groeicurves over de 
jaren heen was echter niet afwijkend.

journal of autism and developmental 
disorders, 38, 1931-1943
In ‘Language profiles in ASD, SLI, and ADHD’ gaan 
Hilde Geurts (UvA) en Mariëtte Embrechts (UMC 
Radboud) in op mogelijke verschillen in taalpro-
fielen van kinderen met ASS, ESM of ADHD. Een 
eerste studie liet veel overeenkomsten zien tussen de 
taalprofielen van kinderen met ASS en ADHD: meer problemen met 
pragmatiek dan met morfosyntactische aspecten. Een tweede studie 
toont aan dat de taalprofielen van kleuters met ASS tegengesteld zijn 
aan die met ESM. Kleuters met ESM vertonen juist relatief meer 
problemen met de morfosytaxis en minder problemen met pragma-
tiek. Tot slot toont onderzoek van Geurts en Embrechts aan dat toe-

name van impulsiviteit (kenmerk van ADHD) samenhangt met een 
toename van taalproblemen, terwijl er met aandachtsproblemen geen 
verband gevonden wordt. Regelmatig onderzoek naar de communi-
catieve vaardigheden van kinderen is gewenst en daarbij moeten ook 
ADHD kenmerken betrokken worden.

deafness & education international,  
10, 3, 120-142
Sue Archbold en collega’s doen verslag van een onder-
zoek onder ouders van 101 geïmplanteerde dove 
kinderen in Groot-Brittannië. Deze ouders vulden de 
vragenlijst ‘Children with cochlear implants: parental 
perspectives’ in. De kinderen waren gemiddeld op een 
leeftijd van 4.7 jaar geïmplanteerd (range 1.3-12.4). Ouders blijken 
in grote lijnen tevreden met de resultaten van de implantatie. Hun 
kinderen hadden meer zelfvertrouwen, waren zelfredzamer, waren 
veel vaardiger in gesproken taal en communicatie in het gezin was 
sterk verbeterd. Toch hadden ouders ook zorgen: de vooruitgang na 
implantatie vergt vaak veel tijd, terwijl bij sommigen onzekerheid 
over de toekomst van hun kind blijft. Ook vonden sommige ouders 
dat de resultaten van de implantatie niet aan hun verwachtingen had-
den beantwoord. De kinderen worden beschouwd als afhankelijk van 
hun implantaat. Dit betekent dat er zorg gedragen moet worden voor 
adequaat onderhoud van het implantaat op de lange termijn.

In de wereld van het jonge kind van november 2008 schrijft Visser 
dat er een wereld te winnen is door te profiteren van meer taligheid bij 
de taalontwikkeling. Het vooropstellen van het Nederlands boven de 
thuistaal bedreigt het contact tussen ouders en kind en het gevoel van 
veiligheid. De aanwezigheid van verschillende talen in de klas is voor alle 
leerlingen een verrijking, een stimulans voor hun eigen taalbewustzijn.

Van Hartingsveld, licht de KOEK toe, een instrument 
waarmee beoordeeld kan worden of een kleuter toe is aan 
schrijven. Het bevat theoretische achtergrondinformatie 
over ergotherapie en de fijne motoriek, een instrument 
om de papier- en pentaken en andere fijnmotorische 
kleutertaken te observeren en een adviesdeel als ter 

 problemen zijn gesignaleerd. Het tekenboekje, knipvel, scorelijst en 
 rapportageformulier zijn gratis te downloaden via www.ergoboek.nl.
In de wereld van het jonge kind van december 2008 schrijft 
Hännikäinen over saamhorigheid en kindercultuur. Saamhorigheid 
heeft nauw verband met emoties en sociale contacten, het delen 
van een wij-gevoel en een geschiedenis van gemeenschappelijke 

ervaringen. Saamhorigheid ontwikkelt zich in de kin-
dercultuur waarin de kinderen de hoofdrol spelen en 
de nadruk ligt op de eigen rituelen, routines en hun 
manieren van ‘kind-zijn’. De kindercultuur bestaat naast 
en overlapt de schoolcultuur waarin juist de leerkracht 
een bijzondere rol speelt.

