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VOORVOORD

Het voor u liggende boek is een compilatie van teksten over early intervention in ruime
zin, die vrijwel allemaal afkomstig zijn uit oudere nummers van het blad 'Down +IJp',
het magazine van de Stichting Down's Syndroom (SDS). De gedachte achter dit boek is
simpel: In de loop van de jaren, toen de SDS nog zoveel kleiner was, is er in dat blad heel
veel gepubliceerd dat ook voor ouders van nu nog belangrijk is. Maar anders dan die
ouders acht jaargangen van het magazine ter beschikking te stellen en hen zelf te laten
zoeken, hebben we gemeend de relevante teksten te moeten combineren en ordenen tot
een logisch en goed leesbaar geheel. Om het zo ontstane boek vanuit de situatie van 1996
zoplezierigrnogelijk leesbaar te maken is echter nog wel enige redactie van de oorspron-
kelijke teksten nodig geweest.

In essentie willen we met dit boek het volgende duidelijk maken:

I Early intervention is een praktische, logische en goed uitvoerbare manier om de
ontwikkeling van kinderen die dat nodig hebben te stimuleren;

2 Early intervention werkt;
3 Het is een heel karwei geweest om early intervention op grote schaal in Nederland

ingevoerd te krijgen;
4 Ouders werken graag met early intervention;
5 Early intervention is de manier om kinderen met belemmeringen voor te bereiden

op de hun volgende omgeving, bij voorkeur een gewone school.

AI deze punten komen uitvoerig aan de orde in de diverse hoofdstukken van het boek.
Het eerste gaat met name over punt L en 2. Dat is een inleiding die iedere lezer van het
boek nodig heeft. Het derde punt wordt behandeld in hoofdstuk 2. Velen die nu met
plezier met een early interventionprogramma werken zijn vooralsnog misschien minder
ge'urteresseerd in de manier waarop het inNederland is ingevoerd.Zijkunnenhoofdstuk
2 dan voorlopig rustig overslaan. Het derde hoofdstuk is een meer theoretisch getinte
uitbreiding van de manier waarop early intervention werkt. Mensen die louter en alleen
in de praktijk ge'rnteresseerd zljn, kunnen dat in eerste instantie ook bewaren voor later.
Vanaf hoofdstuk 4 begínnen de beschrijvingen van de ervaringery meestentijds van
ouders, maar ook van professionele hulpverleners. Daarin komen met name de punten



4 en 5 aan de orde. Naast hoofdstuk 1 zouden we iedereen in ieder geval die hoofdstukken
ter lezing willen aanbevelen.

In een voorwoord hoort een dankwoord. Bij een boek als dit moeten vele personen
bedankt worden. We zullen ze hieronder voor u opsommen.

Het idee van het boek is afkomstig van SDS-voorzitter Rudi Westerveld. Hij zag dit
boek zelfs als eerste deel van een kleíne serie met op dezelfde manier samengestelde
delen over onderwijs en medische aspecten. Een goede ontvangst van dit boek zal hem
zeker veel plezier doen.

Naast de SDS-voorzltter zgn er degenen die met hun teksten hebben bijgedragen
aan dit boek, t. w.: Lia van Berkel, Hedianne Bosch, ]os Brinkman, Marlies Deen, Ria van
Drunen, Gert de Graaf, Cora Corine de Groot, Halder, Inge Heruich, Annerie Hietanen-
Burggraaf, Marja Hodes, Marian de Jong, Joke van der Knaap, Yvonne Koot, Manja van
Oudenallen, Daniëlle Schleidt, Jeannet Scholten, Lia van Settery Robin Treloar. Zlj allen
reageerden meteen enthousiast bij het horen van het idee van dit boek toen we hen om
toestemming vroegen hun vroegere bijdragen nogmaals te gebruiken.

Een sleutelfiguur bij de totstandkoming van dit boek is vormgever Louis van der
Linden. Vaak op de meest onmogelijke momenten hebben we gezamenlijk hoogstandjes
uitgehaald om met inschakeling van alle denkbare technische hulpmiddelen van dit
moment een goed product te leveren alsof on-zebureaus tegenover elkaar stonden, terwijl
Louis in Amsterdam zat en wij in Wanneperveen of elders. Zo zijn er intussen dus acht
jaargangen van 'Down + IJp' ontstaan en naar aanleiding daarvan nu dus ook dit boek.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat een boek als dit, met haar zo berperkte
doelgroep, geen sluitende commerciëIe productie kan zijn. Daarom kan de uitgave ervan
niet zonder financier. We zijn het fonds dat deze uitgave financieel mogelijk heeft willen
maken (maar dat verder onbekend wil blijven) dan ook zeer erkentelijk voor haar
belangrijke bijdrage.

Tenslotte ziin er nog alle ouders die niet met een eigen tekst hebben bijgedragen,
maar die ons in de loop van de jaren hebben geleerd, aanvankelijk bijna 'tegen beter
weten in', wat een enorme verrijking early intervention bieden kan in een gezin met een
kind met een belemmering. Het is hun ervaring die we door willen geven aan volgende
generaties'nieuwe' ouders.

Wij hopen dat het boek zijn weg zaI vinden en als zodanig een bijdrage zal leveren aan
de kwaliteit van leven in de gezinnen waar het ons om gaat.

W ønnep era een, s ep t emb er 1 9 I 6

Erik en Mariøn de Graøf



EARLY INTE RVE NTIOI.'{ /ÀT KOR T BE STE K
'Early intervention' is een vorm van hulpverlening, die al in het begin van de jaren zestig
in de Verenigde Staten is ontstaan. Het oorspronkelijke doel was het geven van beterã
kansen op school aan kinderen uit sociaal zwakkere milieus. De daarbij ontwikkelde
manier van werken kon echter ook heel goed worden gebruikt bij de begeleiding van
kinderen met ontwikkelingsachterstand, zoals bijvoorbeeld Down's slmdroom. Als zo-
danig ishet in1969 door Prof. Valerie Dmitriev vande UniversiteitvanWashingtonvoor
het eerst toegepast. Na die tijd ontwikkelden ook andere universiteiten, etc., eigen
Programma's met o. a. een veel zwaarder accent op de sterk bemoeilijkte ontwikkeling
van de spraak blj deze kinderen. Daarna verspreidde early intervention zich als een
olievlek eerst over de Verenigde Staten, de overige Engelstalige landen en later ook over
de rest van de wereld. Merkwaardig genoeg werd het tot het eind van de jaren tachtig in
ons land niet opgepakt.

Donl nn naaTn
Het doel van early intervention is het stimuleren van de ontwikkeling van baby's,
peuters en kleuters met ontwikkelingsachterstand. In principe is early intervention niet
syndroom-specifiek. Dat wil zeggen dat de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand
van een kind slechts een ondergeschikte rol speelt. Het doet er ook niet toe of die
ontwikkelingsachterstand aangeboren of verworven is. Weliswaar zijn hier en daar voor
bijvoorbeeld kinderen met Down's syndroom misschien andere aanpassingen nodig als
voor pasgeborenen met een laag geboortegewicht, om maar wat te noemen/ maar de
hoofdlijnen zijn zeer algemeen van toepassing.

Toen de Stichting Down's Syndroom (SDS) in 1988 het concept early intervention
op brede schaal in Nederland introduceerde werd bewust gekozen voor het gebruik van
de Amerikaanse term. 'Alle pogingen tot vertaling betekenen in Nederland al iets
essentieel anders', was toen het argument. In de loop van 1991 stemde de SDS, onder
invloed van de Federatie van Ouderverenigingen, toe in een geleidelijke overgang op het
gebruik van de - van oorsprong Vlaamse - term 'vroeghulp'. Helaas werd die echter al
snel meer en meer geassocieerd met kortdurende hulpverlening, bijvoorbeeld van enige
maanden tot een jaar, in plaats van vele jaren begeleiding achtereen, zoals de SDS dat
wilde. Geheel los daarvan begint er tegenwoordig bij nogal wat ouders in toenemende
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mate weerstand te ontstaan tegen het woordje 'hulp' . Zij vinden dat dat een afhankelijke,
hieirarchjsche verhouding uitdrukt, die zij niet willen.

Verder wordt op internationale congressen over Down's syndroom door de spre-
kers bij voortduring gehamerd op het afwijkende leergedrag van kinderen met die
conditie. Geen interventie, of niet ingrijpen, dus gewoon de 'ontwikkeling' op z'n beloop
Iaten, betekent achteruitgang, heet het daar. Wanneer jongeren of jonge volwassenen met
Down's slmdroom niet hun hele leven lang stimulerend begeleid worden, is veel van het
werk dat er voordien aan hen besteed werd voor niets geweest. De taalontwikkeling
bijvoorbeeld, wordtniet gezien als een zaakvan alleenmaar early intervention, maar veel
meer van continue interventie. Heel algemeen gesteld geldt: hoe langer een kind met
Down's syndroom leert, hoe meer het leert (zie ook 'Interventie: geen therapie, maar
interactie' op bladzijde 54). Hoogstwaarschijnlijk geldt datzelfde voor veel andere con-
dities.

Naar aanleiding van dat alles koos de SDS, als bekend voorstander van lange
termijnbegeleiding, er in'Down + Up'nummer 2L van lente 1993 nadrukkelijk voor om
weer terug te gaannaar de oorspronkelijke terminologie om zo ookinhaarwoordgebruik
Iange termijn early intervention te kunnen onderscheiden van kortdurende vroeghulp.
We zullen dat hier in ditboek daarom ook doen.

Begripsom""h;¡o;ng
Wanneer we de term early intervention dan niet vertalen moeten we haar wèl goed
omschrijven. In dit boek willen wij onder early intervention verstaan: individuele,
vroegtijdige/ gestructureerde, lange termijn (thuis)begel eiding.Indiaidueel orndatieder
kind anders is. Vroegtijdig omdat het zeker voor de ouders zinvol gebleken is om aI in
een zo vroeg mogelijk stadium te leren hoe ze het beste met een kind met ontwikkelings-
achterstand om kunnen gaan. Daarom kan early intervention zonodig al in de eerste
levensmaanden worden ingezet. Verder is begeleiding op de lange termijn natuurlijk
gewenst, omdat het werken aan een ontwikkelingsachterstand van een kind nu eenmaal
geen in de tijd beperkt probleem is. De term gestructureerd slaatverder op de wijze van
aanbieden: hetzelfde wat gewone kinderen in de eerste pakweg vljf jaar van hun leven
schijnbaar helemaal vanzelf leren, maar dan op een logische manier in veel kleinere
stapjes uiteengerafeld binnen een z. g. early intervention-programma.

Bij early intervention wordt de hoofdrol in de opvoeding van de kinderen met een
belemmering gewoonlijk niet langer meer toebedeeld aan specialisten, maar aan de
ouders. Die zijn immers meer dan wie ook ge'úrteresseerd in een voorspoedige ontwik-
keling van hun eigen kinderen. Bovendien brengen zij de meeste uren met ze door, zelfs
wanneer die kinderen al naar een dagopvang gaan. Die ouders kunnen dan alleen of
onder begeleiding gebruik maken van een early intervention-programma.

In"ull;¡st
We zullen het begrip early intervention hieronder verder toelichten aan de hand van het
materiaal van het onlangs gereed gekomen programma Kleine Stapjes, de vervan-
ger/opvolger van Nederlands bekendste en meest gebruikte early intervention-pro-
gramma tot nu toe, het Macquarie Program. Beide programma's zijn ontwikkeld aan de
Macquarie-Universiteit van Sydney, Australië, en door de SDS vertaald en bewerkt.

Alle early intervention-programma's zljn gebaseerd op hetzelfde principe: Een



moeilijke taak kan een geweldig obstakel zijn voor een kind met een belemmering. Het
kan die taak echter wèl aan warureer die aangeboden wordt als eertreeks vankleine taken.
De kern van ieder programma wordt dus gevormd door een lange lijst met omschrijvin-
gen van taken die in de ontwikkeling van een'gemiddeld' ,'rrotmaal'kind in de tijd op
elkaar volgen. Verder wordt ervan uitgegaarç dat kinderen met ontwikkelingsachter-
stand in principe ongeveer dezelfde ontwikkelingsstappen doorlopen als normale kin-
deren. Hooguit is de tijdsschaal anders. Daarbij wordt die ontwikkeling vaak onderver-
deeld in bijvoorbeeld de volgende zes gebieden, die in het jargon vaak ontwikkelings-
domeinen worden genoemd:

-2. grove motoriek (= de ontwikkeling van de grote spieren);
2. fiinemotoriek (= de controle over de kleine spieren van de handen en de oog-hand-

coördinatie) vaak gecombineerd met
3. cognitieve ont-

wikkeling (= alles
wat met kennis te
maken heeft);

4. receptieve taal
(= het begrijpen
wat andere men-
sen zeggen);

5. expressieve taal
(= de communica-
tie metbehulp van
gebaren, geluiden
en woorden) en

ó. persoonlijke en
sociale vaardig-
heden.

Kleine Stapjes bestaat
uit een 4-rings ordner
met daarin acht losse
'Boeken'. In totaal bevat
het meer dan 500 pagi-
na's aan praktische in-
formatie die op een bij-
zonder oudervriendelij-
ke manier aangeboden
wordt.

Aan de hiernaast
verkleind afgedrukte
bladzijde van Boek 1

kunt u ontlenen hoe het
programma is i^9"-
deeld. Binnen ieder ont-
wikkelingsdomein van
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Boek l: Inleiding bij Kleine StÂpj€s
Het bock dú ù nu u hc¡ lczfi bêú, vælr u ov€r
de ¡chrcr$otrdetr vÂû hd M¡cqwie Progm h hæ
u r¡¿tu¿ St4pJ6 kmt 8cbilikcn.

Bæk 2i H€t æfenpl¡n vù ùw kind
Itr dit bæk wo¡dt uitgelÉ8d hæ u eeû æfc¡plån op
kut sellêtr &t prccies op müt is voor æ!
iDdividwcl kid cn hæ u ùr æfeoph kuil üwoe-
reû. Het bvrt zs h@fdJt&ûi

. Hæfùrük 1: Hoe ù uw tind kU tæMn om æ

wder È kmeD wåt hct op dit moûêû k¡! en w¡t
hei als volgcrde mær lseû.

. Hoofdsruk 2: Hæ u tr¿ksr€Uingeû vmr uw kird
lu kiêzcni hoe u kút kiczen w¡t u ùw kid wilt

. HoofdsNl( 3: Hoc u uw kind dc vcñhillcndc
vmrdighedetr @ kùût leren.

. HooftLsnik 4: Wecer Ð wdm u veûrderil-
gc! itr her oÊfe¡plu vÀû uw kird mæ! @brer-
gen.

. Hoofdsû¡k 5: HetbelåDg vm spelm.

. Hoofdsr¡k 6: C&gsproblme¡ Ð hoe ¡e vtr-
medcD kuüË¡ wordfl.

Boek 3: Commúi@tie
Met arddm kure[ @múiæren is vÐ het

SmtsË bel¿ng vær íeder Ënd. Dil bæk bev¡r de
volgcúe h@fdstuRen:

. H@fdstuk l: T¡âl lereû.

. H@fdstük 2: Tul lercû d æÂ kiûd itr hcr prc-

. Hæfdstuk 3: î¡al lêrên er æn khd in hct vcr-
bdc sdiu.

B@k 4i Grove Motorick
Bij dc gof-ndorische vrdig!êdetr wo¡dr gebnik
gcJdt vm de Erotc Ðicren ve hq licb@. Die
s@Uen æû kid ir s@! oe lc zitcû, tc him, te
Iopcn, tc klimeû, ø b¡I te v¡ûgo, te fietsn, c@,

Boek 5: Fijne Motoriek
Bij dc ñjn'mottrishê vãdighder wordt gebnik
gfiü¿kt v¡n dë kìêiß spifttr vm dë healcn $ dê
ogcr. Di€ s@llër 6tr kind i! s@ om æn lr,mcl&r
tc gdjpcn, ffi bl¡dzijdc ve m bock om ß slar,
€ctr plutjc tc tckæB ær Wcl tc lcggil, ffi. Tor

INLEIDING BIJ KLEINE ST,APJES

dit dotein behoren ook de Mni@ weop m kind
zün h¡¡dñ cû ogm gebrui.kt om problmên op þ
los, diûgeB bü elke æ ækeû cn lc softcretr en
te leÉn over begrippen ¡ls klûr, vom êÍ goo&.

Boek 6: Ræept¡eve Tml
Bü rêccptiwe øl gd het m het begrijpen vân de
øl vsn ¡¡dcrcn. Vddighden in dit domein sÉllcn
€cn Hil i! s@t om b ldsrèrm l:& war edcrer
zÈggm, wmrden Èn ziüä È bërkëer, opduchÈtr
uit tc voe¡er ¿q hc! dte¡htÃ¡grijkse, uclf h¡l æ
gebûikeû.

B@k 7: Pe$@nlllke en Sodâte Vedighedd
Bij de pffi@ltijkc en si¡le v@dighedetr gut het
om de oúgq met å¡dser eû het be¡ëik$ vu oÍ¡f-
bÐkclükhcid op bc! Scbicd vm dc ëigcn vcrurging
('zclftÈdzÆúeid'). Hiercnder vÂUm sp€lvedighF
dm, het zich d ealerü e k|re[ pNer dffiù
peMnlijke vurdigh€deû, zo¡ls e6, lq dc wc
g@ m zich @- cÂ litkleden.

Bæk E: Ovcmicht vrn Opænvolg€trde OnMk-
kellngssl¡ppm
lÁ hd Ovszicht ve Opæryolgcndc OnNikeli¡gs-
sÞppd, kortrag OOO, koúcû de ver$¡.illcûde
gcdcchcn cn bækcn v¡n (¡¿¿re Jr¿pj6 bij clkaû.
Het is eeû vemcliru iNúlijsæa s de hud
wæm ecÂ kiûd k¡n woúe¡ gcræ6t cn die k¡n
worden gcboilx als dchdün bij her kicæn ve rd-
s@lliqeû.

IJOEA KLEINE STAPTES
MOET GEBRUIKEI{

IIet tr¡stc en ook het ænvoudigsre @w@rd op de
v@g 'Hæ mæt ik Kci¡ê Sbpjcs gcbNikên?' is:
GêbfüÌ hd op dc micr dic u het bcstc uirkoúrl

'Wùccr u wilr kuûr u hct hcel idorcl gebrui
kcn, ¡ls M bron v3 idæën. Mffi u kunr hct ook op
æ¡ mær syst@rishe meier @p¡ssen - ¡ls æn
dæ-hêÈzclf hüdlcidiDg iû sly iûacrêûion (v.æg-
hùlp).

W¡mcr u voor hel lutte kiest rÂdeû we u m
op de volgmde micr ic weù te gu:

1. laes de eeñtê p¡¡r h@fdstul*etr vÐ Bæk 2.
Düir vindt u hæ u ku¡r toê@, b¡¡stclli¡gcn kunt
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Kleine Stapjes (in de Boeken 4 t/m 7) ztln de verschillende vaardigheden ook nog
gerangschikt in groepen van verwante taken: stappenreeksen. Daarbij heeft iedere
stappenreeks in de desbetreffende boeken een eigen hoofdstuk met algemene informatie
aan het begin. Daarna volgt een lijst met alle vaardigheden van de betreffende stappen-
reeks. Die helpt u te zien hoe de taak die op dat moment uw aandacht heeft in het geheel
past. De indeling in stappenreeksen is gemaakt om u de verbanden tussen verschillende
vaardigheden te leren zien en om het bepalen van taakstellingen voor uw kind eenvou-
diger te maken. De in de praktijk uitermate handige onderverdeling van ontwikkelings-
domeinen in stappenreeksen treft u uitsluitend in de beide van oorsprong Australische
programma's aaÍr, t. w. Kleine Stapjes en het Macquarie Program.

Na de inleiding bij de stappenreeksen worden alle afzonderlijke taken ervan van
uitgebreid besproken. Ze worden aangeduid met een eigen code die bestaat uit letters en
een nummer. Iedere
code heeft drie delen,
bijvoorbeeld zo:

GM.A.5

De eerste twee letters
geven het ontwikke-
lingsdomein van de be-
treffende taak aan - in
dit geval Grove Moto-
riek (GM). De volgende
letter verwijst naar de
stappenreeks waartoe
de taak behoort - in dit
geval: 'Vóór het lopen'
(zie de verkleinde blad-
zijde uit Boek 4 - Grove
Motoriek - hiemaast).

Aan het begin van
de bespreking van afzon-
derlijke taken wordt uit-
gelegd waarom die taak
belangrijk is en waar hij
tussen de andere taken
past. En verder bevat de
beschrijving van de af-
zonderlijke taken (waar
van toepassing) ook nog
de paragrafen:

- Hoe d.e tøøk moet
worden getoetst
met inbegrip van
de te gebruiken

GM,A: VÓÓn HET L2PEN

Afb. 3 Lel op het opgerolde hânddoêkje ol
d€k€nt¡e ondêr d€ kn¡eën

Blijf hm dmgën ûd ¡tc Mpjs M voren, de
bcentjês goed gcbogetr, in hd dekmtjc itr de kom-
ning vm uw am; stro zijn hoofdjc nict. ,4ìs ü hm
een klêin ei¡dje åchtercver brengt zÂ1 hï mocik moe-
¡€n dom om zijn hmfdjc mr vom re kijgm. Bry
hem niü æ ver ¡chtemvcr dÀr zij¡ hoofdje æhremver

Blùf hm oplillÈn cn rærleggfl op bcidc zijdcn.

!i:l,lT,å'il'3:'Ïf,:i mÂil
ÀNMPJES HET HOOFOJE OP

Tof EEt{ HoEK VAt{ 900

Deæ vâ¿¡digheid is cÐ combiMie vil dc vâardig-
hcdm die dc baby br nu be heeft g@efmd. Ild d
bovèndicn een nu{ige speelhoudirg voor ln kind
blijkm tc zijtr.

Hoe de tâok moct woÌdcn g€toebt
ly¿l,thi?ej LeÊ he( kiDd iD buildi8giûg op eÐ srdige
oúdergroûd, s¡ûrcld op dc ordcr@lpjes.

Nolccr e€û + wmee! uw kitrd züû h@lìlje ¡ot
cd hock v6 90" optih en dit v¡jf sæondo hmdh¡afr,

Hoc u uw kind de taûk aan kunt lcren
Leg, els ecû vcßolg op GM.A.2, ecn fel gelJflrd m
iffcrcssdt stuk spcclgoed vóór he¡ kiûd zdú het dår
genâl*clijk ke zid. Til her speeltje dd ieß op,
zodæig d&t hcr kind zijn hoofdje hoger op mod tiltm
en zich dærbü moer afæftm met zijn o¡deffiñ.
Hdd hq stk s?eelgoed em pÂâr seonden in die
Fsitie ds hú emer kükt. Wilnen her ki¡d er lier
ncer nãâr kükt ds hd hog€r geboudfl wodr, ld u
hd ia ukkcn tord¡t hcr h€r wecr km zicn. Prcbe6
hd s?celtjë rlil wccr w4 hogcr rc hudën. Hct moër

4- 17

Mtuudijk em heel ldk shk speelgoed zijn, wil hc
kind mvæl mocite dom om d$ in het mg te blüvfi
houdm. U hnr di! ook oeffl{ leñijl hc! in bûiklig,
gjng op de t¡fel ligt mer uw gezichr op dczelfde hoog-
te als her zijne. Veñåcbt niet vm uw kird dd hü
metæn tot 90' kom¡ - hd zal ecni 65" zijn, dm 70",
dm 80", mmr voordurend oêfcnen z¡l zrjn rg- m
nckpierfl voldomde stfrk mken om her zü¡ hoofd
þt 90' ¡e l¡tü optillen.

As ü es gsle srÐdbâl hebr, kunt u uw bâby op
zijn büik legg$ ñ hm bij zijn hspen oi indim
údig, m zijr rcûp s(dn g*en om hm te heþm
deze vaardigheid te leretr. Teilü¡ u dc bd lu vo¡fl
dufr, :¿l hij de neigiDg hebbd oñ zijn hoofd
åchaerovêr rc buig6. Om hem hieóij ¡e srimüle@
Ioû u dezc âctivitei! vær m Ðiegel doen, ædar hij
zichzelf km zien ds hij nåâr vor6 rcl¡, U kurt ook
eôn heel ldk stukje spælgoed ergens bovenop vóór
heû neenslen om mr te kijkú. Em brce4je of
asje d he! ook vær w€l ldk vùd€n om bij deze
ocfdiag te helpcn.

Neerleggcn, dr4en en spelen
Nù zd uw baby elke d¡g legff wâkker zijn, dus hn
hij lÐgere perid6 in bùikligging op de glo¡d ligge
spelen. Zorg dât hij gmoÕg gevâriæd q'eelgoed om
zich heer heeft.

Somigë båby s willen nier op hú buik liggen.
Wmeer dd bi üw kind hd geval is, probeer dm
weer æû wigvomig kussenje of M opgerold deken-
tje ondcr zijn boñr të lcggën. Dat ldt die houdiry
melijk gm¡kkeliker. Elke keer dat u her neerlegt
noet u h6 icß lmgcr latm liggfl. Leg hel ¡mißr.
dde kær per dâg op zijn buik.

L¡âl hel ook tùdc6 temilsre één vm zijn slæp-
js op €fl stcvige mdræ in buikligging slepeû. Als
dat niil mogelijk is, lÂat her dm afwisselend op beide
züdh slâpe!.

Evæ¡ls bìj GM.A.2 kå ook deæ vaârdigheid in
bed gæefend mrden, liggmd op vaders boßr. S¡dn
uw kind om zün bovoaúpj6 eû prur æegen rer-
wÜl het stsot op zijn onderâmpj6. U kurt het ook
in buiHiÆing op uw shoo! leggcn e tegen hem
p¡¡rcn ædd hij or¡@g moû kijkd.

Om d% vmrdigheid verder uit re breidm, kunt u
uw ki¡d stimulerer om zijtr hoofdje om te drr¿im om
mar u r€ kijkø, of om em bwegend rcoMee te
volgen teMijl het zijû b@fd onder eeD hoek ve 90"
houdr. Her is belmgrijk di! m beidc zijdn Ë oe-
fenû. 

^ls 
he¡ gem&elijkã nar de me df nåår dc

mdcrc kmt k¡k, leg hd dÐ zo nær dår hd nåår de
mocilìjkr (miúer sttrkè) kâft moq dræiÐ oñ re



materialen, de werkwijze bij het toetsen en het criterium waaraan voldaan moet
worden.

- Hoe u uw lcind de tøøk aøn kunt leren - met de nadruk op specifieke methoden. Die
informatie is bedoeld als aanvulling op de meer algemene bespreking van het
aanleren van vaardigheden in Boek 2.

- I{eerleggen, dragen en spelen. Hier leest u hoe u de motorische ontwikkeling kunt
bevorderen tijdens de gewone dagelijkse verzorging van uw kind.

- Spel en actiaiteiten in en om het huis kunnen uw kind helpen om de betreffende
vaardigheid aan te leren in een meer informele benadering.

- Onthouden en uitbreiden.Deze informatie helpt u ervoor te zorgen dat uw kind zijn
of haar nieuw aangeleerde vaardigheden inderdaad gebruikt en eïop voortbouwt.

De verschillende stappenreeksen binnen Kleine Stapjes beginnen en eindigen allemaal
op verschillende tijdstippen. Om die tijdsindeling duidelijk te maken is die aan hetbegin
van Boek 4 t / m7 inbeeldgebracht. Zie de desbetreffende bladzijde uit Boek 6 (Receptieve
Taal) hieronder.

Door aIIe vaardigheden die kinderen leren op een rij te zetten, ze onder te verdelen
over verschillende ontwikkelingsdomeinen, eÍr ze, althans bij de beide genoemde Aus-
tralische programma's, daarna
nog te rangschikken in stappen-
reeksen ontstaat een gedetailleerd
schema waarmee de ontwikkeling
van kinderen met een belemme-
ring stap voor stap kan worden
vergeleken. Bij zowel Kleine Stap-
jes als het Macquarie Program heet
dat schema, dat de vorm heeft van
een invullijst,'Overzicht van Op-
eenvolgende Ontwikkelingsstap-
pen' of kortweg 'OOO'. (Intussen
is het Macquarie Program pro-
gramma zelf niet meer leverbaar;
het circuleert echter nog in grote
aantallen door ons land.) Aan de
hand van het OOO kan dus wor-
den nagegaan, of 'getoetst', wat
kinderen wèl kunrLen. Op basis
daarvan kan vervolgens een 'oefenplan' worden opgesteld. Neem bijvoorbeeld het
ontwikkelingsdomein 'Fijne Motoriek' en daarbinnen de stappenreeks 'Bij elkaar zoeken,
sorteren en kiezen' (zie de bladzijde uit Boek 8 van Klejne Stapjes, het eigenlijke OOO,
op de pagina hierna). Stel dat uw kind daar de taken FM.J.109 en FM.J.110 beheerst. Dan
is het nu waarschijnlijk toe aan FM.J.111, hooguit misschien aan FM.].112 ,maar vast nog
niet aanbijvoorbeeld FM.J.I18. Zo gaaluin iedere stappenreeks te werk. Op deze manier
kunt u op basis van de toetsingsinformatie maatwerk leveren. Daarop kunt u zich dan
terdege voorbereiden, het benodigde materiaal uitkiezen, de geschikte omgeving bepa-
Ien en het juiste tijdstip kiezen, voor u zowel als voor het kind. Tenslotte gaat u beginnen
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F Uitvoeren van opdrachten:
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C Kiezen tussen alternatievên:
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eenvoudige
opdrachten

A Aandachl hebben en luistêrêñ
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8 - 34 OVERZICHT VAN OPEENVOLGENDE ONTWKKELINGSSTAPPEN

OmgMg m4 boekan

f'M.G.98 Wüsr op degils i!_ætr plen¡etbæk.

fM.C.99 Bekijkt ælfshdig æ¡ boekje.

3 tot 4 jær

Problmen oplütu en pwls

FM.H.100 Mâ¡kt ær legp%l (die het mg niet keûr) vb æs
æeßluitende sfrkjes.

trM.H.103 Dd het bouwetr vù æû brug ü.
trM.H.lM Zet vijf blok*en

FM-H.105 Steh het mecheire væ æû s¡¡k speelgoed iÃ wer-
king, a¡ds d@o$hatie v@nf.

Bij elløar zoek¿n 4 þfrerù (voowerpø ø @¿eldingq)

FM.I.10ó I¡gr æn lotto ret afbældiûgeû, kM uit ægen.

FM.I.107 Soneefr lobk¡djes úet afbeeldiDgetr, ke@ uit

Bij elktur zoekan, tufterø e l<Í@
Qer worbeeìdinq op de rclaol)

FMJ.I0E Kist d¡ie vo@e¡.

FMJ.I(D Zækt klûen bij elkâtr, kee uit vis.

FMJ.ll2 Sonært drie voreL

FMJ.115 Kist kleu¡en. keue ùir vid_

fMJ.117 legr eeû lotu úer ldteß, ke@ uit 6.
FMJ.llE lægr eeD lono ûd wærde!. ke@ uir vitr_

het kind de taken die
'aan de beurt' zljn aante
leren. Bij dat aanleren
kunt u dan gebruik ma-
ken van een veelheid
aan methoden die in
Boek 2 van Kleine Stap-
jes beschreven staan
naast manieren om 'te
grote taken' in een aan-
tal kleinere taken te ver-
deleri. Taakanalyse
heet dat in vaktaal. Ver-
derbevat Boek 2 veel in-
formatie over gedrags-
problemen en hoe u die
kunt vermijden. Door
gebruik te maken van
de toetsingsresultaten
op basis van het OOO,
de algemene informatie
uit Boek 2, de specifieke
informatie bfj iedere
stappenreeks en de aan-
wijzingen bíj de afzon-
derlijke taken heeft u
een goede basis om een
oefenplanvoor uw kind
op te stellen dat voort-
bouwt op zljn sterke
kantery maar dat het
ook helpt vooruitgang

den waarin het zwak is. verder voorziet Kleine srapjes u en "* åli:lîrärlïil3Ï-
de, gevarieerde en aantrekkelijke taken,/activiteiten. Maar ook in dit boek zult u daar
veel over vinden.

Enn alerfu manier oon opoonln,
Een goed early intervention-programma is dus eigenlijk gewoon een alerte manier van
opvoeden: Het vertelt u niet alleen welke stappen of stapjes er nu aan de beurt zijn, maar
het geeft ook meer informatie over hoe u uw kind bij het nemen van die stapjes kunt
helpen en hoe daarbij kan worden voortgebouwd op de vaardigheden die het alÏeheerst.
Soms gaat het daarbij om dingen die het gemiddelde ouderpaar zelf ook wel had kunnen
verzinnen. Vaak zijn de suggesties uit een early intervention-programma echter buiten-
gewoonwaardevol, alwas het alleenmaar omdat oudersvanwege de ontwikkelingsach-
terstand van hun kind hun tijdsschaal kwijtgeraakt zijn. Dan weten ze op een gegeven



moment niet goed meer waar hun kind nu eigenlijk aan toe is. Dat probleem wordt
bovendien steeds groter naarmate het kind ouder wordt. Met behulp van een programma
kan nu worden vermeden dat de opvoeders de interesse van het kind verliezen door het
aanbieden van taken beneden zrln of haar niveau. Aan de andere kant frustreren ze het
kind niet door opdrachten die te hoog gegrepenzljn. Zonodig kunnen, al naar de behoefte
zich voordoet, met behulp van taakanalyse bij de afzonderlijke taken nog kleinere
tussenstappen worden gemaakt.

Norrnalisatie
Heel belangrijk bij het werken met een early intervention-programma is verder van het
begin af aan een voldoend hoog verwachtingspatroon van ouders en hulpverleners, zeg
maar bijna alsof het een normaal kind betrof. Daarbijbehoort dan wel het volle besef, dat
die verwachting hoogstwaarschijnlijk nooit vollediguit zalkomen. Maar er staat van te
voren helemaal niets vast over welke einddoelen wèl en welke niet bereikt zullen word.en.
De gedachte achter zulk soort streven naar normalisatie is, dat alleen daardoor het kind
alle kansen geboden worden om zijn of haar mogelijkheden ten volle te benutten. Dat
leidt tot een totaal andere, uiteraard veel meer normale wljze van omgaan met de
betrokken kinderen, dan tot voor kort in Nederland gebruikelijk was. Daarin is geen
plaats meer voor: 'Dat hoef je met een 'mongool' niet te proberen; dat leert hij toch nooit'.
VeeI eerder behoren we ons af te vragen: 'Hoe kunnen we onze manier van lesgeven en
ons materiaal zo geschikt maken, dat ook dit kind met Down's syndroom een keer de
bedoeling gaat begrijpen?' Het is van groot belang daarbij zobezigte zijn, envoortdurend
zo flexibel in te spelen op zljn of haar mogelijkheden, dat het kind uiteindelijk precies
hetzelfde krijgt aangeboden als een normaal kind, hooguit met behulp van een andere
manier van lesgeven en in een aangepast tempo. In het bovenstaande ligt overigens een
belangrijke oorzaak van het feit, dat early intervention in Nederland niet eerd.er vaste
voet heeft gekregen. Immers, bij ons overheerste tot het moment dat de SDS met early
intervention begon heel sterk de tegenovergestelde gedachte: verwacht maar niet te veel,
dan valt het altijd mee.

Een andere oorzaak is gelegen in de volkomen foutieve opvatting, dat het bij earty
intervention om een zware training zou gaan. Het hoeft echter absoluut niet veel extra
tijd te kosten. Het komt in de eerste plaats neer op het zo efficiënt mogelijk gebruiken
van de tijd die ouders toch al aan hun kinderen besteden. Daamaast noemen werkers in
het veld gemiddeld een kwartier extra per dag. Daarom is early intervention ook zo goed
toepasbaar in een groepssituatie, bijvoorbeeld op een dagverblijf voor kinderen met een
verstandelijke belemmering (KDV).

In de situatie van het originele Down's syndrome Program op de campus van de
Macquarie-Universiteit in Sydney werden alle kinderen dan iedere dag pakweg een
kwartier apart genomen, terwijl de anderen gezamenlijk bezig waren.

Waarom is early interuention å.e moeite *oorå?
Individuele ouders rapporteren dat zlj hun eigen kinderen (ook degene zonder ontwik-
kelingsachterstand!) beter hebben leren observeren en zodoende meer plezier beleven
aan het volgen van hun ontwikkeling. Ouders van kinderen met ontwikkelingsachter-
stand zeggen zich in belangrijke mate gesteund te voelen door een goed early interven-
tion-programma. Ook in dit boek zult u veel van dergelijke ervaringen uit de monden
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1,6

van ouders en begeleiders aantreffen. Bovendien worden allerlei bijbehorende proble-
men met de gezondheid of het functioneren van hun kinderen eerder ontdekt. Dat komt
omdat ouders hun eigen kinderen zoveel alerter leren volgen. Eerdere ontdekking
betekent ook eerdere correctie en dat heeft natuurlijk vele voordelen.

Ook als gtoep zijn ouders steevast positief over het werken met early intervention-
Programma's. Dat is niet alleen het geval in de internationale vakliteratuur. We kennen
hier in Nederland nu ook de resultaten van een recente, grote landelijke enquête. Die
werd uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Leiden onder
ouders van kinderen met Down's syndroom [1]. Daarbij gaven 4L4van de7B2 ouders
die een ingevulde vragenlijst instuurden aan een early intervention-programma te
gebruiken. Meer dan 70 "/o daarvan was (zeer) tevreden over het werken daarmee. Op
het moment van de enquête ging het daarbij in overgrote meerderheid nog om het
Macquarie Program. Omdat de op ervaringen van ouders en pedagogen gebaseerde
opvolger daarvan, Kleine Stapjes, zoveel toegankelijker is voor ouders zullen dergelijke
resultaten in de toekomst alleen maar positiever worden. Ook in een ander recent
Nederlands onderzoek onder aanvoering van de Federatie van Ouderverenigingen naar
de effecten van 'Vroeghulp' bleek de overgrote meerderheid van de geënquêteerde
ouders daar tevreden over [2].

Ten aanzien van het effect van early intervention op de op die manier begeleide
kinderen worden in de wetenschappelijke vakliteratuur gewoonlijk middelmatig grote,
onmiddellijke effecten gerapporteerd op het gebied van intelligentiequotiënt (IQ),
motoriek en spraak. Dat wordt door veel onderzoeksresultaten ondersteund. Daarbij
gaat het dan vooral om effecten op de korte termijn. Dat is vaak een punt van discussie.
Early intervention zou hooguit leiden tot korte termijneffecten, maar op de lange termijn
zouden er bij de kinderen geen effectenmeetbøar zqn.Daarbrl gaat het er echter maar net
om hoe je die effecten wilt meten, in termen van IQ, zoals gebruikelijk is, of bijvoorbeeld
in termen van een toch wel wat moeilijker te hanteren begrip als kwaliteit van bestaan.
Bovendien heeft vrijwel al het tot dusverre gepubliceerde effectonderzoek bij early
intervention betrekking op interventies van relatief korte duur, zegeen half tot twee jaar
[3]. We zager. echter al dat velen pleiten vooï een continue interventie. Zouden d.e
resultaten van het tot dusverre uitgevoerde effectonderzoek er niet heel anders uitgezien
hebben wanneer de begeleiding veel langer had geduurd en een andere manier van
meten was gebruikt?

Om het genoemde punt van discussie met betrekking tot early intervention voor
eens en voor altijd uit de wereld te helpen zouden we hier het liefste melding willen maken
van de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van twee over-
eenkomstige groepen op een leeftijd varr, zegmaar,2Ljaar. De leden van de eerste groep
hebben geen early intervention gehad en die uit de tweede wel. Is er verschil? Zijn de
twintigers uit de tweede groep zelfstandiger en vooral ook gelukkiger? Heeft hun bestaan
meer kwaliteit dan dat van de mensen uit de eerste groep? Helaas, zulk onderzoek kan
eigenlijk niet bestaan. In de eerste plaats omdat gerichte toepassing op enige schaal met
de programma's, zaals zenuzTjn,hooguit zo'rrtteír,vijftien jaar oud is en in ons land dus
nog veel minder. In de tweede plaats is het voor onderzoekers ethisch natuurlijk heel
moeilijk te verantwoorden om een bepaalde groep jaren achtereen bij wijze van experi-
ment een bepaalde behandeling, die op het eerste gezicht heel zinvol lijkt, bewust te
onthouden. zouu uw kind daaraan als vrijwilliger mee laten doen? Nee toch?



Maar intussen hebben we toch wel iets. In een recent onderzoek van TNO-Preven-
tieve Gezondheid werd voor het eerst een uitvoerige bepaling uitgevoerd van de kwali-
teit van bestaan van een grote groep kinderen met Down's syrrdroom. Daarbij stuurden
de ouders van74l kinderen hun uitgebreide vragenlijsten ingevuld terug. Het werken
met een early intervention-programma (in overgrote meerderheid het Macquarie Pro-
gram) bleek samen te hangen met een betere kwaliteit van bestaarL met name op het punt
van de ontwikkeling van motoriek en taal [4].

Een heel ander gevolg van early intervention heeft betrekking op ongewenst
gedrag. Werkers uit de praktijk stellen, dat dat niet of althans veel minder voorkomt bij
kinderen die aI vanaf zeer jong aan een early intervention-programma hebben deelgeno-
men. Het argument daarvoor is, dat ongewenst gedrag in de meeste gevallen kan word en
oPgevat als aangeleerd gedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onderstimulering. Bij early
intervention kan het zr1n, dathet kind zulk gedrag in het geheel niet aanleert. Waar dat
toch het geval is bestaat er juist op basis van de werkwijzen uit d.e early intervention zeer
veel gelegenheid om dat ongewenste gedrag onmiddellijk nadat het de kop op steekt
weer af te leren. Met name boek 2 van Kleine Stapjes geeft heel veel informatie op dat
punt. Dat is buitengewoon belangrijk in het kader van de sociale acceptatie van kinderen
met Down's slmdroom op normale scholen, etc. In Amerikaans onderzoek is duidelijk
aangetoond, dat kinderen met belemmeringen deste beter door hun normale klasgenoot-
jes geaccepteerdwerdennaarmate ze zich sociaalbeter gedroegen, hetgeen trouwens ook
voor de hand ligt. In een recent rapport van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid
wordt gesteld dat bij ca. eenderde deel van kinderen met een verstandelijke belemmering
die probleemgedrag vertonen de problematiek voor het zesde levensjaar is ontstaan en
dat de (vroege) jeugd dus het aangewezen moment is voor preventieve actie [5].

Vat Je k;nånrnn Lunnnn LnrniLn,
Hopelijk werkt het verhelderend wanneer we hier nog aandacht besteden aan wat
kinderen met Down's s)mdroom kunnen bereiken. Natuurlijk willen we daarmee niet
zeggelr dat alle kinderen tot hetzelfde in staat zljn.Datis absoluut niet waar. Net als bij
gewone kinderen zijn er onderkinderen met ontwikkelingsachterstand ookhoogvliegers
enlaagvliegers. Bij normale mensenkomt ookniemand op hetidee om de ontwikkelings-
mogelijkheden van individuele laagvliegers af te meten aan wat de hoogvliegers hebben
bereikt. Nee, het hier geschetste beeld is in de eerste plaats bedoeld als tegenhanger tegen
het ongerechtvaardigde pessimisme ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden
van met name kinderen met Down's syndroom. Zo houdt in ons land ook de onjuiste
gedachte, dat kinderen, c. q. mensen met die conditie op een zeker moment een'plafond'
in hun ontwikkeling zouden bereiken hardnekkig stand. Op dit moment is er echter
eigenlijk maar ééndingzeker, namelijk datnog helemaal niet vast staat waartoe kinderen
(mensen) met Down's slmdroom (of een andersoortige ontwikkelingsachterstandl) ei-
genlijk wel in staat zljn, mits je hun ontwikketing maar voldoende gericht stimuleert en
stuurt.

Heel algemeen gesteld geldt voor kinderen met Down's s¡mdroom dat ze kunnen
deelnemen aan tal van activiteiten waaraan elk ander kind deelneemt. Vooral wanneer
daar niet alleen fysieke integratie plaatsvindt, maar ook voldoende aandacht gegeven
kan worden aan functionele en sociale aspecten, kunnen ze zelfs naar de dichtstbijzijnde
reguliere basisschool. Daarmee bedoelen we zeker niet dat ze daar dan ook de eindter-
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Mijlpalen van de ontwikkeling

Zit met ondersteuning,
met het hoofd stevig

op z'n plaats

Rolt om

Pakt voorwero over
van de ene harid in de

andere

Eet zelf met de
handen

Zir, zonder
ondersteuning

Tijgeft op de buik
vooruit

Kruiot zelfstandis
(buik'van de gronä)

Trek zichzelf op
tot stand

Steek van het ene
meubelstuk over naar

het andere

Loopt, terwijl één
hand wordt
ondersteund

Zegt: 'papa','mama'

Loopt zonder hulp

Eet zelf met een lepel
(morst nog maar

wetntg)

Drink zonder hulp uit
een kople

R,*
k
F

El Leeftild van doorsnee-kinderen

E Leeftijd van kinderen met Down's syndroom die meededen
met het programma van de Universiteit van Oregon

N Leeft¡jd van kinderen met Down's syndroom die thuis wer-
den opgevoed, zonder early interyention (Share en Veale,
1 974i Share en French, 197 4; Share, 1 975, in Hanson,
1987],

I Leeftijd waarbij de helft van de kinderen deze taak uit kan
voeren,

fu-*-***--
æL_
RRs\k\""ssss\s\s

æl_

EE
N

E
N

FE
N

.F

êo

o)löJ

ì+¡

o
o
=t
G

L
qJ

tË
o-.-
E

K
--s

N

10 20 30 40 50 60

kalenderleeftif d in maanden

Bron: Hanson, M. l. (1987),'Teaching the infant with Down
syndrome: A guide for parents and professionals', Pro-Ed,
Austin, Tx., V. S., ISBN:0-89029-103-1

men zullen halen - dat zal slechts bij grote uitzondering gebeuren - maar wel dat ze met
voordeel hun onderwijs kunnen ontvangen in een reguliere omgeving. Hulpverleners
dienen te beseffen, dat de haalbaarheid van een dergelijke individuele integratie ook in
ons land inmiddels afdoende aangetoond is [6]. Verder kan tegenwoordig met een gerust



hart gesteld worden dat de overgrote meerderheid van alle kinderen met Down's
syndroom kan leren lezen. Voor hun begeleiders betekent dat wel, dat hun programma's
erop gericht dienen te zljn om ze dat dan ook inderdaad te leren en de voordelen van die
vaardigheid te benutten. Heel algemeen gesteld kunnen kinderen met Down's s),ndroom
met succes aan het werk bi¡nen de gemeenschap, en dan zeker niet uitsluitend. in
beschutte omgevingen. Hulpverleners dienen daartoe gebruik te maken van de beschik-
bare kennis, terwijl hun inzet zich daarop dient te richten. Verder kan nog worden
opgemerkt, dat we ons op dit moment alleen nog maar baseren op een eerste generatie
van'pioniers', wier ouders niet over de kennis en de hulp kondenbeschikken die nu wel
aanwezig is. Hoogstwaarschijnlijk mag er daarom in de toekomst meer worden ver-
wacht.

N;et olleen ooo, ån l";nånrnn '*n Io¿ bete, åonn'
Een populair misverstand is de gedachte dat early intervention alleen zin zou hebben
voor kinderen 'die het beter doen'. Veel eerder is het tegendeel het geval. Dat ligt
natuurlijk ook gewoon voor de hand en het is ook met behulp van wetenschappelijk
onderzoek aangetoond. De ontwikkeling van beter functionerende kinderen met Down's
syndroom ligt als vanzelf heel dicht bij die van normale. Wat de ouders ook doen, ze
komen daar natuurlijk nooit bovenuit. Maar hoe groter de ontwikkelingsachterstand van
kinderen is, hoe meer effect het werken met een early intervention-programma lijkt te
hebben. Naarmate een kind moeilijker functioneert heeft meer structuur des te meer te
bieden. De hiemaast gereproduceerde grafiek uit een bekend Amerikaans onderzoek laat
dat nog eens zien.

De situatie in ons lorå
Early intervention is in juli 1988 door de SDS op brede schaal in ons land gerntroduceerd.
Het Macquarie Program mag zich sedert die tijd in een grote belangstelling verheugen
van met name ouders van jonge kinderen met het syndroom van Down. Maar ook veel
orthopedagogen van Kinderdagverblijven, PPG-werksters (Praktisch-Pedagogische
Gezinsbegeleiding), etc., hebben het intussen aI leren kennen en beginnen ermee te
werken. In de eerste jaren na het uitkomen van het programma was de situatie vaak
rrogzo, datveel individuele ouders iedervoorzichmethetprogrammawerkten, zonder
dat er sprake was van een regelmatige begeleiding of evaluatie door beroepsmatige
hulpverleners. Ten tijde van de enquête van de Leidse Wetenschapswinkel [1] werd
minder dan 40"/. van de ouders die met een early intervention-programma zeiden te
werken daarbij begeleid. Er was toen nog maar een beperkt aantal pedagogisch werkers
bij de afdeling Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) van de Sociaal Peda-
gogische Diensten (SPD's), de primaire kandidaten om in de praktijk het eigenlijke
begeleidingswerk te gaan doen. Daarom organiseerde de SDS van het begin af aan op
allerlei plaatsen in den lande regelmatig workshops voor ouders zowelals hulpverle-
ners. Bovendien werd van meet af aan binnen de plaatselijke afdelingen van de SDS,
daar 'kernen' geheten, geprobeerd de onderlinge samenwerking van ouders te bevor-
deren, aanvankelijk met name op het gebied van early intervention. Dat werkte vaak
heel goed. Verder werd ernaar gestreefd zo snel mogelijk een Nederlandstalige versie
uit te brengen van de video Kleine Stapjes, de instructie-video bij het gelijknamige
programma in boekvorm. Die video alleen al bleek een uitermate bruikbaar hulpmiddel
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naast het Macquarie Program. Het volgende hoofdstuk behandelt de introductie van
early intervention in meer detail.

Hoe te Lnsullnn?
Kleine Stapjes is een uitgave van V & V Produkties in Bussum. De prijs van het volledige
programma in boekvorm bedraagt f 120.Het kan worden besteld bij de:

Feåeratie uon Ouån onrenigingen
Postbus 85276

3508 AG Utrecht
tel.:030-2363766

en de:

Sticl"ting Dou,n's Synåroo"n
Bovenboerseweg 41

7946 ALWanneperveen
tel.:0522-281337

Daamaast is Kleine Stapjes ook verkrijgbaar in de (gespecialiseerde) boekhandel.
De bij het programma behorende videoband met dezelfde naam werd samengesteld

door hetzelfde team van de Macquarie-Universiteit dat ook het materiaal in boekvorm
produceerde, terwijl ook hierbij de SDS verantwoordelijk was voor de Nederlandse editie.
Het is een band die u jarenlang zult gebruiken, waarbij u steeds andere aspecten zullen
gaan interesseren omdat uw eigen kind intussen weer ouder geworden is.

Deze video kost eveneens f 120,= en is ook weer te bestellen via de Federatie van
Ouderverenigingen en de Stichting Down's Syndroom.

Vraag tenslotte bij de Federatie van Ouderverenigingen en de Stichting Down's
Syndroom ook naar het bij Kleine Stapjes en het Macquarie Program behorende materiaal
voor het aanleren van schoolse vaardigheden!
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EEX BEETIE GESCHIEDEIVS

In het vorige hoofdstuk kondigden we aI aan dat we hier iets meer zouden laten zien van
de geschiedenis van early intervention in Nederland. Dat willen we graag doen aan de
hand van voor de duidelijkheid hier en daar enigszins aangepaste citaten uit de nieuws-
brief (tot en met nummer 20), c. q. het magazine (vanaf nummer 21) van de sDS: 'Down
+ up'.

Het Legon in Brighton
De huidige vaste bemanning van het SDS-bureau (de
auteurs van dit boek) hoorde voor het eerst van early
intervention op het derde wereldcongres over Down's
s)mdroom in Brighton, Engeland, in april 1986.Zljwa-
ren daar de enige Nederlandse deelnemers en werden
er geconfronteerd met home based-intervention
(thuisbegeleiding) en centre based intervention (bege-
Ieiding vanuit speciaal toegeruste centra), maar hoor-
den daamaast nog van vele andere werkwijzen. De
informatie over home based-intervention in Brighton
betrof met name de lange termijn thuisbegeleiding vol-
gens het Portage-programma. De meest in het oog
springende presentaties over centre based intervention
gingen over het Macquarie Program. Bij de begeleiding
van hun eigen zoon, David, kregen ze al snel een dui-
delijke voorkeur voor met name dat laatste program-
ma. Dat kwam vooral door de bijbehorende video,
waarvan in Brighton delen getoond werden. Die was
gemaakt om ouders op hetAustralischeplatteland zon-
der hulpverleners en speciale voorzieningen in hun
directe omgeving te leren om zelf hun kinderen vanaf de geboorte zo goed mogelijk te
begeleiden (zie ook'Nieuwe Materialen' opblz.27).Inde Nederlandse situatie van 1986
ontbrak het niet alleen aan thuishulp met kennis van early intervention. Er bleek ook een
enorme tegenstand te bestaan tegen het ontwikkelingsgericht werken met kinderen met
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Down's syndroom. Daarom was diezelfde video ook zulk uitstekend lesmateriaal voor
Nederlandse ouders die noodgedwongen alleen verder wilden met hun kind, zoals de
auteurs van dit boek.

