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INHOUD

Op Viataal Compas doen dit jaar voor het eerst 
leerlingen mee met de digitale variant van de 
Beroepsgerichte leerweg examens. Compas heeft 
daarvoor een lokaal ingericht en de benodigde 
digitale infrastructuur geïnstalleerd. Docenten zijn 
inmiddels opgeleid om de examens digitaal na te 
kijken.

Hebben ze inzicht in hun eigen emoties? 
In een onderzoek vergelijken de auteurs van het 
openingsartikel 26 dove en 26 horende kinderen 
(rond 11 jaar oud) op een belangrijk aspect van 
emotionele competentie: inzicht in de eigen 
emoties en manieren om met die eigen emoties 
om te gaan.

Prof. Dr. Hanna Swaab verzorgde de plenaire 
lezing op het symposium Alle Taal Centraal. 
Van Horen Zeggen sprak met haar én met 
symposiumdeelnemers over de bijdrage van 
de neuropsychologie aan de diagnostiek en 
behandeling bij taalontwikkelingsstoornissen.

4 NIEUWS

Talentvolle praktijkschool leerlingen van het 
Auris College Rotterdam werken aan de 
ontwikkeling van hun talent in de talentklas. 
Louise Hessel, beeldend kunstenaar, is een van 
de docenten en vertelt over de opmerkelijke 
resultaten van haar werk met deze jongeren.
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Onderzoek naar hersenfuncties en erfelijkheidsfactoren lijken steeds 
meer argumenten te leveren voor de veronderstelling dat ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden (ESM) complexe problemen zijn. Hoewel dit 
onderzoek nog geen directe gevolgen heeft voor de behandeling, doet 
het de interesse in bijvoorbeeld de neuropsychologie ten aanzien van 
spraak- en taalstoornissen stijgen. Prof. Hanna Swaab, in dit nummer 
geïnterviewd, sprak over het belang van neuropsychologie op het zeer 
goed bezochte symposium ‘Alle Taal Centraal’. Het inzicht dat zij gaf 
in de mogelijke samenhang van ESM met problemen als ADHD, ADD, 
autisme, dyslexie gaf de deelnemers veel gespreksstof in de pauzes.

Het artikel van Carolien Rieffe e.a. geeft ons inzicht in een onderwerp 
dat te weinig onder de aandacht komt: wat weten dove kinderen over 
hun eigen emoties. We hopen dat het onderzoek, dat de auteurs 
beschrijven, gaat leiden tot conclusies die voor het handelen in de 
praktijk van belang zullen zijn.

Over dat handelen in de praktijk gaat het tweede artikel. Waar tot nu 
toe de inspectie voor het onderwijs zich geen raad weet met ambulante 
begeleiding (AB) – ondanks de behoorlijke omvang van ambulante 
begeleiding in ons veld, waagt nog geen inspecteur zich een inhoudelijk 
oordeel over de AB te vormen – neemt de AB het initiatief om de eigen 
kwaliteit te gaan meten. Het nieuw ontwikkelde ABAB (Aantoonbaar 
Betere Ambulante Begeleiding) maakt straks ook de vergelijking tussen 
diensten ambulante begeleiding mogelijk. We zijn benieuwd naar de 
eerste resultaten!

Verder treft u in dit nummer vernieuwingen aan voor jongeren in het 
onderwijs: digitaal examineren bij Viataal Compas en de Talentklas 
van het Auris College Rotterdam.

Veel leesplezier!

Marjan Bruins 
Hoofdredacteur

TEN GELEIDE

Foto omslag: Harry Op den Kamp
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Onlangs is verscheen een rapport van het 
Kohnstamm Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam. Van Schooten en Sleegers 
hebben op verzoek van Delta-onderwijs, het 
schoolbestuur van de katholieke en openbare 
scholen in Oosterhout, onderzoek gedaan 
dat gericht was op het evalueren van de 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 
Oosterhout en de peuterspeelzalen in Den 
Bosch. In de gemeente Oosterhout zijn 
namelijk per 1 oktober 2005 de peuterspeel-
zalen gestopt en is vanaf 2005-2006 VVE 
gestart op de basisscholen vallend onder 
genoemd bestuur.

Het uiteindelijke doel van het VVE-project 
is het stimuleren van de taal- en de reken-
vaardigheid en van de sociale vaardigheden 
c.q. gesteldheid van de peuters die de VVE 
bezoeken. De effectiviteit van deze aanpak is 
in dit onderzoek vergeleken met de effecti-
viteit van de ‘oude’ aanpak in de peuterspeel-
zalen, zoals die plaatsvindt in Den Bosch. De 
gebruikte steekproef bevat 135 peuters van 

16 VVE-instellingen uit Oosterhout en 145 
peuters uit 11 peuterspeelzalen in Den Bosch.
De onderzoekers hebben antwoord proberen 
te vinden op een aantal onderzoeksvragen. 
De vragen hebben onder andere betrek-
king op de mogelijke effecten op taal- en 
telvaardigheid en op het sociaal-emotioneel 
functioneren op de veranderde inrichting 
van de peuterspeelzalen in Oosterhout tot 
VVE-instellingen.

Er worden geen significante verschillen tussen 
peuters uit instellingen van beide gemeen-
ten gevonden in de groei in woordkennis, 
klankonderscheidingsvaardigheid, klankarti-
culatievaardigheid of telvaardigheid. Ook de 
sociaal-emotionele ontwikkeling verschilt 
niet significant over beide gemeenten. Van 
de koppeling van peuterspeelzalen aan een 
basisschool wordt dus geen significant effect 
gevonden. Wel is er een meetbaar effect op 
de ontwikkeling van de woordenschat dat 
doet vermoeden dat peuters die thuis geen 
Nederlands spreken voor wat betreft woor-

denschat in Oosterhout (VVE programma) 
iets beter af zijn en dat peuters die thuis wel 
Nederlands spreken in Den Bosch (peuter-
speelzaal) iets sneller vooruitgaan.

Het rapport is te downloaden op 
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl
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In 2001 geeft de Raad van Europa het 
Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assesment uit. Dit document 
geeft een beschrijving van onderwijs in 
vreemde talen in de context van de groeien-
de samenwerkingsverbanden van de landen 
in Europa. Er worden doelstellingen gegeven 
voor de ontwikkeling en het gebruik van dit 
document ten aanzien van taal en cultuur.

Maar wat is het ERK?
Het ERK geeft een beschrijving van vijf ver-
schillende taaldomeinen op zes niveaus, op 
zo’n manier beschreven dat de beschrijving 
op elke (gesproken)taal toegepast kan worden. 

Bijvoorbeeld: wanneer iemand Italiaans leert 
in Duitsland (of Engeland), en volgens de 
beschrijving van het ERK vaardigheidsniveau 
B2 heeft, dan weet een organisatie in Italië 
welk niveau Italiaans er verwacht kan worden 
wanneer ze deze persoon als medewerker zou-
den willen aannemen. 
De beschrijvingen zijn dus geldig voor geheel 
Europa. De Nederlandse Taalunie heeft dit 
document vertaald en uitgegeven (2000-2008) 
onder de naam: Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: 
Leren, Onderwijzen, Beoordelen. (ERK)
Organisaties als SLO en CITO nemen het 
als uitgangspunt voor hun taalproducten, 
tevens wordt het sinds 2008 gehanteerd als 

basisdocument 
voor inburge-
ringscursussen in 
Nederland. 
Aan de beschrijving 

van de Nederlandse Gebarentaal in het kader 
van het ERK wordt vanuit het Centrum voor 
Expertise/Opleidingscentrum gewerkt door 
Arie Terpstra. In het project wordt onder 
andere samengewerkt met het Nederlands 
Gebarencentrum, het Lectoraat Dovenstudies 
van de Hogeschool Utrecht.
De beschrijving zal een middel worden om 
vaardigheden van medewerkers vast te stellen 
binnen het onderwijs en de zorg aan doven. 
Er kan voor verschillende functies worden 
vastgelegd welk niveau NGT gewenst of ver-
eist is en gewerkt worden aan het bereiken 
van deze niveaus.

Arie TerpsTrA

Het Europees Referentiekader nu ook 
voor de Nederlandse Gebarentaal

Onderzoek naar de effectiviteit van 
VVE en peuterspeelzalen

NIEUWS



Sinds een paar jaar bestaat in het regu-
liere onderwijs de mogelijkheid om 
examens  digitaal af te nemen voor de 
Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL). Voor 
leerlingen binnen cluster 2, met name de 
dove en slechthorende leerlingen, hield dit 
in dat ze niet als vanzelfsprekend mee kon-
den doen. De digitale toetsen zijn voorzien 
van filmpjes met gesproken teksten of ani-
maties met achtergrondgeluiden die voor 

deze leerlingen onbruikbaar waren. Sinds 
vorig jaar is een landelijke werkgroep in 
samenwerking met de Multimedia-afdeling 
van de Koninklijke Effatha Guyot Groep 
ingeschakeld om deze examens toegankelijk 
te maken voor deze doelgroep. Resultaat is 
dat het middel ook beschikbaar is voor deze 
doelgroep. Concreet betekent het dat geluid 
optioneel ingeschakeld kan worden en dat 
teksten zijn ondertiteld.

Op Viataal Compas doen daarom dit jaar voor 
het eerst leerlingen mee met de digitale vari-
ant van de BBL-examens. Compas heeft daar-
voor een lokaal ingericht en de benodigde 
digitale infrastructuur geïnstalleerd. Docenten 
zijn inmiddels opgeleid om de examens digi-
taal na te kijken. Zij hebben in een oefenmid-
dag kunnen kennismaken met de werkwijze. 
Ook de leerlingen krijgen, ter voorbereiding 
op het examen, training in het omgaan met 
de software. In een oefentraject maken de 
leerlingen enkele examens om vertrouwd te 
raken met de nieuwe werkwijze.

In de toekomst zal het waarschijnlijk zo zijn 
dat er in meer leerwegen examens digi-
taal worden afgenomen. Ook wordt in het 

reguliere onderwijs geëxperimenteerd met 
flexibele afname. Voor cluster 2 leerlingen is 
dit een goede ontwikkeling. Onderwijs kan 
meer op maat worden aangeboden. Digitale 
examens worden verder door leerlingen 
in het reguliere onderwijs als zeer prettig 
ervaren. Maar ook de leerlingen uit cluster 
2 vinden het prettig om met behulp van de 
computer aan de slag te gaan. Compas stimu-
leert daarom het gebruik van smartboards in 
de klas en het gebruik van software die kan 
bijdragen aan de ontwikkeling. 

erik schrAven

Digitaal examineren op Viataal Compas
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19 maart - ZiCoTV is op het moment van 
schrijven nog druk bezig met het werven 
van leden. Over krap twee weken moet 
de omroep 50.000 leden tellen om kans te 
maken op toelating tot het publieke bestel. 