in Pedagogiek, nr. 3, 2008 schrijven Radstake en 
Leeman over het begeleiden van gesprekken in etnisch 
gemengde klassen over problemen met etnisch gemengd 
samenleven. Leraren hebben hiervoor - naast de basis-
vaardigheid, zorgen voor een ordelijke leeromgeving 
- een vertrouwensrelatie met de leerling, kennis over 
beleving van morele dilemma’s en vraagstukken van gemengd samen-
leven, interculturele sensitiviteit en rekening houden met dominantie-
verhoudingen in de klas nodig. Praktijkgeïnformeerde kennis en 
deelname van leraren van verschillende afkomst leiden tot meer  
professionalisering.
ouderschap & ouderbegeleiding oktober 2008 heeft als thema 
groot ouderschap.
Remmerswaal geeft aan dat een gegeneraliseerd beeld van het groot-
ouderschap bij families met een migratie verleden onjuist is.
Van Dijk schrijft over grootouders die hun kinderen steunen. 
Grootouders kunnen een belangrijk aandeel hebben in de buffer-
processen bij het grootbrengen van kinderen met een handicap en 
in gezinnen waar een ouder ernstig ziek (of gehandicapt CC) is. De 

relatie tussen grootouders en kinderen kan echter ook 
negatief of zelfs uitgesproken explosief zijn. In de ouder-
begeleiding is meer achtergrondkennis van het grootou-
derschap nodig om ingewikkelde dilemma’s en loyalitei-
ten tussen (klein)kinderen en (groot)ouders te hanteren.
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Zico tV

Tijdens een bijeenkomst bij PonteM is enkele maanden geleden 
besloten om een omroepvereniging op te richten. Deze omroep 
voor doven, slechthorenden en andere mensen met een commu-
nicatieve beperking heet ZiCo TV en gaat programma’s maken 
voor een breed publiek en in het bijzonder voor haar leden. ZiCo 
staat voor: Zichtbare Communicatie. Mocht ZiCo Tv op 1 april 
50.000 leden hebben dan kan er een aanvraag worden ingediend 
voor een vergunning binnen het publieke omroepbestel. Ofschoon 
de tijd dringt en er vele aspirant omroepen strijden om leden, wil-
len de initiatiefnemers toch proberen de 50.000 te halen. Daarvoor 
zal binnenkort met een persconferentie een publiciteitscampagne 
worden gestart.
Inmiddels is de website www.zicotv.nl gelanceerd en daar kunt u 
meer lezen over de doelstellingen en de programma’s. Uiteraard 
kunt u zich daar ook 
voor N 5,75 aanmelden 
als lid.

onderwijscontinuüm

Over het doel van passend onderwijs 
is iedereen het eens. De meningen 
over de wijze waarop passend onder-
wijs concreet moet worden ingevuld 
lopen uiteen. Een veelgebruikte term 
is ‘maatwerk’. In de optiek van de CED-Groep 
(Educatieve Dienstverlening) is een maatwerkaanpak 
per leerling niet de oplossing. Het aanbieden van 
zorgvuldig samengestelde arrangementen wel, ofwel 
het werken volgens ‘het Onderwijscontinuüm CED-
Groep’.

Het ‘onderwijscontinuüm’ staat voor een gestructu-
reerde aanpak, waarbij er sprake is van ‘à la carte’ 
onderwijs en ondersteuning. Kenmerkend voor à la 
carte is dat de keuzemogelijkheden vooraf vastgesteld 
zijn. Er zijn namelijk verschillende ‘arrangementen’ 
samengesteld, waaruit men kan kiezen. Deze vorm van 
maatwerk is precies de werkwijze die de CED-Groep 
voorstaat.
In oktober ’08 verscheen er een publicatie over het 
Onderwijscontinuüm: Onderwijscontinuüm, een 
denk- en werkwijze voor passend onderwijs.  
Auteurs: A.J.C. Struiksma en L.M Rurup.
Deze uitgave kunt u gratis bestellen bij de CED groep:
www.cedgroep.nl/primair-onderwijs/zorg/ 
onderwijscontinuum.aspx.

Zorg en Zeggenschap

Onlangs verscheen een nieuw boek van Jet Isarin: 
Zorg en Zeggenschap; Van ouder tot activist.
Het is het verhaal van de mondige ouders van 

Hannah, een gehandicapte burger die niet voor zichzelf op kan 
komen. Net als veel andere ouders van meervoudig gehandi-
capte kinderen vechten Syl van Duyn en Beer Boneschansker 
op de zorgmarkt voor een goed leven: voor hun dochter en 
zichzelf. Zorgvernieuwing, vraagsturing en cliëntgerichtheid 
staan hoog in het vaandel van zorginstellingen en professionals. 
In de praktijk komt daar weinig van terecht en zijn ouders van 
gehandicapte kinderen nog steeds veroordeeld tot een leven van 
strijd. Die strijd is geen keuze maar een gevolg van de macht 
die zorgaanbieders hebben en de manier waarop zorg wordt 
georganiseerd. Jet Isarin beschrijft hoe ouders ondanks schade en 
schande toch door blijven knokken voor hun kind.
Uitgeverij Boneschansker onder auspiciën van Stichting Arttimes
ISBN 978-90-9023617-9

