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“Laat zien wie je bent!”
De FOSS brengt een nieuwe voorlichtingsfi lm 
uit: “Laat zien wie je bent!”

Fabienne Piso, Harry Knoors en Mathijs Vervloed 
onderzochten of de vriendschapsrelaties van 
dove en slechthorende jongeren met horende 
leeftijdgenoten kwalitatief minder hecht zijn dan 
onderlinge vriendschappen tussen goedhorende 
jongeren. 

VHZ ging in gesprek met psycholoog Marcel 
Broesterhuizen ter gelegenheid van zijn afscheid 
bij Viataal. Hannie Hoefnagels, ouder van een 
dove puber en docent Levensbeschouwing, 
schoof bij het gesprek aan.
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Taal staat centraal. Dat is de kern van het nieuwe 
Auris-taalbeleid dat sinds juni 2009 van kracht is. 
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Rond het verschijnen van dit nummer worden enkele bijzondere 
producten gepresenteerd. Van Horen Zeggen besteedt daar kort 
aandacht aan en beveelt deze uitgaven van harte bij u aan. 

Op 8 oktober bood het Nederlands Gebarencentrum het Van Dale 
Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal aan de minister van OCW 
aan. Ik geloof dat het uniek is in de wereld, dat een woordenboekuitgever 
ook het standaardwerk Gebarentaal uitgeeft. Een mooi succes voor het 
Gebarencentrum.

Op 9 oktober toont de oudervereniging FOSS de dvd ‘Laat zien wie 
je bent’. Deze geeft zicht op mogelijke gevolgen voor jongeren en 
adolescenten van hun spraaktaal- of hoorprobleem. Gelukkig zijn er 
veel jongeren waar de gevolgen niet zo duidelijk te zien zijn als bij de 
jongeren op de dvd. Maar we weten allemaal dat de nuances voor 
buitenstaanders bijna niet te herkennen zijn. Het kan daarom goed 
zijn, dat enkele kenmerken van de spraaktaal- of hoorbeperking wat 
zijn uitvergroot op deze dvd. Op de FOSS-dag (7 november in Utrecht, 
www.nvvs.nl onder FOSS) wordt de dvd aan een veel breder publiek 
getoond. Wellicht een moment voor u als lezer om er kennis mee te 
maken?

In het artikel besteden Piso, Knoors en Vervloed ook aandacht aan 
jongeren en adolescenten. Wat zijn de gevolgen van hun hoorbeperking 
op vriendschappen met leeftijdgenoten? Vriendschappen zijn een bron 
van geluk en van steun in het leven van kinderen en jongvolwassenen en 
daarom van groot belang voor hun ontwikkeling.

Dit is het één na laatste nummer van de 50e jaargang. De redactie wil 
die 50e jaargang dit jaar met u vieren. Aan het eind van dit nummer 
lichten we een tipje van de sluier over hoe en wanneer we dat gaan 
vieren. Het decembernummer staat in het teken van kennisuitwisseling 
door de jaren heen. Wij nemen u door die jaren mee.

Marjan Bruins
hoofdredacteur

TEN GELEIDE

Foto omslag: Harry Op den Kamp
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De FOSS (Federatie van ouders van slechtho-
rende kinderen en kinderen met spraaktaal-
moeilijkheden) brengt een nieuwe voorlich-
tingsfi lm uit: “Laat zien wie je bent!” De fi lm 
is op vrijdag 9 oktober offi cieel gepresenteerd 
op het Centrum Sint Marie te Eindhoven. 

De fi lm richt zich op jong-volwassenen met 
een gehoorstoornis of met een spraaktaalpro-
bleem en verder op iedereen die met deze 
jongeren te maken krijgt in vervolgopleiding, 
werk en maatschappelijke situaties.

In de fi lm geven twee jongeren die slecht 
horen en twee jongeren met een spraaktaal-
probleem een kijkje in hun leven. We volgen 
hen thuis, in hun werk, op school en in hun 
vrije tijd. 
Met een communicatieve handicap loop je 
tegen andere problemen aan dan goedho-
rende jongeren en jongeren zonder spraak-
taalproblemen. Deze jongeren vinden het 

vaak moeilijk om een zelf-
standig leven op te bouwen 
en ouders kunnen hun kind 
vaak moeilijk loslaten. De 
maatschappij is nog onvol-
doende gericht op mensen 
met een beperking en jon-
geren met een gehoor- of 
spraaktaalbeperking hebben 
bovendien nog een onzicht-
bare beperking. De jongeren 
zullen dus extra hun best 
moeten doen om te laten zien wie ze zijn! 
De fi lm wil jongeren stimuleren de dingen 
na te streven die ze echt willen doen. 

Ouders en begeleiders kunnen deze dvd 
gebruiken als vertrekpunt om samen met de 
jongeren in gesprek te gaan en te discussië-
ren. Door samen te praten en de mogelijk-
heden te verkennen worden ze geholpen om 
hun weg te vinden naar verdere zelfstandig-

heid. Het was ooit al een 
hele stap voor de kinderen 
om alleen naar een winkel 
te gaan of op reis te gaan, 
maar nu zijn er andere, 
grote nieuwe uitdagingen, 
zoals werk vinden, uit huis 
gaan en een relatie krijgen.
De FOSS gaat Laat zien 
wie je bent! actief onder 
de aandacht brengen van 
VSO-scholen in het cluster 

2 onderwijs en van instanties die gericht zijn 
op werk, o.a. UWV en reïntegratiebedrijven.

Laat zien wie je bent!
FOSS-fi lm op dvd, 25 minuten, Nederlands 
ondertiteld
Prijs N 15,00 + verzendkosten (voor FOSS-
leden N 7,50)
Bestellen via het FOSS-bureau, Postbus 14, 
3990 DA Houten, e-mail foss@hetnet.nl
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In augustus is het onderzoeksproject 
‘Adviezen over de hantering van meertalig-
heid bij meertalige kinderen met een audi-
tieve/communicatieve handicap’ afgerond 
met een uitgebreid eindverslag.
Het onderzoeksproject is uitgevoerd door 
PonTeM op initiatief van het Audiologisch 
Centrum Den Haag van de KEG Viataal 
Groep. Het project stond onder leiding van 
Mirjam Blumenthal.

Uit de literatuur is bekend dat ouders van 
kinderen met een auditief/communicatieve 
beperking moeite hebben om normale, 
taalstimulerende gesprekken met hun kinde-
ren te voeren. Bij ouders die hun kinderen 
meertalig opvoeden komt daar nog bij dat zij 
vaak tegenstrijdige adviezen krijgen over de 
hantering van meertaligheid. 

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat 
meertaligheid op zichzelf de taalontwikke-
ling negatief beïnvloedt. Dat geldt ook als 
het gaat om kinderen met een handicap.

In het kader van het project ‘adviezen meer-
taligheid’ kwam in de zomer van 2007 een 
Concepthandboek tot stand voor de advi-
sering van ouders van kinderen met een 
auditief/communicatieve beperking in een 
meertalige gezinssituatie. De methodiek die 
in het Concepthandboek wordt beschreven, 
is ontwikkeld voor gebruik in verschillende 
instellingen voor gehandicaptenzorg en 
onderwijs en sluit onmiddellijk aan op het 
diagnostisch proces. 
Het doel van deze methodiek is om op basis 
van de specifi eke gezinssituatie adequate 
adviezen te geven aan ouders over welke taal 
of talen zij met hun kind het beste kunnen 
gebruiken.
Na literatuuronderzoek en ouderraadpleging 
is de methodiek middels een pilot getoetst, 
en nadien verbeterd. 

Het zojuist verschenen verslag vat het lite-
ratuuronderzoek, de conceptmethodiek, de 
ouderraadpleging en de pilot samen. Terwijl 
het Handboek de resulterende methodiek 

beschrijft, legt het eindverslag de nadruk op 
de onderliggende visie, de werkwijze en de 
resultaten.

De conclusie van de pilot luidt dat de 
methodiek een meerwaarde heeft, mits deze 
bij de juiste cliënten, op het juiste moment, 
wordt toegepast. De juiste cliënten: ouders 
die zelf een hulpvraag hebben op dit gebied, 
en een gezin waar op dat moment niet té 
veel andere problemen spelen. Het juiste 
moment: soms is het nodig om mensen eerst 
de tijd te geven een ernstige diagnose een 
plaats te geven. Dan pas kunnen zij open-
staan voor deze advisering.

Het rapport is te verkrijgen bij PonTeM: 
info@pontem.nl en www.pontem.nl

Onderzoeksproject Meertaligheid

“Laat zien wie je bent!”

NIEUWS
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Hoewel er in de afgelopen jaren vele dvd-
rom’s en gebarenwoordenboeken beschik-
baar zijn gekomen, ontbrak het tot nu toe 
aan een standaard gebarenwoordenboek in 
boekvorm. Hoog tijd dus om recht te doen 
aan de vierde taal van Nederlandse bodem: 
de Nederlandse Gebarentaal.
Twee jaar geleden heeft het Nederlands 
Gebarencentrum (NGC) contact opgenomen 
met dé woordenboekmakers van Nederland, 
Van Dale Uitgevers, en hen gevraagd of ze 
samen met het NGC een gebarenwoorden-
boek wilden maken. Van Dale maakt al zo’n 
145 jaar woordenboeken en er ontbrak tot 
nu toe een Van Dale van de Nederlandse 
Gebarentaal. De uitgever reageerde direct 
enthousiast en met fi nanciële steun van het 
Revalidatie Fonds en het Fonds Nuts-Ohra 
kon het NGC aan dit project beginnen: het 
selecteren van 3000 gebaren, het maken van 
3000 illustraties van gebaren en ten slotte, alle 
tekstinformatie samenstellen. 

Het eerste Van Dale Basiswoordenboek 
Nederlandse Gebarentaal!
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In het medisch centrum van de Vrije Uni-
ver siteit van Amsterdam is met succes een 
net vier maanden oude baby aan beide oren 
geopereerd om een cochleair implantaat te 
plaatsen. Het jongetje werd doof door een 
hersenvliesontsteking. Wereldwijd heeft nog 
niet eerder zo’n jong kind deze implantaten 
gekregen. 
Cas Smits, audioloog, is lid van het CI-team 
en vertelt over de operatie. “Nog niet eer-
der is deze operatie op zo’n jonge leeftijd 
gedaan. Meestal opereren we rondom het 
eerste jaar of tussen het eerste en tweede jaar. 
In Nederland is consensus over de aanpak 
bij meningitis vóór het eerste jaar: snel CI 
plaatsen, bilateraal. Omdat het slakkenhuis 
door de hersenvliesontsteking binnen enkele 
weken dreigde te ‘verlittekenen’, wat implan-
tatie onmogelijk maakt, hebben we besloten 
op deze zeer jonge leeftijd aan beide oren 

Jongste kind ooit krijgt in VU medisch centrum 
gehoorimplantaten

Bij de selectie van de gebaren is uitge-
gaan van de gebaren die voorkomen in de 
modules  Algemeen Belangstellenden NGT 
van het Nederlands Gebarencentrum. De 
illustraties zijn wat abstracter dan in de 
andere  gebarenwoordenboeken. Ze zijn 
gemaakt met behulp van een computer-
programma door medewerkers van het 
Nederlands Gebarencentrum. 