Programmering via kabel of internet
Het idee om een omroep te starten ont-
stond relatief laat, namelijk eind vorig jaar. 
ZiCoTV heeft dan ook alle zeilen moeten 
bijzetten om de omroep draaiende te krij-
gen. Desalniettemin is de kans reëel dat de 
50.000 leden niet gehaald zullen worden. 
Er is al nagedacht over alternatieve uitzend-
mogelijkheden om de doelgroep van dienst 
te kunnen zijn. Onder begeleiding van de 
Multimediaraad zijn er plannen om de pro-

gramma’s en diensten via internet-tv of via 
de kabel uit te zenden. De plannen zijn op 
het moment van schrijven echter nog niet 
uitgewerkt.

Ledenwerving en vooruitzichten
Op dit moment raakt de teller de 6.000 
leden aan. Het ZiCoTV-promotieteam 
werft al enkele weken bij activiteiten voor 
dove en slechthorende mensen. Onlangs 
werd het volleybaltoernooi van Liever 
Sportiever en aansluitend daarop het 
Skyway-evenement Sencity in Arnhem 
 aangedaan. De ervaring van het promotie-
team is dat er afwachtend en terughoudend 
gereageerd wordt op het initiatief en dan is 
tijd de grote vijand. 

Ondersteunende diensten
Eén ding is zeker: ZiCoTV houdt niet op te 
bestaan. Er is gebleken dat er vraag naar is. 
Zesduizend leden zijn veel als je bedenkt dat 
ZiCoTV nog maar kort bestaat. Mensen met 
een auditieve/communicatieve beperking 
kunnen in de nabije toekomst, hoe dan ook, 
gebruik maken van de ondersteunende dien-
sten van ZiCoTV, zoals gebarenondersteu-
ning, ondertiteling, interactieve ondertiteling, 
individuele geluidsaanpassing en Synface.  
Van Horen Zeggen houdt u op de hoogte. 
Meer informatie is te vinden op www.zicotv.nl. 

ZiCoTV gaat door
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Talentklas Auris College Rotterdam
  uniek in Nederland

Voor lokaal 21 staan zes leerlingen ongeduldig te 
wachten op Louise Hessel, een van de docen-
ten beeldende vorming van het Auris College 

Rotterdam. De leerlingen kunnen haast niet wachten 
tot de les begint. Zodra de deur open gaat, zoeken de 
 leerlingen hun mappen op en gaan aan de slag. Ze werken 
allemaal aan hun eigen project. 

Twee leerlingen werken vanuit de inspiratiebron stripte-
kenen. Pas zijn ze op bezoek geweest bij een professioneel 
kunstenaar in de wijk. Louise: “Ik wil de leerlingen ook 
buiten de beschermde omgeving van de school in contact 
brengen met de maatschappij, het echte leven.” Ze gaat 
daarom met leerlingen op bezoek bij kunstenaars in de 
wijk of neemt ze mee naar galeries.

Inmiddels heeft een van de leerlingen zijn werk, een 
groot doek, op een schildersezel gezet. Een ander schilderij 
met daarop een adelaar in een zwarte jas laat hij vol trots 
zien. Louise bekijkt inmiddels met een andere leerling een 

REPORTAGE

Talentvolle praktijkschool-leerlingen werken aan de 
ontwikkeling van hun talent in de talentklas. Louise Hessel, 
beeldend kunstenaar, is een van de docenten.



klein schilderij. Het lijkt een zelfportret. Louise stelt aan 
de leerling vragen over de lege ruimte op het schilderij. 
Opvallend is dat Louise nauwelijks instructies geeft over 
wat de leerling moet gaan tekenen. Een half uurtje later 
heeft de leerling de achtergrond met prachtige kleuren en 
vormen ingetekend. 

“Ik sluit zoveel mogelijk aan bij de passie van de leerling. 
Als ik ga zeggen wat ze moeten doen, dan gaan ze creatief 
te veel op de docent hangen, dat wil ik niet. Ze moeten 
hun eigen creativiteit ontwikkelen.” 

Het is doodstil in de klas. Iedereen is bezig met zijn 
eigen werk. Louise vertelt over een leerling die werkt aan 
een lamp. Twee van zijn lampen staan in een Rotterdamse 
galerie geëxposeerd en dingen mee naar een prijs. 
Afgelopen weekend was de feestelijke opening. Hij zit 
geconcentreerd aan tafel te schilderen. “Veel collega’s weten 
niet wat ze zien als ze leerlingen hier zo rustig zien zit-
ten werken. Hier krijgen ze de kans om iets te doen waar 
ze goed in zijn en wat ze bovendien erg leuk vinden. 
Leerlingen zijn erg gemotiveerd in deze lessen.”

Louise vindt het belangrijk dat de leerlingen leren verant-
woording te nemen voor hun eigen werk. “Bij het lesgeven ga 
ik uit van de individuele leerling en de passie van de leerling. 

Ik stimuleer ze en regel de randvoorwaarden. Ik daag 
ze uit om hun creativiteit verder te ontwikkelen en soms 
moet ik daarbij ook zelf mijn grenzen verleggen. Zo volg 
ik nu een cursus om de techniek van glas-in-lood te leren. 
Als ik die techniek zelf onder de knie heb dan kan ik die 
weer overdragen aan de leerling die dat nodig heeft. Zo 
kan hij zich dan weer verder ontwikkelen.” 

Enige op dit niveau
“Een talentklas in het speciaal onderwijs is uniek. Onze 

vakgroep is misschien wel de enige in Nederland die op dit 
niveau werkt. We hebben regelmatig contact met andere 
scholen die zich met kunst en cultuur educatie bezig hou-
den. Dan merk je echt dat we al een jarenlange traditie 
hebben op dit vlak. Waar de ene school het exposeren van 
werk in de eigen school als hoogtepunt ervaart, hebben 
wij met onze leerlingen al samengewerkt met bijvoorbeeld 
het NAI (Nederlands Architectuur Instituut, MdG), de 
Kunsthal, Plan Nederland en met een galerie. Het is voor 
leerlingen erg belangrijk dat ze ook buiten de school kun-
nen laten zien wat ze waard zijn. We proberen ook telkens 
weer nieuwe dingen op te zetten, een kunstuitleen door 
leerlingen bijvoorbeeld.’ Het zijn allemaal nog plannen, 
maar Louise vertelt er vol vuur over. ‘Zonder dromen kom 
je nergens. De talentklas was ook eerst alleen een idee en 
nu hebben we zes leerlingen die hun talent verder kunnen 
ontwikkelen.” 
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Haar passie voor deze leerlingen heeft onder andere te 
maken met haar eigen onderwijsloopbaan vertelt Louise.  
“Als leerling ben ik begonnen op de lhno; de huishoud-
school. Eigenlijk was ik ook een praktijkschool-leerling. Na 
vier jaar kon ik niet anders dan de verzorging in. Ik ben toen 
gaan werken, eerst als assistent-leidster en later als leidster in 
een Medisch Kinderdagverblijf. Ik wilde destijds de sociale 
academie gaan doen. De directeur vond dat zo geweldig, dat 
hij me een dag in de week vrij gaf om naar school te gaan 
en in de vakanties mocht ik achter een bureau mijn school-
werk maken. De sociale academie heb ik met goed gevolg 
afgerond. Een paar jaar later heb ik me ingeschreven voor 
de kunstacademie. Dat lukte niet direct en ik heb toen eerst 
de lerarenopleiding beeldende vorming gedaan. Aansluitend 
daarop heb ik de kunstaca demie gedaan.” 

“Het onvoorwaardelijk geloof dat de directeur van het 
kinderdagverblijf in me had, heeft me geholpen te komen 
waar ik nu ben. Zo geloof ik ook in deze leerlingen. 
Mijn ervaring is dat als je vertrouwen krijgt van anderen 
je verder komt dan je ooit had gedacht.”

Lef
“Ik geef maar een beperkt aantal uur les. Daarnaast ben ik 

actief als beeldend kunstenaar en doe ook verschillende pro-
jecten. Momenteel ben ik betrokken bij een community art 
project in Vleuten en kom ik soms nauwelijks toe aan mijn 
eigen beeldend werk. Maar ik zou het lesgeven voor geen 
goud willen missen. Deze leerlingen hebben lef en durven 
buiten de gevestigde normen en waarden te werken. Ze vra-
gen zich niet zo snel af of iets wel kan of mag. Voor hen is 
alles open, ze breken door grenzen heen. Tegelijkertijd staan 
ze er ook heel nuchter tegenover. Eigenlijk is dit een vorm 
van totaal vrije expressie. En dat vind ik geweldig.”

De leerling die afgelopen weekend bij de opening 
was van de expositie moppert een beetje. Het is leuk 
hoor kunst, maar geld kun je er volgens hem niet mee 
verdienen. Dan draait hij zich om en gaat weer heel 
 geconcentreerd verder aan zijn kunstwerk. 

Minnekus de GrooT

Negen jongens van het Auris College Rotterdam doen mee aan een graffiti

project.  De jongens hebben onlangs een gastles gekregen van een graffitiartiest. 

Hij vertelde de leerlingen waar je wel en niet kunt werken, welke materialen 

je nodig hebt en hoe het gaat als je opgepakt wordt en een taakstraf krijgt. 

De leerlingen waren diep onder de indruk. Ze hebben inmiddels Tshirts 

 ontworpen en gemaakt. Binnenkort gaat de groep na schooltijd met graffiti 

aan de slag met eigen ontwerpen op een stuk muur en op grote houten panelen 

die ze mogen bewerken. 
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Hanna Swaab
en een knipoog naar taal 

Een boeiend verhaal”, zo oordelen enkele deel-
nemende logopedistes. “Heel goed om je weer 
eens bewust te worden van het belang van een 

multidisciplinaire aanpak bij het in kaart brengen van 
onderliggende factoren bij taalproblemen.” De plenaire 
lezing van Hanna Swaab, hoogleraar Neuropedagogiek 
bij de vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit van 
Leiden, vormt het startpunt van het symposium Alle Taal 
Centraal, dat is georganiseerd door de vaste symposium-
commissie van Sint Marie en De Taalbrug. Kern van haar 
betoog: maak ook gebruik van de mogelijkheden die de 
neuropsychologie biedt bij de behandeling en diagnostiek 
van taalontwikkelingsproblemen. 