To"trt ool" b"lo"gstnlling t)oor Portage
Het bovenstaande neemt niet weg, dat ze ook nadrukkelijk gernteresseerd bler,'en in de.

ontwikkelingen rondom het in Brighton zo nadrukkelijk genoemde Portage, niet in de
laatste plaats na lezing van']acob's Ladder', een boek dat eigenlijk alle ouders van een
jong kind met Down's syndroom zouden moeten lezen [L]. (Helaas bestaat daar nog
steeds geen Nederlandse versie van!) L:r dat kader kwamen zij in de winter '86-'87 in
contact met de vakgroep Orthopedagogiek van de RU Groningen (RUG). Daar bleek men
voornemens de effectiviteit van het Portage-programma te onderzoeken, zlj het toen
alleen nog maarblj kinderen met'matige opvoedingsproblemen'. Behalve een gezamen-
Iijke deelrrame aan een Portage-workshop in febru ari7987 inBngeland leidde dat tot een
verzoek aan de eerste auteur om commentaar op het concept van de Nederlandse versie
van de Portage Vaardighedenlijst. Als tegenprestatie kreeg hij een exemplaar van de
aangepaste concept-versie. Daarbij behoorde echter wel de uitdrukkelijke voorwaarde,
dat hij die vertaling niet aan andere ouders van kinderen met Down's slmdroom ter hand
zou stellen. Eerst moesten de nodige onderzoeken van de RUG worden uitgevoerd en
gerapporteerd. Voor de praktijk betekende dat o. a., dat de groep van Jeannet Stevens,
waarover u in hoofdstuk 5 leest (zie: 'Wel of geen PPG?' op blz.87), noodgedwongen
gebruik moest maken van de (relatief goedkope) Engelse oudereditie van Portage t2l. Al
met aI leverde de Groningse houding ten opzichte van de hulpvraag van ouders een zeer
nadrukkelijke extra impuls om te proberen zo spoedig mogelijk een Nederlandse versie
van het Macquarie Program te produceren. Dat is de SDS kort na haar oprichting in L988
inderdaad ook gelukt, getuige het hieronder afgedrukte citaat uit'Down + IJp'nummer
2 van de zomer van dat jaar.

Voorlopige uitgaae Macquarie Program
hr de vroege zomer werd op het landelijk bureau van de SDS de laatste hand gelegd aan
de vertaling en het drukrijp maken van de drie belangrijkste boekwerken van het
'Macquarie Program', t. w. het'Handboek', het'Overzicht van opeenvolgende ontwik-
kelingsstappen' ('OOO') en de 'Gebruiksaanwijzing'. Verder is geprobeerd om er een
uitgever voor te vinden. Dat laatste is echter nog niet gelukt, althans niet op korte termijn.
Hoewel jarenlang beproefd in Australie is het materiaal zo nieuw voor Nederland, dat
uitgevers eerst de resultaten van wetenschappelijk onderzoek hier willen afwachten
alvorens ze erin willen investeren. Op zich is dat natuurlijk heel begrijpelijk, maar het
gaat wel erg veel tijd kosten.

Bij het bureau van de SDS ontstond intussen echter steeds sterker de indruk dat
zeer veel ouders meer baat zouden hebben bij een aoorlopige Nederlandse uitgave nu.
Immers, velen waren van plan om zelf dan maar de Engelse versie direct uit Australië te
bestellen. Een mede door veel Nederlandse wetenschappers gedragen definitieve uitga-
ve over een aantal jaren zou voor hen als mosterd na de maaltijd komen. Daarom heeft
de SDS na rijp beraad besloten nu zelf alvast met een voorlopige uitgave uit te komen.
Zo kunt u dus nu al geholpen worden met een serie van drie boeken. De keerzijde van
die medaille is dat daar dan, bijvoorbeeld vanwege culturele verschillen tussen Neder-



land en Australië, eventueel het één en ander op aan te merken is. Het zij zo. (Einde citaat
D+U.2.)

Het Portage-concept
Kort na het uitkomen van de eigen SDS-versie van het Macquarie Program verscheen in
'Down + Up' nummer 3 van herfst 1988 een uiteenzetting over Portage. Omdat die zo
duidelijk aangeeft langs welke koers de SDS dacht te gaan werken nemen we die
hieronder in zijn geheel over.

HetPortage-prografiuna is éénvan de meest gebruikte early intervention-program-
ma's ter wereld, als het niet het allerbekendste is. Het is in de Verenigde Staten ontstaan
als uitvloeisel van de 'War on Poverty' van de regering Johnson in het midden van de
jaren zestig. Als zodanig is het specifiek ontworpen voor normale kinderen uit sociaal
gedepriveerde milieus. Het is genoemd naar het gelijknamige plaatsje in de ze-er lande-
lijke staat Wisconsin. Pas sedert pakweg het begin van de jaren zeventig wordt het
Portage-programma ook op enige schaal toegepast voor kinderen met een verstandelijke
belemmering en daarna steeds meer. Zo kwam het bijvoorbeeld ook naar Engeland, waar
in 1976 een eerste proeþroject met Portage van start ging, in Winchester, Hampshire.
Van daaruit breidde het aantal Portage-diensten zich geleidelijk aan uit tot al meer dan
tweehonderd in 1988. Engeland zou daarom met recht'een echt Portage-land' genoemd
kunnen worden. In de praktijk betekent het dat ouders van een kind met Down's
s)mdroom daar al zeer kort na de geboorte van hun kind, behalve met de Down's
Syndrome Association in Londen, kennis maken met één van hun ptaatselijke Portage-
werk(st)ers, wanneer die zljn/haar diensten aan komt bieden.

De structuur uan Portage
Zoalswe alzagen is Portage qua opzet een typisch home-bøsed interventie-programma.
Essentieel daarin is de figuur van de 'home-visitor', de thuisbegeleider, uitgerust met
eenz. g. 'Vaardighedenlijst', de Portage-evenknie vanhet'OverzichtvanOpeenvolgende
Onfwikkelingsstappen' ('OOO') uit het Macquarie Program (zie ook pagina 14). (Hier-
voor kwam ook al aan de orde dat dat laatste in het land van herkomst, Australiti, vooral
als centre-based programma is ingezet. Daarbij gaan de ouders met hun kinderen naar de
specialisten toe.) Bij Portage behoren bij alle afzonderlijke punten op die Vaardigheden-
lljst z. g. kaarten waarop in heel praktische termen gestelde suggesties worden gedaan
om die betreffende vaardigheid aan een kind aan te leren. Vaak zijn die suggesties'open
deuren', maar niet eens zo veel minder vaak zijn het ook heel waardevolle suggesties
voor een aanpak waar de ouders van een kind met een belemmering zelf misschien wel
nooit opgekomen zouden zt1n. Dan werkt Portage verder a1s volgt:

7. De betrokken families worden eens per week bezocht door een vaste begeleid(st)er
('home-visitor') die door middel van een korte cursus op het werken met Portage
is voorbereid.

2. Zowel aan het begin van als regelmatig gedurende het werken met het programma
worden de betrokken kinderen met behulp van de Portage-Vaardighedenlijst
getoetst.

3. Ingezamenlijk overleg tussen ouders enbegeleid(st)er wordt gekozen welke vaar-
digheden in de desbetreffende week in het bijzonder zullen worden aangeleerd of
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verder geoefend. Daarbij wordt tevens afgesproken hoe dat door de ouders precies
zal worden aangepakt þijvoorbeeld aan de hand van de Portage-kaarten) en hoe
daarbij de resultaten moeten worden genoteerd. Tenslotte legt de begeleid(st)er dat
per vaardigheid vast in een z. g. Activiteitenkaart (in Macquarie-terminologie: een
Taakstellingsformulier) dat hg/zij als geheugensteun/waamemingsblad bij de
ouders achterlaat. Gemiddeld wordt er zo per week aan een stuk of drie verschil-
Iende activiteiten (taken) gewerkt.

4. De aanpak waarvoor gekozen is wordt vervolgens eerst nog door de begeleid(st)er
voorgedaan.

5. Daarna vergewist de begeleid(st)er zich ervan of de ouder het zelf ook zo kan en
geeft eventueel de nodige raad en/of aanvullende instructies.

Ó. Zowel aan het begin van de nieuwe taak als dagelijks in de daaropvolgende week
gericht werken met de gekozen aanpak worden de vaardigheden van het kind op
de desbetreffende gebieden beoordeeld en op een eenvoudige manier grafisch
vastgelegd, zodat de vooruitgang, of juist het uitblijven daarvan, zichtbaar worden.
In het eerste geval kan dan voor de week daarop een net precies iets moeilijker taak
worden gekozen, terwijl in het tweede geval juist moet worden 'teruggeschakeld'.

7. De Portage-begeleid(st)er neemt verder regelmatig deel aan stafvergaderingen met
de andere begeleid(st)ers en de Portage progïamma-coördinatrice waar de vorde-
ringen van de individuele kinderen worden besproken en ervaringen worden
uitgewisseld.

8. De programma-coördinator rapporteert eens per drie of vier maanden aan het
beleidsteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de gezondheidszorg, het on-
derwijs, het maatschappetijk werk, eventuele vrijwilligersorganisaties, ouders van
mensen met een (verstandelijke) belemmering, etc. Genoemd team houdt zich
verder bezig met zaken betreffende de onderlinge samenwerking van de betrokken
diensten, fondsenwerving, etc.

Portage of het Macquarie Program?
Een directe vergelijking van de opbouw van de Vaardighedenlijst van Portage met het
OOO van het Macquarie Program zal met name met betrekking tot kinderen met Down's
syndroom waarschijnlijk al spoedig in het voordeel van het laatste uitvallen, simpelweg
omdat dat specifiek is opgezet rondom kinderen met die conditie. Dat betekent bijvoor-
beeld, dat de spraak-component zeer veel uitgebreider is. In hoofdstuk 3 wordt een
uitgebreide vergelijking tussen de beide programma's gemaakt.

Ondanks bovengenoemde kritiek blijft de totale werkwijze van Portage echter
buitengewoon aantrekkelijk. Wederom op basis van de ervaring in Engeland is bekend
hoezeer ouders zich gesteund voelen door het wekelijkse bezoek,jaar-in jaar-uit, van de
home-visitor, terwijl zljn of haar komst hen bovendien op een prettige manier helpt hun
'huiswerk' met het kind ook daadwerkelijk goed te doen. Die structuur is bovendien
flexibel genoeg gebleken om met succes te werken met zowel degelijk geschoolde,
beroepsmatige home-visitors als volledig vrijwillige leken. Of die verder uitgezonden
werden door een tegenhanger van wat wij een Sociaal Pedagogische Dienst zouden
noemen/ een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML), een medisch kleuterdagverblijf
(MKD) of een Kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke belemmeríng
(KDV) blijkt ook niet zoveel terzake te doen. Het werkt allemaal. Nog even daarovei



doorfilosoferend dringt zich dan de gedachte op om in
Nederland te proberen een combinatie te maken tussen
de structuur van Portage en het door de SDS vertaalde en
uitgegeven materiaal van het Macquarie Program. In
principe moet dat zeer wel kunnen. Mogelijk zouden de
Sociaal Pedagogische Diensten daarbij de Portage-bege-
leid(st)ers kunnen leveren in de vorm vanbeter toegeruste
pedagogisch werkers van de PPG (Praktisch Pedagogi-
sche Gezinsbegeleiding) met een verhoogd verwach-
tingspatroon [in 1988, EdG.] ten opzichte van de mogelijk-
heden van de hen toevertrouwde kinderen.

Wellitnrotuu,
Er bestaat een flinke boekenplank vol literatuur over het
werken met Portage. Alleen al de Engelse National porta-
ge Association is buitengewoon actief op dat gebied door
het organiseren van meerdere congressen en symposia per jaar, waarvan de teksten van
de lezingen steeds in boekvorm worden uitgegeven. Het aardigste boek om een indruk
te krijgen van het werken met Portage werd hiervoor al even genoemd: Janette Ltoyds
']acob's Ladder; A Parents view of Portage' [1]. Daarin wordt verteld hoe Jacob Ltoyd,
een jongetje met Down's syndroom, vanal ztlngeboorte wordt begeleid met behulp van
het Portage-Programma. Het eindigt op het moment van zljn intrede op de reguliere
lagere school. Niet alleen om erbij te zitten, maar om daar echt wat te leren. Zo kon jacob
bijvoorbeeld al aardig lezen toen hij naar school ging. (Einde citaat D+u.3.)

ThuisLngnlniJirg of ,oa.r een centrutn?
Zoals we hiervoor zagen werd in de herfst van 1988 in 'Down + up' nummer 3
voorgesteld om een combinatie te maken tussen de thuisbegeleidingsstructuur van
Portage en het door de SDS vertaalde, bewerkte en uitgegeven mateïiaal van het
Macquarie Program met PPG-werksters als begeleidsters. Die opvatting heeft vanaf dat
moment het SDS-beleid gekenmerkt. Al snel daarna liet de landelijke koepelorganisatie
van de PPG, de SOMMA, duidelijk haar grote belangstelling voor het werken met early
intervention blijken. In de praktijk werd die PPG daarbij echter zeer gehinderd door een
structureel personeelstekort en kon zij vaak in het geheel niet aan de toen al bestaande
hulpvraag voldoen, terwijl duidelijk was dat die alleen nog maar zou toenemen. Mede
daarom stond de SDS ook positief tegenover het initiatief van een aantal KDV's om aparte
Interventiegroepen op te zetten. Daar kon gedurende een beperkt aantal uren per week
intensieve begeleiding worden gegeven aan kinderen vanaf enige weken oud met hun
ouders. Voor de SDS dienen de Australische 'early intervention clinics' daarbij als
voorbeeld. Vertaald naar de Nederlandse situatie betekende dat dan een zodanige
begeleiding oP een KDV dat ook integratie in gewone peuterspeelzalen en het reguliere
basisonderwijs nog wel degelijk tot de mogelijkheden bleef behoren. De min of meer
vanzelfsprekende weg van het KDV van die tijd, met een ondergrens voor de leeftijd van
drie jaar, naar de schoolvoorZMLzoudan geenleidraad meermogenzijn,vond deSDS.
Uiteindelijk zou dit laatste echter pas in \995, Lnhet kader van het project'Vemieuwing
Kinderdagcerrtra', echt vorm gaan krijgen.
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WorLshop s early i nteruenti on
Het grote nieuws van Brighton, early interventiory
werd al voor de formele oprichting van de SDS uitge-
dragen in de vorm van workshops bij de auteurs van dit
boek aan huis. Dat leverde een bestand aan 'ouders van
het eerste uur', waaruit ook de eerste leden van het
SDS-bestuur voortkwamen. In die zin zal het weinig
verbazing wekken dat ook bij de SDS deskundigheids-
bevordering vanaf het begin hoog in het vaandel stond.
Zo ontlenen we ook weer aan 'Down + IJp' nummer 3
van herfst 19BB de volgende aankondiging:

Bt1 wijze van proef organiseren de SDS-kernen
Zeist, Amsterdam en Zuid-Drenthe/Kop van Overijssel
ééndaagse workshops over early intervention. Ze zijn
in principe bedoeld voor ouders / verzorgers van kinde-
ren met Down's s)mdroom of andere kinderen met
ontwikkelingsachterstand en worden verzorgd door
Erik de Graa f .Hlj zal daarbij gebruik maken van Engels,
Australisch (o. a. afkomstig van The Macquarie Pro-
gram van Moira Pieterse) en ook wat eigen Nederlands
video-materiaal. In ieder geval de volgende onderwer-
pen zullen daarbij aan de orde komen:

7. algemene inleiding over'early intervention',
2. toetsing (niveaubepaìing) van kinderen, bijvoorbeeld aan de hand van het'Over-

zicht van Opeenvolgende Ontwikkelingsstappen' ('OOO') uit het Macquarie Pro-

Sram/
3. doelstellingen bepalen; het gebruik van de 'OOO' om geschikte doelstellingen te

kiezen; het maken van een gebalanceerd en vooral werkbaar programma; taakana-
lyse,

4. lesmethoden; aansporingen, aanwijzingen en beloningen; praktische voorbeelden
en

5. het vastleggen van de resultaten; op een constructieve manier gebruik maken van
de verzamelde gegevens.

Nog juist voor de zomervakantie van L988 heeft het bureau van de SDS de 69 linl99ï,
EdG.] Sociaal Pedagogische Diensten in ons land een brief gestuurd met een uiteenzetting
over early intervention en de mededeling dat het graag bereid is overal in den lande
workshops daarover te komen verzorgen. Toentertijd al werd bij een aantal SPD's
overwogen om van dat aanbod gebruik te maken. Ouders werden vanuit de SDS
aangesPoord om hen te helpen bij het nemen van die beslissing door 'vanuit de basis'
alvast wat druk uit te oefenen. (Einde citaat D+U.3.)

Impressie t)a,n een *or&thop
Om aan te geven hoe die workshops van de SDS in de praktijk beoordeeld werden citeren
we hieronder uit 'Down + Up'nummer L4 van zomer 1991 een verslag van de eerste
aeraolgworkshop early intervention van de hand van Lia van Setten.

Op 19 februari hield Erik de Graaf in Haarlem een korte inleiding over de basis-

Moira Pieterse, eerste øuteur
aan het Møcquørie Program en

aøn Kleine Stapjes



principes van het Macquarie Program. De workshop was ook goed te volgen door
mensen die dat nog nauwelijks kenden. Vervolgens toonde Erik videobeelden van zijn
eigenzoon David terverduidelijking van ontwikkelingsstappen in de domeinenFijne en
Grove Motoriek en Taal. Tussendoor werden tal van praktische tips gegeven. Om er een
paar te noemen:

- Het constructiemateriaal van de firma RoIf ('Midi-Moduul') is weliswaar duurder,
maar blijkt dankzij het schuine 'zoekkantje' op de noppen voor kinderen veel
makkelijker hanteerbaar te zljn dan de gewone Duplo.

- In de tijd dat David alleen nog tijgerde was het loopstoeltje een uitkomst: hij kon
zich nu toch verticaal voortbewegen waardoor hij zijn wereld beter kon verkennen.
Het is vanzelfsprekend niet goed om zo'n loopstoel de hele dag door te gebruiken.

- Driewielerc zlin over het algemeen moeilijker te berijden dan ñet kleinste gewone
fietsje' Op een driewieler moet een kind zwaarder trappen. De benen maken
namelijk een beweging vóór hun lichaam uit.

- Erik liet voorbeelden van taakanalyse zien op het gebied van de fijne motoriek bij
het leggen v an eenpuzzel kun je omliggende stukjes bijvoorbeeld tijdelijk vastplak-
ken om depuzzelte vereenvoudigen.

- We zageneen aantal afwisselende manieren om te leren'matchen'. Een voorbeeld
is het werken met een simpel plastic bakje (waar Chinese restaurants hun maaltij-
den in meegeven). In de bodem maak je vier openíngen waardoor je gekleurde
linten steekt. De opdracht is dan om bijvoorbeeld het rode lint uit de opening te
trekken naar een rood kaartje op tafel (waarbij het uiteinde van het tint in het bakje
blijft door middel van een knoop die niet door de opening kan).

Tijdens het laatste deel van de workshop werden beelden uit de video Kleine Stapjes
getoond met betrekking tot de taalontwikkeling. Uit een discussie over gebaren kwam
naar voren dat het nuttig kan zijn gebaren te gebruiken ter ondersteuning van de
taalontwikkeling. Je moet ze echter niet op zichzelf. gebruiken, maar altijd in combinatie
met gesproken taal.

Ik heb weer leuke tips gehoord en het was dus een heel zinvolle dag. Ik kan het dan
ook iedereen aanbevelen naar dezevervolgworkshop toe te gaan. (Einde citaat D+U.14.)

Nìnuwe materialen
In januari 1989 kwamen er weer drie nieuwe boeken van het Macquarie Program in een
Nederlandse versie uit. Waren het Handboek, het Overzicht en de Gebruiksaanwijzing
vooral bedoeld om het niveau te bepalen waarop het kind functioneerde om dan
vervolgens van daaruit een werkbaar programma op te stellen, ging het nu om drie echte
lesboeken. De titels waren: 'Leren lezen' , 'Tekenen en voorbereiding op het schrijven'en
'Tellen en cijfers'.

De uiáeo Kleine Stapjes
Het oorspronkelijk alleen maar voor gebruik door professionele hulpverleners ontwik-
kelde Macquarie Program (waarvan in 1988 en 1989 dus zes boeken door de SDS vertaald,
bewerkt en uitgegeven waren) heeft in Australië geleid tot het'Small Steps'-project. Het
doel daarvan was het geven van betere en meer toegankelijke informatie aan ouders. br
dat kader werd er vanaf het midden van de jaren tachtig eerst een instructievideo
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ontwikkeld, dezelfde die destijds in Brighton zo'n diepe
indruk had gemaakt op de auteurs van dit boek. úr de
winter van 1990 bracht de SDS de Nederlandse versie
daarvan uit onder de naam 'Kleine Stapjes'. Het is een
soort 'Teleac-cursus' in early intervention van elf les-
sen, die bij elkaar drieënhalf uur (!) duurt. De band is
van hoge kwaliteit en heel leuk om naar te kijken. Hij is
gemaakt voor ouders op het Australische platteland die
geen hulpverleners en geen speciale voorzieningen in
hun directe omgeving hebben. Die kunnen zo meteen
vanaf de geboorte van hun kinderen leren om hen zelf
zo goed mogelijk te begeleiden en hen voor te bereiden
op de dichtstbijzijnde reguliere basisschool. In de Ne-
derlandse situatie, met veel te weinig thuishulp aan
gezinnen met jonge kinderen met een verstandelijke

28 belemmeringlinl990, EdG.], was (en is het nog steeds!)
een ideale instructieband. Meteen vanaf de oprichting
van de SDS was de Engelstalige versie ervan al gebruikt
als leidraad voor de SDS-workshops over early inter-

Foto aøn Daaid op de omslag
aan de aideo'Keine Stapjes'

vention. In VARA's 'In het Nieuws' van dinsdag 20 november 1990 werden twee minuten
van de toen gloednieuwe video Kleine Stapjes getoond. Degenen die aanschaf overwegen
moeten wel bedenken, dat dit geen band is die u één keer bekijkt om precies te weten
wat hij te bieden heeft. Nee, u zult merken dat u bij iedere volgende keer kijken aandacht
heeft voor allerlei aspecten die u bij vorige keren misschien niet eens zijn opgevallen. Dat
komt omdat uw kind intussen weer zoveel verder is. Zo kan deze band vele jaren
achtereen een leidraad voor u zijn.

Dn bonlrnn uan Kleine Stapjes
Kort na de video werd in Australië in het kader van hetzelfde 'Small Steps'-project ook
nog een cassette met een achttal losse boeken uitgebracht, waarin deelaspecten van het
Macquarie Program zeer veel uitgebreider, en op een voor ouders zeer begrijpelijke
manier, worden beschreven. De acht boeken bevatten precies die informatie die gebrui-
kers van het oorspronkelijke Macquarie Program zo node gemist hebben. 'Vertaling
ervan heeft daarom hoge prioriteit', schreven we in'Down + lJp'nummer l-8 van zomer
1992. Maar dat was allemaal een kwestie van geld en dat was er niet. Vanaf dat moment
was hetmateriaal echterwel inhet Engels leverbaar. Zekervoorhulpverleningsinstanties
die met het Macquarie Program werkten was dat zonder meer een 'must'. Maar ook
individuele ouders schaften het programma aan en waren er zeer over te spreken. Het
materiaal was in absolute zin weliswaar niet echt goedkoop, maar het ging dan ook om
veel informatie, in totaal om circa Aí)bIadzijden tekst.

E"rlg interuention, rnoet åat nou ,o ,oåig?
Zoals we al hebben gezien werd vanaf zorner 1986 vanuit wat nu het landelijk bureau
van de Stichting Down's Syndroom (SDS) heet met grote inzet het concept early inter-
vention geProPageerd. Terugkijkend mag worden gesteld dat die inzet bepaald het
nodige effect gehad heeft. Sedert die tijd is er namelijk toch wel veel veranderd in ons



land. In'Down + Up'nummer 20 van winter 1992 stelden we aI dat naar schatting meer
dan de helft van de ouders uit het totale bestand van de SDS [eind 1992hadde SDS circa
800 ouder-donateurs, EdG] er intussen mee werkte. Op z'n allerminst had toen vrijwel
iedereen in hulpverleningsland er wel eens van gehoord. Veel hulpverleners en mensen
uit het onderwijs waren intussen oprechte voorstanders van early intervention gewor-
den. Een deel d.aarvan had zich daãdwerkelijk in deze manier van begeleiden vãrdiept
en paste dan ook enthousiast de juiste werkwijze toe. Een ander deel had helaas nog
steeds veel en veel te weinig kennis van de materie en deed soms uitspraken over early
intervention naar ouders toe die als koek op Dirk sloegen. Daarnaast waïen er ook heel
wat hulpverleners die bijvoorbeeld twee jaar daarvoor nog felle tegenstanders waren en
die later alleen maar zeiden voorstanders zijn. Úr feite zagen zij early intervention op dat
moment nog steeds absoluut niet zitten. De wolf met de muts van oma op. Hoe zouden
die het in de praktijk gedaan hebben? Zoalshetmoest? Wijbetwijfelen het! Zelfs nog in
1996ligt hier het grootste probleem voor de SDS en de overige belanghebbende organi-
saties, zoals de Federatie van Ouderverenigingen, op het gebied van early intervention
voor de komende jaren: hoe bewaken we met z'n allen de kwaliteit van de geboden hulp?
Dat is namelijk heel hard nodig! Wie het weet mag het zeggen. En wie gebrek aan
kwaliteit tegenkomt mag dat ook. Tenslotte zijn er nog steeds heel wat tegenstanders van
early intervention die daar ook heel eerlijk voor uitkomen.

We zetten hieronder de meest gebruikte argumenten tegen early intervention op
een rijtje. Die opsomming is letterlijk afkomstig uit 'Down + Up' nummer 20 van winter
1.992,maar de argumenten gelden vrijwel onverminderd. Het grootste deel ervan wordt
(nog steeds) door ouders zowel als hulpverleners gebruikt. Bij ieder argument geven we
een aantal tegenargumenten die mee kunnen helpen de bestaande weerstanden te
overwinnen.

Het üjápaå
Bij dat alles moet steeds weer worden bedacht dat het beslist niet zo is dat de SDS met
haar introductie van early intervention op brede schaal in ons land iets werkelijk nieuws
gebracht heeft. Nee, dankzij de voortdurende inzet van de SDS kreeg Nederland na jaren
op dit punt eindelijk weer aansluiting aan wat er elders, afhankelijk van het land, al sedert
het begin, het midden of het einde van de jaren zeventig gemeengoed. was. Het is goed
hier nog eens te benadrukken hoe extreem lang dat proces in ons land geduurd heeft.
Daarom hier eerst nog wat data op een rij:

1968:69:

1974:
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L976:

1986:

eerste ervaringen in o. a. de V. S. worden gepubliceerd in de
vakpers;
begin van het Down's Syndrome Project op de Macquarie Uni-
versiteit in Sydney, Australië, waaruit aan het eind van de jaren
zeventig het Macquarie Program is voortgekomen en pakweg
tien jaar daarna Kleine Stapjes;
introductie, en meteen begin van de toepassing op grote schaal,
van het Portage-prograÍuna in Engeland;
de auteurs van dit boek ontdekken het concept early interven-
tion op een congtes in Engeland enbeginnen het idee in Neder-
land te verbreiden, meteen al bij ouders zowel als bij professio-
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1.988 (juni):

nele hulpverleners; het idee leidt uiteindelijk tothet initiatief om
de Stichting Down's Syndroom (SDS) op te richten;
introductie Nederlandse versie Macquarie Program als eigen
uitgave van de piepjonge SDS;

L988 (september): aanbieding'eerste exemplaar'van het Macquarie Program aan
de toenmalige Directeur Welzijn van het Ministerie van \AIVC
(het huidige VWS), mr. J. N. M. Richelle; via een lange, uitermate
hobbelige weg leidde die presentatie tenslotte tot:

L99L (øugustus): start proeþrojecten 'vroeghulp' onder leiding van de Federatie
van Ouderverenigingen, uitgevoerd door de SPD's in Rotter-
dam, Alkmaar en Uden.

1994: ondersteuning op grote schaal vanuit het Ministerie van VWS.
Vanaf 1994 stelt VWS namelijk structureel drie miljoen gulden
op jaarbasis beschikbaar aan de PPG voor de 'landelijke imple-
mentatie van Vroeghulp'.

U ziet dus dat er op het moment dat er eindetijk flinke bedragen ter beschikking zijn
gekomenvoor de SPD's om metearly intervention aan de slag te gaanhet conceptfeitelijk
al meer dan twintig jaar oud is en de introductie op grote schaal in andere landen al een
jaar of tien, vijftien geleden plaats vond. Verder kunt u zelf uitrekenen dat d.e auteurs
van ditboek, en een steeds groeiende groep medestanders, intussen al weer zo'n tien jaar
lang tegen muren van weerstand opgelopen zijn bij de promotie van zo iets voor de hand
liggends als early intervention. Het schijnt in Nederland niet anders te kunnen. Daarom
hieronder dus nog eens de meest frequent herhaalde discussiepunten, d.e FAe's (,Fre-
quently Asked Questions'), om het artno 1996 in Internet-termen te zeggen. Tien tegen
één dat u ze allemaal kent.

Al g n - n, n tln øoreti s ch e bn * orn, t eg en ontw i l<Lel i n g s s ti m ul eri n g
L. Waarom zou ie moeite doen om een ontwikkeling te z)eraroegen die enige tijd later toch wel
aanzelf plaatsuindt?

Hiervoor kunnen o. a. de volgende redenen worden aangevoerd:
a. De gelijktijdigheid van de ontwikkeling in verschillende domeinen (de 'syn-

chroniciteit'). Dat wil zeggen dat achterstand in bijvoorbeeld motorische ont-
wikkeling effect heeft op alle andere ontwikkelingsdomeinen: zitten verruimt
het blikveld van het kind, kruipen vergroot het 'werkterrein', etc. ook de
ontwikkeling van de spieren levert duidelijke voorbeelden. Zo ontwikkelen de
beenspieren zich niet voorafgaand aan, maar veel meer als gevolg van het
gebruik ervan bij het leren staan en lopen. Wanneer een kind relatief laat gaat
staan groeit het lichamelijk toch wel gewoon door, dat wil zegger. dat het
intussen steeds groter en zwaarder wordt. Anders gezegd: de spierontwikkeling
blijft achter bij de botontwikkeling. Voor de onderontwikkelde beenspieren
wordt het gaan staan dan steeds moeilijker. Nog een ander voor kinderen met
Down's syndroom typerend voorbeeld biedt de taal-/spraakontwikkeling. Het
praten blijft immers vrijwel altijd ver achter bij het taalbegrip. Wanneer daar
niets aan gedaan wordt, kan dat voor een kind zeer frustrerend gaan werken:
het ziet en begrijpt veel en wil daarover communiceren, maar dat kan het niet.



å. De voldoening van de oud.ers (oudersatisfactie). Ouders leren d.es te beter te leven
met de handicap van hun kind naarmate ze meer ontwikkeling waarnemen. Early
intervention versnelt enerzijds de ontwikkeling en maakt anderzijds de ouders
betere waarnemers. Fletnetto-resultaat is zodoende een sterkverbeterde'acceptatie'.

c. de voorspelling die zidnzelf waar maakt ('self-fulfilling prophecy'). Door niets te
verwachten gebeurt er ook niets. Vanuit het positieve verwachtingspatroon dat
hoort bij early intervention gebeurt juist het omgekeerde: het kind ontwikkelt zich
omdøt datvan hem of haar verwacht wordt. Waar bij gewone kind eren een r:erwach-
tende houding wordt aangenomen is er bij kinderen met een handicap veelal sprake
vaneenafwachtende houding. Die zou bij gewone kinderen hun ontwikkeling ook
afremmen. Het vaak gehoorde advies van professionals aan ouders: 'Verwacht
maar niets dan valt het altijd mee', is dus pertinent onjuist. Niets is zo dodelijk voor
de ontwikkeling van een kind, zelfs wanneer dat hoogbegaafd is, als het uitgangs-
punt dat het nooit iets zal kunnen.

2. Kunnen we niet beter wøchten tot de kinderen zelf øøngeuen dat ze rijp zijn om een aolgende
stap te leren?

Onderzoekers stellen dat de ontwikkeling van alle kinderen met Down's slmdroom
gepaard gaat met een toestand van gebrek aan sensomotorische ervaring, die zichzelf in
stand houdt ('self-perpetuating sensory motor deprivation'). De belangrijkste compo-
nent daarvan is bewegingsarmoede. Iedereen die kinderen met Down's slmdroom goed
geobserveerd heeft weet hoe waar dat is. Omdat ze minder actref. zljn,worden ze minder
beloond en daardoor gaar. ze weer minder ondernemen. Bij hen is het dus veel harder
nodig dat hun omgeving ervoor zorgt dat ze positieve ervaringen opdoen. Extrinsieke
motivatie heet dat. In gewoon Nederlands betekent het dat u vaak tot Sint Juttemis zult
moeten wachten voordat het kind iets uit zichzell aangeeft. Maar dat betekent weer niet
dat het er niet al veel eerder aan toe was!

3. la, de ontwikkeling ann uw kind kan best goed gøøn, maør u weet toch dat deze kinderen een
pløþndhebben?

Veel hulpverleners denken nog steeds dat kínderen met ontwikkelingsachterstand,
in het bijzonder die met Down's syndroom, op een zeker moment een 'plafond' in hun
ontwikkeling bereiken, dat wil zegger. een bepaald punt waar de voortgang van de
ontwikkeling stopt en van waaraf aan er alleen nog maar sprake zouztlnvanonþlooiing
in de breedte (door sommigen foutief aangeduid met 'rijping'). Dat is aperte nonsens. De
wijze waarop mensen met Down's syndroom hun'plafond'bereiken is niet wezenlijk
anders dan de manier waarop wij allemaal onze eigen plafonds bereiken. Natuurlijk is
de kans dat een volwassene met Down's slmdroom met succes een hogere opleiding zat
voltooien zeer veel kleiner dan bij een ander die die conditie niet heeft. Maar dat neemt
nietweg dat de ontwikkelingvan gezondemensenmet Down's syndroom totverna hun
twintigste, dertigste, veertigste levensjaar gewoon doorgaat, net als bij andere mensen.
Overigens hebben wetenschappers vroeger wèl in termen van duidelijke plafonds ge-
dacht. In de loop van de jaren zijn die plafonds geteidelijk aan alsmaar opgeschoven
totdat (andere) onderzoekers moesten concluderen dat ze eigenlijk niet bestonden.
Hulpverleners die het begrip nog steeds hanteren hebben domweg hun vakliteratuur
niet bijgehouden.
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4. Is er eigenlijk ooit wel eens iets aøn een effect bewezen?

Zoals we al zagen kunnen met behulp van early intervention middelmatig grote,
onmiddellijke effecten worden bereikt op het gebied van intelligentie (IQ), motoriek,
spraak, etc. Dat wordt door veel onderzoeksresultaten ondersteund. Over het effect op
zelfrespect, sociale vaardigheden, verhouding met anderen, etc. is helaas weinig be-
kend. We zagen ook al hoe moeilijk het is om dat te meten. Soms wordt gesteld dat het
doorwerken van de bereikte effecten in de eerste schooljaren teleurstellend is. We
herhalen hier nog eens dat zulke conclusies over effecten op de lange termijn altijd
betrekking hebben op een gestructureerde begeleiding van relatief korte duur. En
Down's syndroom gaat nu eenmaal niet over. De argumenten die pleiten voor een
gestructureerde begeleiding op de korte termijn gelden evenzeer voor extra stimulan-
sen in lengte van jaren. En waarom gaat het dan precies wanneer er sprake is van
teleurstellende resultaten op de lange termijn? Alleen om gemiddelden van onder-
zoeksresultaten met betrekking tot intelligentie, of andere zeer globale eigenschappen.
Wanneer onderzoekers zich daartoe beperken kunnen de meer subtiele effecten van
early intervention-programma's gemakkelijk worden gemist. Ligt het niet meer voor
de hand om lange termijn effecten te meten aan de hand van de mate van sociale
integratie van de betrokkenen, het uiteindelijke doel van iedere opvoedingsinspanning?
In dat kader is het interessant om hier te vermelden, dat Cliff Cunningham, iemand die
op de bovenstaande wijze over lange termijneffecten denkt, wèl vaststelde, dat kinderen
die aan zíjn early intervention-programma hadden deelgenomen duidelijk vaker indi-
vidueel gerntegreerd waren op reguliere scholen. Bovendien durfden de moeders van
die kinderen hen langer zonder toezicht achter te laten. Verder hadden die moeders zelf
duidelijk vaker een part-time of. zelfs een volledige baan. Tenslotte is in diverse onder-
zoeken zeer duidelijk gebleken dat ouders de geboden hulpvorm altijd als zeer positief
ervaren.

I"lto"ånl;¡Ln Lnpnrl"ingnruon norly i nteruention-progromma's
5. 'He{ programma deugt niet. De stappen zijn ueel te groot.

Met 'het' programma wordt meestal het Macquarie Program bedoeld, maar wat
hierna gezegdwordt geldt heel algemeen. Een oud Chinees spreekwoord luidt: 'De man
die de berg moest verplaatsen begon met de kleine steentjes weg te dragen'. Zo kan iedere
stap in de ontwikkeling van kleine kinderen wederom in zeer veel opeenvolgende
stappen en stapjes wordt uitgesplitst, taakanalyse dus. Eén voorbeeld om het boven-
staande te verduidelijken: kralen rijgen, een belangrijke oefening voor de oog-hand-coör-
dinatie. Daar kan al bij heel jonge kinderen naartoe gewerkt worden door ze bijvoorbeeld
grote plastic ringen om een verticale spil te leren leggen. Een volgende stap is die spil
geleidelijk aan in een horizontale stand te brengen. Weken later kunnen ze het dan
proberen met, zeg maar, servetringen aan de steel van een horizontaal gehouden houten
Iepel om zo via grote houten kralen aan een metalen gordijnspiraal uiteindelijk bij het
echte kralen rijgen uit te komen. Taakanalyse is één van de hoekstenen van early
intervention als levensstijl (zie ook 'EarIy intervention als een manier van leven' opbIz.
97).De opvatting van sommige hulpverleners dat ouders in alle algemeenheid zelf niet
in staat zijn tot het maken van een taakanalyse snijdt daarbij natuurlijk geen enkel hout.
Andere hulpverleners stellen dan ook herhaaldelijk juist op dat punt zoveel van de
ouders geleerd te hebben.



6. Døt progrømma aan jullie is niet geschikt aoor alle kinderen.
Zoals we in Hoofdstuk 1 al hebben besproken, is de ruggegraat van ieder early

intervention-Programma altijd weer een kortere of langere lijst met opeenvolgende
ontwikkelingsstappen. Daamaast is het maken van taakanalyses een vast onderdeel. Als
zodanig zijn alle in die zin opgebouwde interventieprogramma's per d.efinitie geschikt
voor ieder kind. Wel is er iets heel anders aan de hand. Het zelf leren werken met een
programma met weinig tekst en uitleg, zoals btj het Macquarie program, portage, of
Hellinckx zonder adequate hulpverlening, hetzlj omdat er onvold.oende menskracht
beschikbaar is, hetzij omdat de hulpverlener het zelf niet ziet zitten,kan een onoverko-
melijk probleem zijn. Aan het eerste aspect heeft de politiek intussen dus wat gedaan.
Het tweede valt onder het hoofdstuk kwaliteit van de begeleiders. Daar gaat de opvolger
van het Macquarie Program, Kleine Stapjes, die vanwege de enorme hoeveelheìd tekst
en uitleg niet alleen als een complete doe-het-zelf handleiding voor beginners gebruikt
kan worden/ maar ook als een vraagbaak voor beroepskrachten, wat aan doen.

7 . De eørly interaention-programme's zijn aeel te ueel gericht op het stimuleren 7)øn de cognitieae
ontwíkkeling. Daørdoor komt de sociaal-emotionele ontwikkeling niet aan bod.

Meestal hebben hulpverleners die dat zeggen het programma gewoon niet gelezen.
Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden ze gezíendat het hele programma, en niet alleen
het ontwikkelingsdomein 'Persoonlijke en Sociale Vaardigheden', vol staat met taken die
betrekking hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hebben ze een kind met
dusdanige problemen dat ze daar niet genoeg aan hebben, dan mag van zulke hulpver-
leners worden verwacht dat ze zelf passend extra materiaal vinden voor gebruik naast
het interventieprogramma. In principe is daar niets op tegen.

B. Is zo'n eørly interaention-progrømma niet alleen maør geschikt aoor de bouenlaøg (d.e beter

funct ioner ende kinder en) 7

Een ander populair misverstand is de gedachte dat early intervention alleen zinzou
hebben voor kinderen 'die het beter doen'. Veel eerder is het tegendeel het geval. Dat ligt
natuurlijk gewoon voor de hand en het is ook met behulp van onderzoek aangetoonã.
(Dat kwam in Hoofdstuk L ook al aan de orde). De ontwikkeling vanbeter functionerende
kinderen met Down's syndroom ligt als vanzelf heel dicht bij die van normale. Wat de
ouders ook doen, ze komen daar natuurlijk nooit bovenuit. Maar hoe groter de ontwik-
kelingsachterstand van kinderen is, hoe meer effect (relatief) het werken met een early
intervention-Programma lijkt te hebben. Naarmate een kind moeilijker functioneert heeft
meer structuur des te meer te bieden. Ook vanuit de drie Nederlandse proefprojecten
zijn dergelijke geluiden gehoord.

OpuonåLuná;gn bn *ornn
9. Wek je geen te hoge aerrnachtingen met early interrsention?

Tegenstanders voeren vaak aan, dat het voor ouders zo'nslagis wanneer ze na al
hun moeite moeten ontdekken, dat hun kind toch ontwikkelingsachterstand oploopt en
die ook blijft houden. Maar de angst voor die vaststelling mag ouders natuurlijk niet
weerhouden hun kinderen een veelheid van stimulansen aan te bieden. Bovendien valt
daarop verder nog af te dingen, dat het dan ook geen plotselinge gebeurtenis betreft. Het
gaat om een reëel inzicht in de mogelijkheden van hun kind dat zij zidn in de loop van
vele, vele jaren heel geleidelijk aan verwerven. Voor wat betreft de negatieve lading valt
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dat geheel in het niet bij de klap, die diezelfde ouders al hebben overwonnen bij het
aanhoren van de diagnose van hun kind. En bovendien, vrijwel ieder mens worden in
de loop van het leven dromen afgenomen.

L0. Early interaention is ølsmøar trainen, trøinen, trøinen.
Cunningham praat ergens in zijn onvolprezen boek [3] over het verschil tussen

trainen en oefenen. Hij stelt dan dat bij de opvoeding van kinderen de term trainen
gewoonlijk gereserveerd wordt voor activiteiten die met name van belang zijn voor de
ouders of verzorgers met als schoolvoorbeeld: zindelijkheidstraining. Verder oefent een
kind. En kijk eens naar een normaal kind! Hoeveel basisschoolactiviteiten vallen er niet
in de categorie 'drill and practice'? Hoe zoule ooit de letters van het alfabet of de tafels
van vermenigvutdiging moeten leren zonder dat? En mogen die kinderen dan wèl
oefenen en een zeer moeilijk lerend kind, dat voor alles juist zoveel meer oefening nodig
heeft, niet? En kijk eens naar kinderen die slecht horen, slecht zien of een motorische
functiebeperking hebben. Daarvoor vinden we het wèI heel gewoon dat ze aan zwate
'trainingsprogramma's' onderworpen worden, vaak al vanaf heel jonge leeftijd. Het
komt erop neer dat we in onze maatschappij bereid zijn om een heel scala aan aparte
hulpverleningsinstanties te onderhouden en alle denkbare hulpprogramma's los te laten
op kinderen met een potentieel normale intelligentie en een functiebeperking van hun
motoriek of hun zintuigen. Heeft een kind echter een verstandelijke betemmering dan
rust er in onze Nederlandse maatschappij onmiddellijk een taboe op het veranderen van
de (praktische) intelligentie. Dat moet heel dringend doorbroken worden!

L1..Is het niet aeel te zrnaør aoor de ouders, zo'nintensief trainingsprogrammnT lkheb wel gehoord
aøn hele fømilies die erøøn ten gronde gingen!

Een hardnekkig misverstand is de volkomen foutieve gedachte dat het bij early
intervention om een intensief 'trainings'programma zou gaan (zoals bijvoorbeeld bij de
Doman-Delacato-methode) en dat het kind dan'geen kind meer mag zijn'. Early inter-
vention hoeft echter niet veel extra tijd te kosten. Het komt in de eerste plaats neer op het
zo efficiënt mogelijk gebruiken van de tijd die ouders toch al aan hun kinderen besteden.
Daarnaast stellen werkers in het veld dat gemiddeld een kwartier extra tijdsinzet per dag
al effectief is.

1-2. Eørly interaention neemt de spontaniteit ann de opaoeding weg!
Dat geldt eerst en vooral voor de mededeling van de diagnose Dornm's syndroom

(of een andersoortige ontwikkelingsachterstand). Natuurlijk is het leren werken met het
Macquarie Program voor de meeste ouders in het begin een behoorlijk zware klus, met
name wanneer ze het alleen moeten doen. Er moet dan veel gelezen, nagedacht en
gepland worden. Maar dat geldt voor alle situaties waarin mensen zich nieuwe vaardig-
heden eigen moeten maken. Na verloop van tijd wordt early intervention echter een
levensstijl (zie ook 'Early intervention als een manier van leven' opblz.97), die dan weer
als heel natuurlijk wordt ervaren. Hieraan kan de inzet van goed toegeruste hulpverle-
ners veel bijdragen. Op het natuurlijke, spontane karakter van opvoeden in algemene zin
kan trouwens nog wel het één en ander afgedongen worden. Ouders handelen voor een
groot deel op basis van traditie (met name de eigen opvoeding), uitwisseling van
ervaringen met andere ouders en informatie via de media. Omdat aldeze zaken gemak-
kelijk voorhanden zljn, lljkt het opvoeden heel vanzelf te gaan. Maar het wordt heel



anders wanneer een kind zich trager en niet meer helemaal'volgens hetboekje'ontwik-
kelt. De traditionele kennis blijkt dan niet meer op te gaan. Ouders missen dã spontane
raadgevers in de familie- of kennissenkring en wat zelezengeeft niet langer antwoord
op hun vragen' Kortom ze weten niet meer hoe ze moeten handelen. Maar waar de
gebruikelijke informatiekanalen niet meer voldoen, zijn ouders met'speciale' kinderen
gebaat bij 'speciale', op hun kind toegesneden informatie. Een early intervention-pro-
gramma is daarvan een belangrijk voorbeeld. Door het leren waamemen van de ontwik-
keling die er dan toch nog blijkt te zijn en het zelf leren stimuleren daarvan kan zo,n
programma er juist voor zorgen dat ouders hun spontaniteit - dat wil zeggen de
vanzelfsprekendheid van het opvoeden - weer terugkrijgen.

Bnperátn bepasbaarhe¡á ¡n áe hulprnrlening
L3. Wat aroeghulp? Gø je kind eerst maai eens øccepteren!

In relatie tot kinderen met een handicap vatt altijd weer het woord acceptatie. Wat
is dat nu precies? Het is een term die vaak van professionele zrldewordt gehãnteerd op
de manier van: 'De verdachte heeft bekend'. Maar zo is het natuurlijk niet. Acceptatie is
geen toestand, geen drempel die je over moet om nooit meer terug te kunnen. Heì is veel
meer een Proces, dat voor de betrokken ouders waarschijnlijk hun leven lang duurt.
Trouwens, ook een normale baby wordt door niemand geaccepteerd. op de maniã r, zaals
dat bij kinderen met een handicap vaak ter sprake komt. Iedere moeder van een gewone
baby zegt voortdurend dingen als: 'Ik kan niet wachten tot hij lacht, praat, e1c., we
zoudenu dus aanwillen radenverderijselijkvoorzichtig tezijnmet datbegrip acceptatie,
met name in de bovenbedoelde zin. Dan is het een term waar je bitter weinig *"u krrnt.
Bovendien hebben veel ouders inmiddels ervaren hoezeer het proces van accãptatie door
het werken met early intervention juist bevorderd kan wòrden. Eerst wãchten op
'acceptatie' en dan pas early intervention is daarom een enorme fout die met name in het
maatschappelijk werk nog veel gemaakt wordt! Natuurlijk zullen er daarbij altijd wel
ouders zijn die early intervention op de verkeerde manier aanwenderç met eventueel als
achtergrond dat ze de handicap van hun kind niet willen zien. In de praktijk is deze groep
echter zeer klein, in tegenstelling tot de nadruk die sommige huþverleners daarãlti;ã
weer oP leggen. Diezelfde groep zou echter ook zonder early intervention geneigd zi;':n
tot een verkeerde aanpak van hun kind.

L4. Voor ons komen løng niet alle gezinnen aoor eaily interaention in aønmerking, ook niet øls de
ouders er zelf nadrukkelijk om aragen. AIIeen als aan bepøølde criterin aold.øan wordt zullen we
eørly int era ention t o ep øs s en.

Dan wordt gewoonlijk met zoveel woorden gesteld dat het gezinsleven niet ont-
wricht mag zijn door de aanwezigheid van het kind met de verstandelijke handicap. Op
zich kan dat een zinnig criterium zijn, maar dan wel met name in gezinnen waãr de
hulpverlening relatief laat binnenkomt en waar de situatie met de jaren behoorlijk uit de
hand gelopen is. Voor gezinnen met een heel jong kind waarvan de diagnose al áirect bij
of kort na de geboorte gesteld wordt, zoalsblj Down's syndroom, die alleen maar om
hulp vragen bij de stimulering van de ontwikkeling van hun kinderen, is het niet van
toepassing. of denkt u echt dat het gemiddelde gezin met een jong kind met Down,s
slmdroom per definitie een probleemgezin is?
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L5. Zo'n progrãmma doet het thuis, of øIthans in de één op één situatie, best wel aardig, maar het

is niet toepasbøar in de groepssituøtie op ons Kinderdøgoerblijf.
De oorzaken die meestal genoemd worden zijn tijdgebrek bij de leiding en de

heterogeniteit van de groep. L:r werkelijkheid is het Macquarie Program ontwikkeld op
een soort Kinderdagverblijf voor kinderen met Down's slmdroom op de campus van de
Macquarie Universiteit in Sydney, Australië. De reden waarom het daar wel kon en hier
schijnbaar niet heeft alles te maken met vooroordelen ten opzichte van het programma
en de organisatie van het werk. Er is een aantal KDV's in ons land waar het Macquarie
Program of Portage goed gebruikt worden.

L6. Wij zijn uoorzichtig met de toepøssing aan early interaention wønt wøt moet je doen als het
kind door het programma heen is?

Dit argument is even onzinnig als 's morgens niet ontbijten waffì.eer je twijfelt of
er 's avonds nog wel eten zalzijn.In concreto bestaan er natuurlijk allerlei mogelijkheden
om de ontwikkeling van de betreffende kinderen ook in latere jaren te blijven stimuleren.

17. Eørly interaention is heel leuk, møør dan wel øIs hulpaeilening op de korte termijn. Wønneer
de situøtie in een gezin met een kindje met Down's syndroom weer enigszíns op de røils staøt moet
de hulpaerlening weer worden afgebouwd. Meestøl køn dat na een møand of zes, zeoen.

De gedachte dat ouders slechts korte tijd begeleiding nodig hebben bij het werken
met een early intervention-programma is absurd. Alle ervaring in andere landen (en dat
is heel veel!), alsmede de Nederlandse ervaring tot dusverre, geeft duidelijk aan dat het
bij early intervention om hulpverlening op de lange termijn behoort te gaan, vele jaren
achtereen. Dat komt omdat het bij een early intervention-programma niet gaat om een
snel aan te leren gebruiksaanwljzingbij de handicap van het betreffende kind. Geen
'truucje' dat ouders zich eventjes eigen kunnen maken. Op de lange termijn gaat het
vooral om hetleren toepassenvan allerleiverschillende opvoedkundige techniekenwaar
je als ouder (en als niet speciaal daarin getraind hulpverlener!) nooit opgekomen zouzljn
en die afhankelijk zljn van het ontwikkelingsstadium waarin het kind verkeert. Een
kortdurende interventie bij een kind op de leeftijd van één jaar helpt ouders daarom
weinig wanneer datzelfde kind drie of vier is. Hulpverleners die dan het programma ook
nog weer meenemen aan het einde van de (korte!) interventieperiode, zoals dat bij de
Nederlandse versie van Portage voorgeschreven wordt, is daarom de zotheid ten top
gedreven. (De Nederlandse versie van Portage is trouwens ook alleen maar verkrijgbaar
voor 'gekwalificeerde orthopedagogen'. Ouders in ons land kunnen alleen vrijelijk de
eerder genoemde Engelse oudereditie [2] kopen; daarvoor geldt die beperking niet.)