Het eerste exemplaar van dit woordenboek 
is op 8 oktober aan minister Plasterk over-
handigd. Het Nederlands Gebarencentrum 
hoopt dat dit woordenboek met veel plezier 
gebruikt zal worden en zal bijdragen aan de 
zichtbaarheid en status van de Nederlandse 
Gebarentaal als bijzondere taal in de 
Nederlandse samenleving.

TRUDE SCHERMER,
Directeur Nederlands Gebarencentrum

Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse 
Gebarentaal
Onder hoofdredactie van dr.Trude Schermer 
en Corline Koolhof.
Redactie: Sarah Muller, drs. Jacobien Geuze, 
drs. Marlies Vink.
Tekeningen: drs. Marlies Vink, Pieter Groen, 
Bart Koolen, Anneloes Veldwachter, Sarah 
Muller en Corline Koolhof.
ISBN: 9789066480049
Verkrijgbaar via de boekhandel of via 
www.gebarencentrum.nl
Prijs: N 39,95 excl. eventuele verzendkosten.

k 

een cochleair implantaat te plaatsen. Dit was 
voor het jongetje de enige manier om een 
kans te behouden om te leren horen.” 
De implantatie verliep succesvol. Al tijdens 
de operatie werd bij minimale elektrische 
stimulatie een reactie gezien van de gehoor-
zenuw in beide slakkenhuizen. Smits: “Een 
dergelijke operatie bij zo’n jong kind vereist 
grote zorgvuldigheid. Alles in het operatie-
gebied is heel klein. De aangezichtzenuw en 
de smaakzenuw mogen niet geraakt worden. 
Een kind wordt geboren met een volledig 

volgroeide cochlea. De baby heeft dus vol-
wassen implantaten gekregen.”

De CI’s zijn inmiddels op de processor aan-
gesloten en de afregeling is gestart. De eerste 
resultaten zijn positief. Op zijn vroegst over een 
half jaar kunnen detectiedrempels en reactie-
drempels worden gemeten. Spraakherkenning 
volgt in een nog later sta dium. De hoortraining 
wordt verzorgd door het CI-team van de VU. 
De ouders krijgen gezinsbegeleiding vanuit de 
NSDSK. Het CI-team adviseert de ouders om 
te starten met een tweetalig taalaanbod: geba-
ren en gesproken taal.

Meer over de activiteiten van het CI-team 
van de VU op de zeer informatieve website: 
www.ci-vumc.nl

FRANS MOLLEE
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Taal staat centraal. Dat is de kern van het nieuwe 
Auris-taalbeleid dat sinds juni 2009 van kracht is. 
Auris is voorlopig de eerste en enige binnen het cluster 
2-taalonderwijs die nu met één organisatiebrede 
taalaanpak werkt.

Auris-taalbeleid betekent 
een belangrijke kwaliteitsimpuls

De uitgangspunten van taalonderwijs kunnen 
heel verschillend zijn. Kies je voor een ontwik-
kelingsvolgende benadering of juist voor een 

programmagerichte aanpak? Moet het taalonderwijs leer-
ling-gericht zijn of juist leeerstofgericht? Gaat het om inle-
ving of om prestaties? In juni 2009 verscheen het nieuwe 
taalbeleid van de Koninklijke Auris Groep (Auris) dat op al 
deze vragen duidelijke antwoorden geeft. 

Doel is om de taalvaardigheid van 
cluster 2-leerlingen te verbeteren. 
“Voor het eerst hebben we één taalbe-
leid met één planmatige aanpak voor 
álle Auris-scholen. Dat is uniek binnen 
het cluster 2-onderwijs”, zegt Connie 
Fortgens van de afdeling Onderzoek 
en Opleiding van Auris. In samenspraak 
met Auris-medewerkers stelde zij het 
nieuwe taalbeleid samen. 

Duidelijkheid
Waarom één taalbeleid voor alle 

Auris-scholen? Connie Fortgens: “Om 
verschillende redenen. Ten eerste bou-
wen we met dit taalbeleid voort op een 
ontwikkeling die al in 2006 in gang is 
gezet met het Programma Vergroting 
Leeropbrengsten. Verder spelen we hier-
mee in op inhoudelijke vragen vanuit het werkveld over 
het taalonderwijs. Er bleek behoefte aan duidelijke kaders 
om mee te werken. Dan is er nog een punt. Binnen Auris 
spreken we veel over taal en onderwijs maar we bedoelen 
niet altijd hetzelfde. Dat geldt niet alleen voor de aanpak 
en uitgangspunten maar ook voor de begrippen die we 
hanteren. Door dit alles nu in één taalbeleid te vatten, 
zorg je voor eenheid en kunnen alle Auris-scholen binnen 
dezelfde kaders aan de slag met het taalonderwijs. Zo ont-
staat er niet alleen duidelijkheid voor medewerkers, leerlin-
gen en ouders maar ook voor iedereen daarbuiten die een 
beroep wil doen op onze expertise.”

Leerdoelen
Waar draait het nu om in het nieuwe Auris-taalbeleid? 

“We kiezen voor een programma- en leerstofgerichte 
benadering. Daarbij werken we met concrete leerdoe-
len. Die keuze is gebaseerd op onderzoek van prof. Anne 
Vermeer waaruit blijkt dat NT2-leerlingen en zwakke een-
talige leerlingen het meeste gebaat zijn bij een gestructu-
reerde aanpak van het woordenschatonderwijs. We nemen 
aan dat dit ook het geval is bij ónze leerlingen. 

De meerwaarde van één taalbeleid ligt er vooral in dat 
we allemaal hetzelfde willen. De bedoeling is dat daardoor 
onze diensten beter op elkaar gaan aansluiten en er voor 
leerlingen een betere aansluiting komt naar vervolgonder-

wijs. Dat is natuurlijk essentieel. Vooral 
als je leerlingen naar het hoogst moge-
lijke niveau wilt begeleiden en hun 
ook kansen wilt bieden eventueel naar 
het regulier onderwijs door te stromen. 
We laten het verder aan schooldirec-
ties over om dit taalbeleid concreet 
handen en voeten te geven.”

Scholing
 Voor directeur Paul de Haan van 

de Bertha Muller School in Utrecht 
is het werken met een taalbeleid niet 
nieuw. “Wij waren al eerder bezig 
met het opstellen van een eigen 
taalbeleidsplan maar gaan dit nu aan 
de hand van het nieuwe taalbeleid 
verder uitbreiden. Dit nieuwe taal-
beleid biedt ons nóg meer moge-

lijkheden om concreter inhoudelijk samen te 
werken. Niet alleen met medewerkers binnen onze school, 
maar ook met andere Auris-so-scholen in de regio. We 
gaan nu immers allemaal uit van dezelfde uitgangspunten 
en dezelfde doelen en kunnen van elkaar leren bij de con-
crete uitvoering of het opzetten van het taalbeleid. 

Voor leerkrachten betekent dit plan overigens dat ze niet 
meer van het taalbeleid mogen afwijken. Taal is nu onze 
hoofdtaak. We zijn geen ontwikkelingsvolgende school 
meer, maar werken doelgericht en methodisch en toetsen 
regelmatig wat de leerprestaties zijn. En ik zie het ook 
als mijn taak om voor die aanpak draagvlak te creëren. 
Belangrijk is dat medewerkers van elkaar leren en elkaar 
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ondersteunen, zodat je samen inhoud geeft aan dit plan. 
Ook organiseren we studiedagen en waar nodig aanvul-
lende scholing om medewerkers optimaal in staat te stellen 
dit taalbeleid goed uit te voeren.”

Taalcoördinator
 Wat merkt de werkvloer nu van dit alles? Marike 

Kempen, taalcoördinator en logopediste bij de Bertha 
Muller School kan er nog niet veel over zeggen. “Voor de 
uitvoering van dit beleid zijn veel stappen nodig. Iedereen 
moet weten hoe dit in de praktijk moet worden uitge-
voerd. En zover is het nog niet. Binnenkort hebben we 
een studiedag over dit onderwerp. Dat is in elk geval een 
goede eerste stap. Verder pleit ik voor de aanstelling van 
een onderwijs- en taalcoördinator op elke schoollocatie 
omdat het taalbeleid van cluster 2-scholen zo complex is. 
Zo’n taalcoördinator kan alle betrokken partijen niet alleen 
begeleiden bij alle fases van de invoering maar ook bij de 
instandhouding én evaluatie van het taalbeleid.” 

Ouders
Arend Verschoor, beleidsmedewerker van de FOSS, is 

ingenomen met het nieuwe taalbeleid. “Wij horen ouders 
al heel lang klagen over het feit dat ze niet altijd goed 
weten wat ze kunnen verwachten van het taalonderwijs 
en dat ze gemaakte keuzes voor hun kind niet altijd 
begrijpen. Door uit te gaan van één taalbeleid waarin 
je precies formuleert  wat je met het taalonderwijs wilt 

7VHZ OKTOBER 2009

bereiken en hoe je dit wilt doen, schep je duidelijkheid. 
Dat is positief. 

Bovendien is er met dit taalbeleid een duidelijke inspan-
ningsverplichting vastgelegd om kinderen waar mogelijk in 
het reguliere onderwijs te laten instromen. Daarmee speelt 
het taalbeleid ook in op wat veel ouders graag willen. Ten 
slotte omvat het taalbeleid ook scholing van medewerkers.
Belangrijk want ook daarover horen we wel eens kritische 
geluiden bij onze achterban. Wij zien het Auris-taalbeleid 
dan ook als een duidelijke kwaliteitsimpuls.” 

De deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en 
de rol van de ouders vragen volgens Arend Verschoor wel 
om extra aandacht. “Om dat te realiseren moet je wat ons 
betreft heel actief zijn en concreet aanvullend beleid voe-
ren. Dat mis ik nog een beetje in dit verhaal. En verder lijkt 
het me goed om duidelijk aan te geven hoe je ouders, en 
dan vooral ook allochtone ouders meer bij het onderwijs 
wilt betrekken. Ook hun rol is essentieel bij het taalonder-
wijs. Maar al met al beschouwen we het Auris-taalbeleid als 
een prima ontwikkeling, die zeker navolging verdient.” 