Eind 2008 heeft het 
HoorPlatform de 
brochure ‘Gehoor in 
Onderzoek 2008’ uit-
gebracht. Deze brochu-
re bevat een overzicht 

van actueel gehooronderzoek: ze 
beschrijft 109 onderzoeken. Het 
gaat hierbij om onderzoeken op 
het gebied van preventie, diag-
nostiek en kwaliteit van leven. 
Gehoor in Onderzoek 2008 is het 
vervolg op soortgelijke brochures 
uit 2006 en 2007.
De brochure kwam mede tot stand 
dankzij de inzet van vele onder-
zoekers. Deze stelden wijzigingen 
op bestaande onderzoeken en 
nieuwe informatie ter beschik-
king. Op basis daarvan is ook de 
database van het HoorPlatform 
geactualiseerd. U kunt de volledige 
brochure downloaden op de web-
site van het HoorPlatform. Daar 
vindt u ook een online database 
met onderzoeken. De brochure is 
tevens verkrijgbaar bij de FENAC.

gehoor in onderzoek 2008

5 maaRt 2009 collectief 

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

5 maaRt 2009 samen leRen met 

autisme!
Een congres over inclusief onderwijs voor 
leerlingen met autisme in het regulier en 
speciaal (basis) onderwijs.
Plaats: Beatrixtheater Jaarbeurs, Utrecht.
Informatie: www.landelijknetwerkautisme.nl

19 maaRt 2008 alle taal 

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

24 maaRt 2009 autisme weRkt!
Een congres over werken met autisme in 
het voortgezet (speciaal) onderwijs en het 
beroepsonderwijs.
Plaats: Beatrixtheater Jaarbeurs, Utrecht.
Informatie: www.landelijknetwerkautisme.nl

27 maaRt 2009 leoZ
1e Congres van het landelijk expertise-
centrum voor onderwijs en zorg
Plaats: Congrescentrum Reehorst, Ede
Informatie: www.leoz.nl

16 en 17 aPRil 2009 

siméacongRes 2009
Thema: De kracht van taal
Plaats: De Werelt te Lunteren
Informatie: www.simea.nl

agenda

gesignaleerd



Weeklacht
Wat was het, drie uur, half vier? Diep in de 
nacht in elk geval. Ik moest mijn bed uit. 
Geen dagelijkse of nachtelijke gewoonte. 
Behoorlijk irritant bovendien. De avond 
ervóór dronk ik twee glaasjes witte wijn. Bij 
uitzondering, want op andere (overigens 
door mezelf gelimiteerde) alcoholdagen 
nuttig ik bij voorkeur róde wijn; bier bij wat 
andersoortige aangelegenheden.

Daar stond ik dus, midden in de nacht. 
Met een voor dat tijdstip ongebruikelijke 
aandrang. Wellicht dat blote voeten op 
een koude vloer de helderheid van geest 
helpen bevorderen. Een vraag dwarrelde 
omhoog. Wát veroorzaakt nu dit ongewilde 
en onaangename bedverlaten? Witte 
wijn!? Wat doet wít wél wat róód níet 
doet? Welke stof in witte wijn ontregelt 
net nú mijn interne afwateringssysteem? 
Heel Nederland snorde, snurkte of zag 
fantasieën in dromen bewaarheid en 
ik smachtte naar kennis. Staande, met 
opgetrokken tenen en weldra een lege 
blaas.

Zeven uurtjes later –ochtendpauze- maakte 
ik mijn badkamertrip ‘wereldkundig’. Wijze 
collega’s droegen suggesties aan als 
veroorzaker van het ongemak. Tannine, 
looizuur dus, misschien? Welke stof werkt 
nou de-uretisch, of toch di-uretisch? Van 
Dalen bood uitkomst voor het taalkundige 
deel. Di- dus. Asperges heeft dat ook! 
Witte kool? Zuurkool? Allemaal ‘wit’. Ja 
ja. We vonden het niet. Nieuwsgierigheid 
bleef.