Naar de mening van de auteurs van dit boek behoort het in de praktijk zo te zijn
dat begeleiding van kinderen met Down's slmdroom zelfs nog door kan gaan wanneer
zlj aI een school bezoeken, bijvoorbeeld een reguliere basisschool (zie ook Hoofdstuk 7
'Eerst early intervention en dan naar school'). Op die manier kan een geleidelijke
overgang van de voorschoolse periode naar die school worden bewerkstelligd, terwijl
verder de leerkrachten daar in de loop van de tijd worden ingewijd in de mogelijkheden
van het gebruik van de technieken uit de early intervention wereld. En met name dat
laatste is bepaald geen overbodige luxe.

Een grote dooddoener is altijd weer:

L8. De Nederløndse zorg zit toch primø in elknar. Kijk eens hoe goed onze Kinderdagaerblijaen



aoor kínderen met een zserstøndelijke handicap geoutilleerd zijn! Is døt in andere landen soms
beter?

Niets is zo gevaarlijk als zelfoverschatting. De Nederlandse zorg beschouwt zich-
zelf vaak als een voorbeeld voor de rest van de wereld, maar heeft, ,"ku, op het gebied
van early intervention, zoals we hiervoor gezien hebben, een achterstunã ,ranlien à
vijftien jaar op landen als de verenigde Statery Australië, Engeland, Zweden, etc. Dat-
zellde geldt voor onderwijsintegratie, deihstitutionalisering, etc.

En aan de andere kant hoorje dan tegenwoordig ook:

L9. Eørly interaention ís dus eigenlijk een fluitje aan een cent? le werkt gewoon op uøste tijden
øIle punten aøn het programma af en klaør is Kees.

Uiteindelijk moet early intervention worden tot een flexibel gehanteerde levensstijl.
Wanneer het gehanteerd wordt als een strak recept op donderdãgmiddag van drie tåt
vier, omdat dan de pedagogisch werkster komt, werkt het niet.

20. Maør er is nu toch oaeral eørly interuention beschikbaar? Wøør zeur je nou toch oaer? AlIe
hulpaerleners werken er toch mee?

Bij een recente landelijke enquête onder een kleine 1000 ouders van kinderen met
Down's syndroom bleek 17 o/ovanZ32respondenten die ervan gehoord hadden intensief
met een early intervention-programma te werken, c. q. gewerkt te hebbery terwijl 43 o/o

dat af en toe deed. Van de betreffende ouders werd iets meer dan een derde deel áaarbij
begeleid. Verreweg de meeste ouders moeten het op dit moment dus nog helemaal alleeá
doen [4]! (Einde citaat D+U.20.)

Een nieuto progr@mma, Keine Stapjes
Om de onze lezers in staat te stellen de tijn van de geschiedenis goed te volgen

noemen we hier slechts dat het programma Kleine Stapjes, zoals dat in Hoofdstuk 1
besproken is, in het vroege voorjaar vanl996 dan eindelijk in de Nederlandse versie is
uitgekomen.

Literatuuropgaue
[1] Lloyd, I. M. (fSS6),'Jacob's ladder: a parent,s view of portage', Costello,

Tunbridge Wells, ISBN: 0-7L04-0058-6, I9I blzn.
[2] Bluma, s., shearer, M., Frohman, A. en Hilliard, J. Gg76), 'A parent's guide to

early education', NFER-Nelsory Windsor, Engeland, 826 bIzn.
[3] Cunningham, c. (r994),'slmdroom van Down', La Rivière & Voorhoeve,

Kampen, 1994, ISBN: 90-6084-867 -5, 242blzn.
[4] van der Kleij, J' E., Hoekmary ]., RetèI, E. en Van der velden, M. (1994), 'uw

kindje heeft Down's syndroom', Rijksuniversiteit Leiden, wetenschapswinkel, ISBN:
9 0 - 6385 -21. 4-2, 1.1. 6 bIzn.

ó/





MEER OWR DE PROGRAMMA'S

Hethoeft geenbetoog dathetMacquarie Program in ons land veruithetmeest toegepaste
Programma is. Dat is in de eerste plaats een gevolg van de beschikbaarheid. ervan. Het
was er veel eerder dan de nummer twee, Portage, en iedereen kan het kopen. Dat laatste
is bij Portage niet het geval. Dat mogen alleen vakmensen aanschaffen. Daarom is de
vraag hoe de situatie zou zljn geweest wanneer potentiele klanten Portage en Macquarie
inhoudelijk hadden kunnen vergelijken zo interessant. En wat is er verder ,rog uur,
aanvullend materiaal beschikbaar rondom het Macquarie Program en Kleine Stapjes?
Daarover gaat het in dit hoofdstuk.

Macquarie of Portøge?
Nu ook in Nederland steeds vaker de naam van het Portage-programma opduikt naast
die van het Macquarie Program tijkt het ons zinvol hieronder aandacht te besteden aan
de overeenkomsten en de verschillen tussen de beide programma's. We baseren ons
daarbij op een beschouwing die voor het eerst werd gepubliceerd in ,Down + up,
nummer L3 van lente 1991. Wat daarin gezegd werd over de taken van het Macquarie
Program geldt onverkort voor het huidige Kleine Stapjes omdat beide programrna's in
essentie uit dezelfde taken zijn opgebouwd. Om der wille van de leesbaarheid zullen we
daarbij Kleine Stapjes niet steeds apart vermelden.

Korte typering nan ån progro**o's
De structuur van Portage, het wekelijkse huisbezoek door een pedagogisch werker,
kwam hiervoor al even aan de orde (zie: 'Het portage-concept' op bladzijde 23). De
belangrijkste elementen van het programma, zoals de huisbezoeker dat dan bij zich heeft,
zijn de Vaardighedenlijst, de'Blue Box'en de taakstellingsformulieren. De Vaardighe-
denlijst is de ruggegraat van het programma en als zodanig de tegenhanger van-het
'Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen' ('ooo') uit het Macquarie pro-
gram. De overeenkomst tussenbeide documenten is groot. Er zijn echter ook aanzienlijke
verschillen die hieronder nog besproken worden.

Op de Portage-Activiteitenkaart wordt gedetailleerd aangegeven welke taken de
komende week moeten worden geoefend. Hij lijkt veel op het overeenkomstige Taak-
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stellingsformulier uit het Macquarie Handboek. De 'Blue Box' tenslotte heeft geen
equivalent bi¡nen het Macquarie Program. Het is een blauwe plastic doos met daarin
een aantal kaarten, één voor iedere taak uit de Vaardighedenlijst. Daarop worden
systematische adviezen gegeven voor het aanleren van de betreffende taken en die zijn
soms heel handig. In de goedkope Engelse versie van het programma zitten Vaardighe-
denlijst en kaarten broederlijk met elkaar in één boek [1]. Dat is ook bij de Nederlandse
versie van het programma het geval.

Portage is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen uit sociaal zwakke milieus zonder
biologischebeperkingen.Datisbijvoorbeeld goed te merken aan de taal/spraak-component
die volgens de Engelse ervaring met kinderen met Down's s1'ndroom dan ook schrome-
lijk te kort schiet. Daarom is er daar een extra spraak-invullijst aan het originele Portage-
materiaal toegevoegd [en eveneens aan de Nederlandse versie die in 1994 is uitgekomen,
EdG.l.

Zoals de lezers van dit boek intussen weten is het Macquarie Program ontwikkeld
rondom kinderen met Down's slmdroom. De Nederlandse versie bestaat uit het Hand-
boek, het hiervoor al genoemde OOO en de Gebruiksaanwijzing daarbij. Verder is er dan
nog de hiervoor ook al genoemde instructievideo Kleine Stapjes. Iets dergetijks kent
Portage weer niet. Tenslotte maken een drietal aparte lesboeken voor schoolse vaardig-
heden deel uit van het Macquarie Program. Alle drie bieden ze nog een groot aantal extra
taken naast het OOO. Bedoeld zijn 'Leren lezen', 'Tekenen en voorbereiding op het
schrijven' en'TeIIen en cijfers'.

Vnránrn ,nrtrhilln,
L. Portøge gaat langer door, mîLar het Møcquørie Progrøm is beduidend uitgebreider.

Het Portage-prograÍuna beslaat de eerste zes jaren van het leven van een kind en
derhalve één jaar meer dan het Macquarie Program. In de periode die door beide

Programma's bestreken wordt, de eerste vljf jaar, bevat Portage echter maar 489 taken
tegenover het Macquarie Program 665. Dat betekent, dat bij het laatste programma de
stappen gemiddeld gesproken kleiner ziljn.In de praktijk is het voordeel van het langer
doorgaan bovendien minder groot dan het lijkt omdat veel van de taken uit het materiaal
voor schoolse vaardigheden van het Macquarie Program ook ruim tot binnen dat zesde
jaar reiken.

2. Het Macquarie Progrømbiedt extrø materiaal ter aoorbereiding op het regulierebøsisonderwijs
en Portage niet.

Een belangrijk voordeel van het Macquarie Program is het vanuit de doelgroep
waarvoor het is ontwikkeld gericht toewerken naar integratie in het reguliere basis-
onderwijs. Daarbij zijn met name de drie aparte lesboeken voor de verwerving van
schoolse vaardigheden belangrijk. 'Leren lezen' uit het Macquarie Program is een
handleiding van 46 bladzijden. Daarbij gaat het dan om het zeer vroegtijdig leren
lezen, dat wil zeggen lezen ter verbetering van de spraak, een zeer wezenlijk punt
voor kinderen met een belemmerde taal'/spraakontwikkeling, zoals bijvoorbeeld bij
Down's syndroom voorkomt (zie ook de verschillende bijdragen over leren lezen in
Hoofdstuk 6'De voorbereiding op schoolse vaardigheden'). Het Portage-programma
bevat zegge en schrijve één taak die betrekking heeft op lezen: CO (= Cognitieve
Ontwikkeling) 105, 'Leest tien globaalwoorden die uit drukletters bestaan' (eigen



vertaling). Op debij die taakbehorende kaart staan vijftien regels ondersteunende tekst.

3. In beide programffia's støøn de taken niet øItijd in de meest geschikte aolgorde, maar door het
gebruik aøn stappenreeksen merk je daar bij het Macquørie Progrøm minder aqn.

De taken van beide programma's heten te zljngerangschikt in de volgorde waarin
een kind ze aanleert. Maar als dat al het geval is, staan ze met name bij Portage, gezien
de herkomst van het programma, voof kinderen met een ontwikkelingsachterstand,
zoals bijvoorbeeld Down's syndroom, op veel plaatsen in een ongeschikte volgorde. Een
voorbeeld is de stap van MO (= Motorische Ontwikkeling) 99: 'springt tien keer achter
elkaar in voorwaartse richting zonder te vallen'naar MO L01: 'springt zes keer achter
elkaar in achterwaartse richting' [eigen vertaling, EdG.]. Voor veel kinderen met Down's
slmdroom zullen er vele, vele maanden tussen deze twee zeer dicht bij elkaar gelegen
taken liggen. Dat betekent dat ouders en begeleiders er wijs aan doen verder te kijken
dan de onmiddellijk op MO 99 volgende taken, die volgens de ordening naar leeftijd aan
de orde zouden zijn. Nu zullen er ook bij het Macquarie Program wel van dergelijke
voorbeelden te vinden z7jn, maar het Macquarie Program is veel overzichtelijker dan
Portage door het gebruik van stappenreeksen binnen de ontwikkelingsjaren van de
OOO. Een paar voorbeelden uit de categorie GM (= Grove Motoriek) zijn: Balanceren,
lopen en rennen, trap lopen, vaardigheden met een bal, springen, fietsen, etc. In de
Portage-Vaardighedenlijst staan alle taken gewoon op één lange rij achter elkaar. Daar-
door is het onderlinge verband tussen de'diverse taken veel te weinig herkenbaar. Als
gevolg daarvan is het niet goed mogelijk nauwkeurig te onderkennen wat de specifieke
sterke en zwakke punten van het betreffende kind zijn. Bovendien kan bij Portage dus
niet per stappenreeks eenvoudig'de volgende stap' gekozen worden. Daarom hangt het
succes van Portage waarschijnlijk veel meer af van de kwaliteit van de professionele
begeleiders.

4. De øfzonderlijke tøken in het Møcquørie Progrøm zíjn nøuwkeuriger omschreaen.
Twee voorbeelden ter illustratie: Portage Mo 68 zegt:'Loopt met hulp de trap af'

[eigen vertaling, EdG.] en Macquarie Program GM 99: 'Gaat met twee voetjes per trede
(tweede voet bijtrekken) de trap af, terr,vijl het met één hand de leuning vasthoudt en met
de andere een volwassene'. Evenzo zegt Portage CO 34: 'Zoekt drie kleuren bij elkaar'
[eigen vertaling, EdG.] tegenover Macquarie Program FM (= Fijne Motoriek / Cognitieve
Ontwikkelin g) 84:'Zoektgekleurde voorwerpen bij elkaar (twee keuzemogelijkheden en
vier verschillende kleuren)'.

5. Het Macquørie Program biedt nauwkeurige criteria en Portøge niet.
Dankzij de beschikbaarheid van de Gebruiksaanwijzing biedt het Macquarie

Program nauwkeurige criteria voor het al of niet beheersen van de diverse taken. [Bij
Kleine Stapjes is er geen aparte Gebruiksaanwljzing, maar staat het criterium van
iedere taak aan het eind van de tekst onder het kopje 'Werkwijze'. Letterlijk staat daar
dan steeds: 'Noteer een + wanneer ...', EdG.]

Bij Portage komt het erop neer, dat de begeleider moet herkennen uit welke test de
betreffende taak afkomstig is om vervolgens het daarbij gehanteerde criterium te kunnen
toepassen. Voor ouders is dat natuurlijk geen doen. Dat leidt weer tot aanzienlijke
verschillen van mening tussen ouders en begeleiders. Doet het kind die taak nu wel of
niet goed? Bovendien maakt het ouders afhankelijker van hulpverleners. De goeroes met
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hun toverdoos kennen alle oplossingen. Zlj niet. Ook dat is natuurlijk zeer ongewenst.

6. Portøge-taken komen aooral uit psychologische tests, Macquørie-taken zijn meer leerdoelen.
Bij vergelijking van het'ooo' van het Macquarie Program met de vaardigheden-

Iijst van Portage ontstaat al gauw de indruþ dat de afzonderlijke taken in het Macquarie
Program wat minder letterlijk uit ontwikkelingsschalen ('psychologische tests') afkom-
stig zijn en meer als educatieve leerdoelen zijn bedoeld dan bij Portage. Dit toch wel sterk
subjectieve punt zou echter wat nadere onderbouwing kunnen gebruiken.

7 . Het Møcquarie Program kent geen taølcknørten en Portøge wel. Møør juist door de øanwezigheid
døaraan is de Vaardíghedenlijst aeel minder goed georganiseerd døn het OOO.

Op het eerste gezicht lijkt het ontbreken van taakkaarten een aanzienlijk nadeel van
het Macquarie Program. Goed beschouwd is dat echter helemaal niet zo. Integendeel
zelfs. De systematische adviezen op veel Portage-kaarten beginnen namelijk vaak met
stappen die maanden, of zelfs jaren oefening vergen. Zo is het geenzeldzaamheid dat de
gebruiker van de Vaardighedenlijst via een kaart naar oefeningen wordt verwezen die
lang voor die tijd al gedaan hadden moeten worden. Het was dus veel beter geweest
wanneer ze als zodanig in de Vaardighedenlijst hadden gestaan en niet als een terugver-
wijzing naar het beginpunt vanaf het betreffende eindresultaat. Een voorbeeld levert taak
MO 134 voor een kind met een ontwikkeling op het niveau van een doorsnee-kind van
vijf à zes: 'Loopt of speelt in het pierebadje (in het water tot het middel)' [eigen vertaling,
EdG.]. De bijbehorende kaart begint met adviezen voor watergewenning die al vele jaren
eerder in de praktijk gebracht hadden kunnen (en moetenl) worden. Dat alles maakt dus
dat een de opbouw van een invullijst à la Macquarie voor de praktijk te verkiezen is,
zeker voor ouders en hulpverleners die niet zelf vanuit grote ervaring een 'eigen'
programma volgen.

Conclusie
Resumerend kan het volgende worden gesteld: in vaardige handen is een kind met
Down's s1'ndroom, dat met het Portage-programma wordt begeleid niet slechter af dan
een Macquarie-kind. Dat zal al helemaal niet het geval zijn wanneer naast Portage de
extra boeken van het Macquarie Program worden toegepast, terwijl bovendien d.e
professionele begeleiders die met Portage werken aan de hand van de nu ook in het
Nederlands beschikbare video Kleine Stapjes zijn geschoold. Hoogstwaarschijnlijk gaat
het niet zozeer om het volgen van één bepaald programma, r'rraar veel meer om de
interventie per se en het daarbij behorende gerichte werken vanuit een positief verwach-
tingspatroon. In de literatuur is immers ook nooit echt overtuigend aangetoond, dat één
bepaald Programma 'het beste is'. De auteurs van dit boek zijn grote voorstanders van
early intervention, maar of dat nu Portage, Macquarie of hoe dan ook heet doet er,
volgens hen, in principe niet zoveel toe. Wel is belangrijk welk programma het handigste
is. Voor ouders en hulpverleners met weinig ervaring verdient dan waarschijnlijk toch
het praktisch veel bruikbaardere Macquarie Program de voorkeur. Na de voltooiing van
het OOO kunnen dan naast de drie aparte lesboeken van het Macquarie Program een
aantal taken uit de Portage-Vaardighedenlijst nog van nut zijn voor de betreffende
kinderen. (Einde citaat D+U.13.)

Tenslotte moet hier nogmaals worden benadrukt dat Kleine Stapjes ten opzichte
van het Macquarie Program nog het grote voordeel biedt van zeer veel meer tekst.



Daarmee wordt onmiddellijk duidelijk hoe een meer uitgebreide vergelijking tussen
Kleine Stapjes en Portage uitzalvallen.

Suppln*nrtnn school sn uoorJ.; ghnánn
Zoals in het voorgaande al duidelijk bleek, gaat het bij early intervention om meer dan
het betreffende basisprogramma alleen. Daarover gaat het nu volgende gedeelte dat
oorspronkelijk werd afgedrukt in'Down + IJp'nummer 18 van zorner 7992.

Eén van de doelstellingen van het Macquarie Program is de voorbereiding van
jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand op hun volgende omgeving: de school. In
de Australische situatie, waar het programma ontwikkeld werd, betekent dat dan vrijwel
altijd de reguliere basisschool. Onderzoek heeft aangetoond dat hun integratie meer kans
van slagen heeft naarmate de betrokken kinderen beter functioneren. Een kind met
Down's slmdroom heeft echter zeer veel meer tijd nodig voor het aanleren van schoolse
vaardigheden dan zijn of haar klasgenootjes. Warmeer we nu willen bereiken dat onze
kinderen later op school, zelfs met één of twee jaar leeftijdsverschil, toch nog enige
aansluiting hebben aan het leerprogramma van hun klasgenootjes (participerende,
functionele integratie), dan is dat alleen maar mogelijk door veel eerder dan normaal
met gericht onderwijs in de bedoelde vaardigheden te beginnen. Alleen na een zeer
vroege start kan een kind met Down's syndroom er voldoende lang over doen om
hopelijk toch nog op tijd een bepaald eindresultaat te behalen. Dat is de reden dat de
handleidingen 'Leren lezerr','Tekenen en voorbereiding op het schrijven' en 'Tellen en
cijfers'naast de basisboeken'Handboek','OOO'en'Gebruiksaanwijzing'deel uitmaken
van het Macquarie Program.

OoL ¡n Nnånrlor!
Het te voren aanleren van schoolse vaardigheden ter voorbereiding op het reguliere
basisonderwijs is ook voor Nederlandse kinderen zeer zinval. Immers, meer en meer
ouders hier kiezen nu ook voor ge'rntegreerd onderwijs. Wanneer er echter op het punt
van de schoolse vaardigheden geen gerichte actie wordt genomen, zoals in ons land nu
vaak het geval is, zullen de kinderen veel minder daadwerkelijk in het onderwijs van de
andere kinderen in hun klas geihtegreerd zijn en derhalve ook veel meer buitenbeentjes
worden dan nodig is.

Vnrtrl'rilln,
Lr Macquarie-termen betekent voorbereiden op de basisschool behalve werken met het
programma zelf dus werken met de drie bovengenoemde handleidingen. Qua opzet en
gebruik verschillen die drie echter nogal van de drie basisboeken. In de eerste plaats zijn
die laatste drie hier Í\t zo langzamerhand behoorlijk ingeburgerd. De werkwijze is
duidelijk en ouders die er voor het eerst mee geconfronteerd worden, kunnen nu vaak
assistentie vragen van een goed ingevoerde professionele hulpverlener of van andere
ouders in de buurt. Dat is in veel mindere mate het geval met de drie boeken over schoolse
vaardigheden. Dat is mede een gevolg van het feit dat er nog allerlei weerstanden bestaan
tegen het leren lezen, schrijven en tellen van jonge kinderen met een verstandelijke
belemmering. Men denkt dan niet alleen dat ze dat niet kunnen, maar men vindt vaak
ook nog steeds dat zr1 dat niet hoeaen. Is dat in alle algemeenheid al een volkomen
achterhaald standpunt, dan is dat al helemaal zo in het geval van ge'rntegreerd onderwijs.
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Intussen worden de bedoelde handleidingen van het Macquarie Program toch wel veel
minder vaak echt gebruikt dan de rest van het programma. Een ander belangrijk verschil
is dat Handboek, OOO en Gebruiksaanwijzing echte 'toetsboeken'zijn en de andere drie
boeken veel meer in detail de manier van lesgeven behandelen. Daarbij is het noteren
van de vorderingen van de kinderen niet altijd even simpel en overzichtelijk als in het
ooo.

Vannee, beginnen?
Ouders en hulpverleners vragen het bureau van de SDS verder ook veelvuldig
wanneer nu eigenlijk begonnen moet worden met de drie aparte lesboeken over
schoolse vaardigheden. Omdat de basisboeken Handboek, Overzicht en Gebruiks-
aanwlizing op dat punt beslist onvoldoende informatie geven is enige toelichting hier
zeker op z'nplaats. In de eerste plaats geven de boekjes'Tekenen en voorbereiding
op het schrijven' en 'Tellen en cijfers' aparte lijsten met vaardigheden die een kind
minstens moet hebben voordat het met de betrokken programma's beginnen kan. Die
lijsten kunnen worden gecombineerd tot een algemene invullijst 'Voorbereiding
schoolse vaardigheden' die op zich al antwoord geeft op de betreffende vraag. Die
geldt dan ook voor 'Leren lezen' . Een belangrijke mijlpaal bij dat alles is FM zg 'zoekt
identieke afbeeldingen bij elkaar'. vanaf dat moment kan naast het 'ooO' de aparte
handleiding'Leten lezen'worden gebruikt. Daarbij gaat het primair om lezen om het
praten in plaats van lezen om het lezen.

'Leren lezen'biedt vele tussenstappen op de weg langs FM 1!7 'Legteen letterlotto
(zes keuzemogelijkheden)' en FM 118 'Legt een woordlotto (vier keuzemogelijkheden)'
in de richting van aansluiting aan bestaande leesmethodert, zoals die in het onderwijs
gebruikt worden.

In de handleiding'TeIIen en cijfers' wordt het uit het hoofd leren tellen nadrukkelijk
onderscheiden van het leren herkennen van cijfers. IJ vindt ze als aparte deelprogram-
ma's, die tegelijkertijd worden aangeleerd, in het betreffende boekje terug. Pas wanneer
beide vaardigheden voldoende zijn ontwikkeld worden ze samengerro"ga. Het uit het
hoofd leren tellen gaat niet terug op een taakstelling uit het OOO. Dat is wel het geval
met het leren herkennen van cijfers. De basis daarvoor is de hierboven al genoemde taak
FM 117, maar dan nu met een cijferlotto in plaats van een letterlotto. De betreffende
werkwijze is een voortreffelijke voorbereiding op een rekenmethode als'Low-Stress' [2]
en sluit daar naadloos bij aan. Tenslotte gaat het eerste begin van het derde lesboekje,
'Tekenen en voorbereiding op het schrijven' , tentgop taak FM 89 'Doet het tekenen van
een cirkel na'. Dat alles betekent dat de bedoelde lesboekjes bij een gemiddeld kind met
Down's slmdroom vanaf de leeftijd van een jaar of drie met succes gebruikt kunnen
worden. Ten aanzien van de term 'met succes' citeren we nog uit Boek 5 van Kleine
Stapjes: '.... alle kinderen met Down's syndroom die op de Macquarie-Universiteit het
Macquarie Program hebben gevolgd, in meer of mindere mate hebben leren lezen. ....
Veel kinderen die naar reguliere basisscholen zijn gegaar., hoorden daar jaren bij de
besten van hun klas op het gebied van lezen ....'.

Meer over de achtergronden van de methode vindt u in de SDS-handleiding
'Praktische tips ter bevordering van de taal/spraakontwikkeling van kinderen met
Down's syndroom' [3] en het symposiumboek'Kinderen met Down's slmdroom leren
lezen en schrijven' l4l. Zonder hier nog verder op details in te gaan betekent dat dat de



bedoelde lesboekjes bij een gemiddeld kind met Down's syndroom aønaf de leeftijd aan
een jnar of drie met succes gebruikt kunnen worden.

Supplementen
In 1991' heeft het bestuur van de SDS het nodig geacht het materiaal uit de drie boeken
over schoolse vaardigheden in een zodanige vorm aan te bieden dat het veel meer als
een uitbreiding van het OOO en de Gebruiksaanwijzing gehanteerd kan worden. Het
betekent in feite dathet Macquarie Program niet langer vijf ontwikkelingsdomeinen kent
maar negen. Naast de bekende domeinen

GM = grove motoriek
FM = fijne motoriek / cognitieve ontwikkeling
RT = receptieve taal
ET = expressieve taal en
PS = persoonlijke en sociale vaardigheden

zijn nu

voorbereiding schoolse vaardigheden
Ieren lezen
tekenen en voorbereiding op het schrijven en
tellen en cijfers

gelijkwaardige onderdelen van het OOO geworden.

Bij de ontwikkeling van de bedoelde supplementen, en volkomen parallel daarmee bij
de samenstelling van de computerversie van het Macquarie Program MACQSOFT (zie
hierna), is dus in de eerste plaats de eerder genoemde invullijst'Voorbereiding schoolse
vaardigheden' in een OOO-vorm gegoten. Verder zijn de afzonderlijke stappen uit de
drie betrokken handleidingen omgezet in OOO-lay-out met additionele informatie in de
lay-out van de Gebruiksaanwijzng. Daarbij werd, mede op basis van de intussen
verkregen ervaring, de redactie van veel stappen enigszins aangepast. Bovendien zijn
vele stappen ervan in meerdere taken uitgesplitst. Daarbij is nergens een methode als
zodanig gewijzigd, maar steeds alleen de wijze van presenteren.

Dat betekent overigens niet dat de betreffende drie lesboeken voortaan overbodig
zouden zijn. Verre van dat! Zij verschaffen nog steeds alle achtergrondinformatie die u
nodig heeft. De betreffende Supplementen hebben met name de bedoeling het werken
ermee veel beter te integreren in het werken met het programma zelf. (Einde citaat
D+U.18.)

Het ligt in de bedoeling om al het materiaal voor schools vaardigheden uit het
Macquarie Program bij elkaar te brengen in één enkele uitgave, in de lay-out van Kleine
Stapjes, die dan als Boek 9 in de ringband kan worden opgenomen. Verwacht wordt dat
dit in de loop van 1997 zljnbeslag zal krijgen.

So{t*ornrnrsi e Macquari e Program
Ook de volgende bijdrage is afkomstig uit'Down + Up'nummer LB van zorner \992.

De huidige praktijk van de professionele hulpverlening op het gebied van early
intervention ('vroeghulp') brengt heel wat administratieve rompslomp met zich mee.
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Met name is dat het geval bij hulpverleners, c. q. hulpverleningsinstanties, die meerdere
kinderen begeleiden. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het vele schrijfwerk dat per kind
bijvoorbeeld wekelijks verricht moet worden voor het maken van een gedetailleerd
taakstellingsformulier. Verder moeten natuurlijk de ervaringen van de betrokken hulp-
verleners, zowelper taak van het Macquarie Program op zich als per opdracht aan ieder
afzonderlijk kind, op een centraal punt worden geadministreerd. Met name is er behoefte
aan een data-base met taakanalysestappen. Dat moet dan wel zodanig gebeuren dat die
gegevens op afroep voor alle medewerkers beschikbaar zhjn. Op dit moment worden
bepaalde, voor de beoordeling van de kinderen noodzakelijke handelingen heel vaak als
zodanigbewerkelijk ervaren dat ze nooit worden uitgevoerd. Het tekenen van ontwik-
kelingsprofielen voor een gedifferentieerde niveaubepaling (zie hiema) is daar een
voorbeeld van. Tenslotte is een directe vergelijking tussen verschillende kinderen be-
paald nog niet eenvoudig. Maar: pedagogisch werkers zijn geen administrateurs, boven-
dien zijn er veel te weinig van. Zij moeten hun tijd dus niet verdoen met administratie.
Zij kunnen veel beter met de betreffende kinderen spelen ('werken')! Daarom is op het
bureau van de SDS een software-versie van het Macquarie Program ontwikkeld, lvlÁCq-
SOFT.

Wat doet nu MACQSOFT? In feite is het niets anders dan een hulpmiddel bijhet
invullen van het OOO. Maar wanneer de toetsgegevens van de kinderen eenmaal in de
computer zijn ingevoerd kan er op allerlei verschillende manieren mee gewerkt worden.
Zo kunnen bijvoorbeeld volautomatisch OOO-gegevens worden uitgeprint, volgens
allerlei verschillende selectiecriteria, compleet met alte bijbehorende opmerkingen en
netjes naar datum van de eerste keer voldoen aan het criterium (Ja') worden gerang-
schikt. Verder print het programma door het alleen maar selecteren van kind en taak
volledig ingevulde taakstellingsformulieren, compleet met alle bijbehorende gegevens
uit de Gebruiksaanwijzing. Evenzo kan een groep taakstellingen, onder de titel;Rápport
van "nee's" en "bijna's"' dienen als werkplan op de middellange termijn. Daarnãast
berekent en tekent het programma zelf. ontwikkelingsprofielen (zie de voorbeelden op
de bladzijden 48 en 49), ook met terugwerkende kracht. Dat is handig om het vertooþ
van de ontwikkeling van de kinderen met de tijd per domein te kunnen bewaken.
Tenslotte is het Macquarie Program zelf binnen MACQSOFT op de in het voorgaande
deel beschreven manier uitgebreid tot negen ontwikkelingsdomeinen. AIs zodanig kan
MACQSOFT een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit vãn de
hulpverlening.

Allnn, nn, hulp*iåånl
Let wel: MACQSOFT is maar een hulpmiddel. Een vader met een computer-hobby en
één kind, kan zich beter met z'n eigen kind bemoeien dan met dit voor hem veel te áure
Programma. Maar MACQSOFT is wèl een uitkomst voor bijvoorbeeld een PPG-afdeling,
een Kinderdagverblijf of een logopediste met veel kinderen die met het Macquarfu
Program begeleid worden in hun praktijk. Ouders kururen hun hulpverleners op het
bestaan ervan wijzen. Ge'tnteresseerde hulpverleners kunnen bij het tn."ur, 

""r,,titg"-breid rapport over het werken met MACQSOFT aanvragen.

Allnn" ,oo, l"nnnnr"
MACQSOFT is een applicatie van het database pïogramma DataPerfect (MS-DOS), van



het hoofdprogramma zelf of van de z. g. Runtime-versie daarvan. DataPerfect is afkom-
stig uit de WordPerfect-'stal'. Dat betekent, dat allerlei toetscombinaties die WordPer-
fectgebruikers aI uit hun hoofd kennen direct kunnen worden toegepast binnen Data-
Perfect. Maar hoe dan ook: één van beide vormen van DataPerfect heb je dus eerst nodig
voordat je met MACQSOFT aan de gang kunt. De Runtime-versie is dan veel goedkoper.
Alleen kan de gebruiker daarbij niet zelf het programma (wel de rapportenl) aanpassen.
(Einde citaat D+u.18.) om verwarring met programma's voor Apple-computers te
voorkomen heet de Engelstalige versie SMLLSTPS. Een meer uitgebreide beschrijving
van de mogelijkheden daarvan is te vinden in [5].

O "t*i6á"l i ng s prof; nl nn
De beschouwing hieronder werd samengesteld uit materiaal dat eerder verscheen in
'Down + Up'nummer L5 van herfst 1991 en'Down + IJp'nummer LB van zomerl992.

In psychologische testen worden de prestaties van kinderen onder nauwkeurig
omschreven testomstandigheden vergeleken met die van leeftijdsgenoten. Daarbij wordt
dan eerst gekekennaarwat een kind kan, doet, weet, etc. vervolgens wordt dannagegaan
hoe oud andere kinderen die hetzelfde kunnen, doen, weten, etc . gemiddeld 211n. Dat levert
de ontwikkelingsleeftijd. Tenslotte wordt die ontwikkelingsleeftijd gedeeld door de
kalenderleeftijd en vermenigvuldigd met honderd. Het resultaat noemen we intelligen-
tiequotiënt (IQ). Een kind van vijf, dat functioneert op het niveau van een driejarige heeft
zodoende een IQ vanS/5 x 100=60. Bij een heel gemiddeld mens zijn de onfwikke-
lingsleeftijd en de kalenderleeftijd aan elkaar gelijk. Dat heeft daarom dus een IQ van
bijvoorbeeld 5/5 x 100=100. Bedenk bij dat alles wel, dat IQ dus niets meer of minder is
dan een maat om de vertraging in iemands ontwikkeling aan te geven. De uitkomst van
een psychologische test is dus vaak één droog getal.

In het Macquarie Program wordt een kind het met regelmatige tussenpozen inzljn
normale omgeving getoetst aan de hand van het OOO. De resultaten daarvan worden
dan gewoonlijk door ouders of hulpverleners als kolommen van plusjes en minnetjes in
het genoemde boek genoteerd en beoordeeld (ziebladzijde 14). Daarbij kan een grafische
voorstelling, een'plaatje', van die toetsingsresultaten het inzicht in de ontwikkeling van
een kind sterk verruimen. Een onfwikkelingsprofiel ís zo'nplaatje. (Mogelijk bent u in
het Handboek bij het Macquarie Program u op bladzijde 36 dat idee al eens tegengeko-
men binnen de grafische mogelijkheden van toen. Hoogstwaarschijnlijk heeft u, of
hebben uw hulpverleners er niets mee gedaan omdat er te weinig uitleg bij gegeven werd
of omdat het tekenen van een profiel te bewerkelijk leek.) Laten we eens een voorbeeld
ervan bekijken. We doen dat aan de hand van een enigszins gestileerde 'uitdraai' van het
computerprogramma MACQSOFT (zie hiervoor). Daarna zullen we u heel kort een
eenvoudige manier aangeven om zelf ook zo'n profiel te kunnen tekenen.

Wat zien we nu in zo'n ontwikkelingsprofiel? Per onfwikkelingsdomein is uitgezet
de verhouding tussen het aantal gescoorde taken (taken met een +, Ja's') en het totaal qøntøI

taken bilj die kalenderleeftijd. Kijkt u maar naar de balk die betrekking heeft receptieve
taal (RT) in het bijgaande voorbeeld van een kind van drieênhaIf jaar. Dat heeft bij iets
meer dan de helft van alle OOO-taken uit het domein receptieve taal een + en bij de rest
nog een - ('nee') gescoord. Je kunt dan zeggen dat dat drieënhalfjarige kind voor wat
betreft de receptieve taal kennelijk op het niveau van een tweejarige functioneert. Dat
wordt helemaal aannemelijk wanneer u bedenkt, dat dat kind daarbij met name de wat
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vroegere taken al wel zal beheersen, maar met grote waarschijnlijkheid juist de latere nog
niet. In het profiel kunt u nu in één oogopslag zienwaar het kind het goed doet, maar
ook welke onfwikkelingsdomeinen het meeste achterblijven en dus het meeste aandacht
nodig hebben. Natuurlijk zie je als ouder het liefst een profiel met vijf volledig zwarte
banen om aan te geven dat je kind volkomen normaal functioneert. Maar hoe dan ook,
zo'n profiel geeft toch een veel gedifferentieerder beeld dan termen als ontwikke-
lingsleeftijd of IQ zonder meer, zoals die heel veel tegen ouders gebruikt worden.

Typi sch Do*n's 
"gnåroo*Het hier gegeven voorbeeld zou een typisch Down's slmdroom-profiel genoemd mogen

worden. In het algemeen gesproken geldt daarvoor: helemaal niet zo veel ontwikkelings-
achterstand bij grove motoriek (GM) en fijne motoriek (FM), misschien iets meer achter-
stand bij persoonlijke en sociale vaardigheden (PS), duidelijke achterstand bij receptieve
taal (RT) en echt grote achterstand bij expressieve taal (ET). Daarbij is ook het vaak
(relatief) grote verschil tussen RT en ET kenmerkend. Het kind uit het voorbeeld heeft
zelfs nauwelijks achterstand in de domeinen GM en PS, maar daarvoor weeï wat meer
in RT.

Znlf nn" p-f,nl tel<enen

Strikt genomen is het bepalen van zo'n profiel nog een heel werk. Daarbij doet zich
namelijk een probleem voor. Binnen de afzondertijke ontwikkelingsdomeinen verschil-
len de aantallen taken per jaar aanzienlijk. Neem bijvoorbeeld grove motoriek. Daar zijn
in het eerste jaar 64 taken en het jaar daarna maar 20. Je kunt natuurlijk niet zomaar die
taken bij elkaar optellen alsof ze gelijkwaardig zouden zijn. Eén gescoorde taak uit het
eerste jaar brengt het kind kennelijkl / 64 jaar verder inzijnof haar ontwikkeling en een
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taak uit het tweede jaar L /20. Met het nodige rekenwerk is dat probleem wel op te lossen,
maar het kan veel eenvoudiger. U moet dan werken op basis van de z. g. stertaken uit
het OOO. Daarvan zljn er namelijk (vrijwel) altijd twaalf per ontwikkelingsdomein en
per jaar (slechts in enkele gevallen zijn het er maar elf). Dat betekent dat de aantallen
gescoorde stertaken per domein door de jaren heen met goede benadering wel zo bij
elkaar opgeteld kunnen worden. De auteurs van dit boek zijn met behulp van MACe-
SOFT op het SDS-bureau voor u nagegaan of er grote verschillen bestaan tussen een
profiel op basis van alle taken en een stertaken-profiel. Die verschillen blijken gelukkig
verwaarloosbaar te zijn. (Einde citaat D+U.18.)

In het nieuwe programma Kleine Stapjes bestaan die stertaken niet meer, terwijl
het ontwikkelingsdomein Expressieve Taal daar is omgedoopt in communicatie en
oP een geheel andere manier getoetst wordt. Tenslotte is de nummering van de
afzonderlijke taken, alsmede ook de omschrijvingen daarvan, niet volledig identiek
aan die van haar voorganger het Macquarie Program. Dat alles betekent dat het in de
bedoeling ligt op het SDS-bureau een aparte MACQSOFT-versie voor Kleine Stapjes
te ontwikkelen. 49
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Nieutoe oiåeo, Fysiotherapie uoor boby's
Een laatste uitweiding over een belangrijk nieuwe SDS-produkt op het gebied van early
intervention datwe hier metname willennoemen is afkomstig uit'Down + IJp'nummer
24van winter 1993.

ouders zijn vaak de wanhoop nabij wanneer ze horen dat hun baby Dornm's
slmdroom heeft. Wat een heel blijde gebeurtenis had zullen worden, wordt dan ineens
vermengd met verdriet. Het valt niet te ontkennen dat er vaak sprake zal zijn van
medische problemen, maar gewoonlijk is de grootste zorgvarr de ouders gericht op de
toekomst en de invloed van het slmdroom van Down op de kwaliteit van leven van de
baby. Maar het is heel belangrijk voor hen dat ze beseffen dat er heel veel kan worden
gedaan zodra de diagnose vast staat.

Om in die situatie nog betere informatie te kunnen bieden heeft de SDS een
Nederlandse versie geproduceerd van een uitstekende, instructieve videoband die ge-
maakt is door de Down's Slmdrome Association (Northern-Ireland Branch). Die band
heeft met name betrekking op de motorische vaardigheden van kinderen met Down's
syndroom en de belangrijke rol die fysiotherapie kan spelen om te bevorderen dat zulke
kinderen hun maximale fysieke mogelijkheden bereiken dankzij een zorgvuldig geplan-
de behandeling. U ziet Isobel Thompson, een Noord-Ierse kinderfysiotherapeute die
gespecialiseerd is in de behandeling van kinderen met Down's syndroom. In de afgelo-
pen jaren heeft zij een uitgebreid fysiotherapieprogranuna ontwikkeld dat begint met de
behandeling van pasgeboren baby's. Het doel van dat behandelingsprogramma is ou-
ders te laten zien hoe zij hun kinderen kururen helpen de fysieke problemen die verband.
houden met hun toestand te boven te komen.

Het getoonde behandelprogramma is progressief. Dat wil zegger-dat iedere oefe-
ning zorgvuldig gekozen is met het doel het kind voort te helpen in de richting van de
volgende stap van de lichamelijke ontwikkeling. Een kernpunt voor het welslagen van
dit programma is de nadruk die gelegd wordt op een vroegtijdige verwijzing naar de
fysiotherapeut, waarbij de behandeling in het ideale geval al behoort te beginnen voordat
de baby het ziekenhuis verlaten heeft. Het op die manier zo snel mogelijk actief betrekken
van de ouders helpt hen de aanvankelijke gevoelens van hulpeloosheid te boven te
komen. zo worden ze aangemoedigd om iets constructiefs te doen voor hun baby.

Achtereenvolgens komen o. a. aan de orde: hoofdbalans en oefeningen om gericht
ergens naar te kijken, om de halsspieren en de spieren aan de achterzijde van de nek
sterker maken, de begrippen 'reiken naar' en 'vasthouden van een voorwe{p', het
steunen op twee gestrekte armen/ omrollen, zitten met ondersteunin g, zitten, de ontwik-
keling van de valreacties, zijdelings zitten, de handen en knietjn-stand, kruipen, knielen,
knieënstand, staarr, zljwaafts lopen, lopen achter een loopkar, zichzelf opdrukken tot
stand en uiteindelijk los lopen.

Het doel van de fysiotherapiebehandeling is kinderen met Down's slmdroom
fysieke vaardigheden te leren die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken - vaardig-
heden die we bij andere kinderen als vanzelfsprekend beschouwen, maar bij het
aanleren waarvan kinderen met Down's syndroom zeer goed enige hulp kunnen
gebruiken. (Einde citaat D+U. 24.)
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HOE EARLY II]JTE RW I{TIOIT W RKT
In dit hoofdstuk vindt u meer over werkwijzen, achtergrondery uitgangspunten en
effecten van early interventionprogramma's. Het is dan ook wat meer theoretisch van
karakter. Misschien wilt u eerst over praktische ervaringen lezen in de volgende hoofd-
stukken en pas later dit hoofdstuk bestuderen. Dat kan ookl

E "rly interaenti on s chernati s clz
Het is zinvol om ter inleiding van dit toch wat meer theoretisch getinte hoofdstuk eerst
een schematisch overzicht te geven van early intervention als proces. Dat ontlenen we
aan'Down + Up'nummer 17 vanIente1992.

Fase 7, Inforrnatie
Early intervention begint zo mogelijk al heel kort na de geboorte met het geven van
slmdroom-specifieke zowel als algemene informatie, bijvoorbeeld: 'Wat betekent de
diagnose van mijn kind precies en waar enbijwie vind ik hulp?,

Fase 2t De instaptoets
De tweede stap is een eerste, grove niveaubepaling van het kind aan de hand van een
instaptoets. Zie blivoorbeeld blz. 26 van het 'Handboek' van het Macquarie Program.
Hierbij is assistentie van beroepskrachten gewenst, bijvoorbeeld van de PPG, al kunnen
ouders het desnoods ook zelf doen. In het programma Kleine Stapjes is geen sprake meer
van een aparte instaptoets, maar wordt de allereerste formele toetsing in deze zin
gebruikt.

Fase 3, D" {o*t."1" toetsingf
Een volgende, verfijnde niveaubepaling van het kind vindt plaats in de vorm van een
meer formele toetsing aan de hand van een in zeer kleine stappen onderverdeelde
ontwikkelingsschaal. Het aangewezen gereedschap daarbij is het'Overzicht van Opeen-
volgende Ontwikkelingsstappen' (OOO) van het Macquarie Program of Kleine Stapjes
met de vijf primaire ontwikkelingsdomeinen: grove motoriek (GM), fijne motoriek/
cognitieve ontwikkeling (FM), receptieve taal (RT), expressieve taal (ET) en persoonlijke
en sociale vaardigheden (PS). Met name bij deze toetsing is assistentie van beroepskrach-
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ten zeer gewenst. Zoals we aL zagen kan het kind vanaf een jaar of drie, vier naast het
OOO tevens het'Supplement Schoolse Vaardigheden bij het OOO', met de ontwikke-
lingsdomeinen voorbereiding schoolse vaardigheden (VS), lezen (LL), tekenen en voor-
bereiding op het schrijven (TS) en tellen en cijfers (TC), worden betrokken.

Fase 4, De opst"llingf van e"rt irtJiviJo."l o"["t plrn
Nadat precies bekend geworden is 'waar' het kind zit, in termen van de gebruikte
ontwikkelingsschaal, kunnen ouders en hulpverleners vervolgens samen een individu-
eel oefenplan opstellen.

Fase 5, Lest..thoJieleen uit J. leertheori"
Bij het aanleren van vaardigheden leren de ouders lesmethodieken uit de leertheorie te
gebruiken. Voorbeelden zijn aansporingen, gedeeltelijke aanreikingen (aanwijzingen),
(sociale) beloningen (bekrachtigingen) en zonodig het in kleine stapjes onderverdelen
van een te grote taak met behulp van taakanalyse.

Fotn Ót Het criterirrrn
Steeds moet per OOO-taak aan de hand van strikt omschreven criteria worden nagegaan
of aan de eisen van die taak wordt voldaan alvorens aan een volgende taak wordt
begonnen ('precision teaching'). Op die wijze kan het individuele oefenplan uit fase 4
voortdurend worden bijgesteld, al naar gelang de vorderingen van het kind.

Fase 7t PerioJiete k.rh"litrg forrrr"l" betsingf
Tenslotte behoort de formele toetsing uit fase 3 iedere paar maanden te worden herhaald
om voortdurend het functioneren van het kind goed te kunnen bewaken. Daarbij moet
dan niet alleen per ontwikkelingsdomein worden nagegaan op welke niveau het kind
dan zit, maar ook of het de taken waarbij het eerder al wel aan het criterium voldeed nog
steeds beheerst. (Einde citaat D+U. 1.7.)

Inten:entie: geen therapie, møar interactie
Dat is het nu goed om ook anderen aan het woord te laten over early intervention. We
beginnenmet een artikelvanGert de Graaf uit'Down + IJp'nummer26vanzomer 1994.
Hij geeft daarin een samenvatting van een door de SDS georganiseerde voordracht van
Cliff Cunningham op vrijdag 22 aprll7994 op Eemeroord in Baam. Cunningham is
gespecialiseerd in de begeleiding van gezinnen met kinderen met Down's syndroom.

Cunningham vertelde dat hij als onderzoeker in eerste instantie ge'rnteresseerd was
in het vergelijken van de ontwikkeling van kinderen met Down's syndroom met die van
'normale' kinderen. Al vrij snel verschoof zljninteresse echter naar de vraag hoe gezin-
nen, waarin een kind met Down's syndroom opgroeit, omgaan met deze situatie. Het
onderzoeksthema veranderde van: 'Hoe ontwikkelen kinderen zic]n?' in: 'Hoe leven
mensen samen op een planeet?'

Gnn, ho*ogene groep
Uit het publiek kwam de vraag of Cunningham mensen met Down's syndroom als één
categorie ziet. Cunningham antwoordde dat mensen met Down's syndroom niet één
homogene groep zr1n, maar dat er grote onderlinge verschillen bestaan. Daarop stelde



hij een wedervraag: 'wat is voor u Down's slmdroom?' Een aantal antwoord.en uit het
publiek 'ze is vljf jaar oud en ze heeft veel plezier'. 'Down's syndroom, dat is voor mij
mijn kind.' Vervolgens gaf Cliff een aantaf abstracte definities, zoals die door weten-
schappers en hulpverleners gebruikt worden, Down's slmdroom is een chromosoomaf-
wijking, resulterend in een afwijkende ontwikkeling, een lagere intelligentie, eÍtz, eÍrz.
Cunningham benadrukte dat mensen verschillende definities gebruiken. Hij wees het
publiek erop dat de positie van een ouder een andere is dan die van een huþverlener.
'Hulpverleners komen en gaan, de ouders blijven', aldus Cunningham.

Cunningham vertelde dat alle 181 kinderen tnzijnonderzoeksgroep gedurende de
eerste twee levensjaren begeleid zijn met een early intervention-programma. Toch blijken
deze kinderen grote onderlinge verschillen in IQ-scores (Ie = intelligentiequotiënt) te
vertonen. Eén kind had bijvoorbeeld op de leeftijd van vijf jaar een bovennormaal IQ,
terwijl er ook enkele kinderen bij waren met een ernstige verstandelijke belemmering. In
die gevallen waren er overigens attijd ook andere functiebeperkingen aanwezig.

Volgens Cunningham lijkt het erop dat de verdeling van intelligentie bij kinderen
met Down's s¡mdroom identiek is aan de verdeling van intelligentie zoals die bij
'normale' kinderen voorkomt, maar dan rond een lager gemiddelde. Cunningham stelde
dat we niet uit het oog moeten verliezen dat er bij kinderen met Down's syrdroom, net
als bij 'normale' kinderery verschillen in aanleg zljn, die naar zljnmening een grote rol
spelen in wat voor IQ iemand uiteindelijk bereikt.

Attituåes zi jn belangrijL
Iemand uit het publiek stelde de vraag: 'Als erfelijke verschillen grotendeels bepalen wat
voor IQ iemand met Down's s)mdroom uiteindelijk bereikt, als stimulatie er dus niet veel
toe doet, waarom doen we dan al die moeite?' volgens Cunningham blijkt uit zijn
onderzoek dat ouderliefde belangrijker is dan oefeningen met je kind doen. Maar, aldus
Cunningham, als je zegt: 'rk doe niks', dan krijg je zeker een kind met een ernstiger
ontwikkelingsachterstand. Attitudes zijn dus wèl belangrijk. Het is volgens Cunningham
echter niet zo dat je kind minder gehandicapt wordt, naarmate je meer oefent, tenzij er
specifieke problemen zljn, zoals bijvoorbeeld slappe spieren. Dan is extra oefenjng wel
zinvol. Met betrekking tot het uiteindelijke verstandelijke niveau dat een kind bereikt is
veel oefenen, volgens Cunningham, niet heel effectief. Extra oefening, zoals in een early
interventionprogramma, geeft volgens Cunningham weliswaar korte-termijn effecten in
termen van IQ-scores. Lange-termijn effecten in termen van lQ-scores heeft hij in zijn
onderzoek echter niet kunnen aantonen.

N¡nt bl;"å staren op IQ
Overigens moeten we ons volgens Cunningham niet blind staren op lQ-scores om het
effect van early intervention te onderzoeken. Eigenschappen als zelfuertrouwen, een
positieve levenshouding, alertheid en dergelijke, worden wel degelijk, ook op lange
termijn, bernvloed door een early interventionprogramma. Deze komen echter niet tot
uitdrukking in een lQ-score, terwijl ze wel heel wezenlijk zijn voor de persoon met
Down's syndroom in kwestie. Een ander aantoonbaar effect van het gebruik van een early
interventionprogramma in het onderzoek van Cunningham is dat ouders hierdoor meer
zelfuertrouwen krijgen, dat moeders eerder weer gaan werken, dat ouders minder
overbeschermend zijn en dat ze hun kinderen vaker in gerrtegreerde sihraties brengen.
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De attitude-verandering die teweeg wordt gebracht door het werken met een early
intervention-programma, is hier volgens Cunningham verantwoordelijk voor.

Deze attitude-veranderingftad, vertelde Cunningham, echter ook op bij een groot
aantal gezinnen dat niet begeleid werd met een early interventionprogramma. In die tijd
besteedden de televisie en de kranten namelijk veel aandacht aan het werk van Cunning-
ham, waardoor ook ouders zonder begeleiding zagerrwal er mogelijk was met kinderen
met Down's syndroom. De verschillen tussen de groepen die wel en niet begeleid werden
met een programma werden hierdoor een stuk kleiner. Ook de gezinnen die geen
programma gebruikten gingenhun kinderen meer gelegenheid tot ontwikkelingbieden.