JOKE VAN DER LEIJ

Het Auris-taalbeleid is te bestellen door een e-mail te 

sturen naar info@auris.nl. Bij vermelding van naam, 

functie, naam organisatie en adres wordt een exemplaar 

door Auris verstuurd.
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Marcel Broesterhuizen:
‘Voer ruim een lesuur Filosofi e in

voor scholieren. Het hélpt!’
Eigenzinnigheid lijkt een toepasselijke typering 

voor zowel Marcel Broesterhuizen als voor Hannie 
Hoefnagels. Laatstgenoemde eerst: zij kreeg een 

uitnodiging van Broesterhuizen om in de Blauwe Zaal te 
spreken vanwege haar eigen(zinnige) kijk op opvoeding 
aan dove jongeren. Broesterhuizen hield zijn afscheid, niet 
helemaal conform de lokale gebruiken, ‘klein’, in besloten 
kring. Met als verklaring: “Het hoeft geen bijeenkomst te 
zijn voor bobo’s.”

De keuze voor de titel van het mini-symposium: ‘Doe 
ff normaal’. Vanwaar deze prikkelende affi che? Marcel 
Broesterhuizen: “Omdat het een vak apart is, normaal 
doen. Tenminste als we het hebben over de opvoeding 
van dove jongeren. Dan blijkt vaak dat normaal doen niet 
de gewoonste zaak van de wereld is.” De Viataal-man put, 
dankzij onderzoek en kennis, uit een grote ervaring als het 
gaat over opvoeding aan doven. In publicaties, onder meer 
in Van Horen Zeggen, maakte Broesterhuizen zich sterk 
voor de ‘emancipatie’ van dove jongeren. 

Laten we kijken naar wat mensen kunnen
“Jongeren kunnen zélf zeggen wat hen beweegt!”, zegt 

Marcel Broesterhuizen. Met deze al vroeg in het vraag-
gesprek uitgesproken woorden is de toon meteen gezet. 
“Vroeger hadden we het vaak over kwetsbare dove kinderen. 
Dan hadden we de mond vol van begeleiden en behandelen. 
Ik ben me toen gaan realiseren dat ouders eigenaar waren 
van de doofheid van hun kind en dat opgroeiende dove 
kinderen zelf steeds meer eigenaar worden van hun doof-
heid. Dat is gaan wringen. Laten we kijken naar wat mensen 
kunnen!” De woorden van Marcel Broesterhuizen klinken 
welhaast strijdlustig. Hij vond er zijn redenen voor in de 
dagelijkse werkomgeving, de internaatsgroepen. “Ik voel dat 
er veel potentieel is dat we kunnen aanboren.” 

Afgelopen juni zette Marcel Broesterhuizen, van de 32 jaar bij Viataal het merendeel werkzaam als 
psycholoog, later als behandelcoördinator, een punt achter zijn loopbaan. Met een mini-symposium 
‘Doe ff normaal!’ zorgde Broesterhuizen voor een gepaste afsluiting. Voor deze bijeenkomst in de 
Blauwe Zaal nodigde Broesterhuizen collega’s uit Zorg en Onderwijs, jongeren én Hannie Hoefnagels, 
docent Levensbeschouwing, tevens moeder van een dove puber uit voor bijdragen. VHZ ging in 
gesprek met psycholoog Marcel Broesterhuizen en Hannie Hoefnagels.

Hannie Hoefnagels bevestigt Broesterhuizen’s overtuiging 
en trekt diens opmerking door tot in huiskamers. “Ik denk 
dat ouders regelmatig met hun handen in het haar zitten”, 
zegt de moeder van een dove puber, “communiceren met het 
dove kind gebeurt vaak niet. Juist bij doofheid is de bewust-
wording van de beperking groter. De waarde van de commu-
nicatie is duidelijker. Als dan de gebarenvaardigheid ontbreekt, 
vallen veel zaken weg. Die worden dan niet besproken.” 

In feite heeft het gesprek voortdurend het aangaan van 
de dialoog als leidend thema. Ongeacht de plaats waar de 
opvoeding zich afspeelt blijft de dialoog van belang. In de 
relatie ouders - kind, tussen begeleider en kind in de zorg 
en tussen docent en leerling op school. De basis, het funda-
ment voor succes, ligt thuis, bij de ouders. Volgens Hannie 
Hoefnagels beïnvloedt de beperking van een kind in sterke 
mate ook de relatie tussen ouders. “Het is de kunst voor 
ouders om niet teleurgesteld te zijn in hun kind. Er waren 
en zijn altijd veel wensen en verwachtingen. Kijk naar het 
kind, zou ik zeggen, niet naar de status. Kijk naar wat het 
kind kán!” Uit eigen ervaring weet Hoefnagels dat er bin-
nen het gezin een voortdurende vergelijking bestaat tussen 
het kind en de andere gezinsleden. “Dat is bij ons ook zo. 
Wij bespreken dat met elkaar vanuit de aanwezige kwali-
teiten van elk van ons. Ik heb de wens om naar het kind te 
kijken, niet naar de doofheid!”

Al is er volgens Hannie Hoefnagels geen pasklaar ant-
woord te geven op dé wijze van ‘aanpakken’, belangrijk 
is volgens haar ‘absoluut om jong te beginnen’. Met wat? 
“Corrigeren op de momenten als dat nodig is, grenzen 
stellen aan het kind, duidelijkheid verschaffen. Anders komt 
het in de puberteit tot moeilijkheden”, is haar opvatting. 
Niet minder belangrijk is Hoefnagels’ toevoeging: “In de 
opvoeding is het belangrijk om datgene dat goed gaat 
positief te bevestigen, en niet alleen maar te corrigeren.”

INTERVIEW
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HET IS DE KUNST VOOR OUDERS OM NIET TELEURGESTELD TE ZIJN IN HUN KIND

Dove kinderen aan het woord
Zowel Marcel Broesterhuizen als Hannie Hoefnagels gaat 

uit van het standpunt dat dove kinderen niet anders zijn dan 
horenden. Ook dove kinderen stellen zich levensvragen. ‘Wie 
ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat vind ik? Wat voeg ik toe?’ 
Vragen die duiden op het zoeken naar antwoorden van jon-
geren. Daartoe zijn kinderen en jongeren zeker in staat is de 
overtuiging van beiden. Het symposium in juni moet hen 
gesterkt hebben in hun opvatting. De uitgenodigde jongeren 
en jongvolwassenen wisten aan de hand van enkele stellingen 
hun eigen kijk te ‘verwoorden’ en gemotiveerde keuzes te 
maken. Marcel Broesterhuizen: “De bedoeling was om deze 
jonge mensen zelf te laten aangeven wat voor hen belangrijk 
is. Daartoe zijn ze in staat. Zij hebben het gezonde verstand 
om zinnige uitspraken te doen. Zij moeten ook zelf kunnen 
ondernemen. Doofheid is niet alleen een beperking.” 

Hannie Hoefnagels haalt een recent Schots onderzoek 
aan. Psycholoog Steve Trickey zocht naar de effecten van 
fi losoferen door jonge kinderen. “6- en 7 jarige kinderen 
van de primary school kregen fi losofi eonderwijs. Vooraf 
is een meting gedaan en nadien. De uitkomst was dat 
de kinderen in intelligentie waren gestegen, dat zij beter 
in staat waren problemen op te lossen.” Broesterhuizen 
noemt de resultaten interessant alhoewel volgens hem ‘de 
vooruitgang in cognitief opzicht ook gevolg kan zijn van 
de methode waarin fi losofi e werd gegeven’. Ook doet het 
onderzoek hem denken aan bevindingen van Wood en 

Wood in Teaching and talking with Deaf Children.
“In dat onderzoek kwam naar voren dat de didactische 

stijl van veel leerkrachten bij doven directief is, bestaat uit 
vragen stellen en vragen om herhaling en dat leerlingen 
weinig vragen stellen en weinig spontane opmerkingen 
maken. Wanneer leerkrachten werden getraind om in 
gesprek te gaan, gingen leerlingen meer vragen stellen, 
werden hun uitingen langer en spontaner, en nam ook de 
taalvaardigheid van leerlingen meer toe.” 

De twee ‘eigenzinnige’ symposiumsprekers zien om zich 
heen veranderingen ten goede. Broesterhuizen noemt het 
Persoonlijk Plan in de Zorg. “Nu proberen we het plan 
zodanig bij te sturen dat de jongere zelf kan zeggen dat hij 
of zij er achter staat. Er zijn volop pogingen om de jon-
gere te betrekken bij het formuleren bij wat deze wenst te 
bereiken. Maar, dat moet nog verder worden ontwikkeld.” 

Hannie Hoefnagels ziet het ‘eigenaarschap van de doof-
heid’ in steeds grotere mate bij de dove terechtkomen. “Bij 
de handelingsplangesprekken is het prettig dat de kinderen 
(vanaf 12 jaar, red.) deelnemen. Daarmee weet het kind 
wat er is afgesproken. Dat helpt mee om uiteindelijk uit de 
afhankelijkheidsrelatie te komen.” 

Marcel Broesterhuizen blijft voor twee dagen per week docent 
aan de Universiteit in Leuven. In het Bisdom ’s-Hertogenbosch 
gaat Broesterhuizen pastorale zorg aan doven verlenen.

WILLEM GEURTS

Hannie Hoefnagels en 

Marcel Broesterhuizen: 

‘Dove kinderen stellen 

zich ook levensvragen.’
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Positieve ervaringen met het aangaan van sociale relaties 
en hechte vriendschappen zijn van groot belang voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwik-
keling van kinderen (Rubin, Bukowski & Parker, 1998; 
Sullivan, 1953). Ervaringen met leeftijdsgenoten vormen 
een belangrijke ontwikkelingscontext voor kinderen en 
jongeren. In deze context verwerven ze veel vaardigheden 
en houdingsaspecten. Relaties met leeftijdsgenoten zijn 
ook een bron van steun; ze dragen bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling en zorgen voor emotionele stabiliteit (Adler 
& Furman, 1988). Bovendien dragen deze relaties bij aan 
het vermogen om zich aan te passen aan de omgeving. 
Vriendschap is één vorm van relaties tussen leeftijdsge-
noten. 

Vriendschap is een dyadische relatie. Een eerste essentieel 
element van vriendschap is de wederkerigheid van affec-
tie (Rubin, Bukowski & Parker, 1998). Aan de basis van 
vriendschap ligt voorts de wederzijdse afhankelijkheid van 
individuen. Het gedrag van vrienden in een vriendenpaar 
wordt bepaald en beïnvloed door het gedrag van de ander. 
Het is de aard van deze onderlinge afhankelijkheidsrelatie 
die vriendschap van andere sociale relaties onderscheidt 
(Hays, 1988). De wederzijdse afhankelijkheid is niet instru-
menteel, maar juist van een sociaal-emotionele aard. Dit 
betekent dat vrienden bevrediging vinden in onderlinge 
interacties in de vorm van kameraadschap, van 
stimulering, van bij elkaar horen. Vooral het ontlenen van 
plezier aan elkaars nabijheid wordt gezien als een kerna-
spect van vriendschap. Tot slot is de vrijwilligheid van de 
relatie ook een kernelement van vriendschap (Hartup, 
1975). 

