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Op 21 maart verzamelden zich meer dan 600 belang-
stellenden in Veldhoven voor een symposium over
spraaktaalproblemen, slechthorendheid en autisme:
Alle Taal Centraal 2006. En dat hadden er nog veel meer
kunnen zijn, gezien de interesse bij de inschrijving.
Er was voor de deelnemers een aantrekkelijk programma
samengesteld. Informatie over wetenschappelijk
onderzoek, maar ook veel bijdragen vanuit de praktijk van
alle dag. Alle Taal Centraal wordt iedere twee jaar
georganiseerd door Sint Marie en de Taalbrug.
Van Horen Zeggen mocht te gast zijn en vroeg een aantal
deelnemers naar hun ervaringen.

weet ik niet waar zo’n kind eigenlijk thuishoort. Ik hoop

daar vandaag meer over te weten te komen.”

Marjolein Wennekers is orthopedagoge en werkt

bij het Expertisecentrum Nederlands in de projectgroep

Dyslexie. “Ik vind het goed dat er in het programma veel

aandacht is voor dyslexie, omdat de begeleiding van kin-

deren met dyslexie nog veel beter kan en moet. Hoe meer

mensen weten van dyslexie, hoe beter ze de kinderen

kunnen helpen. Dat hoort eigenlijk al te beginnen op de

PABO’s. Daar moeten studenten beter leren wat dyslexie is

en wat er aan behandeling mogelijk is.”

Op de Radboud

Universiteit Nijmegen

werkt onderzoeker

Mieke Ketelaars. Ze

doet daar onderzoek naar

semantisch-pragmatische

taalstoornissen. “Dat

onderzoek wordt samen

met Sint Marie uitge-

voerd en vandaar dat ik

hier een subsessie over dat

onderwerp kom geven.

Het is best lastig om de

aansluiting tussen onder-

zoek en praktijk helder

te presenteren. En die

aansluiting zie ik wel als het doel van de bijeenkomst. Ik ga

in mijn presentatie een poging doen te laten zien dat mijn

onderzoek in de praktijk gebruikt kan worden. In mijn

onderzoek vraag ik mij af of pragmatische taalproblemen

als losse stoornis wel kunnen bestaan of dat daar toch een

onderliggende stoornis aan ten grondslag ligt. Die kennis

is natuurlijk zeer nuttig voor diagnostiek en behandeling

in de praktijk.” Op de uitnodiging van Van Horen Zeggen

om over haar onderzoek in het tijdschrift te publiceren

reageert Mieke positief. “Dat ga ik eens bekijken”.

Rob Zwitserlood is logopedist en ambulant begelei-

der en werkt bij Auris Dienstverlening. “Ik vind Alle Taal

Centraal een van de betere congressen. Het programma

is van een hoog niveau en je kunt naar veel interessante

dingen luisteren, maar helaas zijn er teveel lezingen waar

je niet naartoe kunt. Maar dat is positief natuurlijk. Wat ik

goed vind is dat het theoretisch niveau zeer hoog is.” Rob
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T
ijdens een gesprek met de voorzitter van het

organiserend comité, Juliane Cuperus, blijkt

hoe het op dit symposium moet werken. Ons

gesprek wordt ‘gestoord’ door een collega van Juliane die

enthousiast komt vertellen dat ze in contact is gekomen

met een andere wetenschappelijk medewerker. Ze blijken

raakvlakken te hebben binnen hun onderzoekswerk en

hebben afgesproken meer samen te gaan werken. Juliane:

“Zo werkt het dus. Een van onze doelstellingen is nieuwe

kennis en inzichten beschikbaar te stellen aan de mensen

die het allemaal moeten uitvoeren, maar aan de andere

kant wil je ook bij de keuze van je sprekers mensen bij

elkaar brengen, waardoor nieuwe ideeën en samenwer-

kingsvormen gaan ontstaan. Je moet proberen die mensen

zoveel mogelijk bij elkaar aan te laten sluiten. Dan kun je

de kennisontwikkeling versnellen.” Over het programma:

“We hebben geprobeerd een aantal lezingen achter elkaar

te zetten in een specifi eke volgorde: van onderzoek naar

behandeling. Zeker met betrekking tot dyslexie, maar ook

rondom autisme hebben we dat gedaan. Een combinatie

dus tussen workshopmogelijkheden en theoretische kennis.”

Annika de Jonge werkt als vrijgevestigd logopediste in

Vlaardingen en heeft grote belangstelling voor autisme. Dat

is de reden waarom zij naar Alle Taal Centraal is gegaan. Ze

heeft een aantal kinderen met autisme in behandeling en

vindt dat ze er eigenlijk te weinig vanaf weet. “Ik ben nog

niet zo heel lang werkzaam als logopedist en heb wel veel

cursussen gevolgd, maar nog geen symposia. Ik heb twee

heel verschillende kinderen in behandeling: het ene pikt

heel makkelijk dingen op en het ander is heel erg in zich-

zelf gekeerd. Als ik dan kijk naar de schoolmogelijkheden

Mieke Ketelaars in gesprek met VHZ



begint over mevrouw Dorothy Bishop. Zij zou de ope-

ningslezing verzorgen, maar kon door ziekte niet aanwezig

zijn. Toch was ze dat wel: het was de organisatie gelukt haar

lezing op video te laten zien en horen.

“Dat was een goed theoretisch verhaal, maar gelukkig

worden er ook linken met de praktijk gelegd. Bij het ver-

haal over woordvindingsproblemen bijvoorbeeld werd heel

duidelijk verteld wat een ambulant begeleider zou kunnen

adviseren. En ik ga dat ook aan mijn collega’s vertellen.”

We vragen Rob ook of hij veel nieuws heeft gehoord.

Het was hem opgevallen dat Ludo Verhoeven in zijn lezing

– die ging over de relatie tussen ESM en dyslexie – sprak

over de benoemsnelheid van plaatjes die bij ESM kinde-

ren slechter is dan bij dyslexie, bij cijfers en letters is het

andersom. Wat ik goed vond is dat hij het allebei specifi eke

taalstoornissen vindt en dat ze allebei in ons cluster thuis-

horen!”

De Landelijke Commissie Toetsing Indicatiestelling

(LCTI) is aanwezig in de persoon van Ria Balm.

Daarnaast is Ria ook mens van de praktijk en kan ze het

niet laten tussen al deze praktijkmensen te gaan zitten. “Ik

schrok toch wel van de kloof tussen de mensen die het

werk doen en de wetenschappers. Die laten nieuwe dingen

zien in een denderende sneltreinvaart, met grafi eken en

tabellen. Ik denk dan aan de ene kant: O, ja, daar zijn ze

dus mee bezig, maar ik had ook wel een videootje willen

zien met zo’n kind in de praktijk. Er waren dus te weinig

bruggetjes.” Ria heeft ook goede voorbeelden gezien, bij-

voorbeeld het bronnenboek over communicatieve vaardig-

heden. “Ik zat daar en ik zag zo voor mijn ogen een beeld

komen over hoe leerkrachten kunnen signaleren, hoe ze

kunnen samenwerken, tot een groepsplan kunnen komen.

Ook rondom auditieve verwerkingproblematiek was veel

nieuws en goeds te horen. Er wordt op het ogenblik wel

heel veel onderzoek gedaan en als mensen in zo’n grote

getale op komen dagen is er dus wel iets aan de hand en

staat TAAL heel centraal.”

Op de website www.alletaalcentraal.nl vindt u meer

informatie, onder andere van veel lezingen de handout.
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