Voor- ot' orhturlangs?
Cliff vroeg aan iemand uit het publiek 'Hoe veegt u eigenlijk uw billen af?' Gegiechel.
Cliff gaf zell een demonstratie. Meer gegiechel. Daarop vroeg hij of er ook mensen waïen
die niet achterlangs vegen maar voorlangs. ]a zeker, die waren er. Cunningham legde
zijn gehoor uit dat dit een serieus onderwerp is. Mensen met Down's slmdroom hebben
vaak korte armen en bovendien willen ze daarbij ook nog weleens aan de dikke kant zijn.
Probeer dan maar eens je billen achterlangs af te vegen. Lukt niet. Kan niet. Cunningham:
'Ik word er een beetje moe van. Keer op keer wordt ik geconsulteerd door ouders die
ze19er. dat ze hun kind op vakantiekamp willen laten gaan, als ze haar billen maar goed
af kon vegen. Om dan iedere keer te moeten vragen: 'Hoe veegt uw kind zijn billen af,
vóór- of achterlangs?' 'Nou achterlangs, dat heb ik haar zo geleerd'. Dat soort dingen,
daar gaat het om bij interventie, niet om zulke abstracte dingen als lQ-scores, maar om
je billen afvegen, je jas aantrekken . . . bij interventie draait het om interactie, niet om
therapie'. Dat neemt overigens niet weg dat sommige kinderen met Down's slmdroom
wel degelijk therapie nodig hebben, bijvoorbeeld logopedie of Srsiotherapie. Alleen het
etiket Down's s¡mdroom op zich zegt niets. Altijd moet gekeken worden of dit individu-
ele kind die bepaalde therapie wel echt nodig heeft.

De ontuil<Leling gaat longn, å.oo,
Cliff noemde nog een laatste resultaat uit zijn onderzoek. Er zijnsterke aanwijzingen dat
mensen met Down's syndroom zich langer doorontwikkelen dan'normale'mensen. Na
een tijdelijk plateau gaat de ontwikkeling bij het 'gemiddelde' en bij het 'bovengemid-
delde'kind met Down's syndroom vanaf de leeftijd vanlT-2}jaar weer goed vooruit.
Dit is merkbaar in een stijging van hun lQ-scores, een stijging die bij 'normale' mensen
op deze leeftijd niet meer voorkomt. Dit is een sterk argument om op die leeftijd niet te
stoppen met scholing.

Integratie: Het gaat om Jon
Een vraag uit het publiek. 'Wij willen ons kind integreren op een basisschool. Hoe moeten
wij een school benaderen?' Cliff antwoordde dat je in de eerste plaats duidelijk moet
maken dat je niet een kind met Down's syndroom komt aanmelden, maar Jan. Het gaat
om ]an, hoe Jan in elkaar steekt. Ten tweede zou je het hoofd van de school kunnen
vertellen dat uit onderzoek blijkt dat voor het slagen van integratie de houding van de
directie heel belangrijk is. Vraag de directeur wat het doel van de integratie van Jan is.
Hoe belangrijk vindt hlj/ zlj het sociale aspect? En hoe belangrijk het cognitieve aspect?
Het is zaak dat ouders en directie met betrekking tot de doelen die ze met de integratie



nastreven op dezelfde golflengte zitten. Tenslotte moeten er afspraken gemaakt worden
over hoe de integratie geêvalueerd wordt: waar let je op om te beoordelen of het geslaagd
is?

Het levendige karakter van de lezing, veroorzaakt door het voortdurende weder-
zlidse vraag- en antwoordspel dat door Cunningham uitgelokt werd, èn de afwisseling
van theorie en suggesties voor de praktijk, maakte deze middag een waardevolle
ervaring voor velen. (Einde citaat D+U.26.)

Een ooerzicl"t uon tlneorie nn prolnt;¡L
De volgende specialist op het gebied van early intervention die we hier willen citeren is
Robin Treloar. Zij is docent in het Early Intervention Program aan het Special Education
Centre van de Macquarie-Universiteit in
Sydney, Australië. Als zodanig is zij de
co-auteur van het OOO van het Mac-
quarie Program en van Kleine Stapjes.
Hieronder volgt de tekst van een lezing
van haar die werd gehouden op de stu-
diedag 'Early intervention voor kinde-
ren met ontwikkelingsachterstand' op 26
mei 1993 in het Provinciehuis van Zuid-
Holland te Den Haag. Zlj hechtte eraan
erop te wljzen dat deze lezing werd
voorbereid met medewerking van Sue
Cairns, Janet Hinds en Diane Uther van
het Early Intervention Team vanhet Spe-

Robin Treloar (Iinks) en Mørinn de Grøøf

cial Education Centre aan de Macquarie-IJniversiteit. Deze tekst werd eerder gepubli-
ceerd in UpDate nummer 3, het professionele katern binnenin 'Down + lJp'nummer 23,
herfst 1993 (vertaling Erik de Graaf en Hedianne Bosch).

Dit artikel werd geschreven als een antwoord op de volgende vragen:

Wat voor soort begeleiding biedt early intervention?
Wat zljn de uitgangspunten voor de kennis op dit gebied?
Welke keuzemogelijkheden hebben we voor het organiseren van early interven-
tion-begeleiding?
Hoe kunnen we ons early intervention-werk evalueren?
Wat moeten we evalueren - welke effecten willen we bereiken?

Ik spreek tot u als iemand uit de praktijk van early intervention. Evenals velen met
mij ben ik hier omdat ik een bewuste keuze heb gemaakt met betrekking tot het werk dat
ik wilde doen. Anderen zijn hier vandaag als een gevolg van omstandigheden die u niet
onder controle had en die, op zijn minst gedurende enige tijd, uw beslissingen en uw
plannen met betrekking tot hoe u uw leven had willen inrichten in de war gestuurd
hebben. Nu werken we samen als leden van een team dat specifieke en unieke eisen stelt
aan alle leden ervan. De ouderleden van het team halen de beroepskrachten jn hun leven
en hun huis om alles te observeren en overal commentaar op te geven, van de manier
waaroP ze de groente voor hun kinderen bereiden tot aan de patronen die hun meest
intieme relaties kenmerken. De beroepsmatige leden van het team, hoe goed ze ook
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opgeleid zijn en hoeveel ervaring ze ook hebben, zijn geen experts op het gebied varr uln
kind en totdat ze u goed kennen zullen ze dingen net zo vaak fout als goed doen. Ze
brengen bijvoorbeeld een piepbeest mee, terwijl uw kind piepgeluiden haat. Of ze
herkennen het niet wanneer uw kind een brullende tijger imiteert, wat voor u zo duidelijk
is. Of ze raden u aan uw kind bepaalde dingen te leren waarvan u weet dat het die al
kan. Zo kunnen ze, zonder dat te willen of het zich te realiseren, de stress waaronder u
leeft eerder verhogen dan verlagen.

Waarom beginnen we aan die onderneming? Omdat de beroepskracht, naarm ate zij uw
kind beter leert kennen, u kan helpen uw eigen waarnemingen duidelijker te maken en
te bevestigen. Zlj zal u ideeën aan de hand doen over nieuwe dingen waar u op kunt
letten en nieuwe manieren waarop u dingen aan kunt pakken, op basis van haar ervaring
met een groot aantal kinderen. ZIj zal leren welke prioriteiten u voor uw kind stelt en
wat uw beperkingen in de tijd zljn, en met u samenwerken om praktische manieren te
ontwikkelen om uw doelstellingen te bereiken binnen de context van uw gewone leven
van alledag. ZIj zal ook met een glimlach en een praatje klaar staan voor uw andere
kinderen, omdat ze weet dat die ook belangrijk zijn. Warneer u verder gaat naar de
volgende fase in het onderwijssysteem zaI zeblij voor u zljn, maar ze zalu ook missen
omdat u en uw kind belangrijke mensen zijn geweest in haar leven. U hebt samengewerkt
in eenberoepskracht/cliënt-relatie, waarin u in veel opzichten partners was, op basis van
wederzijds respect en begrip.

Laten we er heel duidelijk over zijn dat u als ouders zorgconsumenten bent. U hebt
het vetorecht. IJ hebt het recht om te zeggen 'Die manier van begeleiden werkt dan
misschien goed in de meeste gezinnen, maar in mijn gezin werkt hij niet'. U hebt het recht
te verwachten dat beroepskrachten weten wat ze doen en waarom. U hebt het recht om
een kwalitatief hoogwaardige begeleiding te verwachten en ergens anders te gaan kijken
wanneer u die niet krijgt. Ofschoon ik daar nog aan toe zou willen voegen dat het de
moeite waard is eerst met de beroepskrachten te praten, wanneer u niet tevreden bent
met de manier waarop de dingen gaan. De meesten van ons zijnblijwanneer ze feedback
krijgen en vaak kunnen de problemen opgelost worden wanneer we ze openlijk bespre-
ken.

Vat uoor soort begeleiáì"g b;nát earlg interuention?
In de eerste plaats is early intervention erop gericht kinderen met een verstandelijke
belemmering geplande leerervaringen te bieden die mogelijk maken dat zlj op een
efficiënte manier functionele en bij hun ontwikkeling passende vaardigheden verwer-
ven. In de tweede plaats, maar niet minder belangrijk, is early intervention gericht op het
ondersteunen van gezinnenbij de zorgende planning voor hun kind.

Early intervention is gebaseerd op de vooronderstellingen dat kinderen met een
verstandelijke belemmering kunnen leren en dat de eerste vijf jaar van hun leven d.aar
optimaal geschikt voor zijn. In de meeste programma's wordt ervan uitgegaan dat het
aanleren van vaardigheden gericht moet zijn op de dingen die kinderen gewòonHjk leren
in die eerste jaren - communiceren, voortbewegen, spelen en onafhank"li;t t 

"ia 
verwer-

ven. Deze eerste jaren zijn essentieel voor het ontwikkelen van constructieve gedragspa-
tronen en het voorkomen van de ontwikkeling van probleemgedrag, zoals aangeleeide
hulpeloosheid, angst om te bewegen of schroom om zelf interacties te beginnen. De



vaardigheden die early intervention-begeleiders meebrengen bestaan uit de uitvoering
van een uitgebreide toetsing over diverse ontwikkelingsgebieden, het stellen van doelen
die bereikbaar zijn en het ondersteunen van de gezinnen bij het vinden van manieren om
naar die doelstellingen toe te werken.

In Australië komen gezinnen in aanmerkíng voor early intervention-begeleiding
wanneer ze een gezinslid hebben met een verstandelijke belemmering dat de schoolgaan-
de leeftijd nog niet bereikt heeft of dat behoort tot de groep kinderen die de kans lopen
oP een vertraagde ontwikkeling. Het contact met de hulpverleningsorganisaties wordt
gelegd bij de geboorte of bij het mededelen van de diagnose en kan doorlopen totdat het
kind naar school gaat. Veel hulpverleningsinstanties, zoals het early intervention-project
aan de Macquarie-Universiteit, bieden verschillende begeleidingsvormen voor kinderen
uit verschillende leeftijdsgroepen. Gezinnen met een baby komen voor wekelijkse,
individuele afspraken, gezinnen met peuters nemen deel aan speelgroepen en worden
tevens individueel begeleid, en oudere kinderen gaan naar hun eigen peuterspeelzaal en
basisschool, terwijl ze daarnaast ook nog naar de Macquarie-IJniversiteit komen. Hulp-
verleningsinstanties zijn voor Australische gezinnen niet altijd gemakketijk beschikbaar:
de enorme afstanden leveren problemen op en hulpverleningsinstanties in de steden
hebben soms lange wachtlijsten. Maar het doel is steeds een manier te vinden om dit
soort begeleiding beschikbaar te maken voor alle gezinnen met een kind met een
belemmering.

Vat zijn åe uitgangspunten uoor ån Lenni, op å;t gnb;nå?
Twintig jaar geleden had vrijwel niemand in AuÃtralië gehoord van early intervention
voor kinderen met een verstandelijke belemmering. Vandaag-de-dag wordt het be-
schouwd als de norm. Wat is de empirische basis voor de snelle ontwikkeling op dit
gebied?

Gedurende twee decennia concentreerde het onderzoek op het gebied van early
intervention zich voornamelijk op de vraag: 'Werkt het?' En toch beschikken we niet over
een grote hoeveelheid harde gegevens die ons het antwoord geven: 'la, lnet werkt'.
Achteraf bezien zijn de redenen daarvoor duidelijk. Voor een goede onderzoeksopzet is
er een controlegroep nodig, zodat degenen die met early intervention begeleid worden
vergeleken kururen worden met een overeenkomstige groep die niet begeleid wordt.
Vroege Amerikaanse onderzoeken, waarbij met controlegroepen gewerkt werd, hadden
betrekking op kinderen uit sociaal-gedepriveerde milieus en niet op kinderen met een
belemmering: men gelooft niet meer dat de effecten die gevonden zijn met die kinderen
op een geldige manier gegeneraliseerd kunnen worden naar de groep waar wij ons mee
bezig houden. Vanaf het moment dat het concept early intervention voet aan de grond
kreeg, leidde het instellen van controlegroepen tot ethische dilemma's bij onderzoekers.
Aan wie zou de mogelijkheid om deel te nemen aan een early intervention-programma
moeten worden ontzegd? Daar waar wèl controlegroepen werden ingesteld waren er
gewoon te veel variabelen die de analyse bemoeilijkten. Op de Macquarie-IJniversiteit
bijvoorbeeld kwamen verschillende leden van de controlegroep van het platteland en
hadden een levensstijl die afweek van de gezinnen uit het stedelijke milieu. We kregen
te horen dat onze ouders beter gemotiveerd waren dan die uit de controlegroep, beter
gesitueerd waren, jonger, etc. Daar waar de steekproeven klein zijn en waai een ge-
matchte, gerandomiseerde toewijzing onmogelijk is, zljn zulke argumenten moeilijk
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wetenschappelijk te weerleggen. De effecten die op de Macquarie-Universiteit en bij
andere early intervention-programma's verkregen werdery zijn statistisch significant,
het bewijsmateriaal is goed, maar wanneer men de onderzoeken één voor één bekijkt,
kunnen er altijd zwakke punten in de onderzoeksopzet worden gevonden. In recente
kritieken van het onderzoek wordt gesteld dat, ondanks de zwakke plekken, de overstel-
pende hoeveelheid beschikbare resultaten erop wijst dat early intervention een effect
heeft op kinderen met allerlei verschillende belemmeringen [1 en 2].

Het effect is bescheiden; we kunnen de belemmering niet wegnemen. Maar het
effect is wel significant. Het is groot genoeg om het aantal keuzemogelijkheden dat
kinderen met een belemmering en hun gezin ter beschikking staat te doen toenemen. Met
name de lange termijneffecten zijn moeílijk te evaluerery omdat die worden bernvloed
door de kwaliteit van de leerervaringen die volgen. In Australië hebben we door het hele
onderwijs- en opleidingssysteem heen een effect vast kunnen stellen, wanneer de kinde-
ren na early intervention aan het basisonderwijs en het v oortgezet onderwijs deel¡remen
en vervolgens gaan werken. Op ieder punt van dat proces heeft de verwachting dat deze
kinderen kunnen leren en dat ze gerntegreerd mee kunnen doen met maatschappelijke
activiteiten, de beslissingen bernvloed. De eerste kinderen die het Macquarie Program
hebben doorlopen worden nu opgenomen in het arbeidsproces, ze krijgen banen in
gewone [niet-beschutte, EdG.] omgevingen (met extra training en begeleiding). Het zijn
levendige, goed uitziende jonge mensen met een uitgebreide belangstelling. Hun presta-
ties kunnen nietworden afgeleid uithun IQ-scores, maar wel uit hun sociale competentie
en actieve deelname aan het gemeenschapsleven. Maar nu dwaal ik af van het onderwerp
onderzoek en kom ik terecht bij het soort kennis dat stoelt op ervaring.

Om weer terug te keren naar de research: in de huidige trends bij het onderzoek
met betrekking tot early intervention wordt afstand genomen van de globale vraagstel-
ling 'werkt het?' en wordt de kant opgegaan van meer gerichte vragen, waarbij word.t
nagegaan hoe specifieke aspecten van het early intervention-proces bijdragen aan de
effecten. Dergelijke onderzoeken geven steun aan een aantal opvattingen die ontwikkeld
werden vanuit de ervaring van het langdurig werken met gezinn en. Ze geven onderbou-
wing aan de opvatting dat kinderen hetbeste leren wanneer de interventie de behoeften
van hun ouders ondersteunt en positieve wederzijdse relaties tussen ouders en kinderen
bevordert [3 en 4]. Ze bouwen voort op de overtuiging dat early intervention vroeg moet
begirmen en continu behoort te zljn l2l. Zlj bevestigen dat kinderen het beste leren
wanneer ze actief bij de taak betrokken zijn en dat dat met name het geval is bij activiteiten
waaï ze zelf mee begoruren zijn[5 en 6]. Deze evaluatie van componenten en dimensies
is een contínu-proces waar we allemaal aan mee kunnen doen, vooropgesteld dat we
onze benadering, procedures en bevindingen duidetijk kunnen definiëren.

Op dit punt zal ik een kort overzicht geven van enkele strategieên waarvan
aangetoond is dat ze kenmerkend zijn voor kwalitatief hoogwaardige early intervention-
begeleiding. Ik zal later op een paar van die kenmerken terugkomen voor verdere
discussie. De meeste early intervention-werkers in Australië zullen de onderstaande
selectie, gemaakt door Carta et al l7l, rn zrln geheel onderschrijven:

1. Aanbod aan meerdere begeleídingsaormen die aariëren in intensiteit.
Er bestaat geen enkele begeleidingsvorm die aan de individuele behoeften van alle

kinderen en alle gezinnen tegemoet komt.



2. Gelndit:iduø.liseerde leerpro gramma' s.

De doelstellingen voor ieder kind moeten in overeenstemming zijn met hun
individuele mogelijkheden en behoeften. GeTndividualiseerde handelingsplannen
zijn een vereiste voor alle gesubsidieerde programma's in de Verenigde Staten.
Australië neigt ook in die richting, wat blijkt uit het feit dat individuele programma,s
vereist zijn om voor subsidie door het Gemenebest [Australië als geheel, EdG.] en, in
sommige gevallen, door de Staat [bijvoorbeeld New South Wales, EdG.] in aanmerking
te komen.

3. Steeds terugkerende toetsing en bewøking aøn de aooruitgøng.
krdividualisering is afhanketijk van toetsing. Onze opvatting met betrekking tot

wat toetsen i¡houdt is ruimer geworden en toetsing omvat nu zowel observaties als
rechtstreekse testmethoden.

4. Specifieke instructiemethoden.
Deze ziin ontwikkeld op basis van methoden uit het speciaal onderwijs en uit de

algemene vroeg-kinderlijke opvoedingspraktijk. Het doel is strategieën te ontwikkelen
die effecten opleveren, efficiënt gebruik maken van de tijd, de generalisatie van vaardig-
hedenbevorderen en zo natuurlijk en onopvallend mogelijk zijn.

5. Zodønige planning aan de instructie dat een grote mate aan deelname gewaarborgd is.
Kinderen leren niet zo lang ze niet actief betrokken zijn bij een activiteit. Dat omvat

meer dan passief kijken en luisteren. We moeten activiteiten vind.en die het kind moti-
veren om mee te doen: die zullen van kind tot kind aanzienlijk verschillen en moeten dus
op individuele basis worden gepland.

6' Begeleiding aø.n de gezinnen met het doel de competentie aan ouders om zorg te drøgen aoor
hun kinderen te aergroten.

De eerste vormen van early intervention, althans in de Verenigde Staten en Austra-
lië, hadden de neiging ouders afhankelijk te maken van de hulpverlenende instanties.
We neigden ertoe de dingen voor de ouders te doen in plaats var. ze te helpen om de
vaardigheden en de kennis te ontwikkelen die ze nodig hebben om voor hun kinderen
op te kunnen komen. We zien nu in dat die vaardigheden niet alleen in verband staan
met onderricht geven - zij strekken zich uit tot hulp vinden, onderhand.elen met verte-
genwoordigers van de onderwijs- en de medische sector alsmede actieve planning voor
hun kind binnen de context van hun gezinsleven.

7 . Resultøøt-gerichte progrømma's met specifieke criteriø, procedures en tijdpaden.
We kunnen doorgaan zonder ons al te veel zorgen te maken over effecten. We

kururen verschillende activiteiten proberen, die goed leken te werken bij andere kinde-
rery en zien hoe de dingen zich ontwikkelen. Maar wanneer we zo te werk gaan kunnen
we onze programma's en onze lesmethoden niet evalueren.

Tijdpaden hoeven in de meeste gevallen niet streng van bovenaf te worden opgelegd,
maar we moeten wèl goed in gedachten houden dat de stappen van ons programma
misschien te groot zijn of onze interventie te weinig gericht, wanneer er na korte tijd geen
verandering waarneembaar is.

Dit zijn kenmerken die als significant naar voren gekomen zijn na drie decennia
early intervention-onderzoek. Veel van die kenmerken zijn zo algemeen aanvaar d d.atze
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zijn opgenomen in de wet (in de Verenigde Staten) of onderdeel geworden zijn van het
officiële regeringsbeleid (zoals in de staat Victoria in Australië).

De manier waarop een aantal van deze kenmerken in de praktijk gebracht wordt
is de laatste jaren aangepast om de principes van gezinsgerichte early intervention te
kunnen bevatten alsmede het concept van een aan de ontwikkeling aangepaste bege-
leiding.

Gezinsgerichte early intervention ziet als doel het gezin competent te maken om
oPgewassen te zljn tegen de extra belasting die de belemmering van één van de gezins-
Ieden met zich meebrengt en het in støat te stellen om de benodigde hulp te vinden en te
gebruiken [8]. Deze beweging heeft grote invloed gehad op hoe early intervention-wer-
kers hun eigen rol zien. Beroepskrachten worden geacht een gedegen kennis te hebben
van de manier waarop gezinnen functioneren, de hulpbronnen die hen ter beschikking
staan, hun doelen en hun sterke kanten. Er wordt wel gesteld dat deze benadering
beroepskrachten weghoudt van hun taak om toe te werken naar effecten bij het kind en
dat het bevorderen van die ontwikkeling van het kind uiteindelijk de beste manier is
waaroP wij, met onze opleiding, gezinnen kunnen ondersteunen. Er kan ook worden
opgemerkt dat andere beroepskrachten zich misschien wel in een betere positie bevinden
om het gezin te ondersteunen in zaken als financiëIe problemen en crisissituaties binnen
het gezin. Aan de positieve kant hebben we door het concept van de gezinsgerichte early
intervention meer inzicht gekregen in de manieren waarop het hebben van een gezinslid
met een belemmering in wisselwerking staat met andere aspecten van het leven van
mensen. Het heeft ons gedwongen onze motivatie om tussenbeide te komen en de
problemen van mensen op te lossen ter discussie te stellen. En het heeft ons het belang
getoond van mensen helpen om zelf goed gernformeerd te raken en assertieve deel:re-
mers te worden in het onderwijs- zowel als het medische circuit. Een heel waardevolle
manier om dit te doen is te zorgen voor gelegenheden waar ouders bij elkaar kunnen
komen voor informele discussies met andere ouders. Een voorbeeld van een programma
dat op die manier werkt is het'Parent to Parent Project' dat ontwikkeld werd aan het
'center on Human Development' van de universiteit van oregon [9]. Daarin kunnen
ouders ervoor kiezen om de rol op zich te nemen van hulp bieden aan andere ouders, ter
aanvulling van de rol van de staf van het project. Slentz en haar collega's benadrukken
het belang van het erkennen van de bijdrage van ouders aan het programma door ze te
betrekken bij stafuergaderingen en ze publieke erkenning te geven bij sociale gebeurte-
nissen, etc.

Het concept van de aan de ontwikkeling aangepaste begeleiding ontstond in het
integratieve onderwijs. Het gaat uit van de veronderstetling dat kinderen leren door
actieve, door henzelf gernitieerde verkenning van de omgeving en het is de rol van de
opvoeder om die verkenning mogelijk te maken [10]. Van dit principe is bij gelegenheid
gezegd dat het haaks stond op 'best practice', zoals dat begrepen werd in het veld van
early intervention in het begin tot het midden van de jaren tachtig. Hoe kunnen we
gegevens verzamelen warìneer we het kind de leiding laten hebben? Het kan heel goed
zijn dat Jenny niet vijf keer een cirkel wil tekenen. Hoe kunnen we Thomas op deze
manier leren knippen als hij nooit in de buurt van de knip- en plakhoek komt? Hoe kan
de passieve, niet-mobiele Peter zijn omgeving verkennen? Maar de kern van het idee van
aan de ontwikkeling aangepaste begeleiding wordt gevormd door het feit dat kinderen
niet kunnen leren, en dat ook niet doen, zolang hun aandacht niet actief bij de taak



betrokken is. Er zijn aanwijzingen dat kinderen het beste leren wanneer ze in wisselwer-
king kunnen treden met hun omgeving: Bricker en Cripe stellen 'we twijfelen er niet san
dat verandering het resultaat is van transacties tussen kinderen en hun sociale en fysieke
omgeving (l5l,blz.31, cursivering van mij). Dit soort essentiële transacties vinden vooral
plaats wanneer kinderen betrokken zijn bij activiteiten die zlj zelf gekozen hebben en die
ze leuk vinden. Daarmee bepleiten we niet om onze taakstellingen vooï het kind aan de
kant te schuiven, of om ons op toevallige interacties met elkaar te verlaten, maar dat we
de belangstelling en de keuzes van het kind moeten gebruiken als uitgangspunt voor
onze lessen.

De discussie over gezinsgerichte early intervention en aan de ontwikkeling aange-
paste begeleiding zal nog voortduren en worden aangevuld met nieuwe u*pirir"nu
gegevens zodra die beschikbaar komen. DIt zijn maar twee van de gebieden die om
zorgvuldige overweging vragen wanneer we beslissingen nemen over welke kant het op
moet met onze hulpverlening.

Bij de beschouwing van kerurisbronnen op het gebied van early intervention vínd
ik het zinvol om te verwijzen naar de argumentatie van Baitey [11], waarin hij de drie
belangrijkste bronnen omschrijft als

- kennis vergaard op basis van empirisch onderzoeþ
- de opgebouwde ervaring en
- waarden of ideologische bindingen.

Daarna wijst Bailey de basisprincipes van early intervention toe aan die categorieën. Hij
onderwaardeert de principes die gebaseer d zijn op ervaring of waarden niet, maar geefi
juist een geordend kader aan waarbinnen zij kunnen worden besproken en beoordãeld.

Ik heb aspecten van early intervention aangeroerd die ondårsteund worden door
onderzoek en door een overtuiging die voortgekomen is uit ervaring. Het model van
Bailey herinnert ons eraan dat sommige aspecten van wat we doen een gevolg zíjnvan
onze overtuigingen, van de waarden die inherent zijn aan onze cultuur, van hoe we over
kinderen en gezinnen denken. Warureer die waarden algemeen worden aanvaard in een
gemeenschap, bepalen ze mede welke vragen wel aan een wetenschappelijk onderzoek
worden onderworpen en welke niet.Zljzijn de drijvende kracht geweest achter veel van
hetwerk dat gedaan isbijhetonderzoekenvan depraktijkvan gezinsgerichte interventie.

Culturele waarden hebben ons geleerd te geloven dat het toegestaan is om te
luisteren naar wat ouders willen en om hen te beschouwen als de primaire beslissers voor
hun kind. Dat is niet alleen een kwestie van waarden - er zijn onderzoeksresultaten die
erop wijzen dat kinderen het hardst vooruitgaan wanneer hun gezilnen het gevoel
hebben dat hun prioriteíten terug te vinden zijn in de early intervention. Maar de
waardenvormden de aanleidingvoorhetonderzoek. Dehuidigebewegingin de richting
van gezinsgerichte early intervention is de weerslag van ethische zowel als praktische
overwegingen.

Laten we nu kort aandacht besteden aan een paar andere betangrijke waarden d.ie te
herkennen zijn in de early intervention-projecten waarmee ik op de hoogte ben.

- De ethiek van respect voor mensen met een verstandelijke belemmering en de
erkenning van hun rechten: Een kind met een verstandelijke belemmering heeft
recht op kwalitatief hoogwaardige zorg en onderwijs, net als ieder ander kind. Hij
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of zij heeft het recht om als individu te worden behandeld en niet in zijn of haar
mogelijkheden te worden beperkt door lage verwachtingen die gebaseerd zijn op
stereotypen.

- Het normalisatie-principe - interventies behoren zich te richten op wat normaal is
in onze samenleving.

- Het principe van onderwijs in de minst beperkende omgeving - we behoren
plaatsingen, die kinderen verder dan nodig is wegvoeren van ge'úrtegreerd onder-
wijs, te vermijden.

- Het functionaliteitsprincipe - de vaardigheden die kinderen moeten leren behoren
relevant voor hen te zijn en in hun dagelijks leven te kunnen worden gebruikt:
vaardigheden die bevorderlijk zijn voor hun communicatie, hun exploratie, hun
spel en hun onafhankelijkheid.

Natuurlijk zijn de diverse waarden van tijd tot tijd strijdig met elkaar. Een voorbeeld van
zo'n tegenstrijdigheid, waar beroepskrachten vaak tegenaan lopen: wanneer onze over-
tuiging dat een kind recht heeft op de best mogelijke therapeutische en onderwijskundige
hulpverlening in strijd is met onze overtuiging dat ouders het recht hebben zulke hulp
te weigeren, of te kiezen voor een alternatieve behandelingsmethode waarvan de waarde
niet is aangetoond. Uiteindelijk hebben de ouders in dit soort situaties het laatste woord.
De verantwoordelijkheid van beroepskrachten naar ouders toe is ervoor te zorgen dat
die laatsten volledig ge'tnformeerd zijn terwijl zljzelf. onpartijdig blijven. De verantwoor-
delijkheid van beroepskrachten naar de kinderen toe is te zorgen dat de deur open blijft.
Maar we overschatten onze belangrijkheid wanneer we ons verantwoordelijk voelen
voor de beslissing die genomen wordt.

Eén ding waarvan ouders ons vaak vertellen dat zij dat willen is flexibiliteit in de
vorm waarin we onze hulp verlenen. Ons team hoeft daar niet van overtuigd te worden.
Er is behoefte aan afspraken op tijdstippen die geschikt zijn voor werkende ouders. Er is
behoefte om de intensiteit te verhogen op kritieke momenten - bijvoorbeeld bij de
overgang naar school of gedurende die moeilijke periode wanneer het kind net heeft
leren lopen en net wat zelfbewuster is geworden, of op momenten dat de invloed van de
handicap door het gezinbljzonder sterk gevoeld wordt. Maar die ftexibiliteit kan slechts
met veel moeite geboden worden. Daar waar de hulpverlening onvoldoende is om aan
de behoeften van de gemeenschap te voldoen staat het early intervention-team onder
druk om ieder gaatje in de agenda op te vullen met afspraken of cursussen. We worden
dan opgezadeld met een situatie waarin we geen tijd meer vrij kunnen maken voor
bezoeken aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het geval bij onze
instelling, evenals trouwens bij de meeste Australische hulpverleningsinstanties. We
zullen pas het gevoel krijgen dat we onze hulpverlening geperfectioneerd hebben
wanneer we een intensievere begeleiding ku¡nen bieden in tijden dat de behoefte
daaraan het grootst is.

Aan de andere kant helpt het model waarbij gewerkt wordt met voortdurende,
regelmatige afspraken in de loop van de tijd veel families juist crises te aermijden. Wlj
wachten niet totdat het voeden of de zindelijkheidstraining een probleem wordt. We
hebben het over communicatie-vaardigheden - wat er verwacht en wat er gedaan kan
worden - ver voordat de vertraging in de taalontwikkeling duidelijk wordt. Bijbaby's
stimuleren we de ontwikkeling van die bewegingen, die leiden tot een goed evenwicht



en een goede manier van lopen, in plaats van af te wachten wanneer zich problemen
zullen gaan voordoen. Bovendien stelt die continuTteit van onze hulpverlenlng ons in
staat om onze interventies op te bouwen rondom de sterke kanten van de kinderen en
de gezinnen, in plaats van te werken aan crises of gebieden die de betrokkenen met zorg
vervullen.

VnlLn Lnurn*ogul;¡lrhnån, hnbLn, u)e uoor lnet organisere,n uan earlg interuention-
begeleiding?

Met de bedoeling om een aantal van deze ideeen bij elkaar te brengen zouiknu de
keuzemogelíjkheden die ons aøndaøg-de-døg ter beschikking støøn bij het plønnen uan early
interaention de reaue willen løten passeren. Zij die verantwoordelijk zijn voor de planning
moeten over meerdere dimensies beslissingen nemen hoe ze hun hulpverlening willen
inrichten. In sommige gevallen staan de keuzemogelijkheden los van elkaar; maar vaker
nog hebben we te maken met een continuüm tussen twee uitersten. Laten we even kort
naar een paar van die dimensies kijken.

Wat støøt centrøøI?

Programma's waarin uitsluitend het kind centraal staat bij de behandeling of de
instructie en waarbij het ouderschap gezien wordt als een aparte en andere rol, komen
steeds minder voor, in ieder geval in Australië. Het wordt algemeen erkend. dat inter-
ventie-programma's meer effect sorteren wanneer ouders die meedoen een sleutelpositie
innemen bij het bevorderen van de ontwikkeling van hun kind. De interactie tussen
ouder en kind staat centraal in veel programma's, met name bij heel jonge kinderen.
Programma's waarbij het hele gezin de interventie-eenheid vormt, en waarin het beter
gaan functioneren van het gezin als belangrijkste doel gezien wordt, krijgen behoorlijk
veel aandacht.

Theoretische basís

De implicaties van de leertheorie voor wat in het programma centraal staat, de
keuze van het curriculum en de interventiemethode vragen zorgvuldige en voortduren-
de overdenking. Werkers in het interventieveld moeten in staat zljn de vraag 'Waarom
doe je het op deze manier?' te beantwoorden, met betrekking tot onderzoek zowel als
ervaring.

Curriculum
Bij veel curricula uit de beginperiode werd de basis geleverd door een taakanalyse

van mijlpalen van de ontwikkeling. De meeste progranuna's van dit moment bevatten
ook functionele vaardigheden, die nodig zijn voor een actieve deel¡rame aan het gezins-
leven en in de peuterspeelzaal en op school. I¡r een goed curriculum behoort de nadruk
te liggen op vaardighedenmetbetrekking tothet'lerenleren', waardoor de responsiviteit
van het kind en zljn of haar invloed op de omgeving groter wordt.

Toetsing

Er is een verscheidenheid aan testmethoden beschikbaar, rechtstreekse testen zowel
als observaties. Genormeerde testinstrumenten leveren informatie over het ontwikke-
lingsniveau van het kind, maar geven meestal onvoldoende gedetailleerde resultaten
voor een nauwkeurige bepaling van taakstellingen. Per programma dient te worden
beslist over de rol die de toetsing zal spelen: is het primaire doel de bepaling van het
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ontwikkelingsniveau van het kind of de ontwikkeling van een programma dat precies is
afgestemd op de behoeften van het kind en dat goed haalbaar is? Op een curriculum
gebaseerde toetsen, waarbij het kind wordt getoetst in hetgeen het geleerd heeft, bieden
een manier om de effectiviteit van de interventie te bewaken. Er moeten beslissingen
worden genomen metbetrekking tot de hoeveelheid tijd die aan testen gespendeerd zal
worden en de manieren van testen die invloed zullen hebben op de resultaten bij de
kinderen en de gezinnen.

Int er a ent ie - st r øt e g ieën

Hier loopt het continuüm van door volwassenen geleide, geplande activiteiten naar
door het kind gernitieerde activiteiten in combinatie met incidentele lesmethoden. Daar-
bij dient te worden opgemerkt dat de laatstgenoemde benadering niet noodzakelijkerwijs
onverenigbaar is met interventie op basis van geplande doelstellingen of met de technie-
ken van'precision teaching'.

PIøats

Ook hier is er een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden met betrekking tot
waar de begeleiding plaats kan vinden. Deze kunnen worden ingedeeld in:

- gespecialiseerdeearlyinterventioncentra,
- gespecialiseerde levenslange hulpverlening voor groepen mensen met een bepaal-

de functiebeperking of belemmering (zoals hersenletsel of autisme)
- reguliere centra voor jonge kinderen (zoals peuterspeelzalen of consultatiebureaus)
- de thuisomgeving

Iedere optie biedt voordelen voor bepaalde gezinnen en er bestaan op dit punt geen
goede of slechte keuzes. De beslissing waar de begeleiding moet worden geboden wordt
vaak op economische gronden genomen: in Australië bijvoorbeeld maken de grote
afstanden thuisbegeleiding erg duur.

lntensiteit
De intensiteit van de begeleiding die wordt gegeven is een moeilijk punt bij vele

Programma's. Waar de middelen beperkt zijn moet een keuze worden gemaakt tussen
een lage bezoekfrequentie van de gezinnen en een hogere intensiteit van de begeleiding,
maar dan voor minder gezinnen. Flexibel in kunnen spelen op de behoeften van indivi-
duele gezinnen, alsmede op het met de tijd veranderen van die behoeften, is moeilijk te
realiseren, behalve wanneer in de roosters van de staf tijd wordt gereserveerd die naar
eigen oordeel kan worden besteed.

Reikwijdte
Programma's kunnen gespecialiseerd zljn in één domein van de ontwikkeling,

lrraar ze kunnen ook alle ontwikkelingsdomeinen omvatten. Waar het bereik beperkt is,
is het heel belangrijk gezinnen te verwijzen naar andere hulpverleningsinstanties en
nauwe banden te onderhouden met andere betrokken beroepskrachten. Anders krijgen
de gezinnen te maken met onvolledige en/of tegenstrijdige interventies.

Team-structuur
Dit is een volgende essentiële keuzemogelijkheid. De opties zijn hier:

- Een multi-disciplinair team, waarin de teamleden onafhankelijk van elkaar werken.



- Een inter-disciplinair team, waarbij de teamleden in hun eigen specialisme wer-
ken, maar daarbij wel samenwerken om coherente, ge'rntegreerde programma's te
ontwikkelen en ten uitvoer te brengen.

- Een trans-disciplinair team, waarbij alle leden deeh:remen aan de toetsing en de
ontwikkeling van het programma, rr.aar slechts één teamlid verantwoordelijk is
voor de uitvoering.

Het laatste model is vooral bruikbaar voor de thuisbegeleiding, waarbij contact met
gespecialiseerd personeel infrequent kan zijn. Wanneer van ouders verwacht wordt dat
zij activiteiten uitvoeren die bedacht zijn door meerdere specialisten lijkt het redelijk dat
de beroepskrachten ook hun reikwijdte aan vaardigheden uitbreiden. Om effectief te zljn
vraagt dit model echter om toewijzing van een aanzienlijke hoeveelheid tijd voor
planning en uitwisseling van kennis. In programma's vanuit een centrum kan de inter-
disciplinaire aanpak heel effectief werken.

Duur
Programma's kunnen korte termijn interventies bieden met een speciaal doel

(bijvoorbeeld om de vroege ontwikkeling van baby's met een laag geboortegewicht te
bevorderen) of een voortdurende begeleiding vanaf de geboorte of het tijdstip van de
diagnose tot aan de schoolleeftijd. In Australië bestaat de tendentie om het takãnpakket
van early intervention-begeleiding uit te breiden tot en met de overgang naar de school.

De continuïteit van de begeleiding staat de werkers in het veld toe om zich te
baseren op de sterke kanten van het kind en het gezin, in plaats van uitsluitend te
reageren op probleemgebieden, en ook om het gezin te helpen om het ontstaan van
problemen te voorkomen.

Hon kunrn, we ons earlg interuention-werL nrolun nn?
Weinig van de hier vandaag aanwezigen bevinden zich in een positie dat ze helemaal
vanaf het begin een nieuwe hulpverleningsvorm op kunrLen zetten. De meesten van ons
zijn al betrokken bij het één of andere early intervention-project. Wat werkt er goed in
onze hulpverlening vandaag-de-dag? Wat zouden we nog kunnen toevoegen aan het-
geen er alis? Hoe moeten we eaøluerenwat we øanhet doen zijn in onze early interoention-pro-
iecten? Wanneer de druk op de hulpverleningsinstanties hoog wordt, is het verleidelijk
om die te evalueren op basis van het aantal kinderen dat begeleid wordt. In een wat
gunstiger situatie is de evaluatievaak gebaseerd op inhoeverre de hulpverleningvoldoet
aan een reeks procedurele kenrnerkerç zoals de ontwikkeling van individuele program-
ma's of het verzamelen van gegevens. In het ideale geval echter zou eatly intervention
moeten worden bezien in relatie tot de effecten zowel als de procedures. Er moeten dan
twee kritische vragen worden gesteld die geheel los van elkaar staan:

- Worden de individuele doelstellingen voor de kinderen en de gezinnen bereikt?
Dit kan relatief gemakkelijk worden bepaald, vooropgesteld dat die doelstellingen
duidelijk omschreven zljn en dat er voldoende gegevens beschikba ar z1jn.

- Voldoen de effecten van het project aan de behoeften van de kinderen en de
gezinnen?

Wanneer we eenmaal een curriculum gevonden hebben waar we gelukkig mee zijn is de
verleiding groot om het kind aan te passen aan het curriculum in plaats van het
curriculum aan het kind. Geen enkele checklist kan recht doen aan de individuele sterke
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kanten en behoeften van ieder kind. Veel curricula zljn gericht op doorgaan naar de
volgende mijlpaal in de onfwikkeling ten koste van verrijking in de breedte en generali-
satie. Hoewel het dan misschien mogelijk is om aan te tonen dat er vooruitgang is
geboekt, is het nog maar de vraag of de vaardigheden die het kind geleerd heeft echt tot
veranderingen leiden in zljn spel, ín zijn interactie met anderen en in zijn meedoen met
de dagelijkse routines. Met andere woorden, de effecten zouden niet alleen kwantitatief
moeten worden geëvalueerd maar ook in termen van hun relevantie en invloed.

Wat moeten *n nuolunrnn - *nllun fficten *illnn *n bn nihnn?
Het scala aan effecten waar we naar toe werken heeft zich in de loop der jaren uitgebreid.
Op de Macquarie-Universiteit lag de nadruk in het begin op het aanleren van mijlpalen
uit de ontwikkeling en, onder invloedvan de ervaringopgedaaninhet speciaalonderwijs
met kinderen in de schoolgaande leeftijd, op het aanleren van schoolse vaardigheden aan
kinderen die aan de voorwaarden daartoe voldeden. Tijdens het ontwikkelen van het
eerste Oaerzicht aan Opeenaolgende Ontwikkelingsstappen werden vaardigheden inge-
bouwd die kinderen nodig hadden om actief deel te kururen nemen in de onder- en
middenbouw van de basisschool - die vaardigheden kunnen we opvatten als meer
functioneel van aard. In het begin van de jaren tachtig leidde een nieuw begrip van de
aard van communicatie en het proces van taalverwerving tot de ontwikkeling van
nieuwe curricula die gericht waren op interactie in natuurlijke sociale situaties. Eén van
de meest gedetailleerde van deze curricula, T. E. L. L. (Teøch Early Lønguøge for Liaing),
werd in 1983 op de Macquarie-Universiteit ontwikkeld door Sue Cairns en Moira Pieterse
[12]. Later in de jaren tachtig keken we naar de kwaliteit en het niveau van het spelgedrag
van kinderen als een terrein voor interventie en weer werden er curricula ontwikkeld om
dit proces te begeleiden. De effecten waar we ons nu mee bezig houden vallen in
verschillende brede en elkaar overlappende categorieën uiteen:

Effecten die een teken zijn van verbetering van de ontwikkelingscompetentie door
de domeinen heen. Een gedetailleerde invullijst voor de ontwikkeling levert de basis voor
het opzetten van individuele programma's in grof- en fijnmotorische vaardigheden,
uitvoering van opdrachten en zelfredzaamheid. Schoolse vaardigheden zijn ook relevant
voor oudere kinderen die die vaardigheden in hun volgende omgeving moeten gebrui-
kery omdat dat een schoolklas op een reguliere basisschool kan zijn.

Effecten waardoor de interactieve vaardigheden toenemen - zowel expressiviteit
als responsiviteit. Op dit gebied vullen we onze invullijst aan met curricula die gericht
zljn op communicatie-vaardigheden en spel.

Effecten waardoor de betrokkenheid van het kind bij zijn of haar omgeving
bevorderd wordt - algemene vaardigheden, zoals aandacht hebbery alleen en samen met
een ander, volhouden, exploreren, problemen oplossen, keuzes maken, zelf beginnen
met activiteiten, gebeurtenissen voorspellen. Lr elke gedetailleerde invullijst zult u
voorbeelden van zulke vaardigheden aantreffen, Írraar geen enkele invuliijst kan deze
vaardigheden volledig definiëren. De ervaren praktijkwerker zoekt in alle contexten en
bii alle activiteiten naar gelegenheden om de betrokkenheid van het kind bij zljnof haar
omgeving uit te breiden.

Effecten waardoor de generalisatie of overdracht van vaardigheden, die in één



bepaalde situatie geleerd werden, naar andere situaties bevorderd wordery zowelbeken-
de als nieuwe.

Effecten waardoor het gevoel van welbevinden van het kind toeneemt. Dit behoort
uiteraard bijalleplanning eenpunt van overwegin gtezijn,maarhetkrijgt eenbijzondere
betekenis wanneer een kind last heeft van angsten (wanneer het bijvoorbeeld báng is om
te bewegen) of moeite heeft met het kenbaar maken van gevoelens of het makãn van
keuzes.

Effecten waardoor de positieve interacties tussen ouders en kinderen bevorderd
worden. Wanneer ouders en kinderen niet van een activiteit genieten en niet op een
positieve manier met elkaar omgaan, wat zljnwe dan aan het doen en waarom?

Effecten waardoor het gevoel van competentie, van controle over de situatie en
van welzijn van de ouders bevorderd wordt.

Effecten die leiden tot positieve veranderingen in de omgeving van het kind door
die omgeving responsiever te maken ten opzichte van het kind het kind meer te laten
ondersteunen in zijn pogingen om betrokkãn te zijn bij mensen en voorwerpen bevor-
derlijker te laten worden voor de ontwikkeling van onafhankelijkheid van het kind.

Deze reeks van mogelijke effecten zal mensen misschien ontmoedigen, maar de sleutel
ligt in het stellen van prioriteiten en niet in het proberen alle mogetijkheden in één keer
te verwezenlijken. En natuurlijk sluiten veel effecten elkaar niet wed eruljdsuit in termen
van tijd. Door vijf minuutjes kinderliedjes te zingen op pappa's knie kan naar effecten in
meerdere van de bovengenoemde categorieën tegelijk toegewerkt worden. Door favo-
riete liedjes keer op keer te herhalen leert de vader het kind te verwachten wat er komen
gaat - op zijn beurt helpt dat het kind weer om actief mee te doen. Door te wachten totdat
het kind om meer vraagt, helpt hij het om met activiteiten te beginnen en haar commu-
nicatie-vaardigheden te oefenen. Door de liedjes op een andere manier aan te bieden
bevordert hij de generalisatie van haar vaardigheden. Door het heen en weer te laten
hupsen, en het iedere keer een klein beetje naast haar evenwichtspunt neer te zetten,
breidt hij haar evenwichtsreacties uit. En dat alles terwijl ze iets d.oen dat ze allebei leuk
vinden.

Het is duidelijk dat de grootte van een aantal van deze effecten niet kan worden
afgeleid uit veranderingen (of gebrek aan veranderingen) in lQ-scores. Evenmin kan een
allesomvattende toetsing bereikt worden met uitsluitend een invullijst voor de ontwik-
keling. Een gedetailleerde invullijst, zoals het OOO, blijft echter een ged.egen basis
vormen voor toetsing - hij biedt continuïteit voor de eerste vijf levensjaren en voor alle
ontwikkelingsdomeinen. Er zijn veel waardevolle toetsingsinstrumenten die zo'n
kerncurriculum kunnen aanvullen. VeIe daarvan zijn gebaseerd op toetsing thuis of in
een spelsituatie. Wij moeten even goed zljn tn doelgerichte observatie als in direct
testonderzoek. Wanneer u belangstelling hebt om u op dat gebied verder te informeren
kan Linders bespreking van toetsen [13] worden aanbevolen.

Het uitbreiden van de verscheidenheid aan effecten waarin we gernteresseerd zijn
is in vele opzichten plezierig geweest. We ontdekken nu nieuwe en fascinerende manieren
om met kinderen te werken die hetvanbovennaarbeneden opdrachten geven, dat ouders
zowel als beroepskrachten soms zo belastend vonden, minimaliseren. Natuurlijk vinden
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sommige kinderen verregaand gestructureerde één-op-één instructies leuk en kunnen
ze daar veel van opsteken en kinderen die de schoolgaande leeftijd naderen moeten
leren omgaan met een meer directieve stijl van lesgeven. Maar lang durende, door een
volwassene geleide activiteiten zijn minder geschikt voor twee- en driejarigen. We
verwachten van kinderen die zich normaal ontwikkelen óók niet dat ze voor langere
perioden met een volwassene aan een tafel kunnen zitten werken aan een hele serie
activiteiten. Op de Macquarie-Universiteit brengen we tegenwoordig meer tijd met de
kinderen door met activiteiten waarmee ze zelf. begonnen zijn. Wanneer we op die
manier werken zljn we niet minder precies in het soort reacties, aanwijzingen en
bekrachtigingen die we geven dan we in meer openlijk gestructureerde interacties zijn.
Deze manier van werken is bepaald niet gemakkelijk en vereist flexibiliteit en vlug
kunnen denken. Activiteiten moeten worden aangepast zodat rekening gehouden
wordt met het aandachtsniveau en het explorerend gedrag van het kind. Het vereist een
weloverwogen gebruik van werkwijzen zoals voordoen, commentaar geven en, boven
alles, beurtnemen. Het vereist een zorgvuldige planning van de keuze van activiteiten
die het kind aangeboden krijgt, zodal zich gelegenheden om te leren zullen voordoen,
wat het kind ook kiest.

Die uitdagingen onder ogen durven zien kan heel lonend zijn voor ouders zowel
als beroepskrachten omdat het op deze manier werken de positieve interacties bevordert.
Kinderen die actief betrokken zljnblj leeractiviteiten in een sociale context zullen eerder
tegen de volwassene glimlachen, lachen, vocaliseren en hem of haar aankijken [6] (Norris,
1991). Oudere kinderen zullen eerder communiceren over wat ze aan het doen zijn. Zulke
reacties zijn natuurlijk heel dankbaar voor ouders, pedagogen en therapeuten. Door die
positieve interacties leert het kind constructieve, geschikte en effectieve manieren om
invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving. En dat is, naast gezondheid en tevre-
denheid, misschien wel wat we het liefste willen voor onze kinderen. (Einde citaat
UpDate 3.)

Vnrl"nn rnet Lekrocl"t; g; ng nn
Twee andere deskundigen die we hier graag aan het woord willen laten zijn Donald
Bailey en Mark Wolery. Marian de Graaf-Posthumus maakte naar aanleiding van een
concrete hulpvraag van een ouder een samenvatting van het hoofdstuk over bekrachtin-
gen uit hun boek [11] ten behoeve van 'Down + Up'nummer L9 van lnerf.st 1992 die we
hieronder overnemen.

Bekrachtigen is vaktaal voor belonen (van gewenst gedrag). De gedachte erachter is
de volgende: gedrøg dat inhet aerledenbeloond of bekrøchtigdis zølløter wordenherhaald. Leren
kan dus worden bewerkstelligd door gewenste handelingen te belonen of te bekrachtigen
en ongewenste te negeren of te straffen. IJit ons eigen dagelijks leven kennen we allemaal
voorbeelden te over, wanneer we even nadenken. Hoe kies je in minder voor de hand
liggende gevallen nu een geschikte beloning uit en hoe pas je die toe? Werk in voorko-
mende gevallen dan zonodig één voor één alle onderstaande punten af:

7. Onderzoek het effect van voorwerpen en gebeurtenissen die bij de meeste kinderen
als bekrachtiging werken: prljzen, klop op de schouder, glimlach, enthousiast
gezicht, speelgoed, voedsel, drinken en beweging.

2. Gana (vraag de ouders) wat voor dat bepaalde kind als bekrachtiging zou kunnen



werken. Waar speelt het kind graag mee en wat vindt het lekker? Misschien werken
eten en snoep niet, maar ritmische bewegingen en toejuichingen wel.

3' Observeer het kind en let op soorten gedrag dat het vaak vertoont of voorwerpen
waar het zich toe aangetrokken voelt. Denk, om de gedachten te bepalen, bijvoor-
beeld aan een kind dat de neiging heeft graag met dingen te gooien.