Vriendschapsrelaties van dove 
en slechthorende adolescenten
Sociale relaties en vriendschappen zijn voor elk mens belangrijk. Voor zich ontwikkelende kinderen en jongeren in het 
bijzonder. Binnen een hechte vriendschap heb je samen plezier, deel je je diepste gedachten en gevoelens en kun je 
groeien door de wederzijdse steun en aanmoediging. 
Fabienne Piso, Harry Knoors en Mathijs Vervloed onderzochten of de vriendschapsrelaties van dove en slechthorende 
jongeren met horende leeftijdgenoten kwalitatief minder hecht zijn dan onderlinge vriendschappen tussen goedhorende 
jongeren. Ook is onderzocht of de kwaliteit van de vriendschapsrelaties effect heeft op het welbevinden van de jongeren.

HET ERVAREN VAN INITIMITEIT IN DE KINDERTIJD IS 

ESSENTIEEL VOOR EIGENWAARDE EN WELZIJN

FABIENNE PISO, HARRY KNOORS EN MATHIJS VERVLOED

Vriendschappen kunnen kwalitatief van elkaar verschillen. 
Kwalitatief hoogwaardige vriendschappen impliceren dat 
iemand zichzelf ten opzichte van vrienden volledig bloot 
kan geven, dat er een hoge mate van vertrouwelijkheid is 
en dat er veel emotionele steun is. Naarmate een vriend-
schap hechter wordt, vormt die meer een bron van steun 
voor de vrienden (Hartup, 1975; Furman, 1996). 
Sullivan (1953) geeft aan dat als kinderen zich ontwikkelen 
tot jongeren er een verandering plaatsvindt in hun onder-
linge relaties, namelijk van een organisatie als een groep 
vrienden naar een organisatie in termen van tweetallen. 
Kinderen ontwikkelen wat wel genoemd wordt “chum-
chips”: hechte, wederkerige relaties tussen kinderen van 
hetzelfde geslacht. Deze chumchips verschillen sterk van 
de hiërarchische relaties tussen kind en ouders. Chumchips 
zorgen voor de eerste werkelijk inter-persoonlijke ervarin-
gen van kinderen, gebaseerd op wederkerigheid en gelijk-
waardigheid in interactie. 
Het ervaren van intimiteit met en acceptatie door hechte 
vrienden gedurende de kindertijd is essentieel voor het 
ontwikkelen van een gevoel van eigenwaarde en welzijn. 
Ook draagt vriendschap bij aan de ontwikkeling van inter-
persoonlijke vaardigheden, waaronder het kunnen aan-
voelen van de gevoelens en de zorgen van anderen en het 
daarover tegelijkertijd ook zorgen kunnen maken. 

Vriendschap leidt tot gevoelens van geluk en voorkomt 
eenzaamheid. Deze functies van vriendschap vormen emo-
tionele bronnen. Vriendschap stimuleert daarnaast ook de 
cognitieve ontwikkeling door aanmoediging, sociale verge-
lijking en informatieoverdracht (Hays, 1988). 
Iedere vorm van vriendschap vervult unieke complemen-
taire behoeften. De relatie met ouders is van een andere 
orde dan vriendschap met leeftijdsgenoten. Jongeren zien 
hun beste vrienden als degenen die hen het beste begrij-
pen en met wie ze intieme, vertrouwelijke informatie 

ARTIKELEN
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kunnen delen. Als het echter om advies gaat in gecom-
pliceerde levenssituaties wenden zij zich veelal tot hun 
ouders. Hoewel het er niet op lijkt dat vriendschappen een 
vervanging vormen voor de ouder-kindhechting, vormen 
ze wel een belangrijke bron van emotionele steun (Kon & 
Losenkov, 1978). 

Vriendschappen van dove en slechthorende 
kinderen  en jongeren 
Onderzoek naar vriendschappen van dove en ernstig 
slechthorende kinderen en jongeren is niet vaak uitge-
voerd. Het onderzoek tot nu toe heeft zich vooral gericht 
op vriendschapsrelaties met horende leeftijdsgenoten. Uit 
de enkele studies die bekend zijn blijkt, dat het aangaan 
van sociale relaties en vriendschappen voor dove en slecht-
horende kinderen en jongeren niet altijd even eenvoudig 
is. Zo hebben Antia en Kreimeyer (2002) gevonden dat 
dove en slechthorende kinderen minder frequent interac-
ties hebben met horende leeftijdsgenootjes. Ze besteden 
ook minder tijd in interactie en de uitwisselingen zijn van 
kortere duur. Het is niet het gehoorverlies zelf dat sociale 
relaties tussen dove en horende leeftijdsgenootjes beïn-
vloedt, maar de taalvaardigheid van dove kinderen. Verschil 
in de wijze van communicatie maakt interactie tussen dove 
en horende kinderen lastig.
Problemen met de interpretatie van communicatieve uitin-
gen en met de uitleg van emoties in gesproken taal kunnen 
hinderpalen vormen bij de sociale interactie. Onderzoek 

van Rachford en Furth (1986) binnen residentiële scholen 
laat zien dat dove kinderen en jongeren in vergelijking 
met horende leeftijdsgenootjes minder begrip hebben van 
vriendschapsregels, zoals hoe mensen bevriend met elkaar 
kunnen raken en hoe vriendschappen in stand worden 
gehouden. In algemene zin lijkt het sociaal begrip bij veel 
dove kinderen en jongeren minder goed ontwikkeld. Als 
dove en slechthorende kinderen en adolescenten gevraagd 
wordt waar vrienden zoal over praten, geven zij in verge-
lijking met horende leeftijdsgenoten vaker onderwerpen 
aan die buiten de persoonlijke levenssfeer liggen. Dove 
kinderen en jongeren bespreken persoonlijke zaken eer-
der met ouders dan met leeftijdsgenoten, een patroon dat 
omgekeerd is voor horende adolescenten. Rachford en 
Furth (1986) laten ook zien dat dove en slechthorende 
jongeren meer moeite hebben om hun persoonlijke gevoe-
lens en zorgen te delen dan horende leeftijdsgenoten. Een 
mogelijk gevolg hiervan zou kunnen zijn dat intimiteit 
in vriendschappen tussen dove en slechthorende adoles-
centen langzamer op gang komt dan bij vriendschappen 
van horende jongeren. Ook het begrip van sociale regels 
lijkt minder ontwikkeld bij dove en slechthorende jonge-
ren. De verwachting is daarom dat dove en slechthorende 

VRIENDSCHAP LEIDT TOT GEVOELENS VAN GELUK 

EN VOORKOMT EENZAAMHEID
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jongeren minder positieve interacties met leeftijdsgenoten 
ervaren. Het aangaan van vriendschappen zal daardoor 
soms moeizaam verlopen, zeker met horende leeftijdsge-
noten. Participatie onderzoek door Isarin lijkt dit beeld te 
bevestigen. Veel slechthorende en dove jongeren geven aan 
dat ze meer vrienden zouden hebben als ze goed konden 
horen. Het gebrek aan contacten in de buurt wordt door 
sommigen als gemis ervaren, ook door kinderen met een 
cochleair implantaat. Contact met lotgenoten, eventueel 
overgaand in vriendschappen, blijkt niet vanzelfsprekend. 
Afstand, verschillen in communicatiecode en angst voor 
stigmatisering zijn de belangrijkste redenen die dit contact 
lijken te verhinderen (Isarin, 2006, 2008). 
Uitsluiting door horende leeftijdsgenootjes kan voorkomen 
(Antia & Kreimeyer, 2002), Bij goed doordachte plaatsing 
van dove kinderen in het regulier onderwijs hoeft dit niet 
noodzakelijkerwijs het geval te zijn (Wauters & Knoors 
2007; De Klerk, Hermans, Knoors & Wauters, 2009). 

Onderzoek naar vriendschapsrelaties bij slechtziende en 
blinde adolescenten (Kef, 1999) laat zien dat deze jongeren 
een kleiner netwerk hebben en meer volwassenen tot hun 
sociaal netwerk rekenen dan goedziende jongeren. Het 
zou erop kunnen duiden dat bij slechtziende en blinde 
jongeren volwassenen gedeeltelijk de rol overnemen van 
leeftijdsgenoten. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat volwassenen beter in staat zijn de effecten van 
visuele beperkingen in te schatten en dat ze beter in staat 
zijn om steun te leveren. De vraag is of slechthorend-
heid en doofheid tot dezelfde effecten leiden. Hebben 
dove en slechthorende jongeren meer volwassenen in hun 

sociaal netwerk en ervaren zij de relatie met volwassenen 
als kwalitatief beter dan die met leeftijdsgenoten? Om 
dit te onderzoeken zijn de vriendschaprelaties van dove 
en slechthorende leerlingen in vergelijking met die van 
horende leeftijdgenoten bestudeerd. Daarbij is gekeken of 
vriendschappen van dove en slechthorende jongeren met 
horende leeftijdsgenoten kwalitatief minder hecht zijn dan 
vriendschappen tussen goedhorende jongeren. Bovendien 
is onderzocht of een geringere kwaliteit van vriendschaps-
relaties een negatief effect heeft op het welbevinden. 

Methode

Participanten
Aan het onderzoek werd deelgenomen door twee groepen 
leerlingen, elk bestaande uit twaalf jongeren, in leeftijd 
variërend van 13 tot 19 jaar. Eén groep omvat dove en 
slechthorende jongeren, de andere (de referentiegroep) 
goedhorende jongeren. Iedere dove of slechthorende jon-
gere is gematcht met een goedhorende jongere op basis 
van geslacht en leeftijd. 