Beïnvloeden
Even wat begripsverklaring. De neuropsychologie en 

neuropedagogiek zijn relatief jonge wetenschapsdomeinen 
die als referentiekader dienen voor de verklaring en aanpak 
van ontwikkelingsproblemen. Hanna Swaab: “De klinische 
neuropsychologie bestudeert de relatie tussen het gedrag 
dat disfunctioneel is en het niet goed functioneren van de 
hersenen. De neuropedagogiek probeert een verstoorde 
hersen-gedragrelatie die het gevolg is van het disfunctio-
neren van de hersenen zo goed mogelijk te beïnvloeden.” 
Hoe dan? “Door factoren te gebruiken in de leefsitu-
atie - thuis, op school - van het kind om zijn gedrag en 
 hersenontwikkeling te optimaliseren. 

Er komt vanuit wetenschappelijk onderzoek steeds meer 
zicht op de invloed van hersendisfuncties en de invloed 
daarvan op gedrag. Daarom is het ook in toenemende mate 

Op 19 maart vond in het Evoluon in Eindhoven het symposium Alle Taal Centraal plaats. 
Ruim 600 professionals lieten zich bijpraten over de laatste ontwikkelingen op hun 
vakgebied. Prof. Dr. Hanna Swaab verzorgde de plenaire lezing. Van Horen Zeggen sprak 
met haar én met symposiumdeelnemers over de bijdrage van de neuropsychologie aan de 
diagnostiek en behandeling bij taalontwikkelingsstoornissen.

zinvol om deze inzichten bij de diagnostiek en behande-
ling van ontwikkelingsstoornissen te betrekken, ook als 
er sprake is van spraak-taalproblemen.”

Aanvullen
‘Met een knipoog naar taal’, zo luidde de titel van  

Hanna Swaabs lezing. “Ik wilde daarmee duidelijk 
maken dat de neuropsychologie niet alleen bruikbaar is  
bij ontwikkelingsstoornissen”, zo legt Hanna Swaab uit, 
“maar juist ook kan bijdragen aan de diagnostiek en 
behandeling van kinderen die een taalontwikkelings-
stoornis hebben.” Dat vraagt om een toelichting. “Voor 
het goede begrip moet ik eerst even uitleggen wat een 
taalontwikkelingsstoornis is. Het verwerven van spraak-
taalvaardigheden is een zeer complexe ontwik kelingstaak. 
Bovendien gaat het om een explosieve ont wikkeling die in 
de eerste vier levensjaren grotendeels moet zijn afgerond. 
Bij de taalontwikkeling zijn veel  verschillende domeinen 
en functies betrokken zoals vorm- en inhoudsaspecten, 
 articulatie, auditieve waarneming,  geheugen processen en 
aandachtsfuncties. Niet alleen de genetische aanleg, maar 
vooral de interactie met de omgeving is essentieel om deze 
ontwikkeling optimaal te laten verlopen. Dit betekent dat 
een taalontwikkelingsstoornis meestal het gevolg is van een 
heel breed spectrum aan  verschillende soorten disfuncties. 
Dit laatste is ook vanuit neurowetenschappelijk onderzoek 
aangetoond: de taal is een zeer robuuste functie die evoluti-
onair is beschermd en voorrang heeft op andere ontwikke-
lingen. Als er zich eenmaal een taalspraakprobleem aandient, 
is er vaak veel meer aan de hand. Om al deze redenen is 
classificatie van taalontwikkelingsproblemen in één categorie 
ongewenst. Het is essentieel dat er niet vanuit één discipline 
wordt gedacht, maar dat verschillende diagnostische model-
len elkaar aanvullen. Daar hoort ook de neuropsycholo-
gische benadering bij.” 

INTERVIEW

“

“BIJ SPRAAKTAALPROBLEMEN IS ER VAAK 

MEER AAN DE HAND”
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“IK PLEIT ERVOOR OM NEUROPSYCHOLOGISCHE 
ASPECTEN AL VROEG TE ONDERZOEKEN”

Sterkte-zwakte profiel
Hoe werkt het nu in de praktijk? “De diagnostiek van 

de neuropsychologie is erop gericht om de neuropsycholo-
gische aspecten die een rol spelen bij de taalontwikkelings-
stoornis te ontrafelen en in kaart te brengen”, legt Hanna 
Swaab uit. “Daarbij onderzoek je bijvoorbeeld of een kind 
goed kan waarnemen, of het zijn aandacht kan houden 
bij het uitvoeren van taken of juist snel is afgeleid en of 
het taal kan onthouden en visuele informatie. Ook kijk je 
bijvoorbeeld naar planningsvaardigheden en het vermogen 
om informatie te selecteren. Al deze vaardigheden leveren 
een eigen individueel profiel op van het kind, met sterke 
en zwakke kanten in de hersenfuncties. Dat profiel biedt 
vervolgens aanknopingspunten voor een concrete aanpak. 
Daarbij train je veelal de zwakke kanten en leer je het 
kind compensatietechnieken zodat het zich binnen zijn 
mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Ik pleit ervoor 
om neuropsychologische aspecten al bij de vroegbehande-
ling van spraak-taalproblemen te onderzoeken. Daarmee 
kun je namelijk voorkomen dat een kind op latere leeftijd 
 volledig vastloopt. En dat is natuurlijk pure winst.”

Oefenen!
Ben Franssen, gz-psycholoog en directeur van De 

Taalbrug, ziet in het verhaal van Hanna Swaab een erken-
ning van wat hij in de dagelijkse praktijk van het onderwijs 
aan kinderen met spraaktaalproblemen tegenkomt. “Bij 
onze leerlingen is er sprake van complexe problematiek. 
Spraaktaalstoornissen presenteren zich vaak niet als één 
geïsoleerde stoornis. Maar de indicatiestellers voor het 
onderwijs (CVI’s) vragen hier wel om. Zelf werken we met 

behandelingsgerichte criteria die aansluiten bij de indivi-
duele situatie van het kind. Maar die gelden niet voor de 
indicatiestelling. Er is sprake van een spanningsveld  tussen 
de indicerende en handelingsgerichte diagnostiek. De 
lezing van Hanna Swaab maakt dat nog eens duidelijk.”

Ook Juliane Cuperus is ingenomen met de bijdrage van 
Hanna Swaab. Zij is voorzitter van de symposiumcom-
missie Alle Taal Centraal, gz-psycholoog en neuropsycho-
loog bij Sint Marie. “Hanna’s lezing was bedoeld om een 
algemeen inzicht te geven in de manier waarop je vanuit 
een hersengedragmodel naar taalontwikkelingsstoornissen 
kunt kijken. Dat is prima gelukt. Hoe je daarmee en met 
andere onderwerpen concreet aan de slag kunt, is in de 
verschillende workshops verder uitgediept.”

Tof
Het laatste woord na Hanna Swaabs lezing was aan de 

kinderen van De Taalbrug. Zij verzorgden onder leiding 
van hun vakleerkrachten een spetterend optreden, waar-
mee werd getoond hoe er in de praktijk op De Horst 
methodisch met taal wordt gewerkt. Een letterliedje op 
de wijs van The Sound of Music, dat hadden ze voorbe-
reid. In verschillende uitvoeringen: met ondersteuning 
van  sambaballen en klankstaven, met gebaren, met bewe-
gingen en met een letterhoed op. En in alle versies spatte 
het enthousiasme ervan af: “Schóól, De Horst daar is het 
fijn, T wat tof om hier te zijn!” Hun bijdrage oogstte een 
donderend applaus. Uiteindelijk is het allemaal om hen te 
doen, ook op dit geslaagde symposium.

Joke vAn der LeiJ
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Waarom emoties?
Iedereen is wel eens bang, boos of blij. Kortom, de meeste 
mensen ervaren emoties, vaak verschillende per dag. De 
vraag is, wat moeten we er mee? Sommigen denken dat 
emoties lastig zijn en dat je er zo min mogelijk aandacht aan 
moet schenken. Vanuit de huidige emotie-theorie kijken we 
daar echter heel anders tegen aan: emoties zijn de motor 
achter ons gedrag, ze zetten aan tot handelen! Als je van 
je negatieve emoties af wilt komen, moet je er iets zinnigs 
mee doen. Emoties treden op als er persoonlijke belangen 
in het spel zijn en zijn een signaal dat er iets gedaan moet 
worden om die belangen te behartigen. Tegelijkertijd maken 
ze het mogelijk om tot actie over te gaan door het lichaam 
in paraatheid te brengen. Afhankelijk van verschillende 
factoren (elementen in de situatie, maar ook de eigen capa-
citeiten) zal iemand een inschatting maken van de meest 
adequate reactie, met de meest optimale uitkomst. Dezelfde 
situatie kan daardoor bij verschillende mensen verschillende 
emoties of emotionele gedragingen oproepen. Een klassiek 
voorbeeld hiervan is natuurlijk de “vecht of vlucht” reactie 
in een bedreigende situatie.

Emotie socialisatie
Toegepast op de belevingswereld van kinderen: Is het 
mogelijk om de confrontatie aan te gaan met een ouder 
(boosheid) om toch nog iets voor elkaar te krijgen, of is 
het een hopeloze zaak en zul je je moeten neerleggen bij 
het feit dat iets leuks niet doorgaat (verdriet)? Heel jonge 
kinderen reageren nog direct op alles wat ze voelen, en 

Inzicht in de eigen emoties
bij dove kinderen

Een goede emotionele ontwikkeling beïnvloedt ook andere ontwikkelingsgebieden positief, zoals de cognitieve ontwikkeling. 
Motivatie, aandacht, en geheugen werken beter als een kind lekker in zijn vel zit. Een optimale emotionele ontwikkeling is voor 
dove kinderen die opgroeien in een horend gezin echter niet zo vanzelfsprekend. In dit onderzoek vergelijken de auteurs 26 
dove en 26 horende kinderen (rond 11 jaar oud) ten aanzien van een belangrijk aspect van emotionele competentie: inzicht in 
de eigen emoties en manieren om met die eigen emoties om te gaan.

