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Tine Bruijne is medeontwikkelaar van Kinderklanken en

Peuterpraat op de Weerklank. Zij bezocht de workshop van

Sieneke Goorhuis.“In mijn werk probeer ik van de omge-

ving van kinderen een stimulerende omgeving te maken.

We geven leidsters iets in handen om problemen in de taal 

te signaleren en gebruiken daarvoor ook de nieuwe spree-

knormen. Dus naar een vernieuwde visie daarop was ik erg

benieuwd. Het Siméa congres heeft voor mij een dubbel

doel: aan de ene kant het horen van nieuwe ontwikkelingen

en aan de andere kant met het team zo’n dag op pad gaan en

dan ook ideeën uitwisselen en mensen van andere scholen

tegenkomen.”Tine vertelde ook dat ze zich helemaal kon

vinden in de uitspraken van Doekle Terpstra over leiderschap

en management in de openingslezing. Leiderschap is ook het

beste uit de medewerkers halen.“Wij hebben in de werk-

groep Kinderklanken heel veel dingen zelf moeten, maar ook

mogen ontwikkelen. Ik denk dat zelfstandigheid en de kans

krijgen om dingen te ontwikkelen enorm belangrijk is voor

de prestaties die je neerlegt en voor de motivatie in je werk.”

Lou Smits werkt als ambulant begeleider in Eindhoven 

en komt al vanaf 1978 naar het congres.“Ik schat dat ik dus al

een stuk of 25 congressen in de benen heb. Ik kom om kren-

tjes uit de pap te halen in de workshops en lezingen, maar 

het heeft voor mij ook een reüniegevoel.Toen ik de papieren

kreeg voor het congres zag ik de naam van Ellen Defesche

staan. Ze geeft een lezing over ‘Doof, maar niet stom’. Daar

ga ik zeker naartoe, want ze is een oud-leerling van mij!”

Marjan Elzer is docent en ontwikkelaar en docent bij

het Seminarium voor Orthopedagogiek.“Ik ben er voor-
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Op 14 en 15 april hield Siméa haar jaarlijks congres 
in ‘de Werelt’ in Lunteren. Verspreid over twee dagen
lieten de deelnemers zich inspireren, informeren; kortom
‘de hersens aanzetten’, zoals een van de lezinghouders
het noemde. 
Van Horen Zeggen vroeg willekeurig aan een aantal
congresgangers naar hun ervaringen. Worden de
verwachtingen waargemaakt? Zijn de gestelde doelen
gehaald? Hoe verloopt het netwerken?

namelijk omdat ik veel oud-studenten zie, omdat ik vaak

veel nieuwe dingen hoor die ik weer kan gebruiken.

En om te netwerken natuurlijk.” De openingslezing van

Terpstra sprak haar aan:“Ik vind het altijd heerlijk om iets

positiefs te horen en daar was hij duidelijk mee bezig. Zijn

ideeën over talenten en sterke punten, daar zijn we met de

kinderen ook altijd mee bezig, dus dat past hier helemaal.”

Karin Wajon, logopediste op de Prof. van Gilseschool

en voor de tweede keer op het congres, vindt het congres

goed georganiseerd en leuk om met zoveel mensen uit één

groep bij elkaar te zijn.“Ik heb informatie gehad over de

Nijmeegse Pragmatiektest. Dat lijkt me een hele goede

aanvulling, want het vult een gat in onze onderzoeks-

batterij. Het is goed als daar iets gestandaardiseerds voor is.

De ervaring zal uitwijzen hoe je ermee werkt en of de 

test bevalt. Eind 2005 is de test beschikbaar.”

Christine ten Huurne is ook voor het eerst op het

Siméa congres. Ze werkt als audioloog op het AC in

Eindhoven en is daar betrokken bij de gezinsbegeleiding.

“Ik vind het leuk om te zien welke onderzoeksprojecten er
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lopen: bij de NSDSK, bij Viataal en met name in het kader

van de neonatale gehoorscreening.We krijgen te maken

met veel jongere kinderen, waardoor ook de begeleiding

en de zorg anders moet worden.”