In de groep met dove en slechthorende jongeren (zie 
tabel 1) hebben zeven een gehoorverlies groter dan 90 
dB, twee een gehoorverlies tussen de 60 en 90 dB en één 
een gehoorverlies van rond de 30 dB. Het gehoorverlies 
van twee jongeren is onbekend. Acht jongeren dragen een 
cochleair implantaat, vijf daarvan in combinatie met een 
hoortoestel. De vier jongeren zonder implantaat dragen 
hoortoestellen. Zelf beschouwen slechts twee jongeren 
zich als doof, zes als slechthorend en vier als ernstig slecht-
horend. Alle betrokken dove en slechthorende jongeren 
gebruiken gesproken taal als hun belangrijkste wijze van 
communicatie. Drie van hen hebben ook enige vaardig-
heid in de Nederlandse Gebarentaal en gebruiken deze taal 
in contacten met dove personen. Alle jongeren verklaren 
geen problemen te ervaren in de communicatie met ouders, 

ARTIKELEN

Tabel 1 Slechthorende en dove participanten

Man N=12  5 (leeftijd: 13, 15, 16, 17, 18 jaar)
Vrouw N=12  7 (leeftijd: 13, 14 (2x), 15 (2x), 18, 19 jaar)
Gehoorverlies: ≥ 90 dB 7
  60-90 dB 2
  30 dB 1
  onbekend 2
Hoortoestel   9 Beide: 5
Cochleair Implantaat   8
Beschouwen zichzelf als: Slechthorend 6
  Ernstig slechthorend 4
  Doof 2

VEEL SLECHTHORENDE EN DOVE JONGEREN GEVEN

AAN DAT ZE MEER VRIENDEN ZOUDEN HEBBEN ALS

ZE GOED KONDEN HOREN
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VRIENDSCHAPSRELATIES

broers of zussen of andere familieleden. Acht deelnemers 
verklaren af en toe en vier deelnemers verklaren regelmatig 
problemen te ervaren in de communicatie met goedhoren-
de mensen die zij niet kennen. Alle dove en slechthorende 
jongeren op een na hebben horende ouders. De ouders van 
één jongere zijn slechthorend. Zes dove en slechthorende 
jongeren rekenen minstens één andere dove of slechthoren-
de persoon tot hun sociale netwerk. Drie jongeren geven 
aan een dove of slechthorende vriend te hebben. 
Proefpersonen zijn geworven door het sturen van brieven 
naar dove en slechthorende jongeren in regulier voortge-
zet onderwijs, via rechtstreekse benadering door ambulant 
begeleiders en via een andere slechthorende leerling in 
het voortgezet onderwijs. Van de dove en slechthorende 
leerlingen, die uiteindelijk mee hebben gedaan, volgen 
zeven regulier voortgezet onderwijs, twee middelbaar of 
hoger beroepsonderwijs, twee een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs en één speciaal onderwijs voor jongeren 
met leerproblemen. De slechthorende en dove leerlingen 
wonen in een van de provincies in het zuiden van ons land, 
de horende leerlingen wonen allen in Noord-Brabant. Alle 
proefpersonen hebben de Nederlandse nationaliteit. 

Onderzoeksinstrumenten
De omvang en kwaliteit van het sociale netwerk van 
de jongeren is onderzocht met de Social Network Map 

(Tracey & Whittaker, 1990). Dit instrument bevat vragen 
over leden van het sociale netwerk in acht domeinen: 
naaste familie, verdere familie, jongens of meisjes waarop 
men verliefd is, vrienden, bekenden op school of op het 
werk, bekenden in de vrije tijd, buren, hulpverleners en 
eventuele extra personen. Voor ieder domein is de vraag 
gesteld welke persoon een hechte relatie heeft met de 
ondervraagde. Als er meerdere personen worden genoemd, 
moet de meest belangrijke genoemd worden. Daarnaast 
moet men de leeftijd van de persoon aangeven en ook of 
hij/zij horend dan wel slechthorend of doof is. 
Om inzicht te krijgen in de mate van persoonlijke en 
praktische ondersteuning is het Social Network Grid 
(Tracy & Whittaker 1990; Buysse, 1997) gebruikt. Over 
iedere persoon die in de Social Network Map genoemd 
wordt, is gevraagd in hoeverre deze persoon praktische en 
persoonlijke steun geeft aan de leerling. Dit moet op een 
3-puntsschaal worden aangegeven. Daarnaast is de weder-
kerigheid van de steun gemeten. De tevredenheid over de 
ondersteuning is via 5-puntsschalen in kaart gebracht. 
Via het Network of Relationships Inventory (NRI; 
Furman & Buhrmester, 1985) is de kwaliteit van het rela-
tienetwerk in beeld gebracht. 

Het welbevinden van de proefpersonen is gemeten met 
de Cantrill Scale (Cantrill, 1965) en de Loneliness Scale 
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(De Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985). De Cantrill Schaal 
meet geluk, de Loneliness Schaal gevoelens van eenzaam-
heid. Tot slot is achtergrondinformatie van de dove en 
slechthorende proefpersonen verzameld met behulp van 
een vragenlijst ontleend aan De Graaf en Bijl (1998). 
Alle data zijn geanalyseerd met paarsgewijze t-tests, omdat 
de deelnemers individueel gematcht zijn op leeftijd en 
geslacht. Een alfa (�) van 0.01 is gekozen voor alle analyses 
om vanwege de vele vergelijkingen de kans op toevallige 
resultaten zo klein mogelijk te houden.

Procedure
Alle data zijn verzameld in individuele interviews die met 
de goedhorende jongeren gemiddeld 45 minuten duur-
den en met de dove of slechthorende jongeren 45 tot 60 
minuten. Omdat de participerende leerlingen allemaal 
een goede vaardigheid in het gesproken en geschreven 
Nederlands hebben, zijn ze in deze taal geïnterviewd. De 
items zijn hardop voorgelezen door de interviewster en de 
deelnemers hebben de antwoorden opgeschreven.

Resultaten
De omvang van het sociale netwerk (gemeten met de 
social network map) blijkt voor de onderzochte dove en 
slechthorende jongeren goed vergelijkbaar met dat van de 
horende leeftijdsgenoten. In totaal geven de slechthorende 
en dove jongeren aan gemiddeld 11.75 personen tot hun 
netwerk te rekenen, terwijl dit aantal voor de horende ver-
gelijkingsgroep op 13.8 ligt. Het verschil is statistisch niet 
signifi cant. Alleen het aantal vrienden in deze netwerken 
verschilt wel signifi cant. 

Dove en slechthorende jongeren hebben gemiddeld geno-
men minder vrienden dan hun goedhorende leeftijdsgeno-
ten: 4.42 respectievelijk 7.75. 
Als het gaat om deelaspecten die de kwaliteit van sociale 
relaties bepalen (gemeten met de NRI ) dan scoren de 
relaties met vrienden op zeven van de tien aspecten lager 
bij de dove en slechthorende jongeren dan bij de goed-
horende leeftijdgenoten. Het gaat daarbij ondermeer om 
intimiteit, kameraadschap en zorgzaamheid. 
Bij relaties met anderen dan vrienden of ouders strekt deze 
lagere score zich tot acht deelaspecten uit. Voorbeelden 
hiervan zijn affectie en zorgzaamheid. 
In relaties met ouders scoren de dove en slechthorende 
jongeren juist op zes deelaspecten hoger dan hun horende 
leeftijdgenoten, zoals bij bewondering, kameraadschap en 
instrumentele hulp.
Echter, veel van de verschillen zijn klein en de meeste 
kunnen ook op toeval berusten. Vier verschillen zijn sta-
tistisch signifi cant. Zo wordt kameraadschap signifi cant 
minder vaak benoemd door de dove en slechthorende 
jongeren. Ook confl icten in de relaties met ouders worden 
signifi cant minder vaak benoemd door doven en slechtho-
renden. De dove en slechthorende jongeren geven signifi -
cant vaker aan minder vaak macht en gezag te ervaren ten 
opzichte van andere personen. Tot slot werd betrouwbare 
betrokkenheid in vriendschappen minder benoemd door 
de dove en slechthorende leerlingen. Wat betreft intimiteit, 
instrumentele hulp, vijandschap, zorg voor bewondering en 
affectie, waren de verschillen niet signifi cant. Ze kunnen 
dus op toeval berusten.

De gemiddelde kwaliteit van relaties werd berekend door 
alle kwaliteitscores op de NRI (met uitzondering van rela-
tieve macht) op te tellen en te middelen over het aantal 
relaties met vrienden, ouders en anderen. 

Uit deze berekening blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van 
relaties van de dove en slechthorende jongeren ten opzich-
te van hun horende leeftijdgenoten niet verschilt met uit-
zondering van relaties met vrienden (zie tabel 2). 
Dove en slechthorende jongeren waarderen de kwaliteit 
van vriendschapsrelaties lager dan hun horende leeftijds-

ARTIKELEN

Network of Relationships Inventory
De NRI bestaat uit 30 vragen waarmee tien aspecten 
van relaties in kaart worden gebracht. De gemeten 
kwaliteiten zijn: kameraadschap (Hoeveel vrije tijd 
breng je met deze persoon door?), confl ict (Hoe vaak 
twisten jij en deze persoon met elkaar en zijn jullie 
het oneens met elkaar?), instrumentele hulp (Hoeveel 
helpt deze persoon je dingen uit te zoeken of in orde 
te brengen?), vijandschap (Hoeveel ergeren jij en deze 
persoon zich aan elkaars gedrag?), intimiteit (Hoeveel 
deel jij je geheimen en persoonlijke gevoelens met 
deze persoon?), verzorging (Hoeveel bescherm jij en 
pas jij op deze persoon?), affectie (Hoeveel geeft deze 
persoon echt om jou?), bewondering (Hoeveel laat 
deze persoon merken dat je goed bent in veel din-
gen?) relatieve macht (Wie heeft de neiging de baas 
te spelen in de relatie tussen jou en deze persoon?) en 
betrouwbare band (Hoe zeker ben jij dat deze relatie 
zal voortduren, ook als er zich ruzies voordoen?). 
Deze aspecten zijn gebaseerd op de theorie van Weiss 
(1974). Deze aspecten worden in kaart gebracht voor 
de personen die genoemd zijn als de belangrijkste in 
het sociale netwerk . 

ZE HEBBEN GEMIDDELD GENOMEN

MINDER VRIENDEN DAN HUN GOEDHORENDE 

LEEFTIJDSGENOTEN
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genoten. Het verschil in score tendeert naar signifi cantie. 
Ook laten de resultaten zien dat het aantal relaties met vol-
wassenen bij de dove en slechthorende jongeren niet signi-
fi cant hoger ligt dan bij de goedhorende jongeren. 
De mate van ondersteuning door belangrijke mensen in 
het sociale netwerk wordt niet anders ervaren door de 
dove en slechthorende deelnemers aan het onderzoek dan 
door de goedhorende referentiegroep. Afname van het 
Social Network Grid bracht geen wezenlijke verschillen 
aan het licht. 
Om de gegevens met betrekking tot welbevinden te kun-
nen analyseren werden de betrokken leerlingen op basis 

van hun scores op de Happiness (Cantrill) en Loneliness 
schalen in drie groepen verdeeld: (1) hoge score op geluk, 
lage score op eenzaamheid, (2) lage score op geluk en hoge 
score op eenzaamheid en (3) hoog scorend dan wel laag 
scorend op beide schalen. Er blijkt geen signifi cant verband 
te bestaan tussen plaatsing in een van de drie groepen (en 
dus in mate van welbevinden) en goed of slecht kunnen 
horen. Ook de relatie tussen kwaliteit van vriendschap-
pen en welbevinden werd geëxploreerd. Ook hier bleek 
geen signifi cant verband te bestaan tussen beide variabe-
len, noch voor de groep als geheel, noch voor de dove en 
slechthorende en de horende deelnemers afzonderlijk. Het 

Tabel 2 Kwaliteit van relaties (Network of Relationships Inventory).