EMOTIES ZIJN DE MOTOR ACHTER ONS GEDRAG 

cAroLien rieffe, MAArTJe kouwenberG, iLonA scheper, cooTJe sMiT, kArin wiefferink

streven daarbij nog vrij bot het directe eigenbelang na. 
“Agressief ” gedrag komt dan ook op de peuterleeftijd  
- in de zandbak - veel voor, maar dit neemt snel af met 
toenemende leeftijd (Alink en collega’s, 2006). Kinderen 
worden door de sociale omgeving, zoals ouders, leerkrach-
ten en oudere kinderen “gesocialiseerd” en leren op sociaal 
aangepaste wijze te reageren op hun eerste emotionele 
impulsen. Via dit proces van socialisatie leren kinderen 
wanneer welke emotie gepast is, hoe deze te uiten, in 
welke mate en tegen wie. Oftewel, kinderen leren een 
balans te vinden tussen het nastreven van de eigen doe-
len versus tegemoet komen aan de eisen vanuit de sociale 
omgeving. Vooral tijdens de laatste jaren op de basisschool, 
zo vanaf het negende jaar, neemt deze ontwikkeling een 
spurt, omdat de cognitieve ontwikkeling die dan plaats 
vindt het mogelijk maakt steeds beter na te denken over 
de eigen emoties (Harris, 1989). Met andere woorden, 
het vermogen te reflecteren op de eigen emoties en het 
eigen emotionele gedrag neemt toe.

Dove kinderen en emotie socialisatie
Voor dove kinderen, die opgroeien in een horend  
gezin, verloopt het proces van emotie socialisatie minder 
vanzelfsprekend. Deze kinderen missen immers veel van 
de gesprekken tussen de overige gezinsleden, gesprekken 
waarin ze zouden kunnen leren hoe een ruzie op te los-
sen. Of hoe je aan je vriendin vertelt waarom je je boos 
voelt, zodat je opkomt voor jezelf, maar niet meteen de 
vriendschap schaadt. Ook andere kanalen van informatie 
over dit onderwerp, zoals televisie en boeken zijn niet 
even makkelijk toegankelijk. Uit meerdere onderzoeken 

ARTIKELEN
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blijkt ook inderdaad een andere ontwikkeling als het gaat 
om het begrijpen van andermans emoties bij dove kinde-
ren ten opzichte van hun horende leeftijdsgenootjes (zie 
 bijvoorbeeld onze eerdere artikelen in Van Horen Zeggen, 
1999 en 2002). In dit onderzoek hebben we gekeken naar 
het inzicht in de eigen emoties bij 26 dove en 26 horende 
kinderen (gemiddelde leeftijd 10 jaar en 9 maanden;  
per groep 16 jongens; performaal IQ > 80). De kinderen 
zaten ten tijde van het onderzoek op school bij Effatha in 
Zoetermeer en bij Signis in Amsterdam. De dove kinderen 
zijn allemaal individueel geïnterviewd door een psycho-
logie student, een ‘native speaker’ (een horend persoon 
opgevoed door dove ouders). De horende kinderen werden 
geïnterviewd door andere studenten psychologie.

Inzicht in de eigen emoties
Inzicht in de eigen emoties is een essentieel onderdeel 
van de emotionele ontwikkeling. Een onderkenning van 
de eigen emoties is de eerste stap in het emotionele reflec-
tie proces. Men wordt er zich van bewust dat de situatie 
een bepaalde lading (belang) heeft en zal de situatie dan 
ook vanuit die context verder evalueren. Daarmee wordt 
het mogelijk om bepaalde keuzes te maken, bijvoorbeeld 
door in een conflictsituatie niet meteen de initiële reactie 

botweg te uiten, maar misschien eerst eens af te wachten 
voordat men reageert. Daarnaast biedt inzicht in de eigen 
emoties ook de mogelijkheid om op zoek te gaan naar 
zogenaamde “coping strategieën”. Dat zijn strategieën die 
ten doel hebben de impact van de negatieve situatie te 
verminderen, door een betere of andere balans te vinden 
tussen de eigen doelen en de belangen of eisen vanuit de 
sociale omgeving.

Link emotie - situatie
We hebben het inzicht in de eigen emoties bij dove kinde-
ren op verschillende manieren bekeken. Ten eerste hebben 
we gekeken of kinderen in staat waren een link te leggen 
tussen een emotie ervaring en de situatie die daarvoor ver-
antwoordelijk was. Immers, soms kunnen we een emotie 
voelen die moeilijk naar een situatie te herleiden is. Een 
belangrijk onderdeel van inzicht in emoties is de onder-
kenning dat een emotie gekoppeld is aan een specifieke 
situatie. Hiertoe hebben we kinderen uit de dove en de 
horende groep gevraagd of zij wel eens bang, boos, blij en 

DOVE KINDEREN BENOEMEN EMOTIES  

EVEN VAAK ALS HORENDE
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verdrietig waren; hoe sterk zij dat voelden; en of zij daarbij 
een situatie konden beschrijven. Ook hebben we gekeken 
hoe specifiek de situaties waren die kinderen benoemden. 
Dove kinderen bleken hierbij echter op geen enkel punt af 
te wijken van de horende controle groep: ze benoemden 
even vaak emoties, noemden even vaak specifieke situaties, 
en meldden ook dezelfde intensiteit voor de verschillende 
emoties: angst het laagst, blijdschap het hoogst.

Meerdere emoties tegelijkertijd
Daarna hebben we gekeken naar de mate waarin de kin-
deren die deelnamen aan ons onderzoek in staat waren 
om meerdere emoties in één situatie te onderkennen. Dit 
zegt ons iets over de kwaliteit van de emotie analyse. De 
meeste situaties roepen verschillende emoties op. Boosheid 
gaat bijvoorbeeld niet zelden gepaard met verdriet, maar ze 
duiden beide op andere elementen uit de situatie. Zo kan 
een 10-jarige zich boos voelen omdat haar beste vrien-
dinnetje voortaan met een ander meisje naar school wil 
fietsen, maar ook verdrietig, omdat dit hoogstwaarschijnlijk 

iets afdoet aan de vriendschapsrelatie. Het onderkennen 
van meerdere emoties vergt dus een meer nauwkeurige 
analyse van de situatie, want dan volstaat niet om te zeg-
gen “ik voel me slecht”. Hiertoe hebben we kinderen 
vier vignetten voorgelezen (ondersteund met tekeningen) 
en gevraagd of ze zich boos/bang/blij/verdrietig zouden 
voelen, en indien ja, hoe boos/bang/blij/verdrietig (op 
een schaal van 1 tot 5). Daarbij waren de vignetten zo 
 ontworpen dat van twee situaties verwacht werd dat ze een 
positieve en een negatieve emotie op zouden roepen. Van 
de andere twee situaties werd verwacht dat ze meerdere 
negatieve emoties op zouden roepen. Van horende kinde-
ren is bekend dat heel jonge kinderen nog roepen dat het 
onmogelijk is om meerdere emoties tegelijkertijd te voelen 
(“Ik heb toch maar één hoofd?”, Harter, 1989), maar dat 
rond een jaar of acht het inzicht komt dat je wel verschil-
lende negatieve emoties tegelijkertijd kunt ervaren. Het 
inzicht dat je zowel een blije als een negatieve emotie kunt 
voelen bij dezelfde situatie komt nog weer een paar jaar 
later (Meerum Terwogt, 1986). Uit ons interview kwam 
naar voren dat dove kinderen net zo vaak als horende 
 kinderen meerdere emoties in één situatie identificeerden 
als het ging om een positieve en een negatieve emotie. 
Echter, de dove kinderen identificeerden minder vaak 
meerdere negatieve emoties tegelijkertijd. De gemiddelde 
intensiteit van de geïdentificeerde emoties verschilden 
weer niet tussen de twee groepen.

Coping, omgaan met negatieve emoties
Ten slotte hebben we ook gekeken hoe kinderen om zou-
den gaan met negatieve gebeurtenissen ten aanzien van de 
eigen emotie regulatie (coping). Kinderen werden in totaal 
acht vignetten voorgelezen, waarvan vier situaties meer en 
vier situaties minder controleerbare situaties beschreven, 
zoals een ander kind die iets stuk maakte (meer controleer-
baar), versus ziekte of verhuizing (minder controleerbaar). 
Zoals verwacht riepen de meer controleerbare situaties 
vooral boosheid op (een emotie die aanzet om het gedane 
onrecht goed te maken, of in ieder geval om de schade 
te beperken). De minder controleerbare situaties riepen 
vooral verdriet op (een emotie die gericht is op de verwer-
king van het verlies, acceptatie van de negatieve uitkomst). 
Vervolgens werd kinderen gevraagd of zij iets zouden 
 kunnen doen om zich minder verdrietig of boos te voelen. 
In de gewone ontwikkeling zien we dat kinderen al vroeg 
beginnen met allerlei probleem oplossende strategieën. 
Zo kun je bedenken een nieuwe tekening te maken als 
een ander kind jouw tekening die net klaar is, kapot heeft 
gemaakt. Dit geldt vooral voor de meer controleerbare 
situaties, maar voor de minder controleerbare situaties lukt 
dat vaak niet. Verhuist je beste vriendje naar een andere 
stad, dan valt daar weinig aan op te lossen.  

ARTIKELEN

OPVALLEND DAT DOVE KINDEREN VAAK NIET  

BEDENKEN WAT ZIJ ZOUDEN KUNNEN DOEN OM  

ZICH BETER TE VOELEN
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INZICHT IN DE EIGEN EMOTIES BIJ DOVE KINDEREN
woorden, verschillende elementen in de situatie kunnen 
verschillende emoties oproepen. Die meer gedifferen-
tieerde analyse is de voorwaarde voor een belangrijke 
volgende stap: hoe lossen we dit conflict op (zie Rieffe 
& Meerum Terwogt, 2006 voor een onderzoek waaruit 
blijkt dat dove kinderen minder vaak dan horende kin-
deren een empathische reactie denken op te roepen in 
een conflictsituatie met een leeftijdsgenootje); en hoe 
ga ik om met deze negatieve emotie. Dit zou kunnen 
verklaren waarom dove kinderen ook in het huidige 
onderzoek minder vaak een probleemoplossende strate-
gie kunnen bedenken als ze wordt gevraagd hoe ze zich 
minder boos of verdrietig zouden kunnen voelen. 