4. Tenslotte kunt u een 'menu' van voorwerpen aanbieden die als bekrachtiging
zouden kunnen dienen en het kind daaruit laten kiezen.

over het gebruik van bekrachtigingen valt in het kort het volgende te zeggen:

7. Omschrijf het gedrag dat bekrachtigd moet worden nauwkeurig.
2. Geef de bekrachtiging onmiddeltijk nadat het kind het betreffende gedrag vertoond

heeft. Anders bekrachtigt u misschien iets dat het kind daarna ged.aan heeft,
bijvoorbeeld om zich heen kijken na een moeilijke opgave. In de video 'Kleine
Stapjes'kunt u heel goed zien hoe dat in de praktijk gebeurt.

3. Combineer bekrachtigingen in de vorm van eten, drinken en voorwe{pen, z. g.
primaire bekrachtigingen, altijd met sociale stimuli, zoals prijzen en aanraken en
Iaat die primaire bekrachtigingen (geleidelijk aan) als eerste weer weg wanneer ze
niet meer nodig zijn.

4. Gebruik zoveel mogelijk verschillende bekrachtigingen. Wees ook op uw hoede
voor'inflatie', waardevermindering.

5. Gebruik zoveel mogelijk natuurlijke bekrachtigingen. Onder natuurlijke (of func-
tionele) bekrachtigingen verstaan we bekrachtigingen die 'vanzelf gebeuren', als
een gevolg van de handelingen van het kind. Voorbeelden zijn het geluid of
andersoortige reacties die het kind aan een stuk speelgoed ontlokt. U hoeft daar
bovenop dan niet iets extra's te doen!

ó. Stet een schema op voor de meest geschikte manier van bekrachtigen en gebruik
dat ook. Denk aan continu bekrachtigen þij het verwerven van nieuwe vaardig-
heden) tegenover af en toe (voor het onderhoud van bestaande vaardigheden).

Het bovenstaande klinkt natuurlijk allemaal erg droog en progranunatisch en dat is
beslist niet de bedoeling. Uw kind behoort niet te beseffen, dat u gericht aan zijnof haar
ontwikkeling wil trekken. Zo kan het zijn dat apart gaan zitten om bepaalde taken uit
het Macquarie Program te doen niet werkt, terwijl het inbouwen, of liever het 'verstop-
pen'/ van de betreffende taken in gewone alledaagse activiteiten wèI lukt. Niet alle
kinderen willen met behulp van een puzzel leren matchen (soort bij soort zoeken) of
tellery maar bijvoorbeeld wel met messen en vorken tijdens het tafeldekken. Tenslotte
kunt u de situatie ook nog omdraaien wanneer u eenmaal ontdekt hebt d.at uw kind een
bepaalde handeling of activiteit leuk vindt. Probeer dan in het early intervention-pro-
gramma waaru mee werkt desnoods een aantalpuntenverderop een taak te vindenwaar
u die voorkeur bij kunt gebruiken. Zo zou de voorkeur voor gooien misschien kunnen
worden ingebouwd als variant op de taken GM 105 of \47,resp. luidend: 'Gooit een klein
balletje van dichtbij in een mand' en'Gooit een tennisbal vanaf anderhalve meter in een
wasmand'. En in plaats van bouwen met blokken kan het kind ook soepkoppen of
eierdopjes op elkaar leren zetten, wanneer het dat tenminste wel wil. (Einde citaat
D+U.19.)

71



72

E orl y i nteruenti on, rnnå; ot; n en i n strutnentel e aerri jLi ng
Hedianne Bosch heeft een geheel eigen deskundigheid opgebouwd. Als een van de
weinigen probeert zij verbanden te leggen tussen early intervention en instrumentele
verrijking volgens Feuerstein [14]. Daarover gaat de onderstaande bijdrage, die eerder
in'UpDate' nummer 7 werd gepubliceerd.

Is early intervention een vorm van mediêrend
onderwijzen? Wat heeft early intervention te maken
met het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van
Feuerstein? Zljnearly tntervention en Feuerstein's be-
nadering concurrenten of vullen ze elkaar juist goed
aan? De discussie is al enige tijd gaande in de wandel-
gangenvan cursussen, thema-avonden en andere ont-
moetingsplaatsen van early intervention-gebruikers.
Ruimte voor een uitgebreide bespreking van overeen-
komsten en verschillen met het accent op de unieke
waarde van beide programma's.

Ouders die ervoor kiezen hun kind met
Down's syndroom gericht in zijn of haar ontwikke-
ling te stimuleren, stuiten in deze tijd meestal al snel
op het fenomeen early intervention. Wanneer zij
zichblijven oriënteren op manieren om de mogelijk-
heden van hun kind optimaal aan te spreken komen
zijvroeg of laat ook in aanraking met het gedachten-
goed van Reuven Feuerstein. In de afgelopen paar jaar hebben verschillende ouders, die
enthousiast met early intervention aan de slagzljngegaary tevens hun licht opgestoken
op oudercursussen over mediatie en'Instrumentele Verrijking'. In SDS-kringen worden
regelmatig geluiden gehoord in de trant van: 'Is er nou eigenlijk wel een verschil tussen
early intervention en de benadering van Feuerstein?'; of: 'Hoe kun je de ideeën van
Feuerstein concreet gebruiken binnen early intervention?'; of: 'Is het nodig om zo'n
Feuerstein-cursus te volgen?'. Dit artikel poogt een aanzet te ztjn tot een discussie over
de relatie tussen het early intervention-programma Kleine Stapjes en Feuerstein's theorie
van het gemedieerde leren en in het bijzonder de toepassing daarvan in zijn Instrumen-
teel Verrijkings-Programma (hierna aangeduid met IVP) [14].

Er is een groot verschil in leeftijd tussen de kinderen die tot de doelgroep van
early intervention behoren (ontwikkelingsleeftijd nul tot circa zes jaar) en de leeftijd
van de kinderen uit de lVP-doelgroep (vanaf een kalenderleeftijd van circa tien jaar).
Tevens verschillen de programma's zeeÍ sterk qua leerinhoud en reikwijdte. In het
IVP komen een aantal fundamentele aspecten van het cognitieve functioneren aan de
orde. Kleine Stapjes omvat alle voor het jonge kind belangrijke ontwikkelingsdomei-
nen (cognitieve ontwikkeling, spraak en taalbegrip, grove en fijne motoriek, sociale
en spel-vaardigheden en zelfredzaamheid). Ondanks deze grote verschillen ben ik
van mening dat het op basis van de algemene uitgangspunten en doelstellingen wel
degelijk mogelijk en zinvol is een vergelijking tussen beide programma's te maken.

Na een korte beschrijving van de doelen en vooronderstellingen van beide
Programma's, stel ik een aantal - in mijn opvatting - belangrijke overeenkomsten en
verschillen aan de orde (waarbij ik overigens niet de pretentie heb volledig te zijn).

Hediønne Bosch met dochter

Mirte



Vervolgens tracht ik aan de hand van een uitgebreid voorbeeld te verhelderen hoe de
mediatieprincipes van Feuerstein een early intervention-programma als Kleine Stap-
jes zouden kunnen verrijken. Tot slot vat ik samen hoe beide benaderingen een plaats
kunnen hebben binnen de opvoeding van kinderen met verstandelijke belemmerin-
gen.

Keine Stapjes
Kleine Stapjes is de zeer gedetailleerde en oudervriendelijke vervanger van het Macqua-
rie Program. Het kwam in hoofdstuk 1 al uitvoerig aan de orde. Het programma wordt
gekenmerkt door een grote hoeveelheid praktische en op ervaring gebaseerde suggesties
omtrent de manieren waarop je iedere vaardigheid kunt aanleren, integreren en genera-
liseren. Ook worden vaak verbanden aangegeven tussen een bepaald.e taak en andere
taken die ervoor of erna in een stappenreeks verschijnen. Een belangrijk hulpmiddel is
de vermelding van toetsingscriteria bij alle beschreven vaardigheden, zodat formeel
vastgesteld kan worden of een kind een taak al dan niet beheerst. Voorts worden er
regelmatig voorbeelden gegeven hoe je een taak in deelstappen kunt analyseren. Taak-
analyse vormt een belangrijk onderdeel van het werken met het programma. Gebruikers
zullen tot de conclusie komen dat hierin een schat aarr zeet waardevolle en direct in de
gezinssituatie toepasbare informatie geboden wordt.

Hoofddoel van het Macquarie Program - en daarmee ook van Kleine Stapjes - is
normalisatie. Dit houdt in dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke belem-
mering in staat worden gesteld een leven te leiden dat zo dicht mogelijk aansluit bij een
'normaal'leven. Datbetekent voorhet jonge kindmetname thuisopvoeding enintegratie
in gewone settings, zoals crèches, peuterspeelzalen en basisscholen. Dat betekent ook een
opvoeding die de normale ontwikkelingsstappen volgt en die gericht is op een zo groot
mogelijke zelfstandigheid. Het normalisatieprincipe wordt in het programma geconcre-
tiseerd door aan ouders handreikingen te geven voor een gestructureerde lange-termijn
thuisopvoeding. De normale 'mijlpalen'van de ontwikkeling worden in kleine stapjes
aangeboden. Het is de bedoeling dat de opvoeder bij het selecteren van vaardigheden
steeds aooruitloopt op het actuele ontwikkelingsniveau van het kind en niet wacht op een
'natuurlijk' rijpingsproces. De belangrijke rol van de sociale omgeving in kinderlijke
ontwikkelingsprocessen wordt hiermee erkend. Om schoolintegratie te vergemakkelij-
ken zijn in het programma ook taken opgenomen die de kinderen voorbereiden op de
cognitieve en sociale eisen die de reguliere schoolomgeving aan hen zal stellen.

In Kleine Stapjes ligt een grote nadruk op de interactie tussen ouder en kind, met
name wat betreft de pragmatische functie van taal: het wederzijds overbrengen van
bedoelingery verbaal of non-verbaal. Deze nadruk vloeit voort uit de transactionele
benadering die de auteurs volgen. In het transactionele ontwikkelingsmodel wordt de
ontwikkeling van kinderen be'tnvloed door een complexe veelheid van interactiepatro-
nen tussen kind, opvoeders en wijdere sociale omgeving, die bovendien door de tijd heen
veranderen. Niet het organisme zelf, noch de sociale omgeving is volgens dit model de
stuwende kracht achter de ontwikkeling, maar de evoluerende interacties tussen beide.
De transactionele benadering wordt binnen Kleine Stapjes vooral toegepast op het
deelgebied van de communicatieve vaardigheden (de expressieve taal). Binnen de ande-
re deelgebieden (zoals die van de cognitieve of die van de sociale ontwikkeling) worden
met name methoden aanbevolen uit de op het behaviorisme gebaseerde leertheorie
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(gedragsmodificatie) en de hieraan verwante cognitivistische theorie. Hierin staan niet
zozeer de persoon of de interactie centraal, als wel het effectief overdragen van kennis
en vaardigheden. De keuze voor deze benadering houdt verband met het feit dat het
Macquarie Program mede gebaseerd is op effectieve onderwijsmethoden uit het speciaal
onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in de eerste twee van de hieronder vermeldde
theoretische uitgangspunten van het programma [15]:

.1. directe instructies met behulp van effectieve lesmethoden,
2. hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de in het programma beschreven vaardig-

heden,
3. ouders als belangrijkste uifvoerders van de interventie en
4. voorbereiding van de kinderen op hun integratie in het reguliere basisonderwijs en

de normale gemeenschapsactiviteiten, en het begeleiden daarvan.

Punt 3 en 4 vormen een duidelijke illustratie van het met early interventie beoogde ideaal
van normalisatie.

Mnd; oti n en Instrumentele WrrijLi ng
Het IVP is net als de eerste early intervention-programma's (zoals het bekende Head
Start) oorspronkelijk ontworpen als interventieprogramma voor kinderen met door
sociaal-culturele factoren veroorzaakte leerachterstanden [16]. Pas in tweede instantie
begon men het ook toe te passen op kinderen met achterstanden als gevolg van organi-
sche handicaps. Het IVP is ontwikkeld in aansluiting op Feuerstein's dlmamische test-
procedure: de 'Learning Potential Assessment Device' (LPAD). Deze tesþrocedure is
bedoeld om de potentiële leergeschiktheid vast te stellen en onderliggende cognitieve
deficiënties aan het licht te brengen. Tijdens de lVP-lessen kan vervolgens gewerkt
worden aan de remediëring daarvan.

Hoofddoel van het programma is het vergroten van de capaciteit van een individu
om gemodificeerd (dat wil zeggerr: structureel cognitief veranderd) te worden door de
directe confrontatie met de nieuwe situaties die hij of zij voortdurend tegenkomt. Uit
deze doelstelling spreken het positieve verwachtingspatroon en het diepgewortelde
geloof in de ontwikkelbaarheid van mensen, die Feuerstein's werk kenmerken.

Het IVP is een inhoudsvrij denktrainingsprogramma, wat wil zeggerl_dat er geen
concrete cognitieve vaardigheden worden aangeleerd en geen ontwikkelingsmijlpalen
worden nagestreefd. Waarin wèI geoefend wordt, zijn algemene denkhandelingen en
reflectieve processen die in wisselende combinaties voor het oplossen van alle alledaagse
dan wel academische problemen noodzakelijk zijn. Om het populair te zeggen: het IVP
richt zich primair op het 'leren leren'. Het leren van inhouden, zoals woordenschat en
conceptuele kennis, is hieraan ondergeschikt.

Het programma is opgebouwd uit veertien instrumenten met titels als 'Organisatie
in de ruimte', 'Analytische waarneming', 'Tijdsrelaties', etc. De instrumenten zijn samen-
gesteld op basis van de zes subdoelen van het programma. Dit zijn:

1. het remedíëren aan cognitieae deficíënties (door het doelgericht leren hanteren van
bepaalde denkhandelingen, zoals goed waarnemen, analyseren, vergelijken, en
selecteren);

2. l¡'et aerweraen aøn een woordenschaf die relevant is voor de behandelde werkblad.en
(het leren benoemen van gebruikte concepten, relaties, operaties, etc.);



3. het produceren van intrinsieke motiaatie door gewoontevorming (alleen door het
vaak en gevarieerd oefenen van een specifieke denkhandeling wordt deze tot een
gewoonte en zal het kind deze automatisch gaan toepassen - uit een soort innerlijke
noodzaak - in nieuwe situaties waar de denkhandeling van pas komt);

4. het ontwikkelen van reflectie op en inzicht in de eigen cognitieae processen (dit wordt
ook wel metacognitie genoemd omdat de persoon als het ware van bovenaf naar
zljnof haar eigen (denk)handelingen kijkt);

5. het stimuleren van taak-intrinsieke motiaatie (dat wil zeggen dat niet de beloning na
afloop, maar de taakzelf het kind uitdaagt tot handelen). Dit subdoel verschilt in
zoverre van punt 3 dat het daar gaat om algemene denkhandelingen en hier om
specifieke taken (bijvoorbeeld een werkblad) en

Ó. }ret bewerkstelligen van een attitudeaerøndering in het kind zodat het zictrzelf gaat
beschouwen als een persoon die actief nieuwe informatie kan genereren in plaats
van deze alleen passief te kunnen ontvangen en reproduceren. Dit laatste subdoel
wordt door Feuerstein als een vitaal onderdeel van het programma beschouwd.

Tijdens de behandeling van de successieve werkbladen waaruit de instrumenten bestaan
wordt naar deze zes subdoelen toegewerkt met behulp van een expliciet mediërende
interactiestijl. Iedere IVP-Ies wordt zorgvuldig voorbereid op basis van de specifieke
leerbehoeften van de doelgroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamd.e
'cognitieve kaart' die de parameters aangeeft waarop de denkhandelingen, waarmee
binnen een bepaalde les geoefend wordt, geanalyseerd en aangepast kunnen worden.
Voorbeelden van deze parameters zijn niveau van complexiteit, niveau van abstractie,
en modaliteit: de taal waarin de denkhandeling uitgedrukt wordt (verbaal, figuratief,
numeriek, etc.). Een werkblad wordt, afhankelijk van de cognitieve deficiënties, interes-
ses en andere leerlingkenmerken, voorzien van een specifieke doelstelling (intentionali-
teit), een motivering (zingeving) en mogelijkheden tot het overstijgen van het geleerde
(transcendentie). Ook andere kenmerken van een mediërende interactiestijl - zoals het
mediëren van bekwaamheidsgevoelens of van deelgenootschap - kunnen meer of minder
benadrukt worden binnen een les. Een IVP-les wordt gekenmerkt door levendige discus-
sies, denkstimulerende vragen door de onderwijsgevende en in het algemeen door veel
interacties tussen alle deehremers. Het bespreken van het leerproces ('Hoe ga ik eigenlijk
te werk?', 'Waarom ging dit fout?','Welke strategie kan ik hier het best gebruiken?')
beslaat een groot deel van deze interacties, evenals het maken van 'bridgings' ('overstap-
jes') naar andere vakgebieden, eerder behandelde werkbladen, of ervaringen uit het
dagelijks leven.

Het intensief en doelbewust hanteren van mediatieprincipes moet er op den duur
toe leiden dat het tekort aan gemedieerde leerervaringen in de vroege jeugd brl deze
kinderen alsnog gecompenseerd wordt, waardoor er in hun cognitieve functioneren een
structureel veranderingsproces op gang wordt gebracht, dat zichzelf voortzet in sponta-
ne leersituaties, waarin er geen mediator voorhanden is.

O rnrnnrLo* s ten en, nr" rh ;ll nn
Het gaat er in dit artikel niet om de beide programma's met elkaar te laten concurreren.
Ten eerste hebben ze allebei hun waarde voor vele ouders en beroepsopvoeders al
bewezen. Ten tweede lopen zij qua inJ:roud, doelgroep en reikwijdte zodanig uiteen dat
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zij nooit onderling vervangbaar kururen zijn. Een ver-
gelijking op basis van deze aspecten kan dus niet
vruchtbaar zijn. Eén opmerking met betrekking tot
deze aspecten is hier echter wel op zijn plaats. Instru-
mentele Verrijking is een vorm van extra-curriculair
onderwijs, dat wil zeggerr het is inhoudsvrij en dus
niet gerntegreerd in het gewone zaakvakkenonder-
wijs. Feuerstein voert voor deze keuze een aantal re-
denen aary waaronder de faalangstervaringen die de
kinderen uit zijn doelgroep hebben opgedaan tijdens
hun schoolloopbaan. Dat het IVP geen inhouden on-
derwijst (afgezíen van de voor de werkbladen beno-
digde woordenschat) wil echter niet zeggen dat Feuer-
stein's mediatieprincipes en de met het IVP beoogde
cognitieve en metacognitieve training niet gebruikt

76 kunnen worden binnen het onderricht in specifieke
vaardigheden, zoals motorische, schoolse of sociale
vaardigheden. Met andere woorden: ook een breed

Reuaen Feuersteín

georiënteerd early intervention-programma zou in principe opgezet kunnen worden op
basis van de centrale principes van Feuerstein's theorie. De early intervention-initiatie-
ven d.ie tot nu toe vanuit dit perspectief zljnond.ernomen strekken zich echter niet uit
over het hele scala aan ontwikkelingsdomeinen zoals Kleine Stapjes dit doet, maar
beperken zich tot het gebied van de cognitieve ontwikkeling en de cognitieve aspecten
van de communicatieve en sociale ontwikkeling. Voorbeelden zijn het CCYC-program-
ma van Carl Ha).wood1 en het MlSC-project va-n Pnina Klein2.

In de volgende paragrafen worden Kleine Stapjes en het IVP vergeleken met
betrekking tot enkele vooronderstellingen, de centrale doelen, en de interactiewijzen en
lesmethoden. Tenslotte wordt nader ingegaan op de invulling van het concept'cognitie-
ve ontwikkeling'. Dit laatste is mogelijk omdat beide programma's zich op de cognitieve
ontwikkeling richten, het IVP geheel en Kleine Stapjes gedeeltelijk: in het bijzonder
binnen het domein van de fijne motoriek (FM), daarnaast binnen het domein van de
Receptieve Taal (RT) en in geringe mate in de rest van het programma.

E 
"Lnl 

n uooro náer s tell ; n g nn
Centraal in beide Programma's staat het geloof dat kinderen met een verstandelijke
belemmering zich kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs aan hen niet beperkt hoeft
te blijven tot het aanleren van een aantal concrete en praktische vaardigheden die geen
abstractie vereisen. Ook de hogere mentale functies kurLnen door doelgerichte stimule-
ring ontwikkeld worden. Beide programma's kenmerken zich dan ook door een positief
verwachtingsPatroon en eenresoluut afwijzenvanhetnog steeds door velen gekoesterde
'plafond'-denken (zie ook: 'Early intervention, moet dat nouzonodig?'op bladzijde 2B).
Zowel inhet IVP als inKleine Stapjes wordthetvooruitlopen op de ontwikkeling (actieve
modificatie) als uitgangspunt voor het onderwijs gekozen en een houding van passieve
acceptatie (met als consequentie volgend in plaats van ontwikkelend onderwijs) van
de hand Sewezen. De sociale omgeving - met name de directe opvoed.er of onderwijzer
- wordt als belangrijke factor in het ontwikkelingsproces erkend.



In beide programma's is sprake van een pedagogische benad.ering van het pro-
bleem van de verstandelijke belemmering. Het accent wordt gelegd op opvoeding en
onderwijs en niet op de behandeling van onderliggende organische defecten. Dit bete-
kent datniet de handicap maar depersoon centraal staatin de interventie. Metbetrekking
tot de vooronderstellingen ten aanzien van de ontwikkelbaarheid van kinderen met een
verstandelijke belemmering zien we dus dat beide programma's dezelfde optimistische
visie delen.

Centrale Jonln

Het streven naar normalisatie is herkenbaar in zowel IVP als Kleine Stapjes. Hoewel in
de programma's de nadruk ligt op normalisatie 'van binnenuit' (dat wii zeggen dat de
veranderingen in de Persoon zelf plaatsvinden in plaats van in zijn omgeving) is het
modificeren van de maatschappelijke context ook een belangrijk doel voor beiãe inter-
ventiebewegingen, wat onder meer blijkt uit het actief zoeken naar en organiseren van
gerntegreerde settings voor de doelgroep.

AIs we de hoofddoelen van de twee programma's naast elkaar zetten, zien we
echter een opvallend verschil in de invulling van het begrip normalisatie. Met early
intervention wordt beoogd een kind te ontwikkelen tot een zo zelfstandig mogelijk
functionerend persoon die een groot aantal voor succesvolle integratie nood.zatéti;tce
vaardigheden en concepten beheerst, welke hlj of zlj in de juiste situatie en op de juiste
manier kan toepassen. Het mensbeeld en daarmee de visie op zelfstandignéia die uit
Feuerstein's theorie naar voren komen is van andere aard: hier is het ideaal een persoon
die zichzelf kan modificeren, dat wil zeggen zijn of haar cognitieve structuren kan
aanpassen om het hoofd te bieden aan de steeds veranderende eisen van het leven. Waar
bij early intervention het kennen en kunnen centraal staat, heeft het IVP de flexibiliteit
van de menselijke geest - het vermogen om te leren van nieuwe ervaringen - tot doel. Dat
beide doelen essentieel zijn voor het 'overleven' in de huidige complexe en snel veran-
derende samenleving, zal door niemand - en het minst door de auteurs van beide
Programma's - ontkend worden. Toch is verschil in doelen typerend, hetgeen tot uitdruk-
king komt in de consequenties ervan voor de gehanteerde interactiewijzen en lesmetho-
den, en voor de invulling van het concept 'cognitieve ontwikkeling,.

Interacti eu:i jznn nn I es*ethoånn
In het early interventionprogramma Kleine Stapjes is de kwaliteit van de interactie heel
belangrijk. In de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden wordt de transactio-
nele benadering gevolgd, waarin (zoals eerder genoemd) het wederzijds - verbaal of
non-verbaal - overbrengen van bedoelingen tussen opvoeder en kind centraal staat.

Ook binnen het IVP is interactie van grote betekenis. Volgens Feuerstein moet
iedere interactie aan een aantal criteria voldoen om mediatie genoemd te word.en. In het
IVP worden deze criteria doelbewust gehanteerd. Hierdoor wordt de kwaliteit van de
interactie niet aan het toeval overgelaten en krijgt de opvoeder concrete handvatten om
zijn of haar interactiestijl te optimaliseren.

Zoals eerder besproken wordt de transactionele benadering met haar nadruk op
interactie, niet consequent doorgetrokken in elk ontwikkelingsdomein van Kleine Stap-
jes. De invloed van het behaviorisme is duidetijk merkbaar waar het gaat om hoe je een
kind vaardigheden aanleert. Met name de techniek van het bekrachtigen speelt een grote
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rol in verband met het positieve effect dat bekrachtiging kan hebben op het leergedrag:
een kind dat voor zgn of haar gedrag 'beloond'wordt ('beloond' in de ruimste zin van
het woord) zal geneigd zljn dit gedrag þijvoorbeeld het uitvoeren van een taak) te
herhalen (zie ook: 'Werken met bekrachtigingen' op bladztlde 70). Typerend voor de
behavioristische benadering is dat de taak centraal staat en niet de interactie met het kind,
of de persoonsvorming van het kind. Illustratief voor dit feit is dat de timing van de
bekrachtiging wel belangrijk gevonden wordt (zodat het duidelijk is voor het kind voor
welk gedrag hlj of zlj beloond wordt), maar niet de explicitering van de reden voor de
beloning. Dit wordt in Feuerstein's benadering juist wèI benadrukl volgens zijn visie
moet een kjnd leren begrijpen waarom iets goed of fout ging en welke alternatieve wegen
lllj of zij zou hebben kunnen gebruiken om een bepaald doel te bereiken.

Hoewel in beide benaderingen succesbeleving belangrijk gevonden wordt, ver-
schillen de redenen daarvoor aanzienlijk. Het geven van positieve feedback in behavio-
ristische zin heeft een concreet en korte-termijn doel, namelijk de herhaling van het
gedrag dat met de interventie wordt beoogd. De aanmoediging die een opvoeder, die
volgens de mediatieprincipes van Feuerstein werkt, aan een kind geeft valt onder d.e
noemer 'mediatie van bekwaamheidsgevoelens' en heeft tot (lange-termijn) doel het
creëren van een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van prestatiemotivatie en in het
algemeen het stimuleren van de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. Ondanks dit
fundamenteel andere accent schrijft ook Feuerstein dat 'zelfs een aangepaste vorm van
gedragsmodificatie in het begin effectief kan zijn in het geval dat een kind zich tegen de
mediatie veÍzet' [17 - bLz.23]. Hierin zien we een voorbeeld van hoe twee (fictieve)
opvoeders oppervlakkig beschouwd op sommige momenten praktisch dezelfde metho-
den kunnen hanteren, terwijl hun totale aanpak op essentiële punten kan verschillen.
Deze verschillen - mits überhaupt aantoonbaar - zullen echter pas op lange termijn
duidelijk worden in het algehele persoonlijke en cognitieve functioneren van de opvoe-
deling.

Als we de lesmethoden uit Kleine Stapjes beschouwen volgens de drie belangrijkste
mediatiecriteria van Feuerstein, wordt het verschil in interactiewijze duidelijker. In beide
Programma's is sprake van intentionaliteit: de opvoeder werkt bewust naar een bepaal-
de doelstelling toe. Of wederkerigheid (het oppakken van de bedoeling door het kind)
ook een noodzakelijk onderdeel van de interactie moet zijn, wordt in de teksten van
Kleine Stapjes niet expliciet aan de orde gesteld. Waarschijnlijk wordt de sensitiviteit van
ouders voor de reacties van hun kind impliciet voorondersteld. Dat het één niet noodza-
kelijkerwijze met het ander verbonden is, blijkt echter wel uit onderzoek van Pnina Klein
in het kader vanhet MlSC-project, waarin vastgesteld werd dat de mediatieprofielen van
de deelnemende middenklasse ouders meestal gekenmerkt werden door een hoge
frequentie van intentionaliteit die niet gebalanceerd werd door een evenredige mate van
wederkerigheid [18]. Dit betekent dat er een heleboel intenties van de kant van d.e
opvoeder onbeantwoord blijven en er als gevolg daarvan geen gemedieerde leerervaring
optreedt. Een kanttekening bij de zojuist gebruikte term 'sensitiviteit' lijkt hier echter op
zlin plaats, vanwege de vage definiëring ervan. Bij kinderen met een verstandelijke
belemmering is het vaak moeilijk een duidelijke reactie uit te lokken. Het is daarom veelal
nodig een stimulus herhaaldelijk en op verschillende manieren aan te biedenvoordat het
kind de bedoeling van de communicatie oppikt. Sensitiviteit - zoalshet hier gehanteerd
wordt - moet dus niet verward worden met het aannemen van een afwachtende en



kindvolgende houding, waarin de opvoeder slechts reageert op wat het kind zehf aan-
geeft en het uitblijven van een respons uitlegt als: 'Hij is er nog niet aan toe'. In dat geval
is er immers van intentionaliteit geen sprake meer. Juist de combinatie van intentionali-
teit en wederkerigheid maakt een interactie tot leerervaring voor het kind.

Wat betreft het tweede essentiele mediatieprincipe, de zingeving, geeÍt Kleine
Stapjes in de theoretische inleidingen geen algemene suggesties ten aanzien van het
belang daarvan, en staan er in de specifieke taakbeschrijvingen nauwelijks concrete
aanwijzingen in die richting. L:r het hoofdstuk over methoden van onderricht wordt
uitgelegd wat je moet doen voor, tijdens en na het aanleren van een bepaalde vaardig-
heid. Wat je vooraf moet doen wordt samengevat in de zin 'Vertel je kiná wat je wilt dát
htj of zlj gaat doen'. Het belang van de motivering van de leertaak, waar in het ontwik-
kelend onderwijs zo op gehamerd wordt, wordt hier misschien wel impliciet erkend,
maar nergens concreet als voorwaarde voor succesvol onderwijs genoemd. Dit houdt
ook weer verband met het feit dat de taak en niet de (minder tastbare) persoonlijke
ontwikkeling van het kind centraal staat. Hoewel de auteurs van Kleine Stapjes ouders
aanbevelen hun kind regelmatig te laten ervaren dat het gebruiken van geleerde vaar-
digheden ook intrinsiek motiverend kan zijn, wordt deze opmerking gepresenteerd als
'nog een laatste opmerking', waar zij in Feuerstein's programma ergens bovenaan de
puntenlijst zou staan. Dat zingeving met name voor kinderen met Down's syndroom
heel belangrijk is, kan afgeleid worden uit onderzoek van jennifer Wishart, waaruit blijkt
dat motivatieproblemen en vermijdingsgedrag bij het leren bij deze kind.eren veelvuláig
voorkomt [19]. Dat betekent dat zeer veel ouders en beroepsopvoeders dagelijks g".otr-
fronteerd worden met het probleem: hoe maak ik dat mijn kind zelf wil doen wat ik hem
of haar wil laten doen? De beoogde activiteit moet eerst een persoonlijke betekenis voor
het kind krijgen voordat het de innertijke drang kan gaan voelen om eraan mee te d.oen.
In die betekenisgeving spelen zowel de sociale waardering ('Als je dit doet ben je een
grote meid'), het persoonlijk enthousiasme van de opvoeder ('oh, dat is een leuk
spelletje!'), en de aansluiting bij de ervaringswereld van het kind ('Dat lijkt op wat we

'gisteren bij opa zagen') een rol. Als de opvoeder erin slaagt de werkelijke belangstelling
van het kind op te wekken, is de kans groot dat bestaande gevoelens van onwil of
faalangst tijdens het spel overwonnen - of eenvoudigw"g'vergeten'- word.en.

De laatste van de drie fundamentele mediatiekenmerken is transcendentie. On-
danks het feit dat in beide programma's transcendentie een voorname rol toebedeeld
krijgt, is er ookwatbetreft ditkenmerkeen duidelijkverschil inbenaderingvast te stellen.
Volgens Feuerstein moet iedere (mediërende) interactie transcendentie bevatten, dat wil
zegger.i in iedere leerervaring moet de concrete leertaak overstegen worden. Volgens de
inKleine Stapjes gehanteerde lesmethodiekwordt generaliserenpasbelangrijknadat een
bepaalde taak is aangeleerd. (Voorbeelden van mogelijkheden tot generalisatie komen
bij iedere taak aan de orde onder de noemers 'Spel en activiteiten in en om het huis' en
'Onthouden en uitbreiden'.) Hieruit is het te verklaren dat er vrijwel nergens verwezen
wordt naar de onderliggende principes van de taak of de algemene denkhandelingen die
tijdens het uitvoeren van de taak van belang zijn. Toch is voor het gegeneraliseerd
toepassen van vaardigheden het ontdekken vanjuist deze zakenessentieel. Zonder het
abstraheren van onderliggende principes ('de kneep') zal iedere verwante, maar anders
ogende, taak opnieuw aangeleerd moeten worden. Drf& en wishart [20] noemen het
veelvuldig hanteren van oppervlakkige taak-specifieke strategieën als kenmerkend voor
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het leergedrag van veel kinderen met Down's syndroom. Hun conclusie is dan ook dat
onderwijsprocedures die dit leergedrag aanmoedigen slechts een beperkte waarde kun-
nen hebben biruren het onderwijs aan deze kinderen. Z1j doelen hier met name op äe
procedure van 'errorless leaming' die in behavioristisch georiënteerde programma/s
vaak aanbevolen wordt om faalangstige kinderen 100 % succes te laten ervaren tijdens
het aanleren van nieuwe taken. Hoewel deze methode bij kinderen met Down's slm-
droom duidelijk positieve effecten heeft wat betreft de snelheid waarmee een taak
aangeleerd en geconsolideerd wordt, blijkt dat er geen transfer (=generalisatie) optreedt
naar nieuwe/ maar soortgelijke taken. Dit heeft te maken met het inherente karakter van
'etrorless leaming', waarbij het kind niet wordt geleerd op de relevante en meer algeme-
ne kenmerken van een taak te letten (inzichtelijk leren), maar slechts wordt gestimuleerd
een beperkte taak-specifieke strategie toe te passen die automatisch leidt tot de correcte
resPons. De waarde die deze procedure heeft voor de zo noodzakelijke succesbeleving
van kinderen met Down's syndroom wordt dus sterk gerelativeerd door de verhindering
van de voorwaarden voor transfer. Het gebruik van de procedure kan volgens Duffy en
Wishart echter wel zinvol zijn als een'opstapje'bij de introductie van een nieuwe taak,
waardoor een kind op basis van initiële succesbeleving gemotiveerd kan worden om
daama inzichtelijk met de taak aan de slag te gaan.

Iruull;ng uan het concept 'cognitieue ontwibLeling'
Zowel in het IVP als in Kleine Stapjes wordt uitgegaan van de vooronderstetling dat
kinderen met een verstandelijke belemmering een cognitieve ontwikkeling kunnen en
moeten doormaken en beide programma's onderkennen het belang daarvan voor de
maatschappelijke integratie. Het verschil tussen beide programma's zit dus niet in de
waardering van de cognitieve ontwikkeling,maar komt pas naar voren wanneer we de
invulling van het concept 'cognitieve ontwikkeling' nader beschouwen.

Het IVP hanteert een procesgerichte benadering: kinderen leren kijken naar hoe zij
een taak uitvoeren, naar welke denkhandelingen (bijvoorbeeld analyseren, elimineren,
relaties leggen) en strategieën (dit zijn specifieke, planmatige werkwijzen) zlj daarbij
gebruiken. Zlj leren reflecteren op hun eigen cognitieve handelingen þijvoorbeeld:
'Waarom ging het goed?') en worden zich niet alleen bewust van de cognitieve instru-
menten die zlj tot hun beschikking hebben (van Parreren noemt dit de 'cognitieve
gereedschapskist' [21]), maar ook van de manieren waarop zlj deze flexibet in een
veelheid van situaties kunnen toepassen (bijvoorbeeld: 'Hier moet ik eerst de niet
relevante gegevens elimineren'). Bovendien beoogt het programma in de kinderen ook
de innerlijke motivatie te wekken om deze ook daadwerkelijk te benutten waar ze van
pas komen.

In K1eine Stapjes is de interventie erop gericht kinderen de cognitieve vaardigheden
bij te brengen die 'normale'kinderen zich min of meer spontaan eigen maken. Er wordt
stapsgewijs toegewerkt naar ontwikkelingsmijlpalery zoals 'object permanentie' of 'het
bouwen van een toren met acht blokken'. Ook wordt er op verschillende plaatsen
verwezen naar het gebruik van strategieën þijvoorbeeld op pagina T2vanBoek b: 'De
belangrijkste strategie is het opnieuw proberen als de eerste poging geen succes heeft').
Toch wordt het doelgericht en systematisch aanleren van strategieën en denkhandelin-
gen niet benadrukt en speelt dit slechts een ondergeschikte rol binnen het programma.
Hieruit kunnen we de impliciete vooronderstelling afleiden dat het bewust leren hante-



ren hiervan zich logisch en vanzelf ontwikkelt door het herhaald en gevarieerd oefenen
van een specifieke vaardigheid. Dat deze veronderstelling niet in overeenstemming is
met recente onderzoeksresultaten is in de vorige paragraaf gebleken tijdens de bespre-
king van de bevindingen van Duffy en Wishart met betrekking tot de transferproblemen
die deze kinderen hebben [20]. Het zou daarom aan te bevelen ztjn deze zaken net zo
nadrukkelijk en expliciet aan te bieden tijdens het leerproces als de concrete inhouden
van de taken. Het bezwaar dat jonge kinderen niet tot een dergelijke abstracte beschou-
wing van de eigen cognitieve processen in staat zijn is maar zeer ten dele waar. Het
denken en het vermogen tot reflectie ontwikkelen zich vanaf de geboorte. Het is heel
goed mogelijk een jong kind te leren dat het belangrijk is eerst eens heel goed te kijken
(waamemen is een cognitieve functie) voordat het aan een taak begint. Ook kan het leren
uitzoeken welke voorwerpen het niet nodig heeft voor een bepaalde taak (de term
'elimineren' kan vervangen worden door andere woorden, bijvoorbeeld: 'wegleggen
wat je niet nodig hebt'). Ook is het een goede gewoonte om wat je zojuist gedaan hebt te
controleren ('Is de toren nu goed?' , of: 'Is de puzzer zo af?'). Door het intentioneel en
consequent verwoorden van denkhandelingen, strategieën en principes worden deze
geleidelijk aan door het kind verinnerlijkt tot bruikbare en wendbare instrumenten die
elk leerproces begeleiden.

Mná¡otin nn norly interuention: een concree.t uoorbnnl{ uo, ån toepassing uan
Feuerstein's theorie op een taaU in Keine Stapjes
In deze paragraaf tracht ik aan de hand van een analyse van de taak FM.H.I04'Zetvijf
blokken op volgorde van grootte' (Kleine Stapjes, boek 5, blz.71) aan te geven hoe de in
het IVP gehanteerde mediatieprincipes en denkhandelingen gerntegreerd zouden kun-
nen worden in een early intervention-programma - in dit geval in Kleine stapjes.

Een analyse uøn taak FM.H.L04 in termen uøn Feuerstein's theorie
In de inleiding tot de stappenreeks waarvan taak FM.H.104 een onderdeel vormt,

wordt verteld dat de activiteiten in deze reeks ontworpen zijn om een kind te leren zijn
handen en ogen te gebruiken om problemen op te lossen. Voorbeelden van in deze reeks
gepresenteerde problemen zijn: 'Hoe krijg ik dit hierin?' of: 'Hoe maak ik hier een geheel
van?' Meer uitweiding omtrent de algemene principes die aan de hele reeks of aan
clusters van taken ten grondslag liggen, alsmede de voor het uitvoeren van de taken
noodzakelijke denkhandelingenen strategieën,worden in de inteidingniet gegeven. Ook
in de taakbeschrijving van taak FM.H.104 komen geen principes en denkhandelingen
aan de orde. Wel wordt er een strategie beschreven: de opvoeder wordt aangeraden het
kind consequent één strategie te laten volgen, bijvoorbeeld van het kleinste naar het
grootste blok toe te werken. Ook wordt het advies gegeven het kind eerst zelf te laten
proberen een eventuele fout te herstellen voordat je als opvoeder ingrijpt: het uitproberen
van verschillende mogelijkheden is een strategie te noemen.

Wat betreft de drie belangrijkste mediatieprincipes, zien we dat er sprake is van een
duidelijke intentionaliteit: van het kind wordt verwacht dat het een strategie aanleert om
het in deze taak inherente probleem op te lossen, namelijk het in volgorde van grootte
plaatsen van de vijf blokken. In de taakbeschrijving wordt nergens geappeleerd aan de
noodzaak tot wederkerigheid en zingeving voorafgaande aan de uitvoering van de taak.
Men zou kunnen stellen dat er wel een suggestie betreffende zingeving achteraf gedaan
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wordt doordat er een voorbeeld gegeven wordt hoe je de taak tot leven kunt roepen voor
je kind: door een popje de zojuist gemaakte trap op te laten klimmen. Transcendentie
komt aan de orde onder het hoofdstukje 'Spel en activiteiten in en om het huis'. Hier
worden een aantal leuke suggesties gedaan met betrekking tot hoe je de taak in verschil-
lende jasjes kunt aanbieden, bijvoorbeeld door van een serie cilinders een poppenfamilie
te fabriceren of een in grootte toenemende reeks te maken van flessen of boeken. Alle
hier genoemde suggesties vallen onder de noemer'near transfer', dat wil zeggen: er
wordt slechts een klein denkstapje gemaakt van de oorspronkelijke taak naar de altema-
tieve taak. Steeds gaat het om het op volgorde zetten van concrete voorwerpen op basis
van het criterium'grootte'.

Feuerstein's benadering getntegreerd in Kleine Stapjes: enkele suggesties aan de hand aan taak
FM.H,1O4

In het nu volgende tracht ik enkele suggesties te doen met betrekking tot hoe
Feuerstein's theorie de inhoud van een breed georiënteerd interventieprogramma als
Kleine Stapjes zou kunnen aanvullen en verrijken.

Om op een flexibele manier met de taak om te kunnen gaan en vanaf het begin het
specifieke ervan te kunnen transcenderen is het noodzakelijk ouders alert te maken op
de onderliggende principes van deze taak. In de hier geanalyseerde taakbeschrijving
wordt pas onder het hoofdstukje 'Spel activiteiten in en om het huis'verwezen naar een
eerdere taak waarin aan dezelfde cognitieve vaardigheid geappeleerd wordt, namelijk
FM.H.65, 'Past vier nestbekers in elkaar'. Het zou ouders echter helpen als dit verband
al in het begin aangegeven zou worden en ook duidelijk gemaakt zou worden waar het
gemeenschappelijke tussen de twee taken nu precies in zit. Een verwijzing naar het
algemene begrip 'seriëren' zou verbanden oproepen naar andere taken en alledaagse
activiteiten en de opvoeder bevrijden van de specifieke materialen en instructies bij deze
taak. Voorwaarde is natuurlijk wel dat in de inleiding tot de stappenreeks (of -reeksen)
het begrip serieiren gedefinieerd moet zijn. Om ouders inzicht te geven in de logica en de
zinvande gepresenteerde stappen is het sowieso aan te bevelen een uitgebreide bespre-
king te geven van de belangrijkste aspecten van de vïoege cognitieve ontwikkeling. Er
zou bijvoorbeeld op gewezen kunnen worden dat cognitieve ontwikkeling steeds te
maken heeft met het zich eigen maken van een grote verscheidenheid aan ordenings-
principes. Denken, onthouden en waarnemen zljn cognitieve activiteiten waarbij het
ordenen van informatie (zintuiglijk of mentaal) centraal staat. Ordenen kan op verschil-
lende manieren gebeuren. Je kunt eenvoudige ordeningen maken door id.entieke voor-
werpen bij elkaar te zoeken (matchen) of te sorteren. Iets moeilijker is het om voorwerpen
die maar in één uiterlijk kenmerk op elkaar lijken, bijvoorbeeld 'vorm',bijeen te zoeken.
Je kunt ook voorwerpen bij elkaar zoeken die qua uiterlijke kenmerken weinig of niets
gemeen hebben, maar die op basis van hun functie of andere niet-zichtbare eigenschap
tot een paar of een categorie behoren. Weer een andere vorm van ordening is het
samenstellen van een geheel uit de afzonderlijke delen þijvoorbeeld eenpuzzelmaken).
Een laatste voorbeeld is het rangschikken van voorwerpen of andere eenheden op basis
van een bepaald criterium þijvoorbeeld 'grootte'). Hier gaat het om het laatstgenoemde
ordeningsprincipe van het seriëren of rangschikken. Er zou ín de algemene inleiding
gewezen kunnen worden op de belangrijkste denkhandelingen en strategieën die bij
serieer-taken aan de orde komen. Eén daarvan is bijvoorbeeld het vergelijken. Een and.ere



is het kiezen van een starþunt (strategisch werken). Dit laatste wordt zoals eerder
vermeld wel in de taakbeschrijving van FM.H.104 behandetd.

Hetbenadrukkenvan dekwaliteitvan de interactie zou inKleine Stapjes duidelijker
en op meer plaatsen gedaan kunnen worden.

Het mediatiecriterium van de wederkerigheid behoeft meer aandacht. Door het
belang van wederkerigheid uit te leggen kan een te produktgerichte benadering verme-
den worden. Door opvoeders erop te wijzen dat de ontvankelijkheid van het kind voor
hun bedoelingen voorwaarde is voor het leren van welke vaardigheid dan ook, worden
zij aangemoedigd meer aandacht te besteden aan wat er in het kind zelf omgaat (zijn of
haar eigen cognitieve en motivationele processen).Dezesensitiviteit moet natuurlijk niet
ten koste gaan van een duidelijke intentionaliteit (zie de opmerkingen hierover in de
p ar agraaf over'Mediatie en Instrumentele Verrijking).

Wat betreft het mediatiecriterium van de zingeving (het motivationele aspect), zou
er zowel in de introductie tot Kleine Stapjes als herhaaldelijk in de beschreven stappen-
reeksen, benadrukt kunnen worden hoe belangrijk het is dat een kind een persoonlijke
betekenis kan hechten aan de taak en intrinsiek gemotiveerd is tot het uitvoeren ervan.
Activiteiten waarbij het kind emotioneel betrokken is kan het beter vasthouden in zijn of
haar geheugen en leiden bovendien eerder tot inzichtelijk leren dan taken die gedaan
worden met een beloning in het vooruitzichl (hoewel deze laatste aanpak zeer succesvol
en in de dagelijkse opvoedingspraktijk vaak noodzakelijk kan zijn). Ouders kunnen er
oP Sewezen worden dat het, voordat ze een taak aan hun kind gaan aanbieden, nodig is
zich af te vragen op welke manier hun kind iets aan de taak zal beleven. Een kind dat
graag met blokken speelt en daar allerlei 'bouwwerken' mee maakt, zal misschien weinig
inleiding en motivering nodig hebben om aan de nieuwe taak van het seriëren te
beginnen. Toch zal er altijd een soort van inleiding nodig zljn,bljvoorbeeld door over
klein en groot te praten of over een of andere gebeurtenis uit het leven van het kind
waarin rangschikken voorkwam (zonder dat dit woord genoemd hoeft te worden). Door
dit te doen wordt de specifieke taak al bij voorbaat getranscendeerd en ingebed in een
groter geheel van betekenisvolle activiteiten. Voor sommige kinderen zal een langere
'opwarming' nodig zijn voordat aan de geplande activiteit begonnen kan worden. Als je
kind niet van spelen met blokken houdt, maar geheel op kan gaan in fantasiespel met
poppenen dieren, zal je eenredenmoeten aandragenwaarom er tochietsmetdieblokken
gedaan moet worden (bijvoorbeeld 'Omdat grote kleuters dat soort dingen doen' (sociale
waardering) of 'Omdat de pop heel hoog wil klimmen (aansluiting bij de belangstelling
van het kind)). Voor een kind dat - misschien uit faalangst - ùberhaupt niet meewerkt in
leersituaties zal een nieuwe taak misschien in eerste instantie grondig verstopt moeten
worden in een ander spel of in een spannend verhaal. In het geval van sommige kinderen
kun je je zelfs afvragen of je vast moet houden aan de specifieke taak, of niet beter met
andere materialen of criteria aan de slag kunt gaan. Die flexibiliteit in het omgaan met
specifieke taken zoals de hier besprokene kan alleen ontstaan door de onderliggende
principes te begrijpen. Alleen abstrahering leidt tot transcendentie van het gegevene. Het
begrijpen van de abstracte principes achter deze serieer-taak zal ouders het zelfuertrou-
wen geven zelf allerlei soorten van 'near' en'far' transfer te bedenken. Voorbeelden
daarvanzljn: rangschikken op lengte, kleurnuance,leeftijd, volgordevangebeurtenissen,
hoeveelheid, geluidssterkte, gewicht, subjectieve criteria zoals van vies naar lekker, of
van leuk naar vervelend, etc.

83



84

Tenslotte: door opvoeders alert te maken op de onderliggende principes, denkhan-
delingen en strategieën die op één of meerdere taken van toepassing zljn, enze te leren
de kwaliteit van de interacties die zij met hun kind hebben doelgericht te be'rnvloeden
door het hanteren van mediatiecriteria, zal het hen gemakkelijker gemaakt worden early
intervention daadwerkelijk tot levensstijl te maken en de gepresenteerde taken in te
bedden in de 'cultuur' van hun eigen gezin. Bovendien zullen zr1 zidn niet machteloos
voelen zodra hun kind uit het programma gegroeid is omdat zlj een algemeen begrip
hebben verworven van waar ze met de in Kleine Stapjes beschreven stappen op af
stevenen. Hierdoor hebbenzlj - tot op zekere hoogte - het gereedschap in handen om op
eigen kracht de lijn van het prografiuna te kunnen voortzetten.

Conclusìe
Het leren van jonge kinderen omvat zowelleerinhouden (produkten) als leerprocessen.
De leerinhouden treden vooral in de eerste levensjaren zeer op de voorgrond: bijna
dagelijks vinden er verschuivingen plaats in de vaardigheden en kennis die een kind laat
zien. De waarde van een gedetailleerd en praktisch early intervention-programma als
Kleine Stapjes biedt ouders van kinderen met een verstandelijke belemmering een
duidelijk - en volgens sommige ouders zelfs noodzakelijk - handvat om hun kind op
verantwoordewljzeinzijn of haarvroege ontwikkelingte stimuleren. Hettweede aspect,
dat van de cognitieve en motivationele processen achter het leren, zou mijns inziens
echter meer nadruk moeten krijgen in de opvoeding van deze kinderen, bij wie het
spontane leren - zowel van concrete vaardigheden als van denkhandelingen en strate-
gieën - meestal duidelijkbelemmerd is.

Het IVP-programma is oorspronkelijk opgezet om een tekort aan gemedieerde
leerervaringen in de vroege jeugd alsnog in te halery zodat de ontwikkeling van de
cognitieve modificeerbaarheid (het kunnen leren van nieuwe situaties) op gang komt.
Een early intervention-programma zoals Kleine Stapjes is een goede kandidaat voor het
voorkomen van een dergelijk tekort. Dat een early intervention-benadering niet auto-
matisch mediêrend en denkstimulerend hoeft te zijn heb ik in de vorige paragrafen echter
getracht duidelijk te maken. Daarvoor is het nodig:

- de rol van de (mediërende) interactie in alle ontwikkelingsdomeinen te benadruk-
ken en de opvoeders te stimuleren tot een doelbewust gebruik van intentionaliteit
en wederkerigheid, zingeving en transcendentie (afhankelijk van de situatie aan-
gevuld met andere mediatiecriteria zoals het mediëren van bekwaamheidsgevoe-
lens en gedragsregulatie) en

- een ruimere invulling te geven aan het concept van de cognitieve ontwikkeling,
zodat het ook de ontwikkeling van cognitieve en metacognitieve processen omvat,
die in het Programma dan een even belangrijke plaats toegekend krijgen als de nu
in Kleine Stapjes beschreven concrete cognitieve vaardigheden en concepten. Dat
het aanleren van een groot scala aan vaardigheden daarmee een essentieel ond.er-
deel van opvoeding van jonge kinderen blijft moge duidelíjk zijn.

Het staat buiten kijf dat beide programma's het leven en het lot van kinderen met
verstandelijke belemmeringen op diepgaande wijze kunnen transformeren en verrijken:
een verrijking waar zij recht op hebben.



Noten
lHet'Cognitive Curriculum for Young Children' (CCYC) werd ontworpen voor leer-
krachten om binnen de setting van een (kleuter)klas de cognitieve ontwikkeling en de
intrinsieke motivatie te kunnen stimuleren van jonge kinderen met belemmeringen en
'risico'-kinderen, en daarmee plaatsing in het speciaal onderwijs te voorkomen. Uit-
gangspunten voor het programma vormen de theorieën van piaget, Vygotsky en - in het

þijzonder - Feuerstein. Een mediërende stijl van lesgeven staat centraal [21].
'MISC staat voor 'More Intelligent Sensitive Children'. Doel van het op de theorie
van het gemedieerde leren gebaseerde programma is ouders te helpen de cognitieve
ontwikkeling van hun (zeer) jonge kinderen te bevorderen en hun kinderen het
gereedschap te geven waardoor zlj zullen kunnen profiteren van toekomstige leerer-
varingen [17]. (Einde citaat UpDate 7.)