NRI Dove en slechthorende Goedhorende Eenzijdige
 participanten participanten P-waarden

 M SD M SD
Vrienden 3.29 0.34 3.67 0.39 0.012
Ouders 3.79 0.53 3.51 0.73 n.s.
Anderen 3.30 0.57 3.40 0.49 n.s.
Volwassenen 2.58 1.67 2.96 1.78 n.s.
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psychisch welbevinden van de onderzochte leerlingen met 
kwalitatief minder sterke vriendschappen is niet minder 
dan dat van leerlingen met kwalitatief sterke vriendschap-
pen. Het aantal deelnemers is echter te klein om hieraan 
verdergaande conclusies te verbinden. 

Conclusie en discussie
De resultaten laten zien dat de vriendschappen van de 
onderzochte dove en slechthorende jongeren in kwali-
tatief opzicht minder goed zijn dan die van de horende 
vergelijkingsgroep. De resultaten ondersteunen daarom de 
hypothese dat vriendschappen van dove en slechthorende 
jongeren met horende leeftijdsgenoten kwalitatief minder 
hecht zijn dan vriendschappen tussen goedhorende jonge-
ren. Veel meer dove en slechthorende dan horende jonge-
ren gaven aan dat ze graag meer vrienden in hun sociale 
netwerk zouden hebben. Dit duidt erop dat de jongeren 
zich bewust zijn van een gemis aan vriendschappen in hun 
sociale netwerk. 
Het aantal relaties met volwassenen ligt bij de onderzochte 

dove en slechthorende jongeren niet signifi cant hoger dan 
bij de goedhorende jongeren in de vergelijkingsgroep. 
Dit resultaat komt niet overeen met bevindingen uit het 
onderzoek bij blinde en slechtziende jongeren (Kef, 1999). 
Ook worden de relaties met volwassenen door de onder-
zochte dove en slechthorende jongeren niet als kwalitatief 
beter ervaren dan hun relaties met leeftijdgenoten. We 
kunnen voorzichtig concluderen dat volwassenen in het 
netwerk van de onderzochte dove en slechthorende jonge-
ren niet de rol lijken over te nemen van leeftijdgenoten.
De tweede hypothese, namelijk dat een minder grote 
kwaliteit van vriendschapsrelaties een negatief effect heeft 
op het welbevinden, moet vooralsnog verworpen worden. 
Immers, de resultaten laten zien dat ook als de kwaliteit 
van de vriendschappen gemiddeld genomen lager is, dit 
geen nadelige gevolgen heeft voor het welbevinden van 
de onderzochte jongeren. Het is goed mogelijk dat hun 
welbevinden niet alleen beïnvloed wordt door de ervaren 
kwaliteit van vriendschappen met andere jongeren, maar 
ook door de kwaliteit van de relatie met ouders of andere 
volwassenen. 
Het sociale netwerk van de onderzochte dove en slechtho-
rende jongeren telt minder vrienden dan dat van de goed-
horende adolescenten. Dit kan erop duiden dat het aangaan 
van vriendschappen met leeftijdsgenoten moeilijk is voor 
dove en slechthorende jongeren, zelfs (of misschien wel 
juist) als ze heel vaardig zijn in het gesproken Nederlands 

ZE WAARDEREN DE KWALITEIT VAN 

VRIENDSCHAPSRELATIES LAGER DAN HUN

HORENDE LEEFTIJDSGENOTEN
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en veelal het regulier voortgezet onderwijs bezoeken. Dove 
en slechthorende jongeren in dit onderzoek ervaren min-
der kameraadschap en minder betrokkenheid in vriend-
schapsrelaties. Het is mogelijk dat afhankelijkheid van 
ouders, de verschillen met vooral goedhorende leeftijds-
genoten of de geografi sche afstand ten opzichte van dove 
of horende leeftijdsgenoten hen hinderen om gezamenlijk 
met die leeftijdsgenoten activiteiten te ondernemen (Antia 
& Kreimeyer, 2002; Isarin, 2006, 2008). Dat de onderzoch-
te dove en slechthorende jongeren minder betrouwbare 
verbondenheid in vriendschappen ervaren zou kunnen 
komen door het feit dat hun vriendschappen in de kinder-
tijd veel kwetsbaarder zijn. Ook negatieve ervaringen met 
interacties met horende kinderen kunnen een rol spelen 
(Lederberg, Rosenblatt, Vandell & Chapin, 1987; Stinson, 
Whitmire & Kluwin, 1996). 

In hun relaties met ouders ervaren de dove en slechthoren-
de jongeren in dit onderzoek signifi cant minder problemen 
en confl icten dan hun goedhorende leeftijdsgenoten. Dit is 
een indicatie voor een hoge mate van afhankelijkheid ten 
opzichte van de ouders. Dit kan problematisch zijn. Deze 
afhankelijkheid kan de ontwikkeling van adolescenten hin-
deren, omdat het streven naar autonomie en het aangaan 
van confl icten gezien wordt als een belangrijke psychoso-
ciale mijlpaal in de adolescentie (Pardeck & Pardeck, 2003). 
Het feit dat minder confl icten en minder tegenstellingen 
ervaren worden, kan betekenen dat het bewerkstelligen 
van autonomie moeilijker wordt. Een confl ictvrije situatie 
wordt wel gezien als leidend tot angst voor separatie, angst 
voor exploratie en angst voor onafhankelijkheid in de ado-
lescentie (Silverberg & Steinberg, 1987). Ook het feit dat 
de onderzochte dove en slechthorende jongeren minder 
overwicht hebben op andere personen duidt op een zekere 
disbalans in sociale relaties. 
Het onderzoek heeft belangrijke informatie opgeleverd 
over de sociale relaties van dove en slechthorende jongeren 
in het regulier onderwijs. Echter, de omvang van de onder-
zoeksgroep was beperkt en dat maakt generalisatie van de 
resultaten naar de totale groep dove en slechthorende jon-
geren riskant. Bovendien deden aan het onderzoek geen 
gebarentaalvaardige jongeren mee, jongeren die mogelijk 
meer contacten hebben met andere dove leeftijdsgenoten. 
Het onderzoek heeft zich vooral beperkt tot een hele spe-
cifi eke groep, namelijk die dove en slechthorende jongeren 
die goed in gesproken taal kunnen communiceren en 
overwegend het regulier onderwijs bezoeken. Het feit dat 
deze jongeren in kwalitatief en kwantitatief opzicht minder 
vriendschappen ervaren en in sterkere mate afhankelijk zijn 
van hun ouders verdient aandacht van ouders, leerkrach-
ten en ambulant begeleiders. Het systematisch bevorderen 
van peer-interacties tussen de dove en slechthorende en 
de goedhorende leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs 

lijkt ons op basis van de bevindingen van groot belang. Het 
bevorderen van contacten met andere dove en slechthoren-
de jongeren kan eveneens leiden tot een groter sociaal net-
werk en kan mogelijk ook kwalitatief betere vriendschap-
pen bevorderen. Ook bepleiten we gerichte aandacht voor 
het bewerkstelligen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
en dus van autonomie van slechthorende en dove jongeren 
in het regulier onderwijs. 
Tot slot lijkt het ons verstandig om dit onderzoek te repli-
ceren onder een veel grotere groep dove en slechthorende 
adolescenten, ook adolescenten die het voortgezet speciaal 
onderwijs volgen en adolescenten die vooral communice-
ren in de Nederlandse Gebarentaal. 
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Congres over de kunst van lezen en schrijven

Lezen en schrijven is een hele kunst. Een kunst die veel plezier kan geven, maar ook onmisbaar is bij het kunnen functioneren in 
onze geletterde maatschappij. Functionele geletterdheid is dynamisch: tijd en context zijn van invloed op de reikwijdte van het begrip 
functionele geletterdheid. 

Hoe interpreteer je een verkeersbord correct? Hoe haal je informatie uit kranten en verhalen? Hoe gebruik je een sollicitatieformulier? 
Hoe lees je gebruiksaanwijzingen en bijsluiters? Het invullen van een cheque, het bepalen van de prijs bij boodschappen: allemaal 
voorbeelden van functionele geletterdheid. Stuk voor stuk vaardigheden die je nodig hebt om aan onze samenleving te kunnen 
deelnemen. Want in onze samenleving bepalen kennis en informatie steeds meer het sociale, politieke en economisch verkeer. Geletterd 
zijn maakt het mogelijk om kennis en informatie te gebruiken en vergroot de mogelijkheden tot zelfontplooiing en de kansen op werk.

Tijdens ons congres in 2010 willen we graag recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied van functionele geletterdheid met elkaar delen. 

De vraag staat centraal hoe wij onze leerlingen en cliënten begeleiden naar een niveau van functionele geletterdheid dat hen in staat stelt 
zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren in de maatschappij. 

Wil je als professional een bijdrage leveren aan het congres over de kunst van lezen en schrijven?
Kijk voor meer informatie op www.simea.nl/congres of stuur een e-mail naar info@simea.nl. 

Namens de congrescommissie,
Meike Bruggeman, Nienke Daum, Annet de Klerk, Willem Noppers, Gerti Rijpma en Mark Vervuurt
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TIJDSCHRIFTEN
Journal of Speech, Language, and Hearing 
Research, 52, 872-882, augustus 2009
In ‘The diagnostic accuracy of a new test of 
early nonword repetition for differentiating late 
talking and typically developing children’ van 
Stokes en Klee wordt onderzoek beschreven 
naar de validiteit van een nieuwe nonword 
repetition test (TENR) voor 2-jarigen. Bij 232 
Britse kinderen met een gemiddelde leeftijd 

van 27 maanden werden drie gestandaardiseerde tests afgenomen 
(passieve en actieve woordenschat en visuele informatieverwerking) 
en tevens de TENR. Ouders vulden de MacArthur Communicative 
Inventory in. Twee versies van de TENR werden getoetst, verschil-
lend in aantal syllaben per nonword. De sensitiviteit, specifi citeit, 
positieve en negatieve likelihood ratio’s en de diagnostics odds ratio’s 
werden gemeten. De versie met 1 tot 3 syllaben per nonword bleek 
het risico op taalstoornissen bij 2 jarigen op valide wijze te identifi -
ceren. 