Verder onderzoek
Kortom, de resultaten van dit onderzoek duiden op 
beperkingen in de emotie-identificatie bij dove kinde-
ren, waarbij een geringe emotie-communicatie met de 
horende omgeving waarschijnlijk een essentiële rol speelt 
(Rieffe, 2002). Echter, het is natuurlijk mogelijk dat we 
deze uitkomsten hebben gevonden omdat dove kinde-
ren het moeilijker vinden met een interviewer over de 
eigen emoties te praten. Dat zien we echter niet terug 
in andere onderzoeken, waarbij herhaaldelijk is gebleken 
dat dove kinderen juist meer vertellen en langer praten 
dan hun horende leeftijdsgenootjes als ze door een inter-

Dan is het belangrijk om zogenaamde “mentale” strate-
gieën te gebruiken, bijvoorbeeld door er niet meer aan te 
denken, of door te relativeren. Deze mentale strategieën 
komen in de gewone ontwikkeling pas later, zo rond het 
tiende jaar. Bij de horende kinderen zagen we inderdaad 
meer probleem oplossende strategieën in de meer contro-
leerbare situaties, in vergelijking met de minder contro-
leerbare situaties. Deze strategie werd door dove kinderen 
nauwelijks genoemd, ongeacht de controleerbaarheid van 
de situatie. Maar het opvallendst was wel dat dove kinde-
ren vaak überhaupt geen antwoord wisten op deze vraag 
en niet konden bedenken wat zij zouden kunnen doen 
om zich beter te voelen. Desalniettemin was er bij beide 
groepen wel een afname van de intensiteit van de nega-
tieve emotie, maar - niet verwonderlijk gezien het gegeven 
dat dove kinderen minder strategieën konden bedenken 
om zich beter te voelen - deze afname was het sterkst bij 
horende kinderen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
vraag naar intensiteit niet kon worden gesteld aan kinderen 
die geen strategie hadden kunnen bedenken. In dat geval 
er werd vanuit gegaan dat de intensiteit gelijk zou blijven.

Discussie

De eerste emotie identificatie
Wat we al vonden in eerdere onderzoeken kwam weer 
naar voren: dove kinderen zijn prima in staat om de 
eigen emoties te benoemen en kunnen deze ook goed 
terugvoeren naar een mogelijke emotie-opwekkende 
situatie die ze hebben meegemaakt. Als het gaat om 
positieve en negatieve emoties simultaan, ook dan 
laten dove kinderen zien dat zij begrijpen dat som-
mige  situaties zowel leuke als minder leuke elementen 
 kunnen bevatten en dat daar dan verschillende emoties 
het gevolg van kunnen zijn.

Verdere analyse…
Echter, het inzicht in emoties lijkt te gaan haperen 
bij dove kinderen na die eerste analyse en die eerste 
emotie-identificatie. Het vermogen om meerdere nega-
tieve emoties ten aanzien van één en dezelfde situatie te 
kunnen onderkennen, vergt meer dan even een snelle 
analyse van “positief ” of “negatief ”, maar vraagt dat de 
persoon in kwestie gedegen nadenkt over de exacte 
elementen die aanleiding gaven tot een negatieve bele-
ving. De algemene analyse “Ik voel me slecht” is minder 
gedifferentieerd dan “Ik voel me boos en verdrietig”, 
omdat boosheid misschien gerelateerd is aan het niet 
nakomen van een afspraak, en verdriet aan de mogelijk-
heid dat de vriendschap op zijn einde loopt. Met andere 
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viewer wordt gevraagd naar emoties (Rieffe & Meerum 
Terwogt, 2000). Daarnaast moet worden opgemerkt dat 
we in het hier beschreven onderzoek alleen nog maar 
hebben gekeken naar de basisemoties, blij, boos, bang en 
verdrietig, en dat we bovenstaande uitspraken niet kun-
nen generaliseren naar meer complexe emoties, zoals 
jaloezie of trots. Bijvoorbeeld, de vraag in hoeverre dove 
kinderen inzicht hebben in sociale emoties zoals schuld 
en schaamte, die aangeven dat het individu de heersende 
groepsnormen en waarden onderschrijft en naleeft, is tot 
op heden niet onderzocht. Ook rijst de vraag in hoeverre 
de hier gevonden resultaten een negatieve impact hebben 
op de latere ontwikkeling van dove kinderen, of gaat het 
hier om een tijdelijke achterstand die dove kinderen bij-
voorbeeld tijdens de puberteit wel weer inlopen? 
Deze en andere vragen zullen de komende jaren aan 
Leiden Universiteit, sectie Ontwikkelingspsychologie, 
worden onderzocht in een longitudinale studie naar de 
sociale en emotionele ontwikkeling bij dove en horende 
kinderen. Hierbij zal de aandacht ook uitgaan naar het 
effect van het sociaal en emotioneel functioneren bij 
dove kinderen op de ontwikkeling van psychopathologie 
(symptomen van depressie en/of angststoornissen, maar 
bijvoorbeeld ook van externaliserende gedragsproble-
men). Wij hopen u hier in de toekomst meer over te 
kunnen vertellen. Beter inzicht in hoe de verschillende 
bouwstenen van het sociaal en emotioneel functioneren 
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met elkaar samenhangen en in welke mate deze bouw-
stenen bijdragen aan een gezonde, adaptieve ontwikke-
ling van het dove kind vergroten onze kennis ten aanzien 
van deze specifieke populatie. Daarnaast kan dit inzicht 
professionals helpen en ondersteunen in hun begeleiding 
en (waar nodig) behandeling van deze speciale groep.

 
Correspondentie:
C. Rieffe, Sectie O&O, FSW, Universiteit Leiden,  
PB 9555, 2300 RB Leiden.
Email: CRieffe@fsw.leidenuniv.nl

Een literatuurlijst is opvraagbaar bij de redactie en te 
downloaden van de website www.siméa.nl/vhz
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Aantoonbaar  
Betere Ambulante Begeleiding

Op initiatief van de WEC-Raad is door organisatie adviesbureau Van Beekveld & Terpstra een zelfevaluatiemethode ontwikkeld 
voor ambulante begeleiding. Alle betrokkenen, van de ambulant begeleiders zelf tot scholen, ouders en leerlingen, dragen bij 
aan de evaluatie. Hierdoor ontstaat een compleet beeld op grond waarvan de dienstverlening  
kan worden verbeterd.

Krachtige methode voor zelfevaluatie nu beschikbaar

berT niJveLd

Sinds het wijzigen van de inspectiekaders, waarbij scholen 
en ook ambulante begeleidingsdiensten zelf hun kwali-
teit evalueren en communiceren, wordt van scholen en 
instituten een groter zelfevaluerend vermogen gevraagd. 
Niet alleen het primair en voortgezet onderwijs, maar 
ook de regionale expertisecentra en de daaraan verbon-
den ambulante begeleiding moeten in staat zijn de eigen 
kwaliteit te meten en vervolgens te verbeteren. Voor de 
ambulante begeleiding ontbrak het aan een goed instru-
ment om die zelfevaluatie te kunnen doen. Op initiatief 
van de WEC-Raad is daarin nu verandering gekomen. Met 
behulp van het veld zelf zijn vragenlijsten ontwikkeld die, 

ingevuld door alle stakeholders, een compleet beeld ople-
veren. Hoe tevreden zijn scholen en leerkrachten over de 
dienstverlening? Hebben leerlingen en leerkrachten baat 
bij de gegeven adviezen? Is het voor ouders duidelijk wat 
ambulante begeleiding inhoudt? Wat is de kwaliteit van de 
begeleidingsplannen? De vragenlijsten kunnen via Internet 
worden ingevuld en mensen worden via email uitgenodigd 
deel te nemen, hetgeen een hoge respons genereert. De 
beantwoording levert een veelheid aan gegevens op die per 
doelgroep of per locatie kunnen worden uitgewerkt, maar 
die ook kunnen worden gecombineerd. Zo is het met één 
druk op de knop mogelijk allerlei vergelijkingen te maken; 
bijvoorbeeld de eigen kwaliteit vergelijken met het lande-

lijk gemiddelde of met andere diensten binnen het cluster. 
Wanneer het onderzoek later wordt herhaald, kunnen 
trendvergelijkingen worden gemaakt.  Het koppelen van de 
percepties van leidinggevenden van de dienst, de ambulant 
begeleiders, de school, de ouders en de leerlingen levert een 
brede en diepe analyse op van de kwaliteit van de ambulan-
te begeleiding. De bespreking van de uitkomsten leidt ver-
volgens tot een gedegen zelfevaluatie waarin zowel sterke 
als zwakke punten worden benoemd en verklaard. 

Projectleider Robbin Haaijer, adviseur bij Van Beekveld 
& Terpstra, zegt dat er grote behoefte bestond aan een 
methode voor zelfevaluatie. “Met uitzondering van clus-
ter 2 was er weinig voorhanden waarmee de ambulante 
begeleiding zichzelf de maat kon nemen. Wat er wel was, 
zat altijd bij andere instrumenten in en bood onvoldoende 
zicht op de eigen bijdrage.”
Het instrument dat de naam ‘Aantoonbaar Betere 
Ambulante Begeleiding’ heeft meegekregen, is in de ach-
terliggende periode in de praktijk getest. Een achttal dien-
sten nam in de pilot-fase deel. Het ging hierbij om diensten 
ambulante begeleiding binnen de clusters 2, 3 en 4. Hun 
ervaringen zijn gebruikt bij het aanscherpen van de vra-
gen die gesteld worden. Dit heeft geleid tot een voorlopig 
definitieve versie die nu voor het veld beschikbaar komt. 
Haaijer: “Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van alle 
suggesties. Nog sterker dan voorheen zijn onderlinge kop-
pelingen aangebracht en is het mogelijk per thema dui-
delijke overzichten op te roepen. De evaluatie is daardoor 
nog mooier gefaciliteerd.” Haaijer benadrukt dat het niet 
gaat om een tevredenheidmeting, maar dat deelnemers naar 
feitelijke situaties wordt gevraagd waarmee men het dan 
eens of oneens kan zijn: ‘de ambulante begeleider denkt 

ABAB GEEFT EEN DUIDELIJK BEELD VAN HOE TEGEN  

JE ORGANISATIE WORDT AANGEKEKEN
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met mijn kind mee’, ‘ik help leerlingen bij keuzemomen-
ten en moeilijke beslissingen’, ‘de ambulante begeleider 
voert ondersteunende gesprekken met de leerling’.

Innovatief vermogen
De regionale expertisecentra en de daaraan verbonden 
ambulante begeleidingsdiensten die betrokken waren 
bij de pilot zijn zonder uitzondering enthousiast over 
Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding. Nic Versteden 

is coördinator ambulante begeleiding bij Triade, een 
organisatie die in Noord- en Midden Limburg de ambu-
lante begeleiding verzorgt voor cluster 4 leerlingen. Hij 
vertelt over ABAB: “Deze manier van zelfevaluatie levert 
een grote toegevoegde waarde op, wij hebben er veel uit 
kunnen halen. Van veel zaken waren wij ons niet bewust, 
vooral als het over de verwachtingen van ouders gaat. Ook 
blijkt dat wij richting scholen lang niet zo duidelijk com-
municeren als wij dachten. Daar moeten we echt iets mee.”