Literatuuropgane
[ 1] Casto, G. (1"988),'Research and program evaluation in early childhood special

education'in: S. L. Odom en M. B. Darnes, 'Early intervention for infants and children
with handicaps: an empirical base', Paul H. Brookes, Baltimore, v. s.,brzn. EJ.-62

[ 2] Guralniclç M. I. (1988), 'Efficacy research in early childhood intervention
programs' in: S. L. Odom en M. B. Karnes, 'Early intervention for infants and children
with handicaps: an empirical base', Paul H. Brookes, Baltimore, y . s.,blzn.7s-gï

[ 3] Rosenberg S. A. en Robinson, C. C. (1988) 'Interaction of parents with their
young handicapped children' in s. L. odom en M. B. Karnes, 'Early intervention for
infants and children with handicaps: an empirical base', paul H. Brookes, Baltimore,
V. S., blzn. 159-177

[4] Barber, P.4., Turnbull, A. P., Behr, S. K. en Kerns, G. M. (19SS), ,A family
systems perspective on early childhood special education' in: s. L. odom en M. B.
Karnes, 'Early intervention for infants and children with handicaps: an empirical base',
Paul H. Brookes, Baltimore, Y. S.,blzn. 179-I9B

[ 5] Bricker, D., Cripe, J. en Woods,I. (1SSZ¡, 'An activity based approach to early
intervention',Paul H. Brookes, Baltimore, V. S.

[ 6] Norris, I. A. (1991), 'Providing developmentally appropriate intervention to
infants and young children with handicaps', Topics in Early Childhood Special Educa-
tiory Vol.: 11, nr.: 1,b12n.21"-35

l7l Carta, J. J., Schwartz,l.5., Atwater, J. B. en McConell, S. R. (L99L), ,Develop-

mentally appropriate practice: appraising its usefulness for young children with disabi-
lities', Topics in Early Childhood Special Education, VoI.: 11, m.:1.,bIzn.I-20

IB] Dunst, C., Trivette, C. en Deal, A. (1988),'Enabling and empowering families:
principles and guidelines for practice', Cambridge, Brookline, V. S.

[9] Slentz, K. L., Walker, B. en Bricker, D. (1989),'supporting parent involvement
in early intervention: a role-taking modef in: G. H. s. singer en L. K. Irvin (Eds.)
'Support for caregiving families: enabling positive adaptation to disability', paul H.
Brookes, Baltimore, V. S., blzn. 221-238

[10]Johnson,J. E.,Johnson, K. en McChesney (1992), 'Clarifying the developmen-
tal perspective in response to Carta, Schwartz, Atwater and McConnell',Jopics in Early
Childhood Special Education, Y oI.: 72, nr.: 4, blzn. 439 -457

85



86

[11] Baitey, D. B. en Wolery, M. (1992),'Teaching infants and preschoolers with
disabilities', Second edition, Merrill, New York, V. S.

[12] Cairns, S. en Pieterse/ M. samen met Treloar, R. en Cross, M. (L984),'T. E. L. L.
a communication program; A communication program for children who are at risk for
language delay', Macquarie University, Special Education Centre, Sydney, Australië, 300
blzn.

[13] Linder, T. W. (1990), 'Transdisciplinary play-based assessment', PauI H. Broo-
kes, Baltimore, V. S.

[14] Feuerstein, R., Rand, Y. en Rynders, J. E. (1993), 'Laat me niet zoals ikben; een
baanbrekende methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling te stimuleren', Lem-
niscaat b. v., Rotterdam, ISBN: 90-6069 -886-X, 333 blzn.

[15] Pieterse, M. (1"989), 'The Macquarie Program - An exemplary early intervention
program for Dov¿n's syndrome children in Sydney, Australia', CORE, VoI.: 13, nr.: 1

(='Het Macquarie Program: Een early intervention programma met een voorbeeldfunctie
voor kinderen met Down's slmdroom uit Sydney, Australië', interne publicatie Stichting
Down's Syndroom, Wanneperveen)

[16] Feuersteiry R. (1980),'Instrumental Enrichment',lJniversity Park Press, Ba1ti-
more, V. S.

[17] Feuerstein, R., Mintzker, Y. & Ben Shachar, N. (1.99j.), 'Mediated learning
experience: Guidelines for parents', Interne publicatie van het Hadassah Wizo Canada
Research Lrstitute, Jerusalem, Israel

[L8] Klein, P.S. (L991),'Molar assessment and parental intervention in infancy and
early childhood: New evidence', in: Feuerstein, R., Klein, P.S., & A.f. Tannenbaum
(eds.), 'Mediated Learning Experience', Plenum Press, Londen, Engeland,bIzn.ZIg-Zg9

[L9] Wishart, J. (1993),'Leaming the hard way: Avoidance strategies in young
children with Down's slmdrome', Down's slmdrome: Research and Practice, juni199z,
Vol. L, nr. 2, blzn. 47-55 (= 'Leren op een moeilijke manier; vermijdingsstrategieën bij
jonge kinderen met Down's symdroom', Update, nr.: 6, blzn. L-L0)

l20l Duffy' L. 4., en Wishart, I. G. (1994), 'The stability and transferability of
errorless learning in children with Down's syndrome', Down's Slmdrome: Research and
Practice, lni 799 4, Y ol. 2, nr. 2, blzn. 51-58

[21] Parrerery C. van (1993), 'Ontwikkelend onderwijs', Acco, Amersfoort
[22] Haywood, H. C., Brooks, P. & Burns, S. (1986),'stimulating cognitive deve-

lopment at developmental level: A tested, non-remedial preschool curriculum for pre-
schoolers and older retarded children', in M. Schwebel & C.A. Maher (Eds.), 'Facilitating
cognitive development: International perspectives, programs, and practices', Haworth
Press, New York, V. S.,blzn.127-148



EARLY n{TERVEt{Trot.{ n{ DE ?RARTTIK

Na aIIe theorie uit de voorgaande hoofdstukken laten we hieronder nu eerst een aantal
ouders aan het woord over de praktijk van early intervention.

Vnl of snn, PPG?
We beginnen met een bijdrage van ]eannet Scholten
uit 'Down + Up'nummer 12 van winter 1990.

In 1986 hoorden wij, drie moeders van heel jonge
kinderen met Down's syndroom, voor het eerst van
'early intervention'. Daarom gingen we naar een voor-
lichtingsdag ten huize van Marian en Erik de Graaf in
Wanneperveen. Toen we na afloop weer naar huis
reden leek het ons mooi als het zou kunnen. Maar
volgens ons was het veel te bewerkelijk. Ons oordeel
was dus eerder negatief dan positief. Toch liet het idee
ons niet los. In mei 1987, toen mijn eigen Rick net twee
jaar was, kwam ik via de Stichting Down's Syndroom
i. o. (= in oprichting) in aanraking met het (Engetstali-
ge) Portage-programma. Dus praatten we er weer
over en besloten met elkaar dat programma te kopen.
Daar gingen we gedrieën mee aan de gang. We ervoe-
ren dat als erg moeilijk: we moesten alles zelf uitzoe-
ken en zelf doen. Maar daarnaast waren er meer kin-
deren in onze gezinnen die ook om aandacht vroegen.
Daarom vroegen we PPG (= Praktisch Pedagogische
Gezinsbegeleiding) aan. Dat werd ons echter geweigerd omdat early intervention toen
nog niet in de opvattingen van de PPG paste.

In juli L988 stapten we van Portage over op de intussen gereed gekomen Neder-
landse versie van het Macquarie Program, omdat de taken daarin fijner waren uitge-
splitst. Bovendíen hoorden daar lesboeken over lezery tellen en tekenen bij. Warmeer we
bij toerbeurt bij de verschillende moeders thuis bij elkaar kwamen, werd iedere keer één
kind besproken. Verder wisselden we vaak ontwikkelingsmateriaal uit. Geleidelijk aan
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kregen meer moeders belangstelling. Tegen het eind van 1988 hadden we een 'vaste kem'
van zes moeders. Vier van hun zeven'probleem'-kinderen hadden Down's syndroom,
andere autisme en MBD. Toen we nog een keer om PPG vroegen duurde het een half jaar
voordat we als antwoord kregen: PPG is kortdurende hulp en wordt alleen gegeven bij
duidelijke opvoedingsproblemen. 'Alleen maar Down's syndroom'was niet genoeg
probleem. Daarom stelden we onze vraag anders. Wanneer we dan geen PPG kunnen
krijgen, help ons dan zoeken naar iemand die ons kan en wil begeleiden bij het werken
met het Progtanuna, bijvoorbeeld een vrijwilliger, vroegen we toen. Naar aanleiding
daarvan besloot het maatschappelijk werk in onze provincie (Drenthe) tegen het eind
van1989 om een deel van de opbrengst van de collecte voor het verstandelijk gehandi-
capte kind beschikbaar te stellen. Daarmee konden een PPG-werkster en een orthopeda-
goge worden betaald. De eerste kwam bij alle gezinrLen op huisbezoek en werd door de
tweede ondersteund. Uiteindelijk kregen we per L februari 1990 hulp bij het werken met
het Macquarie Program, maar voorlopig alleen voor één jaar,blj wijze van proef. Het
gaat intussen echter heel goed en de hulp wordt waarschijnlijk voortgezet. AIs ouders

88 kunnen we het programma nu beter in praktijk brengen. De PPG-werkster komt eens
per drie weken langs. Ze bedenkt samen met de moeders hoe het programma voor ieder
afzonderlijk kind het beste gebruikt kan worden en bespreekt de taken voor de drie
weken daama. Daarmee kunnen de moeders meteen aan het werk.

We hopen dat andere ouders door dit verslag gestimuleerd worden om ook
ondersteuning aan te vragen voor de begeteiding van hun kinderen. (Einde citaat
D+U.12.)

E nthou s i a st ou er bng nl ni åì ng
Ria van Drunen is een moeder die in'Down + Up'nummer L8 van zomer 1992 alschreef
over haar ervaringen met de PPG, in haar geval die uit Dordrecht.

Mijn dochtertje Jolanda werd op 5 november 1987 geboren. De bevalling vond
plaats in een ziekenhuis en verliep voorspoedig. Direct na de geboorte werd Down's
syrrdroom geconstateerd. Daarna werd de kinderarts
van het ziekenhuis geraadpleegd. Hij had de ondank-
bare taak ons te informeren over Jolanda's handicap.
Deze zellde dokter wees ons drie weken later op de
mogelijkheid contact te zoeken met de Sociaal Pedago-
gische Dienst (SPD) in Dordrecht. Drie maanden na de
geboorte van Jolanda bracht de maatschappetijk werk-
ster van de SPD ons haar eerste bezoek. Ze bleef dit
geruime tijd maandelijks doen. Toen Jolanda elf maan-
den oud was vroegen we Praktisch Pedagogische Ge-
zinsbegeleiding (PPG) aan. Inmiddels had ik een work-
shop van de SDS bijgewoond, waarna ik van mijn kant
de pedagogisch medewerkster van de PPG kon vertel-
len over het bestaan van het Macquarie Program. Begin
1988 was dat programma namelijk nog nietbekend bij
de SPD. Menwas echterbereid volgens hetprogramma
aan het werk te gaan.

Deze medewerkster bleef Jolanda begeleiden tot-
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datzli de leeftijd van drie en een half jaar bereikt had. Gezien de ervaringen van sommige
andere gezinnen, elders in Nederland, zultu dat misschien niet geloven. (Elders werd tot
voor kort vaak een maximum van20 weken aangehouden, Red. D+IJ.) In totaal duurde
die begeleiding dus zo'n twee en een half jaar! Het niveau van ]olanda werd door de
orthopedagoge bepaald aan de hand van het Macquarie Program. De pedagogisch mede-
werkster hield bij aan welke taakjes ]olanda toe was en besprak dat regelmatig met mij.

Vanaf haar derde jaar bezocht Jolanda een crèche. De orthopedagoge en de peda-
gogisch medewerkster zijn betrokken geweest bij haar plaatsing daar en dienden boven-
dien de medewerksters van de crèche van advies.

En toen belandden we op een dood punt. Ik denk dat wij allen, inclusief ]olanda,
er op dat moment genoeg van hadden en het eens een tijdje zonder programma en
thuisbegeleiding wilden doen. De voorbereidingen voor Jolanda's plaatsing op een
gewone basisschool waren inmiddels in volle gang en de pedagogisch medewerkster
zegde toe te allen tijde weer hulp te willen bieden wanneer ik dat wenste. Het contact
met de SPD werd voortgezet met maandelijkse besprekingen over van alles en nog wat.

Precies één dag na haar vierde verjaardag ging Jolanda naar de basisschool. Er had
al een gewenningsperiode plaatsgevonden die goed was verlopen. De onzekerheid bleef
echter aan mij knagen. Had ik er goed aan gedaan om Joland a al zo snel op de basisschool
te plaatsen, terwijl ze in haar ontwikkeling niet overeenkwam met andere vierjarigen?
Nu, driekwart jaar later, weet ik dat het goed is geweest. op de crèche werd Jolanda
alleen maar geconfronteerd met kinderen die jonger waren dan z1j. Daardoor kon ze zich
niet meer optrekken aan oudere kinderen. Op de basisschool is dat wèl het geval. Jolanda
is in die periode ontzettend vooruit g"guun. M"t name in haar spraakontr.iikkeling is er
een duidelijke verbetering te merken. (Jolanda wordt ook behandeld door de logopediste
van school voor wat betreft haar mondmotoriek.) Verder wordt zlj veelzelfstandiger en
merkt ze zelf veel meer dingen op die in haar omgeving gebeuren.

Maarwatgebeurde er inmiddels methaar moeder? Vanveelplichtsbesef doordron-
gen wilde ik de coördinatie op me nemen tussen school en de diverse therapeuten, zoals
de particuliere logopediste en de fysiotherapeute. Met name op het emotionele vlak bleek
dat een te zware taak voor mij. Dus vroeg ik in maart van dit jaar, na een 'rusþeriode'
van minder dan een jaar, wederom om intensievere hulpverlening vanuit de SPD. Die
kwam in de gedaante van dezelfde pedagogisch medewerkster die Jolanda al eerder had
begeleid. Zebegon meteen weer enthousiast met het Macquarie Program. Verder heeft
zij een andere particuliere logopediste bereid gevonden om Jolanda op school te behan-
delen, in rechtstreeks contact met ]olanda's groeps- en steunleerkrachten. Maar ook de
schoollogopediste doet nog steeds mee. Daarnaast heeft de pedagogisch medewerkster
de coördinatie tussen de verschillende werkterreinen op zich genomen. Eens in de drie
maanden bundelt zij de verslagjes van alle betrokkenen om ze daarna in een groepsbe-
spreking met elkaar te behandelen.

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel enthousiast ben over de hulp die de SPD
mij de afgelopen jaren al heeft gegeven en over de bereidheid om daarmee ook door te
gaan. Wel moet worden vermeld, dat ik altijd zelf de vraag bij de SPD heb gelegd. Daarop
werd dan direct ingesprongen. Mijn ervaring is dat de SPD in Dordrecht ouders vrij laat
bij het vragen om hulp en dat die hulp hen ook niet wordt opgedrongen. Andere ouders
wil ik daarom op deze wijze laten weten, dat je er als ouder echt niet alleen voor staat.
De hulp is er. Alleen moeten ouders er wel zelf omvragen. (Einde citaat D+U.18.)
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Positieae ensaringen met het Macquarie Prograrn
Lieten we hiervoor twee moeders aan het woord over hun ervaringen met begeleiding
vanuit hun plaatselijke PPG, volgt hieronder een verslag vanuit een PPG-team, dat in dit
geval uit Gouda komt. Het is afkomstig uit'Down + lJp'nummer 2|vanwinter 1993.

Sinds november 1990 werkt het team van de
PPG in Gouda met een early-intervention program-
ma, het Macquarie Program. Het begin lag bij een
verzoek van de SDS-kern Gouda en omstreken voor
deze vorm van begeleiding. Inmiddels is in dertien
gezinnen ervaring opgedaan.

De frequentie waarmee wij de gezinnen bezoe-
ken is aan de ene kant aangepast aan de leefti¡d enhet
ontwikkelingsniveau van het kind en aan de andere
kant aan de behoefte van ouders. Zo kan de frequentie
variëren van één maal per week in de kennisma-
kingsperiode tot bijvoorbeeld twee maal per tien we-
ken in het stadium van afronding.

De boeken van het Macquarie Program worden
door ons als leidraad gezien. Of de boeken vaak of
minder vaak geraadpleegd worden verschilt per ou-
der. Hierin volgen wij hun wens. Aan de hand van die
boeken kunnen we bekijken wat voor vaardigheden
er de komende tijd geoefend kunnen worden. Meestal
wordt daar dan een lijstje van gemaakt, zodat de
ouders niet steeds in de boeken hoeven te bladeren.

Gespre6sbosìs
Het is onze ervaring dat het werken met het programma in de gezinnen vaak een ingang
vormt om te praten over onderwerpen zoals:

- hoe ouders ervaren dat hun kind Down's slmdroom heeft,
- aan wat voor dagopvang er gedacht kan worden,
- de reacties van de omgeving op het feit dat er sprake is van Down's syndroom
- de reacties van de omgeving op de keus van ouders voor een bepaalde vorm van

dagbesteding zoals een reguliere peuterspeelzaal of basisschool, een kinderdagver-
blijf voor kinderen met een verstandelijke handicap, etc.

Venrn, ,o, ån oudnr" staan centraal
Ons streven is om de early intervention-begeleiding vanuit de PPG rond het vierde
levensjaar van het kind af te sluiten, met name als het de basisschool of een ander
schooltype gaat bezoeken of naar een andere vorm van dagopvang gaat. Als daartoe
behoefte bestaat bij ouders en school dragen wij graag een steentje bij om een soepele
overdracht te vergemakkelijken.

Door bovenomschreven manier van werken, waarin de wensen van ouders zoveel
mogelijk centraal staan, hebben wij het gevoel daadwerkelijk in eenbehoefte van ouders
te voorzien. Het gebruik van het Macquarie Program heeft ons meer inzicht gegeven in

Pøtríciø Straaer met Kim,
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de mogelijkheden van ieder individueel kind met een handicap. In het verlengde hiervan
heeft het onze visie op de mogelijkheid dat een aantal van deze kinderen naar het
basisonderwijs kunnen gaan positief beTnvloed.

Tot slot hebben de positieve ervaringen, die wij door het werken met dit early
intervention-Programma hebben opgedaan, ertoe geleid dat wij inmiddels het program-
ma ook als leidraadhanteren in andere gezinnenmeteenverstandelijk gehandicaptkind,
wanneer de hulpvraag van ouders gericht is op ontwikkelingsstimulatie. (Einde citaat
D+U.24.)

Eruaringten met early i nteruention
Rotterdam is één van de drie plaatsen in Nederland waar al in 1991 een proeþroject
'vroeghulp' (early intervention) werd opgezet binnen het kader van de PPG. De PPG is
een afdeling van de SPD, de Sociaal Pedagogische Dienst. Het onderstaande interview
van Hedianne Bosch met Marja Hodes, orthopedagoge/coördinatrice van het project,
werd eerder gepubliceerd in 'Down + IJp'nummer 23 van herfst 1993.

Marja vindt Vroeghulp meer dan het werken met een early intervention-program-
ma alleen. Het is een totaalpakket. Daar hoort ook ondersteuning van de ouders bij. En
voor zover mogelijk werkt zij samen met andere specialisten, zoals fysiotherapeuten,
logopedisten en artsen, zodat het hulpaanbod een geheel vormt.

Geschieåenis
Hoe is jullie project tot stønd gekomen?

In Rotterdam bestond destijds een samenwerkingsverband, de zogenaamde
Transmurale Zorg, waarin de een aantal organisaties en instellingen op het gebied van
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vertegenwoordigd waren (onder
andere de SPD/PPG, de kinderdagverblijven (KDV's), de ouderverenigingery de insti-
tuten en het Informatie- en Adviescentrum (IAC). Zowelhet IAC als wij [de ppG, Red.
D+u] kregen veel aanvragen van ouders voor vroeghutp. PPG-hulp is van origine
bestemd voor die gevaller¡ waarin er al veel vragen over de opvoeding gerezen zijn. Het
ging er dus niet alleen om het kind met een handicap vooruit te helpen. Maar ik vind dat
ouders veel eerder recht hebben op onze hulp.

Vanuit de organisaties binnen de
Transmurale Zorg is toen een werkgroep
Early brtervention opgericht. Samen met
de SDS, en later ook de Federatie van
Ouderverenigingen (FVO), werd een
subsidie-aanvr aagblj het Ministerie van
WVC ingediend voor een vroeghulp-
project op experimentele basis. Het Mi-
nisterie vond één project echter te wei-
nig. Uiteindelijk kwamen er nog fwee
plaatsen bij: Alkmaar, waar het Portage-
progranuna (zie ook'Macquarie of Por-
tage' op blz. 39) wordt toegepast en
Uden, waar een algemeen PPG-aanbod
wordt gegeven (het zogenaamde PPG-

Vroegþulp is een totøalpøkket,
døar hoort ook ondersteuning uøn de ouders bij.

(foto: Arie Castelein)
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plus project) (Marja beschrijft hier dus de situatie van 1993! EdG.). Er wordt een verge-
lijkend onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de drie werkwijzen. De Federatie heeft
de coördinatie van het geheel op zich genomen. We gingen zomer 1991 van start en
hebben nu voor twee-en-een-half jaar subsidie. Daarmee kunnen we hier in Rotterdam
op jaarbasis veertig gezinnen helpen.

D"bbnln opåro"ht
Was je øI bekend met het Møcquarie Progrøm aoordøt dit project begon?

Ja, ik had het in 1988 al in huis, vlak na de eerste verschijning van de Nederlands-
talige versie. Ik zie het als taak van een orthopedagoog om je vak bij te houden. Ik ben
gaan kijken of ik het programma kon gebruiken in onze gezinnen. Dat was een experi-
ment. Soms gebruikten we het alleen om heel precies te kunnen vaststellen wat een kind
kon. In andere gezinnen werd er heel concreet naar de volgende stapjes toegewerkt. Ik
vind dat het Programma een goede indeling geeft van de gewone ontwikkeling in kteine
stapjes. Je komt er dingen in tegen die je zelf niet weet of op een andere manier kent. Ik
mis ook stukjes, bijvoorbeeld op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ik vat dit project op als een dubbele opdracht: enerzijds wil ik het Macquarie
Program goed leren kennen en toepassen. Anderzijds wil ik kijken hoe gebruiksvrien-
detijk het is, zodat er uiteindelijk een programma uitkomt dat goed bruikbaar is in
Nederland. Als ik dingen mis ga ik op zoek naar andere literatuur, bij slaapproblemen
bijvoorbeeld in het Portage-programma. Dat geeft bij één van de taken een kort
'inslaapschema' waarmee het slaap/waakritme duidelijk wordt. Bij meervoudig
gehandicapte kinderen verloopt de ontwikkeling vaak zolangzaarndat elk stapje in
een heleboel stapjes onderverdeeld moet worden. Dan maak ik gebruik van speciaal
daarvoor ontwikkelde lijsten, waarin die onderverdelingen al gemaakt zijn. Of we
maken ze zelf.

Wonghulp-rnntrum
Hebben de PPG-medewerksters ooordat ze met het programma gingen werken nog een aoorberei-
dende scholing gehød?

Aan het begin zijn er drie trainingsdagen geweest. Eén ervan werd gegeven door
Moira Pieterse zelf en de overige twee door Erik de Graaf. Verder geef ik elke week
bijscholing in het werken met het programma. Onderwerpen die aan bod komen zijn
onder andere de toetsingsprocedure en het maken van taakanalyses. Als er nieuwe
inzichten zijn worden die in het team behandeld. Ook wordt er frequent over de gezinnen
gesproken, soms ondersteund met door ons zelf ter plekke opgenomen videomateriaal.
ZeIf ben ik heel intensief bezig met de boeken van het Macquarie Program. De huidige
Australische versie is voor ouders veel gebruiksvriendelijker dan de Nederlandstalige,
die minder uitgebreid en eigenlijk voor hulpverleners bestemd is. Ook lees ik veel
buitenlandse literatuur op mijn vakgebied. Op basis daarvan stel ik vast d.at Nederland
op bepaalde punten behoorlijk achter loopt. Als het aan mij lag zouden er bijvoorbeeld
in Nederland ook centra voor vroeghulp komery net als in Australië.

Toen Moira Pieterse vorig jaar in Nederland was heb ik uitgebreid met haar
gesproken over de toepassing van het Macquarie Program in Nederland. Ik hoop nog
een keer in Australië te kunnen gaan kijkerç samen met andere teamled.en. Ik vind dat
zo'n centrum onafhankelijk zou moetenzijn.



Dus geen afdeling aøn een kinderdøgaerblijf?
Nee, wat mij betreft zou het niet vanuit de zorgvoor kinderen met een verstande-

lijke handicap hoeven te worden opgezet. Australische early intervention clinics zijn ook
geen deel van de 'zorg' maar vallen daar onder het Ministerie van Onderwijs. Het staat
immers niet bij voorbaat vast waar een kind later naar toe gaat! Er zljndiverse mogelijk-
heden voor dagopvang, op school, zowel binnen als buiten de'zorg'. Het is onzã taak
ouders behulpzaam te zijnbij een keuze die past bij kind en gezin. Wij proberen ouders
dan ook bewust te maken van het feit dat zij meerdere keuzemogelijkhòden hebben.

JuIIie werk is dus ook een stukje emancipatie?

Ja.

U;tgnbrn; án Lenni 
"*oLi 

ng
Wøt houdt jullie project nu precies in?

Omdat hetniet alleen eenhulpverleningsprogranuna is, maar er ook een onderzoek
aan gekoppeld zit voeren wij regelmatig testonderzoek uit. Dat staat los van de toetsing
van de vaardigheden binnen het Macquarie Program. We gebruiken hiervoor de BOé
2-30 [de Nederlandse versie van de Bayley-ontwikkelingsschalen, EdG.]. We doen deze
tests bij de intake, dan opnieuw na twee maanden en vervolgens ied.ere zes maanden.
Hierdoor worden onze resultaten vergelijkbaar met die van de andere twee projecten in
Nederland.

Wat uinden ouders rJan zo'n testonderzoek?

Doot zo'n gestandaardiseerd onderzoek worden ouders meestal voor het eerst
geconfronteerd met de werkelijke achterstand van hun kind. Dat is vaak niet gemakke-
lijk, ook niet voor ouders die in feite al goed weten dat hun kind een ontwikkelingsach-
terstand heeft. Daarom volgt direct op de test een bezoek waarin ik ouders uitleg wat
precies de betekenis van de testuitslag is en dat het alleen een momentopname betreft.
Daama wordt gedurende twee maanden een instaptoets gedaan, gebaseerd op het
Macquarie Program. Hierin kan veel nauwkeuriger worden vastgesteld hoe de ontwik-
keling van het kind eruit ziet. Omdat de toets over fwee maanden gespreid wordt, is de
uitkomst ervan niet zo afhankelijk van het tijdstip van de toetsing. Als iets de ene keer
niet lukt kan het een volgende keer nog eens geprobeerd worden. We proberen de
instaptoets ook zoveel mogelijk te laten lijken op onze gewone manier van werken met
het Macquarie Program daarna. Die eerste fwee maanden zijn eigenlijk een uitgebreide
kennismakingsperiode. Vaak worden er video-opnames in het gezin gemaakt. Het is
dan de bedoeling dat ook tijdens de verdere begeleiding regelmatig te doen. ]e laat
ouders zien wat hun kind nu kan en geeft ze daarmee een aanknopingspunt om zelf
mee aan het werk te gaan. Aan het einde van de kennismakingingsperiode wordt een
verslag gemaakt van de instaptoets, die gezien kan worden als een uitgebreide obser-
vatie. De verslagen worden met de ouders besproken en zonodig in de landstaal
vertaald en toegelicht met behulp van een tolk. AIs dat zinvol is worden eerder
gemaakte video-opnamen bekeken.

Naar aanleiding van het verslag en de videobeelden maak ik met de medewerkster
een werkplan waarin de door het kind te leren ontwikkelingstaken vermeld worden,
evenals eventuele problemen waaraan gewerkt moet worden. In het begin komt de
medewerkster dan wekelijks in het gezin,Iater soms minder vaak. Dat is afhankelijk van
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het verloop van de ontwikkeling van het kind en de wensen van de ouders. Elke drie
maanden is er een evaluatiegesprek.

Ordnrt bl;¡ met ,rongl"rlp
Hoe beaalt het om op deze mqnier te werken?

Ik vind het een groot voordeel dat de ouders stap voor stap kunnen meedenken en
meedoen. Hierdoor raken ze veel meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en
krijgen ze het vertrouwen daar zelf actief aan te kunnen bijdragen. En voor ons biedt het
programma ook een goede leidraad.

Ga je in alle gezinnen meteen met het Macquørie Program øøn de sløg?
Nee. Ouders moeten er klaar voor zijn. Voor sommigen is de verwerking eerst nog

een groot Probleem. Soms werken we aan beide zaken: de verwerking en het programma,
zonodig samen met andere hulpverleners. Er zijn dus wel basisvoorwaarden om het
Programma te kunnen gebruiken. Soms is de ouder-kindrelatie zo verstoord dat daar
eerst aan gewerkt moet worden. In een enkel gezin bleek werken met het programma te
veel trainen te worden. In zo'n- geval maken we een pas op de plaats van waaruit het
programma later dan weer opgepikt kan worden. Met verreweg de meeste gezinnen gaat
het echter heel goed. En voor zover ik weet zijn ouders er ook erg blij mee. Ze gaan hun
kind positiever benaderen, zien meer wat de mogelijkheden zijn en beleven meer plezier
aan hun kind. We hebben op dit moment zelfs al een wachtlijst met ouders die ook met
het project mee willen doen.

I nterdi s ci pl i noi, s amenwerl"en

Je aertelde dat jullie zoueel mogelijk sømen werken met øndere deskundigen. Lijkt døt op wat er
in Australië gebeurt bínnen de eørly interaention clinics?

Een beetje wel. Wij kijken welke andere specialisten er in een gezin komen en leggen
dan contact met hen. We vragen of ze mee willen werken. Als ze daarin toestemmen
vragen we ze of ze tijdens de instaptoets een keer aanwezigwillen zljn, zodatwe samen
naar de ontwikkeling kunnen kijken. Vooral fysiotherapeuten en logopedisten reageren
hier heel positief op. Verder is de reactie wisselend. Als ouders ermee instemmen sturen
we onze verslagen naar de hulpverleners die verder nog betrokken zijn bij hun kind. Van
tijd tot tijd houden we niet alleen avonden voor ouders / maar ook zogenaamde 'instel-
lingsavonden'voor aIIe deskundigen waarmee de gezinnen in contact staan. Het conse-
quent informeren van mensen is volgens mij ook de enige manier om zo'nproject van
de grond te krijgen. Je doet er voortdurend een stukje PR [Public Relations, Red. D+U]
bij.

Hulp rolong ol, noåig i,
Wat is het aerschil tussenhet trøditionele PPG-werk enhoe jullie nubezig zíjnbinnen dit project?

De PPG is een organisatie die van huis uit kortdurende hulp geeft aan gezinnen
waarin van een concreet opvoedingsprobleem sprake is. Dat werk doen we trouwens
nog steeds, naast het vroeghulp-project. Bij vroeghulp is de instap echter niet het
probleem, maar de ontwikkelingsstimulering.

En dan køn er ook geen sprake zijn aan kortdurende hulp?
De hulp zou net zolang gegeven moeten worden als de ouders dat nodig vinden.



Dat kan kortdurend zr1n, maar ook meerdere jaren. Het Macquarie Program loopt tot een
ontwikkelingsleeftijd van vijf jaar. De frequentie van de begeleiding kan wel mind.er
worden na verloop van tijd. Misschien kan er later ook gedeeltelijk groepsgericht gewerkt
gaan worden.

Wongtr 
"lp 

nnr rnrlot
vind jij dat elk gezin met een gehøndicapt kind aroeghulp moet kunnen krijgen?

Jazeker. Het feit dat je een gehandicapt kind hebt moet reden genoeg zijn. ik vind
dat het een recht moet zijn. In Australië is dat ook zo.

Helpen jullie alleen gezinnen met kinderen met Down's syndroom?
Nee, we hebben dit project vanaf het begin bewust heel breed opgezet. We hebben

dan ook kinderen met andere syndromen, ontwikkelingsachterstanden met een andere
ootzaaken zeer sterk verschillende ontwikkelingsniveaus. Iets meer dan de helft van de
kinderen hier heeft Down's syndroom.

De tueáomst
Wøt gøat er gebeuren na deze proefperiode uan tweeënhatf jaar?

Voor deze periode hebben we subsidie. Hoe het daarna gaat weet ik niet. Eigenlijk
vind ik dat dit niet meer teruggedraaid kan worden. Gezien het aantal ouders dat gãbruik
wil maken van vroeghulp zouhet wat mij betreft een blijvend regulier aanbod moeten
zijn. Ik hoop dat dat bij de politiek en ook bij WVC overkomt.

Integratie op t"hool
Hoe zie jij de relatie tussen eørly interaention en íntegratie op school?

We hebben een jonge doelgroep. Kinderen die met het project meedoen hebben bij
de intake een leeftijd van twee maanden tot drieënhalf jaar. Daardoor hebben we weinig
ervaring met de voorbereidingvan schoolse taken. InNederland is men daarerghuiverig
voor. Maar vanuit de buitenlandse literatuur merk ik dat zaken als voorbereidend lezen
wel degelijk zin kunnen hebben. Integratie lijkt me een goede zaak.InNederland is het
echter op dit moment niet goed georganiseerd. In Australië heb je ook klassen voor
speciaal onderwijs binnen de gewone scholen waarin kinderen intensieve begeleiding
krijgen door diverse specialisten. Hier heb je dat niet. Een school waarop een kind met
Down's syndroom geplaatst wordt krijgt wel extra formatie, maar gebruikt die niet altijd
voor het vergroten van de deskundigheid. Het kind moet daardoor soms de speciale
aandacht die het nodig heeft ontberen. Algemeen gesproken kan early intervention een
goede voorbereiding op schoolintegratie zijn.

vind jij dat integrøtie op school functioneel moet zijn, dat wil zeggen: echt meedoen?
Er zljn een aantal mogelijkheden. Een kind met een handicap zov bijvoorbeeld

alleen die vakken in de klas mee kunnen doen waarbij er sprake is van functionele
integratie. De andere vakken kunnen dan in een aparte klas met gespecialiseerde docen-
ten worden gegeven. Maar je zou die andere vakken ook binnen de klas kururen geven,
alleen dan afgestemd op het niveau van het kind. Welke oplossing het beste is, is voor
mijnog niet duidelijk. Wel dient naar mijn mening te allen tijde voorkomen te worden
dat kinderen met een handicap et zo r¡.aar wat bij zitten. (Einde citaat D+u.23.)
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'Als 
"n 

nou eens
stooaen met het

ltgeouwehoer ...
Joke van der Knaap is
een moeder wier kind
meedraaide in de begin-
fase van het proefproject
waar Marja Hodes over
sprak. Kind? Joke heeft
een tweeling! En allebei
hebben ze Down's syn-
droom. Jokes verhaal
werd eerder gepubli-
ceerd in 'Down + Up'
nummer 21, van lente
1993.

John en Marcel wa-
ren vijf maanden oud
toen ik ze opgaf voor vroeghulp. Onze woonplaats, Bleiswijk, viel gelukkig binnen de
regio van het Rotterdamse proefuroject. In april was er eerst een avond waarop alles
uitgelegdwerd. Daarnakon je je officeel aanmelden.In julivolgde toen eenintakegesprek
en nog een nagesprek daarover. Lr augustus was toen de eerste test, daarna weer een test.
Op 1,6 december kregen de kinderen weer een test en op 2L januari volgt dan nog een
gesprek. Ondertussen zljn ze ook nog op video opgenomen. Wijzetf hebben inmiddels
knap de balen van aIIe testen en gesprekken. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en
de uiteindelijke vroeghulp komt verschrikkelijk laat op gang. Ik weet ook wel dat de SPD
in Rotterdam daar niets aan kan doen, maar als ik dat van te voren geweten had .... Voor
John en Marcel zelf vind ik het nog niet eens zo heel erg/ maar wel voor de vele ouders
en kinderen die dit nog moeten ondergaan. john en Marcel hebben immers al vanaf zes
maanden fysiotherapie en vanaf hun eerste jaar ook logopedie en het gaat redelijk goed
met ze. Maar laat je nou eens een sgrdroompje krijgen en denken: 'ik wacht op die
uroeghulp'. En je gaat dan nog maar niet zelf achter die fysiotherapie en logopedie aan,
dan heb je toch een verloren jaar! En kinderen leren juist in het eerste jaar zoveel. En dan:
als je een heel slap kindje hebt komen ze iedere week, maar krijg je maar een half jaar
hulp. Dan is het budget op. Gaat het beter met je kind dan wordt het één keer per twee
weken een jaar lang. Maar daarna moet je het zelf maar uitzoeken!

Ik ben nu wel benieuwd wat we allemaal gaan doen. Sorry, wanneer ik een beetje
negatief was, maar wat er nu gebeurt, als je pas een jaar later echt hulp krijgt, en dan
ook nog zokort, kan en wil ik geen vroeghulp noemen. Eigenlijk zou ik deze brief niet
naar 'Down + IJp' maar naar de regering moeten schrijven. Want het komt door hen.
Zij willen per se al die verslagen en testen. Anders komt er geen subsidie. Ze willen eerst
de bewijzen van de vooruitgang. Want zegnou zelf. Die testen slaan nergens op. Als je
zo'n kind een half uurtje ziet ben je er erachter wat ze wel en niet kunnen en waar je dus
moet beginnen met het Macquarie Program. Daar zijn al die testen en gesprekken niet
voor nodig. Nogmaals: een verloren jaar. Al die verloren tijd had je zo goed kunnen
gebruiken om de ontwikkeling gericht te stimuleren. Ot zoals mijn man het op z'n

De tweeling Marcel (Iinks) en lohn



Westlands zei: 'AIs ze nou eens stoppen met het geouwehoer en wat met d.e kinderen
gingendoen!'

Naschrifr ,on Jn reåacüe uon 'Do*n + (lp'
Op het bureau van de SDS komen regelmatig dit soort klachten binnen uit de drie
proefregio's voor early intervention, Alkmaar, Rotterdam en Uden. De betreffende
Sociaal Pedagogische Diensten kunnen niet anders. Zrj krijgen van het Ministerie van
WVC (via de Federatie van Ouderverenigingen) slechts geld voor de begeleiding van een
beperkt aantal kinderen en dan ook nog maar voor een beperkte periode. In Rotterdam
was er vrijwel meteen al een wachtlijst. In Alkmaar houden de wekelijkse huisbezoeken
al na zes maanden op. Dat komt niet omdat de betreffende hulpverleners niet anders
zouden willen. Het is louter en alleen een gevolg van het feit da t ze zichblj de begeleiding
van de betreffende kinderen strict moeten voegen naar het keurslijf van het wetenschap-
pelijk onderzoek dat deel uitmaakt van het proeþroject. Want WVC wil dat er nu ook
in Nederland eerst onder goed gecontroleerde omstandigheden gemeten wordt: voordat
oP grote schaal het groene licht gegeven wordt moet eerst worden nagegaan wat het
effect is van early intervention op de kinderen zowel als op hun ouders. Dat dat eld.ers
al lang gedaan is, is tot dusverre onvoldoende argument geweest om de geldbuidel te
trekken. Ondanks de hierboven aangehaalde moeilijkheden en beperkingen hebben de
ouders in de drie proefregio's altijd nog veel voor op ouders in de rest van het land. En
de briefschrijfster heeft gelijk wanneer zij schrijft dat ze deze brief naar de regering had
moeten schrijven. (Einde citaat D+U.21.)

E"rly inten:ention ols nnn manier uon lnunn
Het volgende is de tekst van een hand-out bij een workshop die de tweede auteur van
dit boek hield tijdens de studiedag 'Early intervention voor kinderen met onfwikkelings-
achterstand' van26 mei 1993 in het Provinciehuis van Zuid-Holland te Den Haag. Hij
werd eerder afgedrukt in'Dor.tm + IJp'nummer 23 van herfst 1993.

Eerst moet me van het hart dat ik niet de pretentie heb om u met dit verhaal een
recept, een soort eigen early interventionprogramma, aan te bieden. Verder zal ik bij de
voorbeelden die ik nodig heb ter ondersteuning van mijn betoog zelfs niet precies bij de
babytijd beginnen om te eindigen bij een kleuter vlak voor school. Het gaat me er alleen
om u een idee te geven van een manier van werken die mij na zoveel jaar zo vertrouwd
geworden is: early intervention - in mijn geval op basis van het Macquarie Program - niet
als een zware extra belasting, maar als een manier van leven waarbij de taken verregaand
door de ouders kunnen worden ingebouwd in de praktijk van alle dag.

Op uaste üjåen ot' uerspreiå ouer án å"g?
Toen ik eind L986 aan early intervention begon, had ik een kind van bijna drie jaar dat
nog niet liep en nog niet.zindelijk was, David. Tussen de middag werd er nog lang
geslapen en na dat slapen was er een vaste tijd voor zitten op het potje. Tijdens die
zindelijkheidstrainingen was ik altijd al op zoek naar zoethoudertjes, zodathtjook enige
tljd op dat potje zou blijven zitten. We zetten hem daarom met pot en al voor een lage
spiegel. Verder timmerden we een klein tafeltje, dat we met schoolbordenverf zwart
maakten, zodat hij ook een beetje kon 'werken' tijdens die potsessies. ik had al een
doorzichtige pot aangeschaft, zodat mij elk klein plasje zou opvallen. Later leerde ik dat
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dat al een stukje taakanalyse was ten behoeve van de
zindelijkheidstraining. Die potsessies werden zo een be-
Iangrijk vast punt in Davids opvoeding. Zo werkte ik
aanvankelijk veel op vaste tijden en op vaste plaatsen.
Dat kun je doen als je kind nog heel jong is, nog een baby
of hooguit een peuter. Je hebt dan vaste interactiemo-
menten tijdens voeden, baden en verluieren. Die zijn
bijvoorbeeld te vergelijken met de vaste tijden waarop
de PPG-werkster, de fysiotherapeut of de logopedist bij
je langskomen. Zulke vaste interacties zijn dan vanzelf
zeer gestructureerd met vast speelgoed in een vaste
opstelling. Daardoor zijn ze meestal niet zo erg fantasie-
rijk. Of het kind op dat moment nu zelf gekozen zou
hebben voor die spelletjes met mamma of die mevrouw
komt niet aan de orde. Het is de tijd dat het moet. Het is
te vergelijken met lnet centre-bøsed interoention model,
volgens een vaste afspraak op eenbepaalde voorgestruc-
tureerde plaats, en gaat helemaal uit van de ouder en/ of

Døaid tiidens een potsessie

de hulpverlener. De kans is groot dat er veel minder ruimte is voor initiatieven van het
kind. je zou het misschien eerder als een vorm van trainen kunnen zien (waar ik
overigens niets op tegen heb, maar daar kom ik later nog op terug) dan als het kind
helpen zelf zijnwereld te verkennen.

Hulpverleners die op vaste tijden bij je komen en gestructureerd werken hebben
naar mijn mening ook vooral de taak ouders erop te wljzendat, naast dat noodgedwon-
gen/ oP vaste gestructureerde momenten werken, ook het inbouwen van die gestructu-
reerd aangeboden taakjes in de gewone dagelijkse omgang met het kind absoluut
noodzakelijk is. Ze dienen ouders tips mee te geven op basis waarvan die in de komende
dagen of weken het behandelde item nog vele malen op allerlei plaatsen en op allerlei
manieren de revue kunnen laten passeren. Een paar voorbeelden.

Het kan heel goed zljn dat het aanleren van kleuren met een spel als bijvoorbeeld
'Bonte Ballonnen' (van Ravensburger) in een gestructureerde setting aan een tafeltje
tijdens een potsessie een prima begin is. Maar daarna moet er ruim tijd worden besteed
aan het oefenen met kleuren tijdens interacties met het spelende kind, waarbij de
kleuren worden gekoppeld aan andere objecten als de Bonte Ballonnen. Het T-shirt dat
je aan hebt, kleuren verf waar het kind mee werkt, maar ook speelgoedautootjes,
Duplo-blokken, kralen of echte ballonnen, die je kunt opblazen. Met ballonnen kun je
trouwens heel goed de eerste vaardigheden met een bal oefenery bijvoorbeeld als
beloning als de kleur goed is aangewezen ('gematcht') of eventueel zelfs gezegd. Na
kleuren in en om huis ga je wljzen op kleuren buiten. Bij de wandeling buiten namen
wij in het begin een stuk grijs karton mee, waar we aan één kant signaalrood papier
opgeplakt hadden, voor ons eigen 'stoplichtspel'. Hielden we de rode kant omhoog dan
moest David 'stoppen voor het stoplicht' of hij nu liep, fietste of op een loopfiguur reed.
Hij vond dat zo leuk, dat hij graag meedeed. Later beplakten we de neutraalgrijze kant
met groen. Toen konden we oefenen met twee kleuren. Een volgende stap zijn dan echte
stoplichten, bijvoorbeeld op een oversteekplaats voor voetgangers. Ook in de super-
markt of op de parkeerplaats kun je kleuren oefenen. Je vraagt dan bijvoorbeeld eerst:



'Zoek eens een auto in deze kleur' en je toont een voorbeeld dat je bij je hebt. Later wordt
dat dan iets in de trant van: 'Wijs je mij een rode auto?' En nog later, wanneer er ook aI
iets van tellen is: 'Waar staan twee blauwe a:uto' s?' Ik denk dat we dan pas be zig zijnmet
wat ik 'home-based intervention' zou willen noemen. Dat betekent voor mij een manier
van werken waarin het kind niet of nauwelijks ervaart dat het gemanipuleerd wordt,
maar waardoor het gewoon een afwisselende kindertijd beleeft, vol met uitdagingen, net
als ieder ander kind.

Meer tuaàgeri chte leertij å
AIs je jaren lang met een early interventionprogramma werkt zul je de hierboven
beschreven modellen echter altijd naast elkaar gebruiken. Er zljn ontwikkelingsdoelen
die zo veelomvattend zljn, daardoor zoveel jaren in beslag nemen en zoveel oefening
vergen, dat er gestructureerd zowel als gegeneraliseerd naartoe gewerkt moet worden.
Maar ook dan is het van het grootste belang met de hulpverlener, indien voorhanden, te
overleggen welke plaats in huis de beste plek is voor het gestructureerde deel van het
oefenproces.

Leren praten en lezen is zo'n langdurige aangelegenheid. Volgens mij is de maaltijd
daarvoor een voor de hand liggend oefenmoment. Dan zit het gezin aantafel bijeen. Dat
zijn dus de momenten waarop iedereen zijn verhaal vertelt. Die communicatie-momen-
ten kururen ook worden benut om enkele minuten uit te trekken voor gestructureerde
interacties rond een lees- of spraakprogramma. Maar daarnaast kan het ook bijvoorbeeld
zondag 's ochtends op het ouderlijk bed. Of bij het naar bed gaan. Dan lees je je kind voor,
maar verlangt tevens van hem dat het nog even zijn laatste nieuwe woord aan de knuffel
leert. Voor het kind betekent dat ook weer even uitstel van het moeten gaan slapen. Dat
kan soms heel motiverend werken. Verder kun je tijdens het vrije spelen van je kind
gewoon woordkaarten omhoog houden en vragen: 'Wil je dat even pakken voor mam-
ma?'Dan gaat het om korte flitsende momenten die, wanneerze maarvaak genoegplaats
vinden, met elkaar de hoeveelheid taakgerichte leertijd toch zeer aanzienlijk verhogen
zonder dat het daarbij om sessies van meerdere minuten aan één stuk gaat. Houd
bijvoorbeeld voor het vertrek naar de peuterspeelzaal het woordje 'tas' omhoog en vraag
je kind die te pakken. Woorden kun je ook met krijt op de stoep schrijven, of, tijdens een
wandeling in het bos, met een stokje in het zand. Het kan zelfs op een beslagen spiegel
na het douchen. Op die manier kan er jaren achtereen aan een ontwikkelingsitem gewerkt
worden - met uiteindelijk heel veel taakgerichte leertijd - zonder dat het je kind tegen
gaat staan. En dat is de kunst, denk ik.

Inbou*en uan taáen ;, án åogel;¡l"rn gong ,on 
"olunnBij een peuter moet je je voortdurend afvragen: 'Waar kan ik dit klusje inbouwen in

de dagelijkse gang van zaken?' Ik moet nu eenmaal de was ophangen, de planten
water geven/ de afwas doen en de bedden opmaken. Maar ik wil toch ook bijdragen
aan het early interventionprogramma van mijn kind. Daaromzal ik hier een paar
voorbeelden geven van dat inbouwen.

Was ophøngen: 'Geef jij mamma eens dat rode T-shirt uit de wasmand, die gele
slabber, die groene sokjes of dat blauwe broekje'. Je kunt ook gekleurde knijpers kopen.
Dan kun je daarmee met kleuren oefenen. In het begin vraag je steeds om één knijper en
later om twee of zelfs drie.
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Planten water geoen: ]e kunt al met een heel jong
kind zo te werk gaan dat het met zijn handjes aan de
blaadjes mag voelen. 'Voel maar. Dat is een harig
blaadje en aul Hetblaadje prikt. Datbloemetje is net zo
blauw als jouw T-shirt. Die moet heel veel water en die
maar weinig'.

Afwas: Zet een stoel of een krukje voor het aan-
recht, knip drie gaten in een plastic boodschappentas,
doe de armen en het hoofd van je kind erdoor en laat
het plonzen in niet te heet afwaswater. Daarbij kan het
dan bijvoorbeeld eerst alles van glas (materialen), dan
de kopjes en dan de schoteltjes, messen, vorken en
lepels sorteren (voorwerpen).

Bedden opmaken: H:et echtelijk bed is natuurlijk een
prima plek voor het oefenen van de grove motorieþ
van omrollen tot springen en koprollen. Maar je kunt
er ook allerlei dingen tussen de lakens verstoppen om
die bij het terugvinden te laten benoemen: 'Oh, dat is
een ...'. Denk verder aan de ongekende mogelijkheden

Døaid øan de øfwøs

van kussengevechten (al was het alleenmaar alsbeloningvoor andere moeilijke opdrach-
tenl) om het evenwicht van je kind te oefenen en zijn reactiesnelheid te vergroten. Met
de beddesprei kunt je zelfs een tent maken.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat je op deze manier langer met je huishouden bezig
bent, maar je bent tenminste ook aan je kind toegekomen. De tijd die je er nu insteekt
verdien je later terug, in toegenomen zelfstandigheid.

Co-b;rnu, tuLen uit unrrrloillnrån áo*ninnn
Het is ook wezenlijk dat de taken niet te gersoleerd worden gebracht, maar zo mogelijk
in combinatie met andere ontwikkelingsitems. Je kunt het woord bal op de stoep
schrijven en het kind daarna vragen om die te pakken. Vervolgens ga je natuurlijk ook
met de bal over de grond rollen. Dat is een beloning maar kan tevens een volgend.
motorisch ontwikkelingsstapje zljn.Je kunt zelfs proberen je kind over het woordje heen
te laten mikken. Dat is dan weer ietsje moeilijker en daarmee komt je kind weer een stapje
verder.

Ik zal ook wat voorbeelden geven van integratie van taken en ontwikkelingsdomei-
nen. Bovendien wil ik het verdelen van de aandacht over korte interacties (in plaats van
één langere periode) in het leven van alledag laten zien.

FM 86, 'Doet het tekenen uan een horizontøIe lijn nø'.Ik duidde al aan dat dat ook kan
op de spiegel na het douchen. Maar het gaat evenzeer met krijt op de stoep, terwijl je zelf
tussendoor het gras tussen de tegels weghaalt of vlak in de buurt ander tuinwerk doet.

GM732,'Springt opzij en q.chteruit'. Over die krijtstreep natuurlijk!
GM137 , 'Kan aier stappen achter elkøar aoetje aoor zsoetje lopen' . Eerst op die krijtstreep,

daama op de stoeprand. Maar je kunt die horizontale lijn ook op een zandweg trekken,
bijvoorbeeld tijdens een wandeling met het hele gezin in het bos, om d.ie vervolgens
voetje voor voetje af te lopen. Daardoor wordt die lijn weer uitgewist. Dat is op zich
natuurlijk al fascinerend, maar daarnaast kun je ook nog kijken naar de verschillende



profielen onder de schoenen. Welke zool is ruw en welke is glad? Zijninet rondjes of
vierkantjes? Tijdens diezelfde wandeling kun jehetvoetje voorvoetje lopen ookproberen
op liggende boomstammen langs het pad. Op zo'n manier maak je een langere wandeling
met meer plezier.