Journal of Autism and Developmental
Disorders 39, 10, 1449-1463, oktober 2009
‘Sensory impairments and autism: a re-examina-
tion of causal modelling’ van Gerrard en Rugg gaat 
in op verklaringen voor problemen met de audi-
tieve en visuele perceptie bij sommige autisten. 
Het verklaringsmodel van Kanner wordt geana-
lyseerd aan de hand van hedendaags onderzoek 

en onderuit gehaald. De analyse ondersteunt een model dat meerdere 
causale factoren kent voor kenmerken van autisme. Dit model moet 
helpen bij het identifi ceren van subgroepen binnen de groep autisten. 
Het model is neuroconstructivistisch van aard. Geponeerd wordt dat 
perifere zintuigproblematiek leidt tot verstoring van neurale mecha-
nismen als synaptogenese, pruning en myelinisatie. Deze verstoring 
leidt vervolgens tot typische autistische karakteristieken. 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 
14, 4, 465-485, herfst 2009
Onderzoek naar passieve en actieve woordenschat 
en naar grammaticale vaardigheid bij Franstalig 
Canadese dove kinderen met een CI komt aan 
bod in ‘Language achievement in children who 
received cochlear implants between 1 and 2 years 
of age: group trends and individual patterns’ van 
Duchesne, Sutton en Bergeron. Aan het onderzoek 
deden 27 kinderen mee, geïmplanteerd in het tweede levensjaar. Data 
van taaltests werden verzameld tot 6 jaar post-implantatie en ver-
geleken met gegevens van goedhorende kinderen. Als groep valt de 
taalvaardigheid van de onderzochte CI kinderen binnen de normale 
range van taalvaardigheid van horende kinderen. Echter, bestudering 
van individuele patronen leidt tot vier taalprofi elen. Drie van deze 
taalprofi elen laten problemen met het zinsbegrip zien. Leeftijd van 
implantatie hangt niet samen met taalvaardigheid. De resultaten sug-
gereren dat vroegtijdige implantatie niet garandeert dat de taalvaar-
digheid 6 jaar na implantatie binnen normale grenzen valt. 

FOSS taal: nr 3, juli 2009
In een compleet vernieuwde uitgave van de 
FOSS taal wordt in het artikel ‘Een verkenning 
van passend onderwijs in Nederland en het 
buitenland’ door van Lingen de vraag gesteld wat 
passend onderwijs is. De auteur maakt in dit 
artikel een vergelijking met ontwikkelingen in 
het buitenland. 
Hij beschrijft de Community Schools van de 
Verenigde Staten. Men wil hier alle kinde-

ren onderwijs kunnen laten volgen op de school in de eigen buurt. 
Kinderen kunnen in een speciale klas met extra aandacht terecht 
komen, maar deze klas is op de school dichtbij huis. De auteur neemt 
de lezer verder mee naar Marokko waar ook positief tegen inclusief 
onderwijs wordt aangekeken. Ook in Denemarken leeft het idee van 
inclusie. Er wordt beschreven dat in Nederland de ambulante bege-
leiding de afgelopen 15 jaar duidelijk is opgekomen. In het volgende 
FOSS nummer volgt het tweede deel van het artikel. Daarbij zal de 
auteur ingaan op hoe passend onderwijs uitgewerkt kan worden in 
het Nederlandse onderwijs. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek: nr. 7/8, augustus 2009 
Van der Aalsvoort gaat in ‘Spel en spelen’ in op het belang van spel. 
Waarom is spel zo belangrijk en levert het daadwerkelijk een bijdrage 

aan goed onderwijs? De auteur stelt dat spelen en ontwikkelen syno-
niem zijn bij jonge kinderen. De kinderen maken zich allerlei situ-
aties uit het leven eigen door verschillende spelervaringen. En toch 
wordt er in de voor- en vroegschoolse educatie en de eerste basis-
schoolgroepen steeds minder tijd aan spel besteed. 
De visies van belangrijke theoretici worden beschreven. In deze visies 
komt duidelijk naar voren dat spel een activiteit is, die verwijst naar 
de ontwikkeling van het kind. De Hogeschool 
van Utrecht heeft een lectoraat Spel ingesteld 
om het onderzoek naar spel te stimuleren. Hun 
boodschap: de kennis over spel moet vergroot 
worden. 

In ‘Lees- en spellingprestaties met de F&L-
methode en de voorspellende factoren voor 
succes’ wordt door Gijsel ingegaan op lees-en 
spellinginterventie. De F&L-methode is een 
psycholinguïstische methode die uitgaat van 
de klankstructuur van de Nederlandse taal. De auteur beschrijft een 
studie waarbij ruim 500 leerlingen met een gemiddelde leeftijd van 
9,5 jaar met dyslexie werden behandeld. De achterstand op het lezen 
van woorden wordt door de behandeling bij de meeste kinderen niet 
kleiner. Door de behandeling is wel een duidelijke verbetering in het 
spellen waarneembaar.
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Lore

Lore vindt het lastig om met andere kinderen te spelen, omdat ze niet 
altijd hoort wat ze zeggen. Soms is het zelfs gevaarlijk om niet goed te 
kunnen horen. Als Lore op straat loopt, hoort ze auto’s vaak niet aanko-
men. Gelukkig kan Lore naar een speciale oordokter. De oordokter geeft 
haar twee hoorapparaatjes. Dankzij de hoorapparaatjes verstaat Lore haar 
vriendjes veel beter en hoort ze allemaal nieuwe gelui-
den die ze nog niet kende. Soms mist ze de stilte van 
vroeger, maar gelukkig kan ze zelf bepalen hoe hard ze 
haar hoortoestellen zet. Dit nieuwe prentenboek van 
Uitgeverij Clavis gaat over een meisje dat niet goed 
kan horen. Aan de hand van haar verhaal wordt het 
voor kinderen duidelijk hoe het is om slechthorend te 
zijn en dat hoortoestellen een oplossing kunnen zijn. 
Het boek is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar.

Elfi  Nijssen, Lore, Illustraties: Eline van Lindenhuizen
ISBN 978 90 448 1040 0. Uitgeverij: Clavis. Prijs: N 13,95

Auditieve Tests voor Kleuters

De Auditieve Tests voor Kleuters 
(ATK) is klaar, na een aantal jaren 
van normerings- en valideringson-
derzoek. De test is al een tijdje in 
gebruik op de Auris Audiologische 
Centra voor gehoor, spraak en taal 
maar nu ook beschikbaar voor alle 
andere Nederlandse AC’s. 
De ATK is voor gebruik bij kinderen 
van 4 tot 7½ jaar die zich melden 
bij een audiologisch centrum met 
klachten over horen en verstaan, die 
niet verklaard kunnen worden vanuit 
regulier audiometrisch onderzoek. 
De Auditieve Tests voor Kleuters 
(ATK) is ontwikkeld door de landelij-
ke werkgroep auditieve tests (WAT), 
bestaande uit dr. Karin Neijenhuis 
(AC Auris Rotterdam), dr. Martin 
Stollman (AC Venlo), drs. Harry 
Simkens (Sint Marie Eindhoven), ir. 
Erwin Baas (Sint Marie Eindhoven) 
en prof. dr. Ad Snik (AC UMC St 
Radboud Nijmegen).
De test wordt uitgegeven door het 
audiologisch centrum voor gehoor, 
spraak en taal van de Koninklijke 
Auris Groep te Rotterdam.

Er worden regelmatig cursussen ver-
zorgd over de ‘Auditieve Tests voor 
Kleuters’ (ATK), speciaal voor mede-
werkers van audiologische centra.

Meer informatie hierover kunt u krij-
gen bij Karin Neijenhuis, Koninklijke 
Auris Groep, Audiologisch Centrum 
voor Gehoor, Spraak en Taal
Heer Bokelweg 143,
3032 AD Rotterdam
k.neijenhuis@auris.nl

Lexicon van de gebarentaalwetenschap

Bij uitgeverij Van Tricht verscheen het Lexicon van 
de gebarentaalwetenschap. Dit alfabetisch lexicon (het 
eerste wereldwijd) omvat de basisterminologie van 
de gebarentaalwetenschap. In het boek zijn honder-
den termen te vinden met uitleg van de betekenis 
ervan. Het Lectoraat Dovenstudies van de Faculteit 
Educatie van de Hogeschool Utrecht heeft dit bij-
zondere werk tot stand gebracht. 
Jan Nijen Twilhaar stelde het lexicon samen in 
opdracht van het Lectoraat Dovenstudies, waar hij 
als onderzoeker deel van uitmaakt. Hij is tevens als 
docent taalkunde verbonden aan het Instituut voor 
Gebaren, Taal & Dovenstudies (Faculteit Educatie).
Dit boek is bedoeld voor taalwetenschappers en voor 
hen die daarvoor in opleiding zijn. Studenten in het 
hoger en wetenschappelijk onderwijs die gebarentaal 
studeren, maar ook zij die uit hoofde van hun beroep 
met gebarentaal te maken hebben, zoals tolken 
en docenten in het speciaal en regulier onderwijs. 
Ouders van dove en slechthorende kinderen kunnen 
dit lexicon gebruiken om snel iets op 
te zoeken over gebarentaal. 

Jan Nijen Twilhaar, Lexicon van de 
gebarentaalwetenschap
ISBN 978 90 73460 68 3.
Uitgeverij Van Tricht. Prijs N 37,50

23 EN 24 OKTOBER CONGRES FEAPDA
Tweejaarlijks congres van de Europese 
overkoepelende organisatie van lan-
denverenigingen die zich inzetten voor 
onderwijs en zorg aan auditief beperkten, 
slechthorenden en doven.
Plaats: Verona, Italië
Informatie: www.feapda-congress2009.org 
en op www.simea.nl

5 NOVEMBER 2009 NAAR HOGERE 

BETROKKENHEID EN BETERE RESUL-

TATEN VIA SPEL
Congres van het CPS met de Hogeschool 
Utrecht over spel en creativiteitsbevorde-
ring in en om de school
Plaats: CPS, Amersfoort 
Informatie: academie.cps.nl

6-8 NOVEMBER 2009 THE 3RD 

INTER NATIONAL SYMPOSIUM ON 

COMMUNICATION DISORDERS IN 

MULTILINGUAL POPULATIONS
Plaats: Agros, Cyprus
Informatie: www.ialp.info onder Events

26-27 NOVEMBER 2009 HÉT 

CONGRES
Tweedaagse met lezingen, workshops clus ter 3 
en 4. Ook aandacht voor Passend Onderwijs 
en clusteroverstijgende samenwerking
Plaats: Congrescentrum Papendal
Informatie: www.deonderwijsspecialisten.nl

30 NOVEMBER 2009 STUDENTEN 

MET EEN RUGZAK IN HET MBO:

HOE ONDERSTEUN JE ZE?
Studiedag voor docenten, begeleiders en 
praktijkopleiders
Plaats: Hogeschool Domstad, Utrecht
Informatie: www.rugzakinmbo.nl.

4 DECEMBER 2009 SIMÉA STUDIE-

DAG AMBULANTE BEGELEIDING
Plaats: Congreshotel de Werelt, Lunteren
Informatie: www.simea.nl

AGENDA

GESIGNALEERD
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Reisgezelschap
Dit jaar was ik erbij! Bij de WDD, de 
WereldDovenDag. De dag waarop jongeren 
vanuit het ganse land zich sportief met 
elkaar kwamen meten, de dag van 
ontmoeting. Uitstekend georganiseerd, 
met veel vrijwilligers op de been. Een en al 
opgewektheid. Mooi, mooi, mooi.