Wim Jansen, beleidsmedewerker van REC Groot Gelre 
(cluster 3): “Het is een goed instrument omdat de vragen 
zowel intern als extern worden uitgezet. Dat geeft een 
duidelijk beeld van hoe tegen je organisatie wordt aan-
gekeken.” Jan Middel, directeur ambulante begeleiding 
van REC 2 Noord-Nederland, vult aan: “Je kunt ermee 
in kaart brengen wat je sterke en zwakke punten zijn, 
zodat je de goede zaken kunt borgen en de zwakke in 
een  verbetertraject kunt zetten. Wij hebben het instrument 
opgenomen in onze vierjarige beleidscyclus. Dit is goed 
voor het innovatieve vermogen van je dienst.”

Kritiek is er ook, zij het op een klein aspect. Het instru-
ment is webbased , waardoor je geen programmatuur hoeft 
te installeren en je de vragenlijsten overal waar je de 
beschikking hebt over internet kunt invullen. Sommige 
van de aan de pilot deelnemende scholen gaven echter 
aan dat het niet altijd even gemakkelijk was om ouders en 
leerlingen digitaal te bereiken. Jan Middel: “Het was voor 
ons lastig te organiseren. Gebleken is dat er nog een groep 
ouders is die geen computer thuis heeft staan. Die sluit je 
dan uit. Ik vind het heel belangrijk dat als je een kwali-
teitsmeter afneemt, dat je dat dan doet onder een doorsnee 
van je klantenkring. Maar daar zijn natuurlijk wel oplos-
singen voor.”

ARTIKELEN

ALS DE MARKT WORDT VRIJGEMAAKT MOET  

JE ER WEL BIJ ZIJN!
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Analyse
Natuurlijk gaat het er ook bij dit instrument om wat je 
uiteindelijk doet met de gegevens die uit de vragenlijsten 
naar voren komen. De start ligt bij een gedegen ana-
lyse. Leon Hazen is directeur van een ambulante dienst 
cluster 2 gevestigd in Hoensbroek. Daar wordt intensief 
samengewerkt met de ambulante begeleiding van de 
andere clusters. Hij geeft aan: “Toen ik de uitdraai kreeg 
met alle getalletjes en wij overal boven de drie scoor-
den op een schaal van vier, had ik het beeld dat we er 
goed uitkwamen. Daarom ben ik blij dat wij ons bij deze 
 zelfevaluatie hebben laten begeleiden door het bureau dat 
het instrument heeft ontwikkeld. Het evaluatiegesprek 
leverde namelijk een genuanceerder beeld op. Als in de 
beantwoording van de vragen tussen de verschillende 
respondenten uit verschillende geledingen een afwijking 
bestaat van tien procent of meer, is dat aanleiding daar 
nog eens goed naar te kijken. Ik heb geleerd wat onder-
zoeken en evalueren nu feitelijk echt inhoud. Daardoor 
krijg je een ander en beter beeld van je organisatie. Zo 
werd onder andere duidelijk dat wij iets moeten doen 
rondom verwachtingenmanagement. Hiermee hebben 
we echt iets in handen dat werkt.”
Jansen en Middel sluiten zich daar van harte bij aan. Jansen: 
“Duidelijk werd dat wij onze externe communicatie moe-

ten verbeteren; daar gaan we nu heel gericht aan werken.” 
Middel: “Uit de analyse die wij hebben gemaakt volgen 
behoorlijk veel aanbevelingen tot het verbeteren van 
onze interne organisatie. Wij passen die in binnen onze 
beleidscyclus.”

Benchmark
Nu er een goede kwaliteitsmeter ligt voor de ambulante 
begeleiding is het mogelijk een benchmark uit te voeren. 
Hoe sta ik er als organisatie voor ten opzichte van andere, 
vergelijkbare organisaties? En wat kan ik mogelijk leren 

van die anderen? “Ik zou binnen cluster 2 wel eens met 
collega’s uit het land rond de tafel willen zitten. Wat is er 
bij jullie uitgekomen en hoe pakken jullie het verder op?”, 
aldus Leon Hazen hierover.
Uiteraard is het dan wel noodzakelijk dat ‘Aantoonbaar 
Betere Ambulante Begeleiding’ breed zal worden gebruikt 
en gedragen, zodat er veel gegevens beschikbaar komen. 

HET EVALUATIEGESPREK LEVERT EEN 

GENUANCEERD BEELD OP



VHZ MAAND 200918

VHZARTIKELEN

18 VHZ APRIL 2009

Gezien het enthousiasme van de deelnemers aan de pilot 
mag worden verwacht dat dit in de toekomst zeker het 
geval zal zijn. Zelfs wordt al gesproken over de mogelijk-
heid tot certificering. Ambulante begeleidingsdiensten 
kunnen hiermee hun kwaliteit aantonen en zo de con-
currentie aangaan met andere aanbieders. Wim Jansen:  

“We moeten als ambulante begeleiding gezamenlijk 
optrekken. Natuurlijk is het ene cluster het andere niet, 
maar wij worden in den brede beoordeeld.” Hij wijst op 
de komst van ‘passend onderwijs’ en de concurrentie die 
zal ontstaan als diverse instituten zich gaan bezighouden 
met het ter plekke, op de scholen zelf begeleiden van leer-
lingen en leerkrachten. “Als ambulante begeleiding zijn wij 
dé vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs naar het 
reguliere veld. Door een hoge kwaliteit te bieden blijven 

wij gezien worden als dé specialist. Als de markt wordt 
vrijgemaakt moet je er wel bij zijn!”
Jan Middel is het met hem eens: “Een kwaliteitspredikaat 
zou ik toejuichen. De expertisecentra willen laten zien dat 
zij een flexibele gesprekspartner zijn die er alles aan doet 
de belangen van de leerlingen die zij begeleiden te behar-
tigen. De deskundigheid die wij rondom onze doelgroepen 
opbouwen moet centraal staan. Wij werpen ons nadrukke-
lijk op als dé gesprekspartner voor het reguliere onderwijs. 
Hoe beter wij met z’n allen in staat zijn onze kwaliteit aan 
te tonen, hoe beter dat ons allen zal lukken.”

Inmiddels is bekend dat alle clusters van het instrument 
gebruik gaan maken. Vanuit de WEC-raad wordt de inzet 
van ABAB aangeraden. Van Beekveld & Terpstra werkt in 
samenspraak met alle partijen en met een klankbordgroep 
vanuit de ambulante begeleiding aan het verder aanscher-
pen van het instrument. Deze inspanning richt zich vooral 
op het harder maken van de indicatoren die iets zeggen 
over de kwaliteit van de ambulante begeleiding.

Voor meer informatie:  
www.aantoonbaarbetereambulantebegeleiding.nl

AMBULANTE BEGELEIDINGSDIENSTEN KUNNEN 

HUN KWALITEIT AANTONEN EN DE CONCURRENTIE 

AANGAAN MET ANDERE AANBIEDERS



TIJDSCHRIFTEN
Journal of Speech, Language, and Hearing 
Research 52, February 2009 
Leslie Rescorla tekent voor het artikel ‘Age 17 
Language and Reading Outcomes in Late-Talking 
Toddlers: Support for a Dimensional Perspective on 
Language Delay’ Hierin beschrijft zij een onderzoek 
naar de taal- en leesvaardigheden van 27 zeventien-

jarige jongeren die op de leeftijd van 24 tot 31 maanden als late praters 
geïdentificeerd waren.  De proefpersonen waren wat betreft leeftijd, 
socio-economische status en non-verbale intelligentie gematcht met 
een controlegroep van 23 jongeren met een typische taalontwikkeling. 
In algemene zin presteerden de late praters op zeventienjarige leeftijd 
even goed op taal- en leestests als de jongeren met een typische taal-
ontwikkeling. Echter, de scores voor tests voor woordenschat, gramma-
tica en verbaal geheugen waren bij de late praters beduidend lager. De 
resultaten va het onderzoek tonen volgens de auteur aan dat vertraagde 
taalontwikkeling op jonge leeftijd samenhangt met zwakke taalgerela-
teerde vaardigheden in de adolescentie.

American Annals of the Deaf, Volume 153, 5, Winter 2009
‘Mental Health and Self-Image Among Deaf and Hard of Hearing 
Children’ is van de hand van de Zweedse onderzoekers Lena Mejstad, 
Kerstin Heiling en Carl Göran Svedin. Zij onderzochten het psychisch 
welbevinden en het zelfbeeld bij slechthorende en dove jongeren 
tussen de 11 en 18 jaar. De 111 proefpersonen bezochten speciale 

scholen voor dove (28) of voor slechthorende kinde-
ren (23) of reguliere scholen (60). Om het psychisch 
welbevinden te screenen werd de ‘Strengths and 
Difficulties Questionnaire’ (SDQ) gebruikt, met de 
‘I think I am’ (ITIA) vragenlijst werd het zelfbeeld 
in kaart gebracht. Er waren geen normscores voor 
horende Zweedse jongeren beschikbaar. Daarom hebben de auteurs 
de scores van de slechthorende en dove jongeren vergeleken met die 
van horende jongeren in Noorwegen en Finland. Uit die vergelijking 
trekken de onderzoekers de conclusie dat als een groep slechthorende 
en dove jongeren geen grotere problemen met psychisch welbevin-
den en zelfbeeld hebben dan horende leeftijdgenoten. De scores van 
jongeren in het regulier onderwijs en van slechthorende jongeren op 
zowel de SDQ als de ITIA liggen significant hoger dan die van dove 
jongeren in het speciaal onderwijs in Zweden.

International Journal of Language and Communication 
Disorders, 44, 1, January 2009
‘Specific language impairment and school outcomes. I: 
Identifying and explaining variability at the end of com-
pulsory education’ is geschreven door Conti-Ramsden 
en collega’s . De schoolresultaten in het voortgezet 
onderwijs van jongeren met en zonder een specifieke 
taalstoornis worden vergeleken en besproken. De taal-
problematiek heeft grote invloed op de schoolresultaten. 