Dáár ligt onze opdracht aan onze 
scholieren (realiseerde ik me wéér wat 
later; ik had wat meer afstand genomen). 
In het immer moeizame spel tussen 
opvoeder en zich vormende jeugd. Nieuws- 
en kennishonger aanwakkeren! Het volkje 
dat we denken te moeten volproppen 
met voorgebakken kennis. Overboord 
ermee. Zodra het grut blèrt, pap binnen 
slurpt, wankele stapjes zet, tegensputtert, 
zeurt of wat dan ook, we laten hen 
voortaan aan hun lot over. We stáken 
dat eenrichtingverkeer. Gewoon geen 
antwoord meer op een niet eens gestelde 
vraag! De enige inzet die we plegen is 
leren (af)vragen, drang ontwikkelen om 
zelf antwoorden te vinden. Laat hen maar 
komen.

Als het moet bij nacht en ontij.

(O ja, waarschijnlijk waren het sulfaten.)

willem geuRts

coluMn
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In dit boek uitgegeven bij 
Garant Uitgevers zijn de 
onderzoekswerkstukken van 
tien genomineerde studenten 
bij Fontys OSO samen-
gevat. Deze studenten stre-
den om de Onderzoeksprijs 
Fontys OSO 2008. In haar 
voorwoord zegt staatsse-
cretaris Dijksma: ‘Die tien 
beste scripties in dit boek 
leveren leerzaam materiaal 
voor iedereen die werkt met 

zorgleerlingen. Maar ons onderwijs wordt misschien 
wel tien keer beter door al die docenten die graag in 
hun deskundigheid willen investeren!’

De inhoud van het boek is daarmee ook bedoeld als 
een inspiratiebron voor leerkrachten die nu werkzaam 
zijn in het onderwijs.
A. van den Berg, e.a., Tien keer beter! Leraren  
verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoek 
(Reeks Praktijk in Onderzoek, deel 2)
Uitgever: Garant Uitgevers nv
ISBN: 9789044124170

Hoorwijzer.nl

De Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden (NVVS) heeft 
de website Hoorwijzer.nl gelan-
ceerd. Hoorwijzer.nl biedt onaf-
hankelijke informatie over hoor-
tests, specialisten, hulpmiddelen 
en vergoedingen. Bezoekers kun-
nen op Hoorwijzer.nl ervaringen 
van anderen raadplegen en zelf 
ervaringen toevoegen. Voor het 
eerst geven slechthorenden hun 
mening over audiciens, hoor-
toestellen en zorgverzekeringen.

Op Hoorwijzer.nl worden ook 
stellingen weergegeven waarop 
bezoekers kunnen reageren. 
Aanvankelijk is de site voor-
namelijk gepromoot binnen de 
hoorbranche en de achterban 
van de NVVS. De NVVS roept 
slechthorenden op hun ervarin-
gen via Hoorwijzer.nl te delen.

Bureau DDS is per 1 januari 2009 verder 
gegaan onder een nieuwe naam: GGMD voor 
Doven en Slechthorenden. Aanleiding voor 
de naamsverandering is de samenvoeging van 
het dienstenpakket maatschappelijke dienst-
verlening met geestelijke gezondheidszorg 
voor doven en slechthorenden.

Op 16 december ondertekenden de betrok-
ken bestuurders een overeenkomst waar-
mee de integratie van de verschillende 
diensten een feit werd. Ook Riagg Zuid 
maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. 
Door Rivierduinen werd een overeenkomst 
ondertekend voor een intensieve samen-
werking tussen de GGMD voor Doven en 
Slechthorenden en VIA, Landelijk Centrum 
GGZ en gehoorstoornissen.

De GGMD voor Doven en Slechthorenden 
blijft dezelfde diensten aanbieden als voorheen 
bDDS: maatschappelijk werk, ondersteuning 
bij opleidingsadviezen, loopbaan- en woon-
begeleiding en training op het gebied van 
opvoeding en communicatie. Nieuw is dat 
cliënten nu ook kunnen aankloppen voor 
geestelijke gezondheidszorg.

De GGMD voor Doven en Slechthorenden 
blijft komend jaar in gesprek met de drie 
andere GGZ-teams voor doven en slecht-
horenden in Nederland (in Ede, Groningen 
en Amsterdam). Doel is om de dienstverle-
ning van deze teams op termijn ook onder 
de GGMD-vlag te kunnen aanbieden of 
ten minste tot een goede samenwerking te 
komen.