Massa-ontmoetingen (dus ook WDD), sla 
ik in mijn geheugen doorgaans op met een 
enkel, voor mij opvallend voorval of bepaald 
kenmerk. Het ‘code’woord waarmee ik het 
recente evenement opsla is ‘bezorgdheid’. 

In Bergen op Zoom holden, draafden, 
gooiden, vingen, schopten, sprongen, 
zwommen honderden scholieren dat het 
een lieve lust was. Een genoegen om 
te mogen meebeleven! Geproduceerde 
zweetdruppels kwamen niet bij iedereen 
met overtuiging of drang om te winnen. Het 
Olympisch motto ‘deelnemen is belangrijker 
dan winnen’ paste hier uitstekend. En toch 
bezorgdheid? Ja!

De beelden van enthousiasme van WDD 
verhullen een andere realiteit. Eentje van 
grote passiviteit. Uit eerste en tweede 
hand weet ik dat vrijetijdsbesteding-in-
gezamenlijkheid (sportbeoefening incluis), 
op maar zeer kleine schaal voorkomt. 
Veel teleurstellende ervaringen leidden 
in ontelbaar veel individuele ‘gevallen’ 
tot terugtrekken van wat begon als 
verwachtingsvolle uitdaging. 
Sámen – doof en horend - vormen we 
een gemeenschap met alle bekende 
keuzevrijheid. Meedoen in grotere 
verbanden, denk aan verenigingsleven, denk 
aan sportclubs, is eerder zeldzaamheid dan 
een vertrouwd beeld.
Wijzen op de noodzaak van deelname aan 
(sportieve) activiteiten blijkt niet toereikend.
Een ‘zaak’ bij jongeren die aandacht 
verdient, vinden ook dovenplatforms. 

Het zonnetje in Bergen op Zoom bracht een 
ingeving. Als nu eens - ik liet gedachten 
de vrije loop - een plukje vakbekwame 
(bij voorkeur dove?) sportinstructeurs 
als ambulant team het land intrekt? 
Jongeren uit de ene regio op de ene avond 
mobiliserend, andere op een andere avond. 
Op vaste tijden, op een vaste locatie. Jonge 
mensen in beweging! Zoals dat bij WDD in 
het groot gebeurde. 

Jonge - en waarom ook niet oudere? - 
individuen uit een kleine gemeenschap, 
die leren meedoen. Die kunnen meedoen, 
die willen meedoen. Niet één keer per jaar, 
maar wekelijks…
In het belang van de volksgezondheid.
Gesponsord door het PGB?!

En dan vooral niet tornen aan WDD. 

WILLEM GEURTS

COLUMN
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De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) 
lanceert een DVD voor kinderen.
Deze productie is gemaakt vóór en dóór dove kinderen en geeft 
voorlichting over de samenwerking met een tolk gebarentaal.
De DVD richt zich op dove kinderen rond de twaalf jaar en 
hun ouders, begeleiders en leerkrachten.
Rond deze leeftijd zetten dove kinderen vaak de stap van het 
speciaal basisonderwijs naar het reguliere voortgezet onderwijs. 
Om het onderwijs te kunnen volgen is dan de inzet van een 
tolk gebarentaal noodzakelijk. Al op jonge leeftijd wordt van 
de kinderen verwacht dat zij een werkrelatie onderhouden met de 
tolk. In de praktijk blijkt dat er over deze samenwerking bij dove kinderen veel onduidelijkheid 
bestaat. De DVD geeft uitgebreide voorlichting in voor kinderen begrijpelijke taal over wat ver-
wacht kan worden van een tolk gebarentaal en toont voorbeeldsituaties op welke wijze een kind 
kan samenwerken met een tolk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan praktische informatie, 
bijvoorbeeld hoe een tolk kan worden aangevraagd.
De DVD is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind, Koninklijke Kentalis en de ondersteuning van vrijwilligers. Door het 
gebruik van drie modaliteiten kan de DVD worden bekeken in Nederlandse Gebarentaal 
(NGT), kan worden gekozen voor ondertiteling en is ook een vertaling naar het gesproken 
Nederlands een mogelijkheid.

Voor informatie over verkrijgbaarheid etc.: www.nbtg.nl

Nieuw verschenen in Fontys OSO-reeks:
De School Video Interactie Begeleider, volgend 
in beweging. Het boek is 
geschreven door opleiders 
van het Opleidingscentrum 
Speciale Onderwijszorg van 
Fontys Hogescholen.
In deze publicatie wordt de 
rolneming van de begeleider 
vanuit een aantal gezichtspun-
ten uitvergroot.
Volgend in beweging, staat 
voor de kern van de SVIB-
methodiek, die steeds opnieuw 
de bewegende interactie 
volgt, objectiveert en vervol-
gens betekenis geeft. In deze 
Garant-uitgave vertelt een aan-
tal opleiders SVIB van Fontys de lezer over 
oplossingsgericht werken, positieve empowe-
ring, mentale modellen, refl ectie en gelaagd-

heid hierin, synchroon coachen, verdiepende 
begeleiderscommunicatie en 
authentiek functioneren.
Dit boek is bedoeld voor 
iedere begeleider die werkt 
met school video interactie 
begeleiding (SVIB) of video 
home training (VHT).
Het boek is te bestellen via 
de webshop van Fontys 
OSO: https://shop.fontysoso.
nl/, via de boekhandel en 
bij uitgeverij Garant (www.
garant-uitgevers.nl)

Marianne den Otter (red.), 
De School Video Interactie 

Begeleider, volgend in beweging
ISBN 978 90 441 2497 2
Fontys OSO-reeks nr 29 
Prijs N 20,00 

Samenwerken met een tolk gebarentaal

De School Video Interactie Begeleider, volgend in beweging
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Van Horen Zeggen is een uitgave van de 
Vereniging Siméa, belangenbehartiger namens 
personen en 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)

•  Fotografi e Harry Op den Kamp
•  Vormgeving/Drukwerk UnitedGraphics 
Zoetermeer BV

•  Vereniging Siméa
- Dhr. R.A. Boerman, voorzitter
- Dhr. F.P.M. Saan
- Dhr. R. van Dijk
- Mw. B. Gerritsen
- Mw. C. Tetteroo
- Mw. S.A. van Vliet-Voordouw.
giro 3554500 t.n.v. penningmeester Siméa te 
Utrecht
www.simea.nl

•  FENAC Federatie Nederlandse Audiologische 
Centra
- Dhr. G.J.M. de Cock, voorzitter
- Dhr. J. Taalman, penningmeester
- Mw. J. Schapink, secretaris
- Mw. J.F.M. Dorjee-Albersen, bestuurslid
- Mw. S. Zwakkenberg, bestuurslid
www.fenac.nl

•  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.

KORT
COLOFON
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“De denkkracht van Siméa”
De kracht van een vereniging zit in de leden 
zelf. En dat er bij Siméa voldoende kracht 
is, merkten we tijdens onze laatste algemene 
ledenvergadering. Naast de traditionele 
agendapunten, hadden we gekozen voor een 
brainstorm. Hierin konden de aanwezige 
leden vrij denken over wat onze vereniging 
zo mooi maakt, wat beter kan en wat we als 
nieuwe activiteiten zouden kunnen opzetten.

Er zijn in 5 categorieën meer dan 150 unieke ideeën geformuleerd! En die zijn meer dan 
welkom. Ze variëren van het verbeteren van de website door het plaatsen van fi lms, het orga-
niseren van regionale bijeenkomsten, meer intervisiemomenten tijdens het congres en verga-
deringen tot het verkiezen van een verenigingslied. 

Momenteel werken we aan een plan om onze vereniging sterk en zelfstandig te maken. Dit 
kan alleen als we meer leden hebben, en we die leden meer kunnen bieden. En daarvoor zijn 
de ideeën van deze algemene ledenvergadering zeer belangrijk. In de planvorming kijken we 
niet alleen naar Siméa, maar ook om Siméa heen. Welke rol spelen we nu en willen we spelen 
richting opleidings- en zorginstellingen, andere verenigingen, het vakonderwijs en al onze 
vakbroeders en -zusters.

Het is ons en de aanwezige leden goed bevallen om samen actief te werken aan de toekomst 
van de vereniging. We zullen vaker een beroep op de leden doen. Om kennis te delen en 
denk- en organisatiekracht te mobiliseren, door actief met elkaar spreken en naar elkaar te 
luisteren. 

Hebt u nu al nieuwe ideeën of kon u er niet bij zijn? Stuur me een berichtje; ik hoor u graag: 
r.boerman@simea.nl. Want samen maken we Siméa verstaanbaar. 

ROB BOERMAN

Voorzitter Vereniging Siméa

50 jaar Van Horen Zeggen
Vijftig jaar delen van kennis. Vijftig jaar een 
tijdschrift voor onze sector. Vijftig jaar vol 
ontwikkelingen. Technische ontwikkelingen 
en visieontwikkelingen. Ook een periode 
met emancipatieprocessen, met het loslaten 
van oude methodieken en het invoeren van 
vernieuwingen in onderwijs en zorg.

In het laatste nummer van deze vijftigste 
jaargang, dat in december zal verschijnen, 
kijkt de redactie van Van Horen Zeggen 

terug naar de 
herkomst van al 
onze verworven-
heden. En dat 
met het feeste-
lijke gevoel van 
een jubilaris. U als lezer gaat delen in deze 
feestvreugde. 
Let op uw brievenbus op 11 of 12 decem-
ber. En let in december op www.fenac.nl of 
www.simea.nl voor meer nieuws.
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Brochures Prijs

Een slechthorende leerling in het reguliere onderwijs  2,00

Het Audiologisch Centrum  2,00

Horen met één oor  2,00

Kinderen met hoortoestellen  2,00

Kinderen met luisterproblemen  2,00

Een kind met taal-/spraakproblemen  2,00

Kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor  2,00

Leidraad voor hoortoestelgebruikers  2,00

Ouderen en slechthorendheid  2,00

Slechthorende peuters  2,00

Technische hulpmiddelen voor slechthorenden  2,00

Tinnitus (oorsuizen)  2,00

Uw baby hoort niet goed, wat nu?  2,00

Plots- en laatdoof  2,00

Slechthorendheid en werk  2,00

Muis in je oor  6,00

DVD Prijs 

Sorry, wat zeg je?   12,50

Audiogram Prijs

A3  1,50

A4  0,50

Hoorwaaier Prijs

Gebruik van het hoortoestel  1,95

Genoemde prijzen zijn exclusief portokosten. Bestellen kan via www.fenac.nl/shop
T: (030) 276 99 02 E: info@fenac.nl F: (030) 271 28 92 TT: (030) 273 04 59 

De branche Audiologische Centra bestaat uit organisaties die 

gespecialiseerd zijn in diagnostiek, advisering en revalidatie bij kinderen 

en volwassenen met auditieve problemen en bij kinderen met taal-/

spraakproblemen. Meer informatie: www.fenac.nl.

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
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