GM 142, 'Hinkt tutee à drie keer øchter elkaar op de aoorkeursztoet' en GM 143, 'Køn tien
keer øchter elknar aooruit springen zonder het eaenwicht teaerliezen' . Okél Maar teken dan wel
eerst een soort hinkelbaan, met krijt of weer in het zand. Met enige fantasie hebben FM
119, 'Doet het tekenen aan een + na' , en verder daar betrekki^g op.

GM 150, 'Gooit een klein balletje minder dan 15 cm naqst een doel'. Dat balletje mag
natuurlijk ook een steentje zijn. Elk vierkant kan aangegeven worden met een kleur, in
een later stadium een cijfer, een letter of een woord. Dan zeg je: 'Gooi het steentje eens
naar .....' en dan moet het kind erheen hinkelen, enz.

Wat te åoen met 'r*olrhn plnl"kn"' in áe ontwil<l"nling ,on ¡e b;ná?
GM 136, 'Kan zonder het lichaøm te bewegen en met de ogen dicht op één been støøn' . Dat was
bij ons thuis een heel moeilijke opdracht, maar, naar we intussen weten, geldt dat voor
de meeste kinderen met Down's s)mdroom. Je kunt dat oefenen tot ouder en kind allebei
een ons wegen/ en dat moet je ook doen, maar kijk intussen alsjebtieft wel verder naar
de haalbaarheid van volgende taken. Probeer je kind dan maar via die volgend.e taken
beter te laten worden in dat gewraakte item. Je moet je bij het niet lukken van een
bepaalde taak afuragen of die taak op zich wezenlijk is voor een succesvolle integratie in
de maatschappij of dat het alleen maar'weer een volgende stap in de reeks'is. Als ik
voortdurend aan die taak was blijven werken had mijn zoon dat ook zelf als een zwakke
plek ervaren en had hij nu niet zo goed en zo ver op zijncrossfiets voor me uit gefietst.

Vat te áon, ol" onze taal<analyse niet *nrl"t?
Over fietsen gesproken: Onze oorspronkelijke taakanalyse werkte niet bij het lange en
moeizame traject dat moest leiden tot zelfstandig fietsen. We deden het meest voor de
hand liggende en kochten de allerkleinste driewieler die ook nog een geschatte levens-
duur van meerdere jaren had.Onze zoon gebruikte hem aanvankelijk alleen maar als een
soort grotere loopfiguur. Eindeloos hebben we zijn voetjes op de pedalen gezet en hem
geduwd, alsmaar mondelinge aanwijzingen gevend. Bovendien lieten we het steeds weer
door andere kinderen voordoen. We gingen zelfs zover dat we houten blokken op de
trappers maakten, omdat we dachten dat hij er misschien toch niet goed bij kon. Maar
daar bleek het ook niet aan te liggen. Toen hebben we zelfs met brede elastieken (van de
PTT) een paar keer zijn voetjes even kort vastgemaakt aan de trappers. Het hielp allemaal
niets. Tot hijbij een ander kind wèl pogingen ondernam op een veel grotere driewieler.
Het verschil zat in de ergonomie. Bij die grotere driewieler moest hij met zijn voetjes veel
meer naar beneden trappen en daardoor kon onze zoon veel meer, of liever: eindelijk net
genoeg, kracht zetten. Probeer zelf maar eens hoeveel kracht je nog hebt wanneer je half
achterover liggend met opgehevenbenen envoeten ergens middenvoor je moet trappen.
Toen we ons dat realiseerden gingen we snel over tot de volgende fase (zeg maar:
maakten we een nieuwe taakanalyse) door het allerkleinste kinderfietsje met zijwielen
en de trappers gewoon recht onder het zadel voor hem te kopen. Daar fietste hij toen
vrijwel meteen op weg, ondanks de massieve bandjes en het kei- en keiharde zadeltle.
Maar dat kwam weer omdat hij toen nog steeds een luier aanhad. Toen die uitging
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weigerde hlj. Zo kochten we pakweg een jaar en meer-
dere versleten paren zijwielen later de kleinste crossfiets
die we vinden konden. Taakanalytisch is het heel wezen-
lijk dat je nooit te grote materialen aanbiedt (in dit geval
een fiets) onder het motto: 'Dan heeft hij er nog jaren wat
aan'. Weliswaar is dat een oer-Nederlands motto maar
je hebt alle kans dat je kind vèr voor die tijd afknapt op
die te grote stap. We fietsten weer stad en land af, nu op
Iuchtbanden, en versleten weer meerdere paren zijwie-
Ien. Dat was goed voor zijn kennis van de verkeersregels
en van links en rechts. Maar steeds als we de zijwielen
een heel klein beetje omhoog bogen, uiteraard zonder
dat hij dat zag, kwam het vaste commentaar: 'Kapot' en
werd de fiets demonstratief aan de kant gezet. Toen hij
zo zeven geworden was vonden we dat er weer een
alternatieve taakanalyse moest komen. Hoe konden wie
die schijnbaar zo grote stap naar los fietsen overbrug-
gen? We besloten naar een groot, maar nogal leeg speel-
veld te gaan met schommels, een glijbaan en een wip. Er
was een lekker zachte grasmat en daar wezen we David op. We haalde de zijwielen
demonstratief van zijn fietsje af en zeiden: 'We gaan nu oefenen, want als kindjes zo groot
zlindat ze met de voeten op de grond komen gaan de zijwielen er af. Dat gebeurtbij alle
kinderen, dus ookbij jou. Je mag nail de schommel daar, maar we gaan wel op de fiets.
Mamma is bij jou en houdt je vast'. We hebben die middag daarna gehold en gefietst van
de schommel naar de wip, van de wip naar de grljbaan, enz. In het begin ging hij bewust
scheef hangen om zo te controleren of ik er wel was om hem op te vangen. Maar dat werd
al gauw minder. Na die middag wisten we dat we het zelf fysiek zouden kunnen
opbrengen om dagelijks de afstand naar school met hem mee te hollery die hij voorheen
altijd op de fiets met zijwielen had afgelegd. We besloten de zijwielen niet meer aan te
brengen en zijn dagelijkse ritten naar school verder als oefenritten te gebruiken. Uitein-
deliik fietste hij toen binnen een week los. Toen moest er nog een oplossing gevonden
worden voor het moeilijke starten en stoppen. Stoppen, of liever heel langzaam aan de
gang eruit laten lopen, lukte het eerst omdat hij met de voeten bij de grond kon komen.
Starten kostte meer moeite, maar door zijn voorkeursvoet steeds op de trapper in de hoge
positie te plaatsen kon hij ziclrrzelf. na verloop van meerdere weken ook in beweging
zetten.

Nog ern, ån tooL,onoly"n
Bij het maken van een taakanalyse moet je aan verschillende dimensies denken. In de
eerste plaats kun je een taakanalyse maken in termen van tijd. Welke stappen moet je je
kind achtereenaolgens leren bij het maken van een strik? In de fweede plaats kun je denken
aan aanpassing van het aan te bieden materiaal. Dat noemde ik tr-ierboven aI even. Vaak
gaat het om combinaties van die twee. Zoals we allerlei bezigheden uiteen kunnen rafelen
in kleinere stapjes, zo kan een nieuw spel ook in stapjes worden aangeboden. Daarvoor
moeten we dan eerst kijken of er misschien een simpeler versie van te maken is, om daar
dan geleidelijk aan vaardigheden en informatie aan toe te voegen.

Bied nooit te grote materialen

aan, zoøls een fiets-op-de groei



Nog een paar voorbeelden. Op een gegeven moment begon het overbekende spel
Bonte Ballonnen cognitief binnen de mogelijkheden van onze zoon te vallen. Maar om
twee redenen lukte het niet om hem een los kartonnen rondje op de overeenkomstig
gekleurde ballon op de moederkaart te laten leggen. h:r de eerste plaats was er zijn
voorgeschiedenis van louter insteekpuzzels. Bij alle spelletjes die hij tot dan toe had leren
kennen moest er altijd ergens iets in gedaan worden. In de tweede plaats was zijn fijne
motoriek nog zo zwak dat hrlj zo'n los rondje zonder hulp ook niet precies op de
bijpassende ballon kon leggen. Dat frustreerde hem dan weer zo dathij al gauw het hele
spel van tafel veegde. Om die problemen te vermijden hebben we toen bij wijze van proef
voor één van de moederkaarten kartonnen buitencontouren om de afgebeelde ballonnen
gemaakt. Dat klinkt veel moeilijker dan het was, want die contouren waren immers
overgebleven nadat we de losse ballonnen uit hun kartonnen stroken hadden gedrukt.
We hoefden die stroken alleen maar in stukken te knippen en op de moederkaart te
plakken. Op die manier veranderden we Bonte Ballormen in een soort kartonnen insteek-
puzzel Dat werkte. Door die modificatie van het materiaal werd de drempel sterk
verlaagd. Die truc hebben we daama vele malen met succes toegepast.

Een Lottino-spel met een moederkaart met negen afbeeldingen is natuurlijk een
onding om zo ineens te introduceren. Begin daarom eerst met een zelfgemaakte lotto met
één afbeelding, daarna twee, drie en zo verder. Dat gaat prima op basis van losse
Memory-kaartjes die je ergens op of in legt (zie de foto opblz.98). Je maakt het geleidelijk
aan steeds moeilijker, totdat je aan een moederkaart met negen afbeeldingen toe bent.
Daarna wil je dan de kaart omdraaien om ook de alleen door middel van contourlijnen
aangegeven afbeeldingen op de achterkant te kunnen oefenen. Je kind moet dat dan
kunnen, maar wil liever nog wat langer datgene blijven doen wat het al kende. Ook in
zo'n geval kan het materiaal weer worden aangepast. ]e kunt dan bijvoorbeeld de
gekleurde kant afplakken met wit papier. Dan is die andere mogelijkheid er gewoon niet
meer.

Ongewenst gnårog
Ik wil nog kort ingaan op het omgaan met ongewenst gedrag. Het is natuurlijk het
mooiste als je het kind zo kunt afleiden dat het gedrag stopt. Maar als dat niet lukt kan
het vaak ook een oplossing zijn om daar echt een moment op in te gaan door er een taak
bij te zoeken, of althans een taak zo aan te bieden dat dat gedrag daar een plaats in krijgt,
of dat er inhoud aan wordt gegeven.

Weer een paar voorbeelden. Aan de telefoon van de SDS krijg ik vaak te horen:
'Mijn kind gooit alleen maar met het speelgoed. Wat moet ik daar nu toch aan doen?'
Uiteraard lenen balspelen en allerlei andere grof-motorische bezigheden, zoals bijvoor-
beeld GM 147,'Gooit een tennisbal aønøf ønderhølae meter in een wqsmønd', en verder zich
daar ook uitstekend voor (zie ook'werken met bekrachtigingen' opblz.70). Combineer
dat, wanneer dat een beetje uitkomt, bijvoorbeeld met FM 112, 'Sorteert drie aormen'. Zet
de doos of emmer waarin de Duplo en de Nopper, de houten blokken, enz., opgeruimd
moeten worden naast elkaar en zeg:'We gaan opruimen'. Dan moet alles er van een
afstand in gemikt worden en uiteraard soort bij soort. Dat geeft iedereen steeds veel
bevrediging. Of ruim niet op, maar sorteer op deze manier kleur bij kleur. Dan kom je
oP een ander punt toch verder. Sommige ouders zeggerri'Mijn kind zit zo vaakheen en
weer te wiegen'. Daarbij helpt gewoon contact maken nogal eens. Maar je kunt ook weer
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liedjes zingen die inhoud geven aan dat wiegen. Oefen
met ET 79, 'Zingt een eenaoudig liedje', en verder.
'Schuitje varen, theetje drinken'is dan een ideaal voor-
beeld.

Trainen
Tenslotte nog even over dat vaak als zo onsympa-
thiek ervaren woordje 'trainen'. Dat is met name zo
bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand en
natuurlijk niet bij andere kinderen die sporten. Trai-
nen betekent voor mij niet meer dan extra tijd beste-
den aan een bepaalde vaardigheid, gewoon meer
oefenen, zodat je daar beter in wordt dan zonder die
oefening, of dan de anderen. ]e moet dan wel gemo-
tiveerd zijn. Anders doe je dat natuurlijk niet. In ons

1,04 geval hebben wij zeer veel tijd gestoken in het trai-
nen van de grove motoriek van onze zoon. Hij was,
en is nog steeds, een tamelijk'slap'kind. Gedurende
die hele ontwikkeling zie je hoe die spierslapte hem
parten speeltbij zijn interactie met de omgeving. Het

!rl I fl l[l []i

Wij zijn gedrieën zt)eer op

bergtoppen geroeest

maaktimmersdathijlaterenmetmeermoeiteleertlopen,Ieertfietsenenleertzwemmen.
Maarwaar jemisschiennietmeteenaandenkt: ookdezelf.redzaamheidenzelfs deechte
schoolse vaardigheden worden aanzienlijk bemoeilijkt door die spierslapte. Probeer
maar eens een kind met heel weinig kracht in zijn handjes de drukker van een spijker-
broek dicht te leren maken! Ook al begrijpt hij zeer wel hoe het moet is er alle kans dat
het niet lukt. Schrijven is zelfs met een 2B-potlood nog moeilijk wanneer je nauwelijks
op je schrijfgereedschap kunt drukken. Als beginnend lezer moet je nog bijw ljzen, maar
wanneerjearmennietsterkgenoegzijnomdatzo'indelucht'langvoltehoudenmoeten
ouders heel goed op de zitpositie van hun kind letten, zodat zljn armpje goed onder-
steund op de tafel ligt. Als je die spierslapte wilt compenseren - en natuurlijk wil je dat
best - zul je veel tijd moeten steken in oefenen, in dit geval gewoon in krachttraining.
In ons gezin is het cultuur om in de weekends lange wandel- en fietstochten te maken.
Ik heb de afgelopen jaren vele malen getwijfeld of we ooit nog weer de bergen in
zouden kunnen. Maar vanuit onze eigen behoefte om die cultuur over te brengen op
ons kind als een soort erfgoed en vanuit een verwachtingspatroon dat hij het ooit een
keer zàl halen, gewoon omdat hij ons kind is, ga je die zwakke plekken dan meer en
meer trainen. Nu is mijn kind negen jaar en wij zljn vorig jaar gedrieën weer op
bergtoppen geweest waar we sedert zijn geboorte niet meer kwamen, lopend, wel te
verstaan en niet met een lift! Hij fietst nu fietstochten van wel 60 km met ons mee en
loopt wandelingen van12 km, van het ene NS-station naar het andere. Trainen heeft
gemaakt dat hij op dat punt zelfs verre de meerdere is van aI zijn klasgenoten op de
basisschool. Niet dat die dat niet zouden kunnen. Met veel minder training rorrdur,
zljhetzelfde of meer bereiken dan die jongen met Down's syndroom. Maar net als in
de sport worden de goede prestaties alleen geleverd door diegenen die de inzet
ervoor over hebben. Natuurlijk moet er ook enig talent zijn. Maar wie zei er dat een
kind met Down's syndroom geen talenten had? En, talent of geen talent, zonder



regelmatig oefenen of trainen kom je he-
lemaal nergens! (Einde citaat D+U.23.)

Ouånrs 
"p ticl""nlf

Cora Halder is Nederlandse van geboor-
te. Zewastot1977 onderwijzeres in Rot,
terdam. Daarna was ze werkzaam als
docente van kinderen met gehoorstoor-
nissen in Zwitserland en Duitsland. In
haar huidige woonplaats in Duitsland
hoorde zevaÍrde oprichting van de SDS
en het Macquarie Program. Hieronder
beschrijft ze haar ervaringen. Die wer-
den eerder afgedrukt in 'Down + Up'
nummer 17 v an lente 7992.

Drie en een half jaar geleden, in de zomer van 1988, hoorde ik voor het eerst van 105
het Macquarie Program. Mijn dochtertje Andrea was toen nog geen drie. De eerste
informatie bestond uit een paar kopietjes van bladzijden uit het Macquarie program die
een andere moeder meegebracht had van de eerste SDS-workshop met Moira pieterse in
Utrecht. Met name het programma om vroegtijdig te leren lezenfascineerde me zo, dat
ik alles maar gelijk overschreef. Ik wist meteen dat dat iets voor mij was, dat ik daar iets
mee kon. Een paar weken daarna bestelde ik alle boeken van het programma. Ook hoorde
ik van Erik de Graaf meer over de achtergrond ervan.

Ja, en hoe moest ik nu beginnen? Ik moest het zonder hulp stellen omdat er bij de
plaatselijke hulpverleners niemand belangstelling had om zich hiermee bezig te houáen.
Daarom bepaalde ik zelf eerst het niveau van de ontwikkeling van Andreá in alle vijf
ontwikkelingsdomeinen (grove motoriek, fijne motoriek/cognitieve onfwikkeling, ré-
ceptieve taal, expressieve taal en persoonlijke en sociale vaardigheden). Ik deed daiheel
voorzichtig. Ik koos liever maar voor een wat lager niveau dan dat wat ze in werkelijk-
heid had. Dat zou het beginnen met het pïogramma alleen maar gemakkelijker rn^i"t
omdat we dan ook al gauw taken zouden kunnen afstrepen. Bovendien wist ik bij veel
taken niet of ze zou kunnen, simpelweg omdat we zulke dingen nog nooit geprobeerd
hadden.

Ik stelde daarna een werkplan op voor 
"ei h"le maand in het vore met voor alle

vijf ontwikkelingsdomeinen een aantal taken waaraan ik in die tijd wilde werken. Bij het
maken daarvan vroeg ik me af wat voor speelmateriaal ik daarbij nodig zou hebben en
zocht dan in onze speelgoedkist het benodigde bij elkaar. Zonodigknutselde ik er dan
nog wat bij.

Dat werkplan hing ik dan bijvoorbeeld op de ijskast , zodatik het vaak genoeg zou
zien. Ik liep er natuurlijk niet mee achter Andrea aan! Ik was me door die voorbereiding
alleen met name heel sterk bewust geworden van de volgende stappen in Andreaã
ontwikkeling zodat ik kon bepalen wat we zo achtereenvolgens zouden gaan oefenen.
Het overgrote deel van de taken kon ik gewoon in het spelen met haar, of in de dagelijkse
gar.gvarr zaken bij ons thuis, inbouwen. Slechts bij een paar taken had ik in het begin het
gevoel dat ze op de één of andere manier al te 'schools'waïen en dat Andrea daar nog
te klein voor was. Met name vond ik dat van de letter- en woordlotto's uit het leespro-
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gramma. Maar Andrea zelf vond zo'n woordlotto net zo leuk als iedere andere lotto.
Voor haar was het alleen maar weer een ander spelletje.

Na een maand nam ik dan het OOO weer ter hand en ging ik na wat er allemaal
afgestreept zou kunnen worden. Dat was altijd een heel plezierige bezigheid want dan
kon ik precies zien hoe veel ze weer vooruit gegaan was. Er bleven natuurlijk altijd taken
over die Andrea dan nog niet kende, zoalsbrl de grove motoriek het trap lopen of bij de
fijne motoriek het knippen met een scha artle. Zulke
taken nam ik dan weer mee in het werkplan voor
de volgende maand, samen met een aantal nieuwe
spelletjes en oefeningen. Tussendoor bekroop me
dan wel eens het gevoel van: 'Tjongejonge, trap
Iopen zal ze wel nooit leren'. Maar bij andere grof
motorische taken ging ze dan wel vooruit, bijvoor-
beeld bij het springen, het balanceren en zelfs bij
het leren fietsen. En dat gaf me dan weer moed! En
als ze dan op een gegeven moment stil leek te staan
in haar grof motorische ontwikkeling merkte ik
steeds dat ze dan bijvoorbeeld juist bij de spraak
vooruit ging!

Ik heb zelf het intensief bezig zljn met het
ontwikkelingsprogramma erg leuk gevonden. Het heeft me meer gevoel gegeven voor
de ontwikkelingsstappen van mijn dochter. Ik kreeg zo een veel beter beeld van haar
totale ontwikkeling. Maar ook Andrea heeft veel plezier beleefd aan het spelen en het
oefenen. Het is voor ieder kind natuurlijk leuk wanneer de ouders zich met hem of haar
bezig houden, met hem spelen. Dat het daarbij om een'programma' ging heeft Andrea
nooit gemerkt!

Ik wil graag nog eens benadrukken (omdat ik weet hoeveel ouders er op tegen zijn
om volgens een programma te werken) dat ik bij het Macquarie Program steeds weer het
gevoel had, dat het precies datgene bood wat je eigenlijk toch al met je kind zou doen.
Alleen hield ik me nu bewuster met het kind bezig en vulde de tijd die ik aan Andrea
besteedde zo zinvolen zo gestructureerd als maar mogelijk was, zonder het spelelement
te verwaarlozen.

Van zomer 19BB tot winter 1990 werkten wij ons door het Macquarie Program heen
en hoe groot was onze vreugde en onze genoegdoening toen we ontdekten dat we in alle
vijf ontwikkelingsdomeinen zo ongeveer bij de laatste taken aangekomen waren. Toen
werd me duidelijk hoe hard we bij al dat spelen toch'gewerkt'hadden en hoeveel mijn
dochter geleerd had in die tijd. En ik ook! (Einde citaat D+U.17.)

U;t lcet *onhgn lnunn uon Boy Dnnn
Trouwe kijkers van het jeugdprogramma 'Klokhuis' (NOS) kennen de rubriek 'Uit het
woelige levenvanBoy Zonderman'. Maar bij de SDS hebben we Boy Deen. Wat hij beleeft
is ook de moeite waard om kennis van te nemen. Lees wat zijn moeder, Marlies
Deen-Dijkstra, over hem schrijft in haar dagboek. Het onderstaande fragment daaruit
werd eerder afgedrukt in 'Down + IJp' nummer 18 van zomer 1992.

Ik zit in de kamer en kijk naar ons kleine mannetje dat driftig vooruit probeert te
komen tnzljnloopstoeltje. Zeven en een halve maand is hij alweer en de tijd is werkelijk
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omgevlogen. Boy Sebastian heet hij en hij doet zijn naam echt eer aan. Hij woog b\ zljn
geboorte op 6 september 7991bijna negen pond en hij was b3 cm lang. Nog steãds is hil
op de (gewone!) groeicurve van het Consultatiebureau boven het gemiddelde. Toen wij
ons goed en wel berust hadden in het feit, dat hij er gewoon was en dat Down's syndroom
geen ziekte was (die misschien nog wel eens over kon gaan) kregen we zoiets van: ,we
zullen ze wel wat laten zien. We maken er een kanjer van!,

Boy Deen

Vanaf het moment dat ik in de gaten kreeg dat
ik beter niet op zijn achterstand kon gaan zitten
wachten ben ik aan de slag gegaan en wel zo, dat
het me af en toe duizelde. Kon ik in het begin geen
folder over Down's syndroom zien, kort daarna
verslond ik alles wat ik te pakken kon krijgen. Ik
meldde me aan bij de SDS en kreeg via mijn huisarts
de nodige deskundige hulp (fysiotherapeute en lo-
gopediste). Toen ik het Macquarie Program ontving
legde ik Boy op een dekentje op de tafel met de
bedoeling met hem te gaan oefenen. Hij was toen
zes weken oud. Ik hield allerlei speeltjes boven zijn
hoofd en maakte gekke geluidjes om zijn aandacht
te trekken. Maar Boy had alleen maar interesse in

zijn duim. Ik legde mijn hand over zijn handje om toch de aandacht te krijgen, maar zelfs
toen al was hij er zich terdege van bewust dat hij twee handjes had. Hij draaide zijn
hoofdje en ging enigszins verveeld op zijn andere handje liggen sabbelen. Dit was dus
niet de manier.

Vanaf die tijd probeer ik het programma op een speelse manier tijdens de dagelijkse
verzorging in te weven. En dat gaat wèl goedl Ik vinkte af wat hij aI kon en werkte op
deze manier alle oefeningen af. Soms valt hij even terug, soms ook maakt hij een
sprongetje vooruit.

Twee maanden oud was m'n kleine man toen hij me het allerliefste lachje gaf dat je
je kunt voorstellen. Met drie maanden was hij een vrolijke, sociale baby die oog voor zijn
speelgoed had en naar iedereen lachte die met hem speelde. Met vier en een halve maand
nam hij met optrekken zelf zljnhoofdje mee tot zit en zathij met steun. Met vijf maanden
nam hij onbekende mensen uitgebreid in zich op. Alleen voor de dokter had Boy niet
meer over dan een dikke tip. Boy was zes maanden toen ik hem met optrekken mee
omhoog nam naar staan en een nieuwe kunst was geboren. Staanl Apetrots kijkt hij in
het rond en probeert zichzelf op te trekken als je zijn handjes vasthoudt. We prijzen hem
dan ook de hemel in. Nu is hij dus ruim zeven maanden oud en een uitslover die
verwaand kijkt als hij een nieuwe kunst de baas is. Hij draait in de box om zijn lichaamsas,
is dol op verhalen vertellen (ma-ma-ma, ta-ta en da-da) en luistert ademloos naar zijn
eigen stemmetje. Hij laat verwende geluidjes horen als iets hem niet beval¡ schommelt
in z'n bouncer, gooTt z'n beentjes in de lucht en speelt rrret z'rt voetjes. Hij eet in de
kinderstoel en bemoeit zich uitgebreid (ma-ma-ma! ta-ta-tal) met Pino en lenie-mienie
van Sesamstraat.

Ik had nooit gedacht dat }rlet zó leuk zou zijn om me zo met de ontwikkeling van
Boy bezig te houden en, al kost het me behoorlijk wat tijd, het resultaat is dââr en dus
heb ik het er graag voor over.
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Natuurlijk ben ik me eryan bewust, dat we er nog lang niet zijn en dat er nog wel
de nodige tegenslagen op de loer zullen liggen. Maar die zljner ook om overwonnen te
worden en ik zal me dan ook niet zo gauw uit het veld laten slaan.

De SDS wil ik bedanken voor alle nuttige adviezen en het baanbrekende werk dat
er verricht wordt. En tegen alle mensen met een baby met Dor,rm's s)mdroom zou ik willen
zeggerr.'Indien mogelijk, aan de slag! Het is echt de moeite waard!'. (Einde citaat
D+IJ.18.)

Het volgende gedeelte is ook afkomstig uit het dagboek van Marlies Deen-Dijkstra
en werd eerder gepubliceerd in nummer 28 van winter 1994 (tweede gedeelte).

13 juli 1994
Ik wil wat schrijven over Boy, maar ik weet absoluut niet wat. Alle dingen die hij

kan, die hij doet ... Het is zobrlzonder! Dat moet ik gewoon op schrift hebben. Dat wil ik
niet vergeten.

... Er waren vandaag vier kinderen met Down's slmdroom op het strand! Eindelijk!
108 Kady [een nichtje, Red. D+U.] zag een jongen van een jaar of tien lopen en vroeg: 'Marlies

heeft die jongen ook Down 's syndroom?' En jawel! 'Leuke jongen wel, hè?', vroeg ik aan
haar. Want dat was het slanþ leuk koppie en serieus babbelend met een vriendje of
broertje. Ze keek me een beetje bedenke-
lijk aan. 'Jaaa', zei ik, 'niet om verliefd op
te worden of zo, maar het is toch gewoon
een leuke jongen om te zien?' ]a, dat was
zo. Kady is namelijk negen jaar en dan ga
je dat niet zorrLaar zeggerr natuurlijk.

Op school gaat het redelijk met Boy
(na een korte inzinking). Clazien [de leid-
ster, Red. D+U] heeft hem steeds af kun-
nen leiden als hij een kleine inzinking
had. Hij zegt zelfs de namen van de kin-
dertjes die bij hem in de klas zitten, als ik
hem de eerste lettergreep geef. ... Boy Deen

Lotto's leggen doet hij al vanaf on-
geveer tweeëneenhalf jaar. Houten instoppuzzels zijn intussen te simpel geworden. (Heb
ik net zo'n duur kreng voor 'm gekoch¡ een half uurtje later legt hij 'm met 't grootste
gemak en schuift 'm terzijde met een gezicht van 'Heb je nog meer bij je?') ...

21. juli 1994

Gisteren weer op de basisschool geweest bij Dickie Wilberink. Wat is dat toch een
gaaf mens zoals zlj met haar kleuters omgaat ... Zehad weer het boekje voorgelezen van
'Mijn broertje heeft Down syndroom'. Alle kleuters wisten het nog en zaten met smart
op Boy te wachten. Hij heeft met vier verschillende 'moeders' in de poppenhoek ge-
speeld, maar hij had weinig zin om voor baby te spelen. Toen ik wilde laten zien dat hij
houten inleryuzzels kan leggen werd hij onder tien enthousiaste kleuters bedolven die
hem allemaal graagwilden helpen! Zehad nog wat liedjes bewaard tot Boy er was, dus
werd de gitaar erbij gehaald en werden alle kinderen in een kring gezet. Die liedjes die
zemetzezingtzljnzo enig.Ze dansen er echtbijenheel serieus ook. Boykende de liedjes



niet, maar toen ik vroeg of ze 'In de maneschijn' wilde spelen (wat ze dan ook deed)
begon hij helemaal te glimmen. Hij deed heel goed mee met alle gebaren en woord.jes.

Ik was nogal opgelucht dat het zo lekker ging want de avond eryoor was ik weer
even'die moeder met dat kind'. Ik dacht namelijk dat hij het wel leuk zou vinden om
naar het circus te gaan maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Nou ja, d.aar zal ik verder
maar niet teveel over uitweiden. Het was allemaal eltendig genoeg. Hij heeft in ieder
geval de hele boel bij elkaar Geschreeuwd (met een hoofdletter) en natuurhjkzatde tent
net vol met dorpsgenootjes die allemaal keken wat er aan de hand was. Uiteindelijk (na
vijf minuten) ben ik de tent uitgevlucht, een illusie en f 27,= armer. Op zulke momenten
word je weer even op je plaats teruggezet en hoe hard andere moeders ook roepen van
'Ah, joh, dat heeft die van mij ook!', het is toch anders. Boy wordt toch op zijniiterlijk
beoordeeld, terwijl over andere lastige, vervelende of huilende kindererrde schouders
worden opgehaald, ...

2 øugustus 7994
.-.Nog even over Clairette [de logopediste, Red. D+U]: Zelegdetwee moederkaar-

ten van een lotto neer (L8 plaatjes dus) en gaf (op z'n kop) Boy een plaatje aan dat hij erop
moest leggen. De moeilijkheid was alleen dat het plaatje nergens bij hoorde. Denk maár
niet dat hij erin trapte, na even studeren keek hij oma aan en gaf het aan haarl ...

Dat haren trekken bij vteemden, daar word ik even helemaal niet goed vanll Zit hij
ze eerst heel lief toe te lachen en 'dag' te zegger., als ze zichvervolgens vertederd over
hem heenbuigen trekt hij ze zokelhard aan hun haren dat hij ze op de grond krijgtl Heeeel
vervelend, want hierdoor krijg je al die vervelende opmerkingen en blikken van 'ja, ik
heb ook met diekindercngewerkt' en 'Het geeft nie! ik weet werhoe ze zljn,. (waar halen
ze de gore - sorry - moed vandaan om zulke stellingen over je - af en toe toch kwetsbare
- hoofd heen te storten). Dan heb ik er echt de pest in. Alsof 'gewone'kinderen zulke
lieverds zijnl

18 augustus 1994
Gisteren heb je een woordlotto gelegd, dat hoef je, net als een gewone lotto, ook pas

tussen je derde en vierde jaar te kunnen!

22 øugustus 7.994

... Om half elf ga ik [oma] koffie zetten. Tegen de thee- en de koffiep ot zegtBoy 'au'
omdat we hem geleerd hebben dat die heet is: dus au. De koffie is klaar en ikzeg iegen
Boy: 'Ga mamma maar roepen. we gaan koffie drinken'. Hij loopt de hal in, naar de tiap
en roept naar boven: 'Mam, au!' wat een inventief mannetje, hè? Heerlijk! En dan *otdt
er nog van ze gezegd:'Initiatieven nemen ze niet en oplossingen bedenken om proble-
men op te lossen doen ze niet'. wat heb ik trouwens een hekel aan dat woordje ze. ...

14 september 1994
... Als ik dit boekje zo doorlees, lijkt het wel of Boy een waanzinnig wonderkind is.

Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel momenten dat dingen (nog) niet lukken. Maar,
geboren optimist die ik ben, ga ik (gaan we) net zolang door tot het wèl lukt.

Op zljn verjaardag ben ik meegeweest naar het schooltje, en alsof-ie wist dat dat
van hem verwacht werd, gedroeg hij zich als een ware driejarige, zingen (applausl)
uitdelen, meedoen aan tafel, het was een ware opsteker. Alles is meteen op video
vastgelegd! ...
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Zljntaal gaat ook met sprongen vooruit. Hele zinnen gaan steeds beter. 'Pap, ben
je nou?' is er één van. Gelukkig zegt hij ze niet alleen, maar weet hij ook wat het betekent.
'la, daa{, zegt hij dan ook blij als zijn vader in zijn gezichtsveld verschijnt.

Eerste en laatste letters worden nu ook goed aan woorden vastgeplakt, zoals:
buiten, koek, lamp, Iief, pot, huis, duim, hand ... Dit soort woorden spreekt hij nu perfect
uit. Krentenbol blijft nog even 'Ialabol', elleboog 'piggeboog', yoghurt'ort-ort' en patat
'lolatat'. 't Is maar even dat je het weet!

Vorige week was bij oma de Fristi op en daar is hij echt dol op. Maar wat yoghurt,
beetje verdunnen, beetje limonadesiroop, wie zou dat merken? Boy dus. Hij neemt een
slok en proeft. 'Ort-ort' stelt hij daarop hardop vast.

... Ik ben nu met kleuren bezig, gee!, rood en blauw. Dan zet ik drie getijke bordjes
op tafel met een geel, een rood en een blauw blok erop. Als ik hem een blokje geef en
vraag welke kleur het is, geeft hij feilloos antwoord. Zeg 1k vervolgens: 'Doe maar bij
rood' dan zethrl het bij geel, laat liret niet los en kijkt mij uitdagend aan. AIs ik dan weer
zeg: 'Nee, dat is niet goed' zet hij het expres weer op een verkeerd bord (maar laat het

110 weer niet los;hijweet dus dat het fout is) of hij zwiept alleblokkenvan tafel. AIs ikbehang
had gehad beneden zou ik hem er met liefde achter plakken in zulk soort situaties. ...

26 oktober 1994

Toen we warm gegeten hadden en ik Boy vroeg of hij nog iets wilde eten, was het
onmiddellijke antwoord: 'IJs! Pakken?' Ik had alleen zijn favoriete ijsjes niet meer. Dus
lk zeg (en dat is echt een lastige keus voor hem): 'WiI je een Danoontje of ijs?' 'I!s' , zegt
hij resoluut. Dan draai ik de vraag expres om om te kijken of hij me niet zit na te
papegaaien: 'Boy, wil je ijs of Danone?' 'ee niet', zegt hlj. Het eerste dus en dat heeft hij
dan dubbel en dwars verdiend!

Terwijl Boy lag te slapen heb ik de kamer weer eens veranderd. Ats ik hem mee
naar beneden neem ben ik benieuwd of de gewijzigde opstelling hem opvalt. Ik zeg niets.
'Oh, moooo oit' , zegt Boy als hij ziet dat ztjn tafeltje en stoeltje nu voor het raam staan en
van blijdschap doet hij een dansje. 'Dasse!', zeg-ie. Kleine grapjas.

29 oktober 1994
... Ik had trouwens een schattig platenboek voor hem gevonden. Daar kon je

kinderen mee leren tellen. Op de eerste bladzijde stond één eendje, op de tweede twee
varkentjes, op de derde drie hondjes, etc. Ik zit het met hem te bekijken, pak z'n vingertje
en doe het voor. 'Kijk eens, Boy, één, twee, drie, vier poezen!' Ik weet niet meer waarom
ik even gestopt ben. Waarschijnlijk ging de telefoon of zo. Maar toen ik terugkwam was
hij ijverig aan het tellen en wees de varkentjes aan: 'Eén, tee, die, poezen!'Hij denkt
blijkbaar dat'poezen'ook een telwoord is! ...

3 noaember 1994

... Het probleem met kleuren leren is iets opgelost. (Hii vond het niet bepaald
Ieuk.) Het volgende boeit hem iets meer. Ik bouw een toren en roep keihard, terwijl
ik een blok omhoog hou: 'Wat is dit?' 'Oot', roept Boy dan terug (rood dus) en als hij
het goed heeft zet ik het er bovenop. 'En dit?' 'Eel!' 'En dit?' ,Oot!, ,En dit?, ,Auw!,
(blauw), enz., in hoog tempo. Als hij alle blokken heeft gehad mag hij de toren een
hengst verkopen. Succes verzekerd! Ik laat hem gewoon niet zelf bouwen, want dan
stopt-ie gewoon als-ie 't zat is. Bovendien is zijn motoriek nog niet toereikend om



netjes een toren van Pakweg dertien blokken te bouwen en wordt hij door zoiets
onbenulligs uit z'nconcentratie gehaald. Hij kan geen twee dingen tegelijk goed leren
en daarom concentreer ik hem nu alleen op de kleuren. En dat gaat goed. Deze drie
kleuren kent hij nu feilloos!

vanmiddag een herhaling op TV gezien van'sonja op zaterd.ag'. Hierin was een
man [Gabri de wagt, Red. D+u] aan't woord over ztlndertigjarige'mongoolse, (l) zoon.
De tranen sProngen me werkelijk in de ogen. Ik had Boy in m'n armen en ik zat te janken
van kwaadheid. 'Nee, hoor. Ik noem hem gewoon een mongoor.Ja, d,atis het toch ook?,
En: 'Ja, ik heb hem wel een paar dingen kunnen reren', 'Ach, die oud.ers die het anders
noemen. Dat is gewoon een modeverschijnsel. Die verdoezelen het maar en hebben hun
kinderen niet geaccepteerd'. Ik dacht dat ik gillend gek werd. Net nu mijn omgeving er
een beetje anders tegenaan kijkt (en de rest van Nederland waarschijnlijk ookjkomi er
zo'n halve gare op de TV die je weer even terug blj af zetl

Het zal wel niet veel geholpen hebben, maar ik kon het toch niet nalaten om bij de
VARA mijn ongenoegen te uiten. ('Ach, wat spijt me dat nou, dat u zo gekwetst bent. Ik
heb het zelf hééI anders gezien hoorl') Ik zal wel weer eens te gevoelige oren hebben. Zijn
zoon zat er nog bij ookl Hoe is het mogelijk dat iemand zo kwetsend over nota bene zijn
eigen kind praat, waar dat kind nog bij is ook? ('Nee, ik weet absoluut niet wat er in zijn
hoofd omgaat'.) Nee, als het mijn vader geweest was, had ik hem daar ook geen
deelgenoot van gemaakt. Gelijk heeft hi;t ...

13 noaember 1994
Waar ik bij zijn geboorte als een berg tegenop zag is gebeurd. (Belachelijk eigenlijk,

maar toen was het één van de onoverkomelijke problemenl) Ik ben met zoonlief Sint
Maartenwezenlopen enikheb me kostelijkvermaakt. Trots als eenpauw nam ik'm mee
van deur tot deur om na een gezongen liedje (maar niet heusl) een vrachtje snoep in de
wacht te slepen. Hij vond het geweldigl Met z'n zengernaakte lampion om zijn nek
sjouwde hli zrln zingende neefje Kriss achterna om, als Krissy uitgezongen was, razend-
sneltebekijkenwat dezebuurman/buurvrouwvoorhem inpetto had. Metrode wangen,
een rugzak vol lekkernijen en een slap geregende lampion viel hij zwaar onder de indìuk
in de auto in slaap. Thuis heeft hij nog even voor papa'gezonsen'. Daarna hebben ze
gebroederlijk de buit bekeken en in een grote snoeptrommel gedaan.

Tot slot nog een derde gedeelte uit het dagboek van Marlies Deen-Dijkstra. Dit werd
eerder gepubliceerd in nummer S2vanwinter 1995.

27. februøri 1995

Op clezelfde plaats zit hij nu met een doosje Smarties. Alle kleurtjes liggen voor
hem. Ik vraag zqdelings een oranje. Hij geeft me zonder te kijken een gele. Ik geef hem
die terug en zegi'Nee, dat is geel. Ik wil een oranje.' Hij zoekt en vindt. Geeft hem blij
aan me. Plotseling ziet hij er nog een. 'Mam, nog oranje', zegthljverheugd en deze krijg
ik ook.

16 møart 1995
Ik heb een ballon opgeblazen en probeer Boy te laten vangen. Hij geniet al bij

voorbaat. 'oh, leuk!'roept hij blij. 'vangen Boy', roep ik en ik gooi. Het opblazen en met
veel gepiep leeg laten lopen is natuurlijk nog leuker. 'Mam blazen, okke keer?' (nog een
keer). Op een gegeven moment heeft hij de ballon zo stijf vast dat die met een knal knapt.
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'O jee, tuk,' zegt ie, 'mam maken?' Tsja, dat gaat natuurlijk niet en dat kan ik hem maar
moeilijk duidelijk maken.

28 maart 1995
Bij oma Kooy op visite geweest. Ze woont in een soort aanleunwoning en alle

woningen zijn door middel van gangen aan elkaar verbonden. Boy is aan de wandel en
ik ga kijken waar hij uithangt. Tot m'n verbazing zie ik de een na de andere deur
opengaan en ..........????? verschijnen. Ook tot verbazing van Boy die als een boefje
'belletjes-trek' aan het doen was. Maar die link is natuurlijk gauw gelegd en dus liep hij
snel door als hij op de bel gedrukt had, z'n kleine zusje daar achterlatend.

Een week later zit hij weer eens in z'n favoriete boek (de Wehkamp-gids, soms haat
ik dat ding; maar nu even niet) te bladeren, wijst op een zwarte telefoon en roept: 'Oma
Kooy!', alsof hij zeggenwil:'Oma Kooyheeft ookzo'ntelefoon.'Watishet toch gevaarlijk
om hem aan te spreken op het niveau waarop hij praat, hij is zoveel wijzer!

Om Boy het verschil tussen marulen/ vrouwen, jon-

11) gens en meisjes te leren heb ik uit zijn postorderboek
plaatjes van modellen geknipt en op karton geplakt,leuk
om mee te spelen. Jongens en meisjes weet hij nu, mannen
en vrouwen zijn iets moeilijker. Soms is een meneer een
'pap' en een mevrouw een vriendin die bij haar naam
wordt genoemd en er zowaar nog op lijkt ook. Dat het
allemaal nog niet zo eenvoudig is, blijkt uit het volgende
voorval: We zitten op de bank met de kartonnen poppe-
tjes en ik vraag hem of Maxime [Boys kleinere zujsje, Red.
D+Ul een meisje of een jongen is. 'Meisje', zegthijbeslist.
'En jij Boy,ben jijeen jongen of een meisje?'Hij denkt diep
na en kijkt me dan vertwijfeld aan. 'Moeilijk,' zegt hij dan!

28 mei 1995
Daar zit ik dan. In de Rookkamer v¿rn het Acade-

misch Ziekenhuis in Leiden en ik weet niet wat me te
wachten staat. Eigenlijk wel natuurlijk. Boy wordt mor-
gen geopereerd, maar ik ben bang voor de afloop. Ik wou

Boy Deen met litteken

dat het morgen rond deze tijd was en tegelijkertijd dat het nooit morgen zou worden.
Wat een ellende. Zo leuk en spannend als hij het vrijdag tijdens de onderzoeken vond,
zo vindt hij er nu niks meer aan. Toen zijn pyjama aangetrokken werd betrok zijn gezicht
helemaal. 'Nee, mam, auto, huis? Too laar.' (ZokIaar.) En ik maar vrolijk lopen verkon-
digen dat we op vakantie zijn (straks wil hij nooit meer!) en papa en mama ook allebei
blijven. Gezellig! Maar ik kon wel janken.

Tijd niks geschreven trouwens. Ondertussen is de liefste baby van de wereld
geboren. Onze kleine Jesse, en ik mis hem nu al vreselijk. Maxime ook natuurlijk, maar
hij is pas vier weken oud en hoort voor mijn gevoel dag en nacht bij mij. Wetja, ik steek
er nog maar een op. Opvallend hoeveel patiënten hier binnen komen voor een sigaretje
en dat terwijl dit de hart- en longafdeling is. Ik moet ook nodig stoppen!

Een verpleegster loopt langs en wenst mij succes morgen. Ze zal aan me denken.
Zobang als ik ben, zo onwezenlijk is het ook. Wat: 'Aan mij denken?'

Oh ja, het gaat om zijn hart. En het mijne slaat weer over. Nou ja, eigenlijk weet ik



niks zirmigs te schrijven. Mijn hoofd is leeg en vol ook trouwens. Steek mijn laatste sigaret
op en ga maar proberen te slapen. En een gebedje voor Boy doen.

oh ja, dat was nog grappig. we komen hier in Leiden aan, parkeren de auto en
lopen naar de ingang. opeens blijft Boy staan en roept verheugd.'pap,pap, puh puhlll'
en wijst naar de grond. En ja, hoor. NP was daar als parkeerverbod op de grond
geschilderd! Hij had de'P' herkendl

2 juni 1995
En dan is het zomaar vrijdag. |aren als een berg tegen deze operatie opgezien en

het is geweldig goed gegaan! Eén gat gedicht met een stukje uit een hartzakje, één met
een hechting en een hartklep 'gerepareerd'. Hoop lotgenoten ontmoet ('wat heeft de
jouwe? Oh, een A. S. D.-tje. Die van mij komt net van de "ie-cee". Nee, een catheterisatie
was niet nodig, de echo's waren okee.' Die taal! We waren er helemaal in thuis. Nu is het
dus vrijdag. En morgen mag ik hem al ophalen. Dat geloof je toch gewoon niet? Maandag
geholpen, dinsdag van de IC al woensdag naar het vu-ziekenhuis om op te knappen en
zaterdagnaar huis!!

11juli 1995
Ik ben weer eens met zindelijksheidstraining begonnen, maar hij doet het nog steeds

liever in z'n broek dan op het potje. Toch maar even doorzetten nu, want als het aan Boy
ligt heeft-ie over vier jaar nog een luier om. Verder is hij nogat dwars, roept de hele dag
'nai' (lekker plat voor 'nee'). zarwelin het weer zitten. Smeet net z'n broodje pindakaas
op de grond en keilt z'nbord er achteraan. Heb 'm weer eens op de gang geparkeerd en
er later met hem over gepraat.

- 'Boy, wat deed je nou?'
- 'Eten!' (dat bedoel ik dus niet)
- 'Nee Boy, je ging je bord op de grond gooien dan wordt mamma ....?'
- 'Boos!' (Hij kijkt me met onschuldige ogen aan)
- 'En watzegtmamma dan?'
- 'Tietoen! (niet doen), gooie!'Schudt z'n wijsvingertje heen en weer.
- 'Goed zo! Zijnwe nu weer vriendjes?'
- 'oke!' en geeft me drie zoenen op m'n wang/ zoals volwassen dat doen en bena-

drukt z'n zoenen met smakgeluiden.
Dan is het bedtijd, alledrie tegelijk gaarrze er in. Jesse slaapt al als zijn hoofdje het

matras raakt. Maxime schuift tevreden met doek en speen onder haar dekentje en Boy?
'Nai, Boy wakker', roept hij. la,Boy dat kan ik zien, maar je gaat toch even slapen.

'Nai!'Vijf minuten later is m'n grote kleine kerel vertrokken. Persoonlijk denk ik er
nooit aan dat hij Down's syndroom heeft en ik behandel hem dan ook net zo als Maxime
en Jesse. Doe ik daar goed aan? Of niet? Snapt hij wat hij doet? Of niet? Overziet hij de
gevolgen? Of niet? In welke film hoorde ik een moeder tegen haar kind zeggen: 'Het spijt
me als ik het fout doe, maar ik kreeg er geen gebruiksaanwijzingbij toen jullie geboren
werden!' Hoe waar is dat! En hoe dubbel waar als je eerste kind Down's slmdroom heeft.

Gelukkig lachen we ook heel wat af hoor met z'n tweetjes (drietjes, viertjes, vijfjesl)
Zo kan hij aI heel aardig verschillende liedjes zingen (dan mag hij altijd boven op de tafel
staan en zingt helemaal alleen'Meneer de uil' of 'Roodkapje'). Natuurlijk nog niet altijd
even verstaanbaar, maar hij probeert het in ieder geval. Doet erg z'n best en wordt totaal
niet gehinderd door onzekerheid en faalangst.
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Op een keer speelde ik voor logopediste en zette Boy voor me op de bank. ,pap,

lief', betekent bij Boy: 'Papa is lief' en daar begon ik mee: 'Lieve, schat kijk goed naar
mama en zeg maar na: 'Papa is lief' en zowãart na enige tijd oefenery lukte het. 'Pap iss
llief.,' enza gingen we Boy zijn favoriete familieleden af. En als je nou denkt dat het daarbij
blijft dan heb je het mis. Toen hij even later in bed lag en ik onderaan de trap luisterde of
alles stil was hoorde ik hem oefenen 'Pap isss lief, mam is lief. Ja, goed! Masiem is lief.
Ja, goed!'Zo klein enzo graagwillen. Geweldig toch? (Einde citaat D+U. 32.)
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DE VOORBEREIDII{G OP SCHOOLSE
VAARDIGHEDEI{
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Het aanleren van schoolse vaardigheden - lezen, schrijven, rekenen - aan kinderen met
een verstandelijke belemmering, zoals bijvoorbeeld Down's s¡mdroom, was tot voor
enkele jaren nauwelijks onderwerp van gesprek. En voorbereiding van de kinderen op
het aanleren van schoolse vaardigheden tijdens hun peuter- kleuterjaren was een abso-
luut taboe. Maar dat is radicaal veranderd met de introductie in ons land van met name
het Macquarie Program. Onder invloed daarvan is in vele gezinnen tegenwoordig een
duidelijke lijn te herkennen die loopt van puzzels, via lotto's naar lezen en uiteindetijk
zelfs rekenen. Daarover gaat het in dit hoofdstuk.

Purrnls ....
Hediarme Bosch benadrukt het belang van puzzels als een stap uit het prilte begin van
het aanleren van schoolse vaardigheden. Deze beschouwing stond eerder in'Down +
Up' nummer 24 v anwìnter 1993.

Kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd zijn doorgaans verzot op speelgoed
waarmee zewat kunnen doen: stapelery gooien, manipuleren, inpassen, en ga zo maar
door. Ze willen actie. Denken, communiceren en doen gaan hand in hand. Een prachtige
uitvinding voor deze ontwikkelingsfase is dan ook: de puzzel.Eenpuzzelis een multi-
functioneel stuk spelmateriaal dat een kind op elk niveau kan uitdagen tot grotere
motorische en cognitieve competentie. Doel van dit artikel is - uitgaande van de ideeën
van met name Feuerstein [1] - enkele aspecten van het puzzelente belichten die ouders
doorgaans niet zo bewust hanteren, maar die een belangrijke rol spelen in de ontwikke-
ling; en vervolgens een paar alternatieve manieren aan te geven om met puzzels te spelen,
zowel individueel als in (klein) groepsverband.

Het basisschema van het maken van e enpuzzelis eenvoudig: je maakt de stukken los
en vervolgens weer tot één geheel. Puzzelsbestaan er in zeer eenvoudige varianten (met één
grote uitneembare vorm) en zeer complexe (gevorderde jigsaws). De instoppuzzelmetéén
cirkelvorm is zowel cognitief als motorisch erg eenvoudig omdat je kind niet hoeft te kiezen
waar het stukje zal passen (het hoeft niet goed waar te nemen en te vergelijken om tot de
juiste beslissing te komen), en omdat een cirkel (mits goed uitçzaagd) op alle manieren in
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depuzzelpast en dus niet rondgedraaid hoeft te worden. Er wordt dus niet veel gevraagd
van zljn/haar concentratiesparure, oog-handcoördinatie en probleemoplossingsvaardig-
heden. De puzzel met een enkele vorm is een variant op andere spelletjes waarin voorweqpen
ergens in worden gedaan þijvoorbeeld een pen in een bakje) en kan gebruikt worden om de
begrippen 'in' en 'uit' te veralgemeniseren. Anders wordt het wanneer de keuzemogelijkhe-
den zich uitbreiden naar bijvoorbeeld twee of vier stukjes. Nu moet je kind één van twee
strategieèn toepassen: eerst goed kijken en dan het stukje in hetjuiste gat plaatsen; of (liefst
systematisd:r) elk gat uiþroberen totdat het stukje ergens past. Het laatste is meer actief en
is de spontane strategie van de meeste jonge kinderen. Naannate de puzzels complexer
worden moet je kind meer planmatig gaan handelen om een þijna of helemaal onbekende)
puzzel te kunnen maken. Je kind wordt door de veelheid aan mogelijkheden gedwongen
eerst te denken (met inbegrip van goed waamemen) en dan te doen. Een puzzel die je kind
een stapje verder brengt in zijn of haar ontwikkeling is er een die je kind voor een probleem
stelt oftewel uitdaagt om een hoger niveau van competentie te bereiken.