Logopedie en Foniatrie: nr. 1, januari 2009 
Problemen met de productie van spraakklanken 
(Priester, Post en Goorhuis-Brouwer)
Logopedisten willen graag op jonge leeftijd uitspraak-
problemen opsporen en behandelen. Het moeilijke 
hiervan is het onderscheid te maken tussen daadwerke-
lijke articulatieproblemen, en articulatie in ontwikke-

ling. De hiervoor beschikbare instrumenten zijn niet in voldoende mate 
gestandaardiseerd. Dit artikel probeert antwoord te vinden op de vraag 
hoe in de logopedische praktijk wordt bepaald of er wel of geen sprake is 
van een articulatieprobleem. De auteurs noemen dat het van belang is om 
de ontwikkeling van spraakklanken te beoordelen tegen de achtergrond 
van de gehele taalontwikkeling.
Invloed van het taalaanbod op de ontwikkeling van jonge dove kinde-
ren met een cochleair implantaat (De Raeve, Spaai, Wiefferink, Uilenburg, 
Vermeij, Bammens, Pan, Koppers en Josepha)
De taalontwikkeling van Nederlandse jonge dove kinderen met een CI in 
een tweetalige omgeving, (gesproken Nederlands ondersteund met geba-
ren en Nederlandse Gebarentaal) wordt hier vergeleken met de taalont-
wikkeling van Vlaamse jonge dove kinderen die opgroeien met alleen een 
gesproken taalaanbod (met ondersteunende gebaren). De Vlaamse kinde-
ren hebben een betere gesproken taalontwikkeling, maar door verschillen-
de factoren moet voorzichtig met deze bevindingen worden omgegaan.
Volgens de auteurs kunnen gesproken taal en gebaren(taal) simultaan 
worden aangeboden. Wanneer de keus voor gebarentaal wordt gemaakt, 
zal er wel een kwalitatief goed taalaanbod gegeven moeten worden. 

Logopedie en Foniatrie: nr. 2, februari 2009 
Logopedie en kindermishandeling (van Setten)
Dit artikel wil de logopedist informeren over de rol die 
zij kan spelen bij het signaleren, voorkomen en stoppen 
van kindermishandeling. Er wordt besproken op welke 
wijze de logopedist een positieve bijdrage kan leveren 
aan kinderen en hun ouders wanneer er vermoedens 
zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. De samenwerking 
 tussen hulpverleners door overdracht en uitwisseling van informatie is 
hierbij van groot belang. Verschillende adviezen worden gegeven: zowel 
wat de logopedist juist wel, als wat de logopedist juist niet moet doen. 

Jeugd in School en Wereld: nr. 6, februari 2009
Taal bij realistisch rekenen (Prenger)
Prenger gaat in op de vraag welke rol taal speelt bij het rekenen in  
de bovenbouw van het basisonderwijs en in de brugklas. Het blijkt 
dat 20 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs de 
eigen schoolboeken niet goed begrijpt. Ze noemt dat eigenlijk de 
hele rekenles doordrongen is van taal. Prenger heeft leerlingen in 
haar onderzoek een opgave laten maken, waarbij ze 
concludeerde dat kinderen de wiskundige inhoud van 
een opgave goed kunnen beheersen, maar door ver-
keerd taalbegrip de opgave toch foutief beantwoorden. 
Door met een taalgerichte visie de rekenles te bena-
deren leren kinderen beter rekenen, maar verbeteren 
ook hun taal- en leesvaardigheden.
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‘Zien en begrijpen’ biedt leerlingen met een 
auditieve beperking toegang tot educatief 
filmmateriaal. 
Voor de leerlingen van cluster 2 scholen is 
gesproken of geschreven taal niet zomaar 
toegankelijk. Dit betekent dat veel schrifte-
lijk educatief materiaal voor deze leerlingen 
niet of moeilijk toegankelijk is. Het gebruik 
van filmmateriaal heeft dan een educatieve 
meerwaarde omdat het op een visuele manier 

informatie overbrengt : “een beeld zegt meer 
dan duizend woorden”.

Een bijkomend probleem is dat deze leer-
lingen de commentaartekst van filmpjes niet 
kunnen verstaan en interviews niet kunnen 
volgen. Door aan de films een verteller of tolk 
Nederlandse Gebarentaal (NGt) toe te voe-
gen of er aangepaste ondertitels bij te maken 
worden de films wel begrijpelijk voor onze 
leerlingen. 
Het toegankelijke filmmateriaal komt 
beschikbaar op de website www.teleblik.nl. 
Iedere onderwijsinstelling in Nederland kan 
voor zijn leerlingen een toegangscode aanvra-
gen voor Teleblik. De website van Teleblik kan 
op school maar ook thuis door de leerlingen 
worden bekeken.
Meer informatie op www.zienenbegrijpen.nl

HoorToren: lespakket over het gehoor 
voor de hele basisschool

De HoorToren is een stevige lesdoos over het gehoor, 
geluid en gehoorschade voor alle groepen van de 
basisschool. De HoorToren verschijnt in de Kenmerk-
reeks van Zorn Uitgeverij. De uitgeverij ontwik-
kelde het lespakket in opdracht van de Nationale 
Hoorstichting en met een bijdrage van de Stichting 
Loterijacties Volksgezondheid en de Stichting 
Hoortoestellenbranche. Doel van het materiaal is kin-
deren van alle groepen van de basisschool op een aan-
sprekende manier te leren en te laten ervaren hoe het 
gehoor werkt en hoe belangrijk en mooi het is om 
goed te kunnen horen.
De lesmaterialen zijn gedifferentieerd naar vier niveaus. 
Bij alle materialen hoort een handleiding met extra 
suggesties en kopieerbare werkbladen. Het lespakket 

is zowel geschikt voor gebruik in 
de klas als voor een schoolbreed 

pakket. De HoorToren kost 
N 25,-. Inbegrepen zijn alle 

materialen (incl. digitale 
decibelmeter, verzend-

kosten en btw.

Voor meer info zie 
www.kenmerk.nl

Op verzoek van de Kennisteams Autisme van Viataal 
en KEGG heeft PonTeM een literatuuronderzoek 
gedaan naar de invloed van autisme op de ontwik-
keling van gebarentaal bij dove en slechthorende 
autisten. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er 
vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de combinatie 
doof, autistisch en gebarentaal. Er is geen onderzoek 
gevonden waarin de ontwikkeling van gebarentaal 
bij dove autistische kinderen centraal staat. Op basis 
van weten-
schappe-
lijke litera-

tuur uit de periode 1982 -2008 
wordt in kaart gebracht wat er 
bekend is over: comorbiditeit 
van doofheid/slechthorendheid 
en autisme; waarneming, infor-
matieverwerking, communicatie 
en motoriek bij autisme; theory 
of mind bij dove en autistische 
kinderen; gestures en autisme; en 
gebaren(taal) en autisme.
Het onderzoek is te verkrijgen 
bij PonTeM en te downloaden 
op de website www.pontem.nl.

Doof/slechthorend en autistisch. Consequenties van 
autisme voor het begrijpen en gebruiken van gebarentaal

16 EN 17 APRIL 2009
SIMÉACONGRES 2009
Thema: De kracht van taal 
Plaats: De Werelt te Lunteren
Informatie: www.simea.nl

23 APRIL 2009
DYSLEXIE IN DE BASIS
Plaats: Stadion Galgenwaard, Utrecht 
Organisatie: Masterplan Dyslexie, KPC 
Groep en Expertisecentrum Nederlands
Informatie: www.deelnameregistratie.nl

24 APRIL 2009
SUCCESVOLLE AANPAKKEN VAN 
TAAL-/LEESONDERWIJS. WAT WERKT?
Plaats: CPS Amersfoort
Informatie: www.cps.nl
Ook nog op 15 mei 2009 en 5 juni 2009

19 MEI 2009
WERKCONFERENTIE TAAL/LEZEN 
CENTRAAL
Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden 
en taalleesverbetertrajecten
Plaats: Stadion Galgenwaard in Utrecht
Organisatie: PO-raad
Informatie: www.deelnameregistratie.nl

5 JUNI 2009
AUDITIEVE 
VERWERKINGSPROBLEMEN 
Plaats: Hotel Houten
Organisatie: Phonak
Informatie: www.phonak.nl

6 JUNI 2009
OPEN DAG TOLKNET
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan
Plaats: Tolknet kantoor in Soesterberg
Informatie: www.tolknet.org 

AGENDA

GESIGNALEERD

Zien en begrijpen



Rekenwerk
Een toevallig mailtje was aanleiding voor 
een surftochtje over het web. Een bericht  
– dacht ik eerst - van de soort onmiddellijk 
prullenbak’. Niet gedaan, en met gevolgen. 

Ons land staat evenals heel de aardbol 
zowat op zijn kop. Crisis. Je hoort en ziet 
niet anders. Kommervolle tijden voor 
mensen met een aanleg tot depressie. 
Die krijgen ongewild alle kans stil te staan 
bij hun ongemak. In rep en roer in deze 
episode van laagtij is ook Omroepland.  
O ja? Want?

Nou willen - nu veronderstel ik meer dan 
dat ik steun op zekerheden - Bazen over   
Omroepland eenduidigheid bevorderen. 
Mooi voornemen. En hoe? Door ons allen, 
u en mij incluis, op te knippen in groepen. 
Bent u gevoelig voor een stichtend woord? 
Sluit aan bij omroep X. Een voorliefde voor 
planten? Kies omroep G(roen). Zo zie ik 
dat een beetjea. En al die afzonderlijke 
omroepen hebben 50.000 leden nodig. 
Vijftigduizend? Waarom dat getal? 
Omdat we met bijna zestien miljoen zijn, 
wellicht???????

Och ja, die mail. Zico TV. Dat zocht ik op. 
Daar wil ik het over hebben. Want onder 
die naam wil een belangengroep het 
televisieaanbod veiligstellen voor mensen 
met een auditieve en communicatieve 
beperking.

Even tussendoor als het mag. 
Pakweg dertig jaar had ons landje 
nodig om enigszins te ontzuilen, om 
(levensbeschouwelijke) bloedgroepen 
zodanig te mengen dat onze maatschappij 
kan uitgroeien tot sámenleving.  
Goed, machtige zuilen verdwenen. Wat 
doen we nu? We slaan fragiele pilaartjes 
in de grond, nieuw fundament van onze 
media-samenleving. 

Pardon Zico-TV. Met genoegen doneer 
ik een klein bedrag. Vanwege het feit 
dat jullie het aandurven om juist jullie 
potentiële tv-klantenbestand te willen 
voorzien van een passend aanbod. Onze 
samenleving bleek niet eens in staat om 
ondertiteling naar behoefte te bieden. 
Ik gééf dus. En als nog 49.999 anderen 
dat doen? Dan sta ik op uit mijn stoel en 
applaudisseer. Héél zachtjes. Want de taak  
die jullie je hebt opgelegd Zico - de kloof 
tussen doven en horenden overbruggen - 
is niet de geringste. 