Winnie Korremans is leerkracht op de Prof. van

Gilseschool en werkt met ESM kinderen.“Ik vond de begin-

lezing heel interessant.Terpstra zei heel zinnige dingen vanuit

het management gezien. Ik denk dat een aantal managers dat

ook wel in hun zak moet steken. Ik kom naar het congres

met het idee: ik steek er wat van op.Weken erna loop ik nog

na te denken over wat er allemaal gezegd is. Met name de

sprekers van de afgelopen jaren, zoals van der Gaag, daar heb

ik heel veel aan gehad.” Ook de sfeer is voor Winnie een

reden om naar Lunteren te komen:“Je bent op een andere

manier met je collega’s bezig. Het ontmoeten van andere

collega’s valt een beetje tegen. De massaliteit voorkomt dat 

je met vreemden erg aan de praat gaat. Ik merk dat ik erg 

bij mijn eigen collega’s blijf.”

Brigitte Keve is behandelcoördinator bij de Kubus 

en werkt twee jaar in cluster 2. Dit is haar eerste Siméa

congres.“Ik merk dat het leuk is om verschillende soorten

van workshops mee te maken. Het niveau is heel erg

verschillend: heel praktisch of heel wetenschappelijk.

De lezing van Miranda van Turennout over het brein was

goed en Martine Delfos was natuurlijk geweldig.Vooral 

het respectvol bejegenen van kinderen, waar zij op hamer-

de zal mij bijblijven. Dat was voor mij de essentie van het

hele verhaal. Ik ben met heel veel collega’s en merk dat ik

een beetje in het eigen groepje blijf, maar ook dat is leuk.

Gisteren hebben we met elkaar in een heel lange file

gezeten en dan merk ik: eindelijk de tijd om met elkaar

over dingen te praten waar je anders nooit aan toekomt.

Dat was waardevol.”

Desiree Aardenburg werkt als ambulant begeleider voor

de Effatha Guyot Groep en is coördinator van het Steunpunt

Autisme Noord Nederland. Samen met een collega van Auris

hield ze een lezing over communicatie bij kinderen met ASS.

“Deze lezing heb ik eerder gehouden op de landelijke studie-

dag voor ambulant begeleiders en ik ben gevraagd om dit

verhaal ook op het Siméa congres te brengen.Wij hadden

ons voorbereid op dertig mensen, maar nu bleken er wel 135

belangstellenden te zijn! Er komt steeds meer belangstelling

voor dit onderwerp. Mensen willen er meer van weten; ze

lopen er steeds meer tegenaan. Dat komt ook door de meer

aangepaste criteria voor ASS.” Op de vraag of je als lezing-

houder anders in het congres staat dan als deelnemer ant-

woordt Desiree:“Ik kan niet anders zeggen dan dat het een

zinvol congres is, ook als je een lezing moet houden. Door 

de voorbereiding mis je wel een stuk. Dat is niet anders.

Ik heb gelukkig wel nog even naar Martine Delfos kunnen

kijken op het scherm in deze zaal!”

Tiny Bakker vult haar dagen als klassenassistente op de

Hermusschool. Ze heeft ontzettend genoten van de lezing

van Martine Delfos.“Ik vond haar verhaal over respect voor

kinderen indrukwekkend. Ik slurpte het echt op. Je kunt het

ook toepassen op de kinderen in je klas. Je gaat toch met

een andere blik kijken. Ik had al eerder van Martine Delfos

gehoord. Mijn dochter is dramatherapeute en die zei dat ik

haar werk moest lezen.Via internet heb ik dat opgezocht en

gevonden. En nu ze hier kwam moest ik er natuurlijk

naartoe! Zien en horen in levende lijve!” Op de vraag 

of je als klassenassistente op het congres genoeg kan ‘halen’,

antwoordde Tiny:“Ja, hoor, absoluut!”

Lies van Stralendorff is werkbegeleider voor Auris

dienstverlening. Lies is een tijdje niet op het congres

geweest en dacht: ”Laat ik weer eens gaan. Dat is mij niet

tegengevallen. Ik ben erg gecharmeerd van de manier van

presenteren van Martine Delfos. In mijn werk heb ik te

maken met mensen die ik vragen moet stellen en waar ik

goed naar moet luisteren. En dat kwam hier goed naar

voren. Niet alleen bij kinderen maar bij alle mensen

waarmee je omgaat.”

Henriet Ruuls is als logopediste verbonden aan de de

CvI van het REC MzW.“Ik ben voor de eerste keer op het

Siméa congres.Vandaag wordt er heel veel informatie gege-

ven over ASS-leerlingen. Daar heb ik voor mijn werk bij de

CvI veel aan. Ik bemoei mij vooral met ‘papieren’ kinderen.

Hier ontmoet je veel mensen uit de praktijk.” VHZ