tien keer beter! leraren verbeteren hun 
onderwijspraktijk door onderzoek

Bureau dds gaat verder als ggmd



Het Kenniscentrum TaalSpraak gaat van start!
Heugelijk nieuws aan het begin van 2009. 
Al een aantal malen heeft het bestuur van de 
FENAC melding gemaakt van de ontwikke-
lingen rondom de oprichting van een (digitaal) 
kenniscentrum Taal en Spraak. De FENAC, 
Siméa, de organisaties aangesloten bij SIAC en 
de NVLF zijn betrokken bij dit centrum. 
In 2008 heeft een stuurgroep gekozen voor 
een zo ‘virtueel’ mogelijk centrum. Dit bete-
kent dat de kern van het centrum zal bestaan 
uit een interactieve site. Jullie uit het veld 
zullen het centrum gaan vullen. Dat gebeurt 
natuurlijk niet vanzelf. Daarom komt er een 
‘kennismakelaar’. Deze makelaar heeft als 
opdracht om de kennis, die in Nederland 
beschikbaar gesteld wordt, te presenteren op 
de website. Zodanig dat zoveel mogelijk men-
sen er gebruik van kunnen maken. Bovendien 
worden organisaties en specialisten in staat 
gesteld om informatie te verstrekken en waar 
nodig ook antwoorden te geven op vragen 
die gesteld worden. Iedereen in Nederland: 
ouders, instellingen, scholen, specialisten, aan-
bieders, verzekeraars moeten in principe via 
de site kunnen komen tot antwoorden op vra-
gen die er zijn en contact vinden met moge-
lijke relaties. Het wordt een marktplein voor 
kennis rondom Taal en Spraak.
De stuurgroep is nu bezig met het werven 
van de kennismakelaar. De laatste hand wordt 
gelegd aan de structuur van de website. Naar 
verwachting wordt één en ander voor de zomer 
gelanceerd. Een mooi voorbeeld van sector-
brede samenwerking. We vragen de ouderorga-
nisaties om de komende jaren kritisch het werk 
van het centrum te volgen. Zij zijn het immers 
die de oorspronkelijke behoefte voor een der-
gelijk centrum hebben geformuleerd. Mocht u 
niet kunnen wachten tot de officiële lancering 
van de nieuwe site en toch iets willen zien van 
het centrum. Voorlopig blijft de oorspronkelijke 
projectsite nog even in de lucht: http://www.
kenniscentrum-taalspraak.nl

Albert van Esterik, lid stuurgroep 
Kenniscentrum TaalSpraak
bestuurslid FENAC

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, John van 
Daal, Willem Geurts, Harry Knoors, Peter van Veen, 
Bernadette Vermeij 
 

•  Redactie-adres en Administratie  
Van Horen Zeggen 
Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht, 
Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92 
E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl 
(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven)

•  Fotografie Harry Op den Kamp
•  Vormgeving/Drukwerk UnitedGraphics 
Zoetermeer

•  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 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
word lid!

Deze oproep hoorde je de afgelopen maan-
den veel op radio en tv. Kijkers/luisteraars 
werden in ruil voor groei of behoud van 
kijk- en/of luistertijd van de betreffende 
omroepvereniging opgeroepen lid te worden. 
En met succes, want de ledenaantallen zijn 
behoorlijk gestegen.

En dat wil de vereniging Siméa ook. Waar 
staan we ook alweer voor? Voor goed 
onderwijs en goede zorg voor kinderen en 
volwassenen met een auditieve en/of com-
municatieve beperking. We staan voor profes-
sionalisering van alle werkers die actief zijn in 
onze sector. En daar gaan we voor op allerlei 
manieren.
Als bestuur van de vereniging Siméa zijn we 
bijzonder ambitieus met onze plannen. We 
willen veel met onze leden ondernemen en 
we willen veel voor de leden organiseren. 
En we gaan uit van de vragen, de wensen en 
verwachtingen die leven bij onze leden.

Kortom: we willen een bruisende vereniging 
zijn. Gericht op onze leden, de werkers voor 
kinderen en volwassenen met een auditieve 
en/of communicatieve beperking.
Iedereen die staat voor goede zorg en goed 
onderwijs roep ik dan ook op om lid te wor-
den van onze vereniging. Een vereniging, 
die vorm je samen. Als je mee doet aan een 
van de activiteiten van Siméa is het een van-
zelfsprekendheid om lid te zijn van die ver-
eniging. Omdat je ook staat voor een goede 
kwaliteit van onderwijs en zorg. Dat is een 
ambitie die we delen met elkaar. Een ambitie 
waar we samen voor willen gaan!

Word nu lid! Kijk op: www.simea.nl

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

Reacties op deze column worden bijzonder op prijs 
gesteld!

Van de voorzitter

organisatienieuws
colofon
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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



De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra  

geeft brochures uit. De brochures behandelen alle 

 aspecten van zorg binnen het audiologisch centrum.  

Voor een volledig overzicht kunt u de FENAC site  

bezoeken: www.fenac.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicatie Prijs

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

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

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

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