WILLEM GEURTS

COLUMN
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VAN HORENZEGGEN@AUDCOM.NL

De nieuwe werkgroep 
SeniOoren is een feit. De werk-
groep, onder voorzitterschap 
van Johan Weseman, bestaat uit 
vertegenwoordigers van cliënten-
organisaties van slechthorenden, 
doven en plots- en laatdoven. De 
leden hebben de ambitieuze taak 
op zich genomen de maatschap-
pelijke participatie van auditief 
beperkte ouderen te vergroten. 
De werkgroep komt niet uit de 
lucht vallen. Maar liefst 15% van 
de 2.4 miljoen 65-plussers heeft 
hoorproblemen. Die groep wordt 
de komende jaren alleen maar 
groter. De zelfstandigheid van 
deze ouderen wordt sterk belem-
merd door gebrek aan informatie 
en aan dienstverlening die is 
afgestemd op deze doelgroep. 
‘Noodzakelijke informatie en 
hulp bereikt deze auditief beperk-
te ouderen onvoldoende of zelfs 
helemaal niet. Daardoor verkeren 
veel ouderen in een geïsoleerde 
positie en doen niet (meer) mee 
in de samenleving’, stelt de voor-
zitter. ‘Onverteerbaar. Dus daar 
gaan we wat aan doen.’

SeniOoren vertegenwoordigt de 
cliëntenorganisaties Dovenschap, 
NVVS en Stichting Plotsdoven 
en wordt ondersteund door De 
Gelderhorst voor Oudere Doven, 
Bureau Kramer en ANBO. Steun 
vanuit de stichting VSBfonds, 
stichting Sluyterman van Loo en 
het Nationaal Revalidatie Fonds 
hebben de oprichting van de 
werkgroep mogelijk gemaakt.

Signalering taalachterstanden in 
de jeugdgezondheidszorg

Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) heeft op verzoek 
van het ministerie van VWS 
een standpunt geformuleerd 
over het signaleren van 
 taalachterstanden. Juist de 

jeugdgezondheidszorg kan vroegtijdig signaleren dat 
kinderen relatief achterlopen wat betreft hun taal- en 
spraakontwikkeling. In 2007 verscheen een kritisch 
rapport van TNO waaruit bleek dat er weinig bekend 
is over de effectiviteit van bestaande methoden en 
instrumenten en ook dat er weinig uniformiteit in de 
signalering bestaat. Het RIVM doet in het standpunt 
‘Signaleren van taalachterstanden door de jeugdgezond-
heidszorg’ aanbevelingen over de te gebruiken metho-
des voor het signaleren en doorverwijzen en over het 
 bijscholen van medewerkers.

Het rapport ‘Signaleren van taalachterstanden  
door de jeugdgezondheidszorg’ is te downloaden op 
www.rivm.nl/jeugdgezondheid/onderwerpen/ 
monitorensignaleren/

Werkgroep SeniOoren  
laat van zich horen...

Oog voor Participatie
Aanknopingspunten voor beleid

Dit boekje is ontwikkeld in opdracht 
van VWS en is bedoeld voor beleids-
makers. Het geeft  handvatten om 
beleid zo vorm te geven dat het 
mensen met een beperking mogelijk 
maakt als ieder ander deel te kun-
nen nemen aan de samenleving.
Verschillende mensen met een beperking komen in 
het boekje aan het woord, en vertellen hoe zij hun 
dagelijkse leven inrichten. Zo vertelt Angélique van 
Lynden (projectmanager bij de NVVS) over haar twee 
slechthorende kinderen. Daarnaast worden er adviezen 
gegeven over hoe beleid en regelgeving beter afge-
stemd kunnen worden op de wensen van mensen met 
een beperking.

Het boekje is te bekijken én te downloaden op de  
website van het Ministerie van VWS: www.minvws.nl/
 folders/dmo/2009/oog-voor-participatie.asp



Wat is de meerwaarde van een Audiologisch 
Centrum? Wij denken dit te weten en roepen 
dan al snel ‘multidisciplinaire diagnostiek’ of 
‘goede apparatuur’ of ‘zicht op psycho-sociale 
aspecten van slechthorendheid’. Allemaal waar, 
en toch blijft dan de vraag: maar wat levert dit 
de patiënt /consument op? Wordt hij of zij er 
beter van? In de zorg wordt vanzelfsprekend 
uitgegaan van de meerwaarde van de eigen 
activiteiten. Wij doen dat ook. Toch heeft ook 
de FENAC gemeend dat dit nu ook maar 
eens in harde cijfers moet worden getoond. 
Om die reden is in maart een intensief traject 
gestart met de Plexus Medical Group, een 
gerenommeerde organisatie op het gebied van 
kwaliteit van zorg. Zij zullen met de FENAC 
zogenaamde prestatie-indicatoren ontwikkelen. 
Deze gaan verder dan de eenvoudige vragen 
rondom wachtlijsten etcetera. Nu gaat het om 
expliciete vragen als “welke meetlat kun je 
hanteren om te zien of multidisciplinair onder-
zoek werkelijk meerwaarde heeft ten opzichte 
van mono disciplinair onderzoek?” Voor een 
deel monitoren we deze gegevens al. Eerder is 
in Van Horen Zeggen uitgebreid bericht over 
de registratie rondom TaalSpraak kinderen: 
MAC-AC. Deze registratie maakt duidelijk dat 
kinderen die bij het Audiologisch Centrum 
worden aangemeld ook werkelijk in de meeste 
gevallen multi axiale problematiek hebben, en 
dus ook werkelijk door meerdere disciplines 
onderzocht dienen te worden. De meerwaarde 
is hier vooral dat deze kinderen aantoonbaar 
vroeger en sneller worden doorverwezen naar 
de juiste (vervolg) zorg en onderwijs. Hetzelfde 
zullen we nu inzichtelijk gaan maken rondom 
hoortoestelaanpassing. Wat is de meerwaarde 
van het team op een Audiologisch Centrum ten 
opzichte van bijvoorbeeld de rechtstreekse gang 
naar de audicien? Wij weten het, maar nu zullen 
we het gaan tonen, met objectiveerbare indica-
toren. Modieus, ja zeker, maar wat ons betreft 
noodzakelijk.
Bij het schrijven van dit stuk is de ledenver-
gadering nog net niet geweest. Er zullen wat 
veranderingen komen in het bestuur van de 
FENAC. De volgende keer komen we hier 
op terug.

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.
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Van Horen Zeggen 
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E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl 
(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven)

•  Fotografie Harry Op den Kamp
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26 augustus, 7 oktober, 2 december. 
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 buitenland) Indien u vóór 1 november van het 
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Vraag dan de uitgebreide auteursrichtlijnen aan via 
vanhorenzeggen@audcom.nl of kijk op www.simea.nl.

Van het bestuur
De afgelopen maanden heeft het stichtingsbestuur 
van Siméa gesproken met vertegenwoordigers van 
OCW over het plan van aanpak dat hoort bij de 
notitie Siméa en Passend Onderwijs. Een aantal 
inhoudelijke thema’s, die voor de toekomst van 
ons onderwijs en dienstverlening van prominent 
belang zijn, wil ik hier toelichten. Natuurlijk wil-
len we minder bureaucratie bij de indicatiestelling. 
We willen de leerling sneller helpen. Daarom 
zijn we vóór handelingsgericht diagnosticeren. 
Handelingsgerichte diagnostiek zal ertoe leiden 
dat de ene leerling andere, meer of minder hulp 
krijgt dan de andere. Belangrijk aandachtspunt 
daarbij is natuurlijk de positie van de ouders. 
Zijn wij straks in staat om helder uit te leg-
gen waarom de ene leerling wel extra geholpen 
moet worden en de andere juist niet? En welke 
mogelijkheden bieden wij de ouders bezwaar te 
maken als ze het niet met ons eens zijn? Genoeg 
onderwerpen om daarover de komende twee jaar 
duidelijke afspraken te maken.
De ouderorganisaties (FOSS, FODOK e.a.) heb-
ben veel waardering voor de door Siméa inge-
slagen weg. Iedereen is er wel van overtuigd dat 
het systeem van leerlinggebonden financiering te 
weinig flexibel is om maatwerk voor leerlingen 
te leveren. Daarbij is preventief werken in het 
regulier onderwijs nu vrijwel niet mogelijk.

In het jaarverslag 2008 van de inspectie is de 
schijnwerper op cluster 2 gericht. Het beeld van 
cluster 2 is positiever dan dat van de clusters 3 
en 4. Maar de vraag blijft: hoe blijven we zicht-
baar met onze ambulante begeleiding en onze 
scholen in het geweld van Passend Onderwijs? 
Daarvoor moeten we als sector duidelijk kwa-
liteit leveren en dit ook laten zien. Zo’n kleine 
sector als cluster 2 kan zich vooral roeren door 
uit te blinken in expertise. De lancering van het 
digitaal kenniscentrum Taalspraak in de tweede 
helft van 2009 gaat bijdragen aan de toeganke-
lijkheid van expertise. En het mooie ervan is dat 
dit een samenwerkingsinitiatief is van alle bran-
chepartners in zorg en onderwijs. Inderdaad 
Samen Sterk in het Elkaar Verstaan.

Theo van Munnen
Voorzitter Stichting Siméa

Van de voorzitter
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Symposium
Auditieve 
    Verwerkingsproblemen
                    (AVP)

In dit unieke symposium krijgt u veel achtergrondinformatie over de diagnostiek, behandeling en 
gevolgen van auditieve verwerkingsproblemen, van gerenommeerde sprekers uit binnen en buitenland.

Doelgoep: professionals die te maken hebben met kinderen met AVP; zoals audiologen, logopedisten, 
ambulant begeleiders e.d.

Inschijfkosten:  45,-

De voorbereidingen voor het symposium van 5 juni 2009 zijn in volle gang. Kijk op www.phonak.nl voor 
de inschrijving.  

Vrijdag 5 juni 2009
Locatie: Hotel Houten 



De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra  

geeft brochures uit. De brochures behandelen alle 

 aspecten van zorg binnen het audiologisch centrum.  

Voor een volledig overzicht kunt u de FENAC site  

bezoeken: www.fenac.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Audiogram A3 2007 g  1,50

Audiogram A3 2007 g  0,50

Publicatie Prijs

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

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

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

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