Dn prrtnl ol" problnn*
Waarschijnlijk zul je als ouder niet voortdurend stilstaan bij alle cognitieve en andere
voordelen die het maken van puzzels met zich meebrengt. Doorgaans verloopt het
puzzelenvolgens het hierboven genoemde schema: het doel is de completepuzzeLMaar
ondanks deze gerichtheid op het eindprodukt zijn veel ouders, en in het bijzonder ouders
die met early intervention werken, er tijdens het puzzelen - bewust of onbewust - mee
bezigbepaalde denkvaardigheden en attitudes aan te wakkeren bij hun kind die voor
zljn/haar verdere leven v an zeer grote betekenis zljn. SteL je kind komt tijdens het maken
van een puzzel een probleem tegen: Het stukje is gedraaid; een stukje is op de grond
gevallen (waar?); twee stukjes lijken qua vorm of afbeelding op elkaar; de juiste plek wordt
over het hoofd gezien. Nu kun je dit probleem voor je kind verwoorden (en er daarmee
even bij stil staan) en vervolgens je kind aanmoedigen zelf te proberen het probleem op
te losserç waarbij je de minimale hulp biedt die nodig is om tot succes te komen (het is
belangrijk je kind uiteindelijk steeds succes te laten ervaren). Als je regelmatig op een
dergelijke manier samen met je kind bezig bent (en dit geldt natuurlijk ook voor allerlei
andere spelletjes) Ieert je kind naast de directe vaardigheid in het puzzelen:

- dat er problemen bestaan en dat je die kunt benoemen;
- dat een probleem spannend en leuk kan zijn: het spelen met problemen kan

minstens even bevredigend zijn als het vinden van de oplossing;
- dat het waardevol is om zelf te proberen je problemen op te lossen en niet meteen

hulp in te roepen en het op te geven;
- dat goed waarnemen, het uitproberen van meerdere mogelijkheden, volhouden,

vergelijken, controleren etc. belangrijk zijn voor het oplossen van problemen (deze
vaardigheden zijn als het ware het'gereedschap'waarmee we denken) en

- dat je zelf heel veel kunt en vaak meer dan je denkt (competent bent).

Al deze punten zljnvan groot belang voor de ontwikkeling van in onze samenleving zo
sterk gewaardeerde zaken als bekwaamheidsgevoelens, intrinsieke motivatie, frustratie-
tolerantie, schoolse vaardigheden, zelfrespect, zelfstandigheid, flexibiliteit.

Het spreektvanzelf dat- afhankelijkvanfactorenzoals tijd, vermoeidheid, interesse
en persoonlijke behoeften van ouders en kinderen - niet ieder puzzelkwartiertje benut



wordt door een kind zoveel mogelijk problemen voor te leggen of alle ondervonden
moeilijkheden enthousiast te benoemen. Soms - en misschien vaak - wordt een overbe-
kende puzzel ter ontspanning en vermaak gemaakt. Soms kom je bewust niet tussenbeide
om tegemoet te komen aan de actiedrang van je kind of zljn/haar behoefte om het zèlf
te doen.

Inzicht en motoriele
Eenenkelekeerhelp jemetopzetnietomeens tezienhoe snèlje kindeenbepaaldepuzzel
nu eigenlijk kan maken, of om te observeren met welke aspecten je kind in het bijionder
problemen ondervindt. Het kan bijvoorbeeld zljn dat je kind goed kijkt en de juiste plek
kiest maar motorisch vastloopt en dan uit frustratie maar andere plekken gaat probãren
of het opgeeft. In dat geval kan het zinnig zijn een tijdlang speciaal stil te staan bij de
motorische moeilijkheden en door middel van benoemen, voordoen, fysiek leiden van
de hand, en oefenen met divers materiaal de vaardigheden van je kind op dit gebied te
vergroten (je kunt bijvoorbeeld steeds maar weer puzzelstukjes ronddraaien totdat ze
passen en daar het accent een tijdje op leggen). In de eerste fase van het puzzelen kun je
aangepaste puzzels maken (grotere stukken, die ruim passen, met een grote knop of vaak
nog beter: zonder hop). Ook is het ín het geval dat de motoriek niet parallel lòopt aan
het inzicht stimulerend voor je kind om soortgelijke spelletjes te doen *uurbi; h"t
motorische element veel minder een rol speelt, bijvoorbeeld het matchen van voorwer-
pen op afbeeldingen of van afbeeldingen op hun schaduw.

Dn prrrnl ol" åonl
Ouders willen meestal dat hun kind de puzzelwaar ztj/hij mee bezig is ook afmaakt.

AIs je kind geen zin meer heeft kan dit diverse oorzaken hebben: de concentratie is
oPi een ander stuk speelgoed trekt meer; je kind is afgeleid door geluiden in huis of de
poes die van tafel springf je kind vindt de taak saai of veel te moeilijk. Afhankelijk van
de oorzaak zullen veel ouders toch vragen de puzzeleerst af te maken voord.at er op iets
anders overgegaan wordt. Hiermee geef je je kind impliciet de bood schap dat volwãsse-
nen het kennelijk belangrijk vinden dat je iets waar je aan begonnen bent ook afmaakt.
Dit geldt niet alleen voor het maken van puzzelq maar ook voor het opruimen van je
speelgoed, je helemaal aankleden voordat je gaat spelen, àlle visite een handje geven, niet
weglopen tijdens het eten, etc. Vaak zul je om je kind te motiveren de puzzelaf te maken
hem of haar ook wijzen op die andere momenten dat even doorzetten belangrijk is. Op
den (soms lange) duur wordt de houding van'iets even willen afmaken' tot een gewoonte
die je kind spontaan gaat toepassen waar deze maar nuttig of vereist is. Natuurtijk getdt
ook hier weer de kanttekening dat niet elke puzzel onder alle omstandigheden afgemaakt
moet worden. Flexibiliteit is ook een zeer noodzakelijke menselijke eigenschap. Soms
mag je kind wèI spelen tijdens het eten: bijvoorbeeld tijdens het zesgangen diner ter ere
van oma's 75e veqaardag. Soms heb je de verkeerde puzzelgepakt: veeúe moeilijk. Dan
kun je - liefst 'in overleg' met je kind - halverwege een andere pakken.

Experimentenl 
"pnlnn 

mnt puzzels
Tot hier toe ging het over het resultaatgericht werken met puzzels: hoewel het proces
belangrijk is, wordt bewust naar het eindprodukt (de completepuzzel) toegewerkt. Dit
is in mindere mate het geval met de alternatieve puzzelmanieren die ik in de rest van dit
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artikel aan de orde wil stellen. Dit zljn spelvormen die minder gebruikelijk zijn en die
meer gericht zljn op het oefenen in specifieke cognitieve en/of sociale vaardigheden.
Eerst noem ik een paar puzzelspelletjes die je individueel met je kind kunt doen. Daama
volgen spelletjes die met kleine groepjes gedaan kunnen worden.

1. Welke Is Weg? Van een voor je kind bekende puzzel verstop je een stukje. ]e kind
moet nu raden welk stukje er niet meer is (en dus in het lege gat de gevraagde vorm
herkennen, bijvoorbeeld het paard). Leuker wordt het als ouder en kind om de beurt een
stukje mogen verstoppen. Als je kind niet kan praten of gebaren om welk stukje het gaat,
kun je het verstopte stukje samen met een paar andere stukjes, die tot een andere puzzel
behoren, laten verschijnen en haar of hem vragen het goede eruit te kiezen. Gaat het je
kind makkelijk af: dan kun je meerdere stukjes tegelijk wegtoveren.

2. Hoeaeel? Dit zijn oefeningetjes die voor, tijdens en na het eigenlijke puzzelen
gedaan kunnen worden. ]e vraagt aan je kind om hardop tellend alle stukjes uit de
(instop-)puzzel te halen. Dan vraag je om het aantal gaten in depuzzelte tellen. Zljnhet

118 er evenveel? Is er dus voor elke stukje een gat? Halverwege het terugzetten van de stukjes
vraag je hoeveel stukjes er nog nodig zijn om depuzzelweer vol te maken. En een stukje
later weer. Zo kun je 'aftellen' van bijvoorbeeld vijf naar één. Je kunt tussendoor nog even
Iaten nachecken of er inderdaad ook nog vijf stukjes liggen ('even controleren'). Als alle
stukjes er weer in zitten kun je een andere puzzelerbij nemen en je kind vragen eerst op
het oog te schatten in welke puzzelmeer stukjes zitten. Gaat dat niet, dan moet er weer
geteld worden (op een systematische manier). Je kunt je kind ook nog vragen: 'Welke
puzzel wil je liever, één met veel stukjes, of één met weinig stukjes?,

3. Speurpuzzelen.Legdestukjes vaneen aan je kindbekende instoppuzzelverspreid
door de huiskamer en redelijk zichtbaar neer. Laat je kind de lege puzzelzien en vraag
hoeveel en eventueel ook welke stukjes er missen. Ga dan samen op zoek. Dit kan
desgewenst ook met een ander kind samen gedaan worden. Je kunt er eventueel een
wedstrijdelement in brengen: wie vindt de meeste stukjes? Jammer dat papa altijd
verliest! Misschien ontbreekt er aan het eind nog een stukje: welke zou dat ztln? Waar in
de kamer hebben we nog niet gezocht?

4. Wiis Møar Aan. Dit is voor de niet-kijkers, die op goed geluk stukken in puzzels
willen plaatsen, ook al is het gat veel te klein of ook al heeft het gat een totaal andere
vorm. Haal alle stukjes uít de puzzel. Houd de puzzel rechtop en laat één stukje boven
depuzzelplank verschijnen. Laat je kind aanwijzen waar het stukje zal passen zonder het
stukje te pakken. Dit is dus een soort visueel matchen waarbij gericht gekeken en
vergeleken moet worden. Wijst je kind goed aan, dan mag hij/zij het stukje erin doen.
Als er nog maar één stukje ontbreekt kun je vragen: 'Ztjnweklaar?'of 'Is de puzzelnu
af?' En als je kind 'la' zegt maak je hem/haar bewust van het onvolledig zoekgedrag. Je
kunt voordoen hoe je systematisch zoekt en legt het belang uit van controleren van iets
dat je hebt gedaan.

5. De Grabbelton.Dil is een groepsspelletje voor twee tot vijf kinderen. Doe alle
stukjes van een puzzel in een grabbelton of -zak en laat de kinderen om de beurt een
stukje eruit halen en in de puzzelleggen. Benadruk dat er maar één stukje tegelijk gepakt
magworden.



6' De Zingpuzzel. Een spelletje voor een kleine groep of voor ouder en kind. Praat
over de dingen die op de puzzel te zien zijn, bljvoorbeeld boerderijdieren. Welke
geluiden maken de dieren? Welke dieren ziin bruin? Welk dier is het grootste? Waar is
de koe? Welk dier vind jij het liefst? Hoeveel dieren staan er op de bovenste rij? Enz. Haal
vervolgens een stukje uit de puzzel. Verstop het. Vraag welk dier weg is. Wie het raadt
mag het terugzetten en 'krijgt'een liedje over dit dier: dit wordt gezamenlijk gezongen
en met gebaren uitgebeeld. Daarna een volgend dier verstoppen.

7. Wie Heeft De... De stukjes van een puzzel worden eerlijk verdeeld. onder de
aanwezige kinderen (eventueel kunnen ze dit zelf doen). De kinderen moeten nu goed
opletten want er wordt steeds gevraagd 'Wie heeft de (naam van het puzzelstuk)? Wie
het heeft mag het in de puzzel plaatsen. Dit is een simpele variant van bingo. Je kunt het
ook doen als onderdeel van het aanleren van vormen. Je presenteert een groepje een
puzzel met de vier basisvormen (cirkel , enz.). Vier kinderen hebben elk een stuk. 'Wie
heeft de driehoek?'. De bedoeling is dat alle kinderen actief zoeken wie de driehoek heeft
(en zo duidelijk maken dat ze weten wat dat is).

lot slot
Met puzzels kun je veel doen. In feite kun je, als je er plezier in hebt samen met je kind
te spelen en te ontdekken, steeds weer nieuwe spelmogelijkheden en probleempjes
creëren. Wat doet je kind als je hetpuzzelbord ondersteboven keert (gaten naar de tafel)
vlak voordat het de stukjes erin gaat stoppen? En kijk eens hoe je kind reageert als je een
verkeerd stukje tussen de stukjes van een puzzel stopt. Gaat het eindeloos proberen het
erin te krijgen of ziet je kind dat er iets niet deugt, en hoe laat het dat btijken? En gaat je
kind zoeken als je expres een stukje weg hebt gehaald? Een echte beloning voor ouders
is het als hrm kind hèn problemen gaat voorleggen. En er dan - zoals mijn vijfjarige
dochter met Down's syndroom, Mirte, laatst deed - vol enthousiasme bij vermeldt dãt
het'een hele moeilijke'is. (Einde citaat D+U.24.)

Lesmateriaol o* t"lf tn 
"noknnZowel' in het Macquarie Program als in Kleine Stapjes wordt overvloedig gebruik

gemaakt van de z. g.'match-to-sample' techniek een zeer breed inzetbare lesmethode
die gebaseerd is op het bij elkaar zoeken van identieke afbeeldingen, voorwerpen, c. q.
voorwerPen bij afbeeldingen, etc., onder andere bekend van Memory- en Lotto-spelen.
Ook in het Handboek van het Macquarie Program en in Kleine Stapjes is bewust geen
Poging gedaan om de term te vertalen omdat voor de bijbehorende activiteit in het
Nederlands gewoonlijk ook de compacte term 'matchen' wordt gebruikt. Bij dat matchen
nu kan met voordeel gebruik worden gemaakt van het hierna te beschrijven en d oor uzelf
te vervaardigen speciale lesmateriaal. De auteurs van dit boek hebben het gebruikt voor
hun zoon David toen die zich in de betreffende fase van zljnontwikkeling bevond. Meer
voorbeelden vindt u in het 'Nawoord van de vertaler' in het lesboekje 'Leren Iezen' , d.at
deel uitmaakt van het Macquarie Program. Let wel: het gaat hier om handige hulpmid-
delen. Het kan heel goed zr1n dat uw kind ze niet nodig heeft of dat uzelf nog veel
handiger materialen bedenkt. De onderstaande beschrijving werd eerder afgedrukt in
'Down + IJp'nummer 3 van herfst 1988.
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Aangepaste Bonte Bollonrn,
Het bekende Bonte Ballormen van Ravensburger (met tekeningen van Dick Bruna) is een
goed hulpmiddel om een kind te leren overeenkomstige kleurenbij elkaar te zoeken (taak
FM 83 e. v.). In dat stadium van het programma is het echter aI gewend om vormen uit
een vormenbord in een passende opening te stoppen (taak FM 44 e. v.). Bij Bonte
Ballonnen is er juist niets wat ergens in gedaan moet worden en dat kan tot problemen
leiden bij de acceptatie van het dan nieuwe spel (zie ook 'Early intervention als een
manier van leven' opblz.97). Nu worden de afzonderlijke, gekleurde ballonnen bij het
spel geleverd als onderdeel van stevige kartonnen doordrukkaarten. Wanneer u de
overblijfsels van die doordrukkaarten niet weggooit, maar één ervan verknipt tot losse
vierkantjes met een cirkelvormige opening kunt u die op een moederkaart naast elkaar
opplakken, rondom de ballonnen. Zo transformeert u die dus in een kartonnen vormen-
bord met louter cirkels. Er is een goede kans dat die stap dan geen problemen meer
oplevert en dat zeer kort daarna ook met de andere, niet aangepaste kaarten gewoon op
kleur gematcht kan worden.

Twee- of uierrouáign instupJotto
Om precies dezelfde reden kan het prille begin van het plaatjes-matchen ook een
moeilijke stap zijn. Daarbij kunt u bijvoorbeeld beginnen met losse Memory-kaartjes,
eerst met één (paar) tegelijk, daarna met twee (FM 78), etc. Wanneer uw kind dan echter
moeite heeft met de los op tafel liggende kaartjes, waar dan ook nog een soortgelijk
kaartje bovenop gelegd moet worden, kunt u misschien beter eerst weer een vormen-
bord makery nu voor vierkante vormen ter grootte van Memory-kaartjes (s7 x s7
millimeter). Snijd of zaag daartoe een paar vierkante gaten van precies 6 x 6 centimeter
in een stukje triplex van 4 millimeter dikte en plak daar vervolgens een kartonnen
bodem onder. Probeert u het verder eens met vier openingen, twee boven en twee ond.er,
en maak in het begin de gaten die u nog niet gebruikt dicht met het uitgenomen stukje
triplex. (Einde citaat D+U.3.) Een qua vorm iets afwijkend voorbeeld zagualop de foto
opblz.98.

Oon, ån årn npnl ua, tr et lezen
Hieronder neemt Hedianne Bosch de draad weer op, wanneer ze beschrijft hoe het
werken met plaatjeslotto's het begin vormt van het leren lezen volgens de globaalmetho-
de uit het Macquarie Program. Dezebijdrage verscheen eerder in'Down + up'nummer
29 vanlente 1995.

Alle begin is moeilijk. Dat geldt zowel voor ouders als voor kinderen bij elke nieuwe
onfwikkelingsstap die genomen moet worden. Als opvoeder krijg je regelmatig te maken
met het probleem: hoe maak ik de nieuwe stap zo aantrekkelijk dat mijn kind ermee aan
de slag wil gaan? Zo gauw een kind een bepaalde vaardigheid een klein beetje beheeïst,
begínthlj/ zij het vaak leuk te vinden, maar'Wat de boer niet kent dat lust hij niet'is een
houding die ook kinderen met Down's slmdroom niet vreemd is.

Eénzo'n vaardigheid is het vroegtijdig leren lezen dat met name bij kinderen met
Down's syndroom zo effectief is gebleken voor de ontwikkeling van het praten. Het
vroegtijdig leren lezen wordt in het Macquarie Program en, in navolging daarvan, o. a.
door de Engelse onderzoekster Sue Buckley en de Spaanse pedagoge Maria Troncoso op
grote schaal toegepast. Wie genteresseerd is in de argumenten op basis waarvan het



lezen via globaalwoorden wordt aangeraden, kan zich onder andere verdiepen in de
SDS-publikatie 'Kinderen met Down's syndroom leren lezen en schrijven'. De vraag die
binnen dit artikel centraal staat is een praktische: hoe kunnen we - nadat we zelf
overtuigd zijn geraakt van het belang van het vroegtijdig leren lezen - ons kind enthou-
siast maken voor het bezígzljn met geschreven woorden, letters en zinnen? Veel mensen
die al begonnen zijn met het aanleren van deze vaardigheid aan hun kind hebben
waarschijnlijk de ervaring opgedaan hoe lang het soms duurt om haar/hem de eerste
paar woordjes te leren kennen, terwijl er dan op een gegeven moment een enorme
stroomversnelling optreedt en het kind er dagelijks nieuwe woorden bij leert - en
schijnbaar moeiteloos. De methode van het eindeloos herhalen van hetzelfde, hetgeen in
de beginperiode vaak nodig is, kan een kind dat iets verder is opeens zodanig gaan
vervelen dat het kind net doet alsof lnt1 / zlj eerder geleerde woorden plotseling niet meer
herkent. Als ouder ben je dan ook voortdurend bezig je verwachtingspatroon bij te
stellen. Te moeilijke zowel als te gemakkelijke taken leiden immers beide tot afhaken en
verveling.

De eerste stap naar het herkennen van woordbeelden - wat lezen met globaalwoor- 121,
den in feite is - lijkt een moeilijke te zljn. Deze stap wordt echter degelijk voorbereid door
het kind te laten oefenen met het leggen van plaatsjeslotto's. Zo gauw een kind in staat
is plaatjes bijeen te matchen op een doorsnee-lotto van circa negen plaatjes, is zljn/haar
visueel onderscheidingsvermogen goed genoeg ontwikkeld om ook woordbeelden van
elkaar te onderscheiden (natuurlijk in het begin in groot formaat geschreven, eventueel
in een opvallende kleur: rood). Geschreven woorden zijn echter in eerste instantie
abstracte en saaie dingen en de eerste vraag die we ons moeten stellen is: hoe kunnen we
de ervaring van het lezen tot een concrete en zinvolle ervaring maken voor het heel jonge
kind (en dan spreken we over kinderen aan circø drie jaar, of zelfs jonger)? Een heel algemeen
antwoord op deze vraag is: maak het geschreven woord - zo het dat al niet is - tot een
belangrijk onderdeel van je gezinscultuur en maak je kind op allerlei - nadrukkelijke of
minder nadrukkelijke - wljzen deelgenoot hieraan. Voordat je met het eigenlijke leespro-
gramma begint, kun je de interesse voor geschreven woorden wekken en je kind uifno-
digenmee te doenmet allerlei activiteitenwaarinhetherkenrLenvanwoordenvanbelang
is, op dezelfde manier als warureer je je kind aanmoedigt te helpen met huishoudelijke
activiteiten of mee te doen met liedjes. Op deze wijze dompet je je kind onder in een
(geschreven) taalbad en breng je de waarde die het lezen voor jezelf heeft spelenderwijs
over op je kind. De stap naar het leren lezen wordt zo een meer vanzelfsprekende. Deze
aanloopperiode kan voor het ene kind heel lang zljn, voor het andere vrij kort. Maar
iedere oudermoetzelf hetmomentbepalenwaarop hetlezenmeer taakgerichtaangepakt
gaat worden. Sommige kinderen hebben een harder duwtje in de rug nodig dan andere.
AIs het lezen niet direkt aanslaat wil dat niet zeggen dat je kind er nog niet aan toe is. Je
kind heeft wellicht nog wat langer de tijd nodig om over de eerste drempel van het lezen
heen te stappen. Hieronder staan een aantal activiteiten die een kind kunnen motiveren
met het lezen te beginnen.

L. PIak in een favoriet prentenboek van je kind op een paar plaatsen een groot en
duidelijk geschreven woord, bijvoorbeeld 'eend'bij het plaatje van de eend. Reageer
verrast op het woord wanneer je het tegenkomt bij het samen plaatjes kijken. Benoem
wat je doet:'FIé, daar staateenwoord. Datkaniklezen. Evenkijken. ]a, daar staat "eend"'.
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(Een algemene tip: gebruik geen hoofdletters maar kleine letters, behalve voor de eerste
Ietter van een naam.)

2. Leg een map aan waarin op opeenvolgende pagina's plaatjes of zelfgemaakte
foto's met de daarbij horende woorden staan van dagelijkse (of weketijkse)loutines,
zoals opstaan, in bad gaan, ontbijten, naar de peuterspeelzaal, winkelen, zwemmen, naar
oma, slapen, etc. Vraag je kind regelmatig de pagina te zoeken met het plaatje van wat
er staat te gebeuren. Wijs dan op een natuurlijke manier op het begeleidende woord
zonder van je kind te eisen dat hij / zljhetwoord zelf opleest of er bijzondere belangstel-
ling voor heeft. Hierdoor laat je je kind merken dat voor jou lezen iets heel gewoons is
en iets dat je met plezier doet.

Een variant hierop is een map met op elke pagina een plaatje met het meest
opvallende woord uit de titel (bijvoorbeel d'paard' bij 'hop paardje hop') van een liedje
dat je kind graag hoort. Voor het slapen gaan - of op een ander moment - mag je kind
door in de map te bladeren een liedje kiezen dat je dan voor haarlhem zingt.

Een andere variant is een map met foto's van alle familieleden, bekenden en
huisdieren met hun naam eronder geschreven.

3. Kunnen lezen heeft veel voordelen. Eén daarvan is dat het je helpt bij het
onthouden van informatie. Om dit nut van het lezen aan je kind duidelijk te maken kun
je - om een toepasselijk voorbeeld te noemen - samen met hem/haar een boodschappen-
lijstje opstellen voordat je (ook samen) gaat winkelen. Je vraagt je kind om goed õp ait
lijstje te Passen en in de winkel vraag je om het tevoorschijn te halen omdat je vergeten
bent wat er ook alweer precies gekocht moest worden.

4. Je kunt oP een paar plekken in huis woordkaarten ophangen, bijvoorbeeld
'ijskast' op de ijskast,'bank'boven de bank, 'foto'bij een gezinsfoto aan de muur, of de
namen van de gezinsleden op de deuren van hun slaapkamers. Welke woorden je kiest
hangt af van de woorden die je kind zelf zegt of de
voorwerpen waar je kind belangstelling voor heeft.
(N. B. ]e kind hoeft nog niet te kurnen praten om
met het lezen te kunnen beginnen. Het lezen kan
een kind juist helpen bij het leren praten. En ook via
natuurlijke gebaren kan je kind duidelijk maken of
zfj / }iilj woordbeelden herkent.)

5. Je kunt woordkaarten maken met de namen
van gezinsleden en/of poppen erop en hieraan
koordjes bevestigen. Deze naamkettingen kunnen
dan de betreffende personen of poppen omgehan-
gen worden: 'Kijk, hier staat 'pupu' .Breng jlj deze
kaart naar papa'.

Mørije Ruhe met Josefien aanhet werk

6. Bij het samenspelen met je kind doen zich talrijke gelegenheden voor om
woordkaarten te gebruiken. Een paar voorbeelden. Bij het winkeltje spelen kunnen er
kaarten bij de diverse kratten gezet worden. ook kan een bordje 'open'/'dicht'bij de
winkel gezet worden. Bij het treintje spelen kan, als er gestopt moet worden, een groot
bord met 'stop' omhoog gestoken worden. Als er met blokken gebouwd wordt, kun je



iedere keer warureer een toren met veel kabaal omvalt een knalrood geschreven 'boem'
tevoorschijn halen. Komen pop en beer op theevisite bilj aap, dan kan aap vast twee
zitplaatsen reserveren door de woordjes 'pop'en'beer'erop te leggen (met een klein
herkenningsplaatje erbij).

7. Een grabbelspelletje met het hele gezin: Iedereen grabbelt om de beurt een kaart
uit een zak of doos. Op de kaart staat een (groot geschreven) woord met op de achterkant
een plaatje. Degene die gegrabbeld heeft leest het woord, bekijkt het plaatje, en loopt
dan met de kaart naar een tafel waar een reeks voorwerpen uitgestald ligt. Dan kiest
zlj/Itlj het voorwerp dat op de kaart staat afgebeeld en ruilt dit in voor dekaart. Zo
verzamelt ieder haarlzijn eigen 'schat'. (De spelregels kunnen afhankelijk van het
begripsniveau, de interesse en de concentratieboog van het kind veranderd of uitge-
breid worden.)

8. Plaats, of schilder met schoolbordverf, een schoolbord in een centraal deel van
het huis, bijvoorbeeld de hal, en schrijf hier regelmatig woorden op die je kind op dat
moment zegt of in gebaren uitdrukt. Of schrijl als je van buiten komt, op wat je zojuist
hebt meegemaakt (bijvoorbeeld: regen - nat, met een tekeningetje erbij). je kunt je kind
vragen het woord weer uit te vegen (waardoor de aandacht van je kind nog even op het
woord gevestigd wordt). Kinderen vinden het vaak spannend om een woord te zien
versch-ijnen, de actie van het schrijven boeit soms meer dan het lezen van kant-en-klaar
geschreven woorden.

9.Vraag oma of een ander familielid af en toe een brief aan je kind te sturen met
daarop een paar groot geschreven woorden zoals 'kus, oma'. Laat je kind helpen bij
het oprapen, c. q. uit de bus halen en openen van de post. Je kunt natuurlijk ook zelf
postbode spelen met de echte brievenbus of met een zelfgemaakte (bijvoorbeeld door
een gleuf in een kartonnen doos te snijden). Je kunt dan om de beurt brieven schrijven

Het møtchen is gelukt

(of tekenen) en ontvangen.

10. Plak of teken op een A-4 velletje een plaatje dat je vervol-
gens verstopt onder één van twee flapjes van dikker papier die je
op het A-4tje plakt (bevestig de bovenrand van elk flapje met lijm
op het vel). Op de flapjes schrijf je twee woorden, waarvan er één
bij het plaatje hoort (onder het andere woordflapje zit dus niets).
Laat je kind raden waar bijvoorbeeld het 'poesje' verstopt zit. Als
zlj/hij het goed heeft is de beloning het leuke plaarje. Laat de
woorden qua lengte en letters flink van elkaar verschillen (dus
bijvoorbeeld 'krokodil' en 'paard', of 'mama' en 'Josefien'). Dit
vergroot de kans dat je kind bij een herhaling van het spelletje het
gevraagde woord.terugherkent. Als je kind het leuk blijkt te
vinden kun je meerdere van zulke bladzijden maken en het spel

variëren door onder alle twee de flapjes een plaatje te maken of meer dan twee flapjes op
een vel te bevestigen.

11. Sommige kinderen vinden het leuk om lotto's te leggen. Voor hen is het matchen
van woordkaarten misschien net zo leuk als het bijeenzoeken van plaatjes. Begin met
twee woorden die visueel duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn (bijvoorbeeld
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'banaan'en'koek'). Matchen is een han-
dige methode om kinderen de eerste
woorden aan te leren. Bovendien kun je
met behulp ervan toetsen of. ze bepaalde
woorden wel echt kunnen onderschei-
den. AIs een kind de typische
lotto-activiteit niet interessant vindt, kun
je andere match- spelletjes verzinnen. In
de schoolvoorbereidingsklasjes voor
kinderen met een verstandelijke belem-
mering in Amsterdam (zie ook'SCOPE:
ontwikkelingsperspectief voor kinderen
met een achterstand' opblz.14B) maken
we gebruik van een houten brievenbus

Een zelfuemaøkte brieaenbus om te leren matchen

met zes gleuven waaronder richels bevestigd zijnwaarop kaarten gezet kunnen worden.
124 De bijpassende kaarten moeten dan in de goede gleuf gestopt worden. Ook werken de

kinderen met z. g. matchboekjes: dubbele boekjes, waarvan de ene helft van de (plastic
inschuif)bladzijden naar links en de andere naar rechts omgeslagen moeten worden. Bij
elk plaatje dat aan de linkerzijde opgeslagen wordt, moet het bijbehorende plaatje aan
de rechterzijde gevonden worden. Kinderen die houden van het doorbladeren van
boekjes vinden dit erg leuk.

Terwijl je je kind op allerlei manieren de zin en het plezier van het lezen duidelijk
maakt, kun je aI vrij snel - sommige ouders doen dit zelfs meteen - een paar woorden
uitkiezen die je gericht vaker en in verschillende contexten gaat aanbieden met het doel
dat je kind deze woorden echt leert herkennen. Dit moeten woorden zljn die op een of
andere manier belangrijk zijn voor je kind. Voor de één kan dit'mama' of zljn, voor de
ander 'Mies' (de poes) of 'Cola' of 'glijbaan'. Probeer je kind niet alle woorden die je
tijdens spelletjes en activiteiten presenteert direct gericht aan te leren (tenzijje kind een
Ieeswonder is).

Tot slot laat je kind, ook als het leesproces al aardig op gang is, regelmatig ervaren
waar hij of zij het allemaal voor doet, met andere woorden: wakker zijn/haar motivatie
aan door middel van voor je kind zinvolle activiteiten waarin het lezen een rol speelt.
(Einde citaat D+U.29.)

Leznn rnet Macquarie; eerste eraaringen uit een Montessori-p"oát;¡L
Hieronder sluit Inge Henrich uit Mainz, Duitsland, met haar ervaringen precies aan op
de suggesties van Hedianne Bosch. De nu volgende bijdrage, die vertaald werd door Erik
de Graaf, stond eerder in'Down + Up'nummer 2ívanzorrrer 1994.

Dat kinderen met Down's syndroom kunnen leren lezen wist ik aI lang. Daar bestaat
genoeg literatuur over en ik ken zelf genoeg oudere kinderen met Down's slmdroom die
heel gewoon, met een jaar of. zes, zeverr, op school hebben leren lezen. Ik was dan ook
van mening dat men die kinderen voor wat betreft hun leren lezen met rust moest laten
totdat ze op school zaten. Voor mij had dat lezen nu eenmaal niets met de directe
spraakontwìkkeling, niets met het eigenlijke spreken van doen. Ik kon gewoon niet
geloven, dat dat lezen daadwerkelijk betere prestaties op het gebied van de spraak ten
gevolge zou hebben. Door verschillende gesprekken met de dames Oberwallenei en



Halder werd ik echter nieuwsgierig en kreeg ik de behoefte om de methode zelf uit te
proberen.

ZeIf ben ik sterk georiënteerd op de didactiek volgens Brüggemann en Ballhorn uit
Hamburg en uiteraard op Montessorizelf. Die vooronderstellingen hebben mij de instap
in het leesprogramma van Macquarie gemakkelijker gemaakt. In mei 1993 begon ik en
op dit moment werk ik metl7 kinderen volgens dit programma: 11 kinderen lezen hele
woorden en beginnen letters te analyseren. Zeven kinderen uit deze groep hebben
Down's slmdroom. Drie andere kinderen hebben hersenletsel (o. a. ten gevolge van
zuurstofgebrek bij de geboorte), terwijl één kind problemen heeft met waarnemen. Met
zes andere kinderen met Down's syndroom
ben ik begonnen met 'memory'-spelletjes als
voorfase voor het Iezen.Ze zijn allemaal tussen
de twee en de drie jaar oud en komen nu lang-
zaam aar. in de fase waar ik met de eerste
woordjes zou willen beginnen.

In negen *ooránn 75 *oorånn
Het eerste kind dat ik hier ten tonele wil voeren
komt eenmaal per week bij mij op de speel-
groep en dan werken we altijd vijf minuten aan
het leesprograrnma. Omdat dit kind al zes was,
zeer goed gemotiveerd en het memory-spel
perfect beheerste, begonnen we meteen met
lezen. Haar eerste woorden waren: 'bee{ ,'kat' ,
'ster','hond','eefid','LeÍra'en'speelt'. Die woorden had ik in overleg met het kind
bewust gekozen, omdat je daarmeteenalkleine zinnetjes mee kon leggenen diewoorden
ook uitnodigden tot een spelhandeling. We legden de woordkaarten dus eerst als
memory-kaarten, leerden ze en pasten ze meteen toe in zinnetjes en in een rollenspel.
'Lena speelt hond'. Dan speelde Lena voor hond en blafte erbij. Bij 'ster' maakte ze
bijvoorbeeld het daarbij in ons land gebruikelijke gebaar, met haar armen gekruist en
naar boven gestrekt. Dat was bij het eerste uur. Ik had met de ouders afgesproken d.at ze
van daar af aan dagelijks vijf minuten met het kind zouden lezen.

Tijdens het volgende uur heb ik toen - de woorden waren gedurende de daaraan
voorafgaande week geoefend - de ziruren veranderd omdat ik fixaties wilde vermijden.
Toen hebben we er ook gelijk maar een bijpassend prentenboek bij gemaakt: ik schreef
de zinrLen op (voor het kind zijn dat heel korte verhaaltjes) en Lena maakte er een tekening
bij. Dit soort boekjes zijn altijd van gekleurd papier en moeten ook heel mooi zijn
(Montessori). Zo krijgen de kinderen in de loop van de tijd hun eigen kleine bibliotheek
met hun verhalen.

Daamaast knutselde ik met de kinderen een klein'Leeskistje', als een soort schatkist
waarin de woordjes komen die ze aI kunnen lezen. Dit kistje is heel waardevol en mag
alleen voor die vijf minuten per dag gebruikt worden. Daarom moet het ook atfijã
onbereikbaar voor het kind bewaard worden en met het nodige ceremonieel worden
gebruikt.

Op dit moment heeft Lena een actieve gelezen woordenschat van zo'n 75 woorden
(na negen maanden). Ook kan ze al heel behoorlijk analyseren. Ik ben heel benieuwd hoe
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ver we zijn wanneer ze van de zomer naar school gaat. Vanaf september 1994 gaatLena
naar een integratieklas, zoals die op sommige scholen in Duitsland (buiten Beieren)
gebruikelijk zTjn.Inzo'nklas zitten dan 20 kinderen, waarvan 15 met allerlei verschillen-
de soorten belemmeringen en die krijgen les van één leerkracht uit het gewone en één
uit het speciale onderwijs gezamenlijk. Bij Lena zljn de onderwijzers van haar toekom-
stige klas zo varr haar onder de indruk dat ze perma-
nent bij ons hospiteren en huisbezoeken afleggen. Het
Iijkt wel of het Macquarie Program hun lievelingslec-
tuur gewordenisenallekinderen krijgen in de volgen-
de eerste klas delen van het Macquarie Program in
hun onderwijs.

Vin, onån n Lirån nn

Een jongen met Down's s)mdroom begon bij mij pas
met zeven jaar te lezen. Omdat zljn ouders niet in

126 Mainz bleven wonen, kunnen moeder en kind nog
maareensindemaandeenuurbij mij komen. Intussen Meisjeaønhetwerkmetwoordjes
ging de jongen naar een school voor ZMLK. Maar die
school is wel bereid het lezen te accepteren, of stimuleert althans zeer gericht de
ontwikkeling van de schoolse vaardigheden van dit kind, zij het op een andere manier.
De leerkrachten hebben het Macquarie Program ook doorgewerkt. De jongen heeft
visuo-motorische problemen en geen al te goede uitspraak. Maar bij hem valt er op basis
van het lezen wel een beter spreken waar te nemen. Hij houdt van zijn woordkaartjes en
iedere maand ben ik weer verbaasd hoeveel nieuwe woorden er weer bijgekomen zijn.
Zijn moeder vertelt dat ze niet iedere dag lezen.

Een meisje van net vijf leest nu al vier maanden. Zlj is erg rustig en spreekt vaak
alleen maar fluisterend. Voor haar was het lezen zobelangrijk, omdat ze dankzlj deze
nieuwe vaardigheden een grote psychische impuls en meer zelfbewustzijn gekregen
heeft. Ti;dens het lezen spreekt het meisje wel luid en duidelijk.

Een andere jongen, die volgens zijn eigen ouders alleen maar in losse woorden
sprak, is door het lezen nu in staat om duidelijk'struktuurvormende zinnen'te oefenen.

Dan komt er nog een ander meisje bij me uit een school voor ZMLK die daar tot
dusverre alleen maar wat losse letters geleerd heeft (ze is nu tien jaar), rnaar nog geen
enkel woord! Ook bij haar is de spraak niet al te goed ontwikkeld. Met haar gebruik ik
het programma ook om haar spraakvaardigheid uit te breiden. Hoewel ze rrog niet zo
vaak bij me was laat zídn nu aI vaststellen dat de syntactische opbouw van haar zinnen
beter geworden is door de visuele ondersteuning. Ik denk dan dat voor het kind het lezen
van woorden en zinnen zinvoller is als de losse letters of de zinloze lettergrepen waarmee
ze tot dusverre geconfronteerd werdl

Een jongen uan årie
Een kleine jongen van drie 'leest' nu al 29 woorden en kan ook zinnen met deze woorden
erin lezen. Bij hem kun je ook zien dat zijn uitspraak en zinsbouw in belangrijke mate
door de tekst gesteund worden. Zoleerde hij bijvoorbeeld dat zijn leidster niet mevrouw
Sau [=v¿¡¡ury Vert.], maar mevrouw Nassau heet. Leuk was ook wat de ouders vertel-
den. De peuterspeelzaal, eerr gewone peuterspeelzaalinll'/rainz, waar dit kind het eerste



met een belemmering is, staat er zeer voor open en is uitgesproken ge'rnteresseerd. De
leidsters, de vrouwelijke dominee en de hele kerkeraad spraken zich eendrachtig voor
de opname van dit kind uit en zijn blij zulke ervaringen met deze jongen op te kunnen
doen. De ouders vertelden dat het kind leerde lezen om te leren praten. Eerst waren de
leidsters stomverbaasd, maar lazen daarna het programma door. Toen de vader van de
jongen hem een paar dagen daama uit de peuterspeelzaal ophaalde, trof hij alle leidsters
met naamkaartjes aan! Zij wilden dat de jongen hulp geboden werd om ook die moeilijke
namen te leren. Bovendien hadden ze het er aI met elkaar over gehad welke woorden,
die van belang waren voor het leven in de peuterspeelzaal, ze voor hem wilden visuali-
seren! Is het niet fantastisch hoe ieder op zijn manier met het programma wat anders kan
doen en het voor zijn werkveld gebruiken kan?

Knånrnn met anåere åiognoun"
De drie kinderen zonder Down's syndroom lezen ook al kleine zinnetjes. Het kind met
de waarnemingsproblemen heeft tegelijkertijd ook grote problemen met zijn eigenwaar-
de. Voor hem is het lezen heel belangrijk, want dat kan hij net zo goed als de anderen, of
misschien zelfs beter. Hoewel ik niet veel ervaring met deze kinderen heb, ben ik van
mening, dat het hele Macquarie Program een grote steun voor hem zou zijn.

De beide andere kinderen hebben aanmerkelijk meer belemmeringen dan mijn
kinderen met Down's slmdroom. En ook die kinderen zljn zíchbewust van hun belem-
meringen en zijn heel trots op wat ze kunnen. De ene jongen, die nu tien jaar is, spreekt
heel slecht. Maar door het lezen is zljn uitspraak veel beter geworden. Zo heeft hij
bijvoorbeeld het woord 'chocolade' (voor hem iets heel belangrijks) door het lezen
foutloos uit leren spreken.

Eerste oeþningen met memory
Dan ben ik met zes heel kleine kinderen met Down's slmdroom bezig omde voorberei-
dingen voor het lezen te oefenen. Daarbij spelen we gewoon'memory', dat wil zeggen:
we leggen overeenkomstige kaarten op elkaar ('matchen'). Daar haal ik dan ook eentast-
en een kleurenmemory uit mijn Montessori-repertoire bij. Ik heb niet het gevoel dat het

"t 
rreel toe doet wat erop de afbeeldingen staat, behalve dan d.at zeduide$k gestructu-

reerd moeten zlin.Ik heb ook nog nooit een contourenspel gebruikt (zoals dat bij het
Macquarie Program aanbevolen word). Maar dat schijnen mijn kinderen ook niet echt
nodig te hebben. Belangrijk is dat de kinderen de basishandelingen begrepen hebben: het
op elkaar leggen,'het'geef mij ...' en'waar is ...'Afbeeldingen die tot handelen aanzetten
en die goed van elkaar te onderscheiden zijn hebben bij mij hun waarde bewezen. Maar
daarnaast ook een hond, een haan, een poes, etc., waarbij de kinderen dan ook nog de
geluiden van de betreffende dieren na kunnen doen, zo Iang ze voor wat betreft hun
spraak nog niet in staat zijn om de dieren te benoemen.Deze kinderery die nu allemaal
tussen de twee en de drie jaar oud zijo wil ik binnenkort hun eerste woorden aanbieden.

De motorieL tpnnlt ooU nnr rol
Niet alleen laat ik de kinderen de gelezen zirmetjes meteen naspelen, maar ook daarnaast
werk ik bij dit 'leesspel' veel met beweging. Ik heb nu eenmaal niets op met alleen maar
droge oefeningen op een vaste plaats (Montessoril) Wij leggen bijvoorbeeld de hele
kamer vol met al onze woordkaarten en dan vraag ik het betreffende kind om van het
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ene woord naar het andere te huppelen, te kruipen, etc., en het vijfde woord te lezen. En
Lena pakt bijvoorbeeld vaak de therapietol en gaat daarop liggen of zitten om te lezen.
Dat wijst duidelijk in de richting van de ervaringen vanuit de sensorische integratie.
Daarnaast is het lezen op een rolplank bij mijn kinderen erg geliefd.

Vnránrn eruaringen
Ik heb vastgesteld dat het de kinderen niets uitmaakt of de letters op de kaartjes groot of
klein zijn, met de hand geschreven of met de printer van de computer gedrukt. Natuurlijk
mogen de kaartjes niet te klein zijn en moeten er geen krulletters gebruikt worden, maar
in het algemeen lijken de kinderen geen grote waamemingsproblemen met schrift te
hebben. Ook maak ik vanaf een bepaald moment geen dubbele kaartjes meer. Zodra de
kinderen begrepen hebben wat de functie van het schrift is, is het memory-concept niet
meer nodig. Dan kun we meteen gaan lezen. Ik hecht aan die flexibiliteit.

Natuurlijk kregen we op een gegeven moment ook te maken met het probleem van
het onderscheid tussen woorden die op elkaar lijken (schaap, school, schaar). Daarbij las
het kind alleen de 'sch'. Toen heb ik met het kind, in samenwerking met de ouders,
systematisch de volgende letters bekeken. Behalve de beginklank van een woord hebben
we de letters één voor één geanalyseerd en vervolgens in het woord gevisualiseerd. 'Kijk,
daar staat niet alleen maar 'sch', maar dan komt er nog een 'aa' .Dtrs is het geen 'school',
maar'schaap'!'In een speciaal'beginklankendoosje'worden de worden gesorteerd naar
beginklank bewaard.

Wanneer een kind eenmaal zover is kun je ook gericht uitspraakfouten gaan
corrigeren. Dat neemt niet weg dat de analyse voor veel kinderen een behoorlijke klip is.
Naar mijn mening moet je een kind daarbij veel visuele hulp bieden, sterke ritmische
ervaringen laten opdoen en steeds maar weer oefeningen voor de training van het korte
termijn geheugen aanbieden.

Bij twee kinderen deed ik plotseling de volgende interessante ervaring op. Ik had
met hen gedurende enige tijd slechts met relatief weinig woorden gelezen en wilde er
absoluut zeker van zijn dat de kinderen die woorden verinnerlijkt hadden voordat we
weer verder gingen. En toen plotseling, van de ene les op de andere, waren de kinderen
alles vergeten! Voor mij zowel als voor hun moeders was het een volslagen raadsel wat
er gebeurd was. De moeders kwamen tenslotte met de oplossing aan. Voor de kinderen
was mijn nadruk op altijd maar hetzelfde lezen zo vervelend geworden, dat ze weigerden
(zeker niet bewust). Het probleem was in één klap verdwenen toen ik nieuwe woorden
om te lezen opschreef (zie ook [2], Vert.)!

Voor mij is dit vroege lezen een heel fascinerende manier geworden om kinderen
met een vertraagde spraakontwikkeling te helpen die ontwikkeling niet alleen te bespoe-
digen, maar ook op een veel hoger niveau te brengen dan gewoonlijk voor haalbaar
gehouden wordt.

Noot:
Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift'Leben mit Down-Syndrom; Rundbrief der
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Down-Syndrom und Ihre Freunde'uit Erlangenbij
Nürnberg.

Voor onze Nederlandse lezers is het wellicht goed om te weten dat de auteurs van
dit boek al voor de oprichting van de SDS in contact stonden met de Duitse kinderarts



Barbara Oberwallenei, demoedervanElisabeth, eenmeisje metDown's syndroom. Naar
aanleiding van een videopresentatie over het allereerste leren lezen van de ongeveer even
oude David de Graaf nam dr. Oberwallenei deel aan de eerste workshop over het
Macquarie Program vanuit de SDS, in mei 1988. Die werd toen gegeven door Moira
Pieterse zelf. Kort daarna deed Frau Oberwallenei in Duitsland wat de SDS in Nederland.
aan het doen was: het beschikbaar maken van het Macquarie Program in de landstaal.
Barbara Oberwallenei begon met het leesprogramma. Daarbij voegde ze de aanvullingen
bij de Nederlandse versie over de te gebruiken materialen aan de Duitse versie toe. Vanaf
december 1989 is het boek verkrijgbaar. Op dit moment wordt het op aanzienlijke schaal
in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk gebruikt, voornamelijk door ouders van kinde-
ren met Down's slmdroom. Kort na de initiatieven van Barbara Oberwallenei werd Cora
Ha1der, de grote motor achter de Selbsthilfegruppe für Menschen mit Down-Syndrom
und Ihre Freunde uit Erlangen bij Nümberg, éénvan de belangrijkste promotoren van
het programma. Oplettende lezers van dit boek zijn Cora Halder al tegengekomen als de
moeder van Andrea in 'ouders op zichzelf' op blz. 105. Mevrouw FIenrich, de auteur
van de nevenstaande bijdrage werkt ook met de Duitse versie van het Macquarie
Program. (Einde citaat D+U. 26.)

Vroegtiiåig lnrnn lnrnn orn te leren praten
De onderstaande bijdrage is de tekst van een presentatie van de auteurs van dit boek op
het internationale symposium'Learning reading and writing' dat de SDS op L5 februaii
1992 samen met de European Down's Syndrome Association (EDSA) in Utrecht organi-
seerde. In feite is het de beschrijving op papier van de video case study van hun eigen
zoon David.Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in het symposiumverslag 'Kinde-
ren met Down's slmdroom leren lezen en schrijven', een eigen uitgave van de SDS.

Wanneer kinderenmetDown's slmdroom de moeilijkhedenmet de gezondheid uit
de eerste jaren goed te boven zijn gekomen is de spraakontwikkeling hun belangrijkste
probleemveld. Research uit Engelstalige landen heeft aangetoond, dat bij hen vanaf een
jaar of drie, vier al begonnen kan worden met leren Iezen, zelfs nog voordat ze gaan
Praten, hoe vreemd dat misschien ook mag klinken. Het voordeel daarvan is, dat dat
allereerste stukje leesvaardigheid kan worden gebruikt om de produktie van spraak te
vergroten, de slmtaxis te oefenen en de articulatie te verbeteren. Het gaat hier dus primair
om lezen om het praten.

In het onderstaande zal een case study worden behandeld van een jongen met
Down's slmdroom tussen 3 en 8 jaar. Daarbij hebben de auteurs dankbaar gebruik
gemaakt van de hen al in 1985 door Philips Nederland daartoe ter beschikking gestelde
video-apparatuur. Met behulp daarvan konden zr1 vele uren video opnemen. Om ook
anderen een indruk te kururen geven van de vele ervaringen die in de afgelopen vijf jaar
door hen werden opgedaan monteerden zij eendeel van deze opnamen vervolgens tot
een duidelijk overzicht. De nu volgende tekst is weer een beschrijving, c. q. samenvatting
van de betreffende videomontage.

Dn 'pronfpnr"oon'

De zoon van de beide auteurs, David de Graaf, werd op 29 februari 19g4 geboren. om
zijn uitgangspositie ten tijde van de aanvang van het leesprogramma beter weer te
kurrnen geven, citeren we hieronder gedeelten uit de resultaten van een onderzoek met
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de BOS 2-30 (de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen). Dat werd op
28 aprll L987 uitgevoerd door een medewerkster van de Vakgroep Orthopedagogiek van
de RU Groningen. David was toen dus 38 maanden oud.

'David is een jongetje met Down's Syndroom. Hij is klein voor zijn leeftijd en maakt
een jongere indruk dan drie jaar ...'

'De actieve taalontwikkeling is nog nauwelijks op gang gekomen. Tijdens de test
werden geen duidelijke woorden gehoord, ook weinig taallklankuitingen. ... volgens
moeder zegt David alleen "bah" en "boe" duidelijk. ... David luistert niet goed naar een
verbale opdracht. Zljn gedrag is vooral een reactie op iets dat hij ziet of hoort. David kent
verschillende woorden zoals bal en klok juist'....

'Bij een kalenderleeftijd van ruim 3 jaar behaalt David op de Mentale Schaal een
testleeftijd van L9 maanden. Worden de taalonderdelenbuitenbeschouwing gelaten, dan
is de mentale testleeftijd 22 maanden. Op de Motorische Schaal behaalt David een
testleeftijd van 19-21. maanden. De ontwikkeling is op zowel mentaal als motorisch
gebied vertraagd. Er zt1nzeker verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor David, maar
in vergelijking met zijn kalenderleeftijd moeten we spreken van een sterke vertraging.
Over het algemeen lijkt David zich vrij harmonieus te ontwikkelen. Op beide gebieden
(mentaal, motorisch) zijn ongeveer gelijke niveausbepaald. Er zijn geen grote uitschieters
omhoog of omlaag, afgezien van de actieve taalontwikkeling ....'.

Omgerekend betekent het bovenstaande in principe dat David op het moment van
het onderzoek een IQ had van 19 / 38 = 50, c. q. 22 / 38 = 58. Cunningham noemt in zijn
boek [3] als algemeen geaccepteerd gemiddelde van het IQ van kínderen met Down's
syndroom een niveau van 55 à 60. Daar zat David dus nog onder. Zodoende was hij
beslist geen'wonderkind'.

Eruaringen
Portsmouth en Møcquarie

Ongeveer vanaf David's eerste verjaardag waren we op de hoogte van de opvat-
tingen van Doman [4]. Daardoor werden we gewonnen voor het idee om David ook zo
gauw mogelijk te lerenlezen ook alwerd ons datvanverschillende kanten metveel klem,
maar met weinig overtuigende argumenten, afgeraden. We dachten toen nog in termen
vanlezen om het lezen zelf. Rond zijn tweede verjaardag kregen we de eerste videoband
over lezen van Portsmouth Polytechnic in handen en ook de nodige literatuur (o. a. [5]
en [6]). Dankzij die video zagen we letterlijk dat het echt kon en begrepen we hoe goed
lezen kon helpen bij de ontwikkeling van de spraak: Iezen omhet prøten. De methode was
in feite samen te vatten in een viertal basisbegrippen die eerst op afbeeldingen en daarna
op hele woorden ('globaalwoorden') werden toegepast: 'matching' (bij elkaar zoeken van
overeenkomstige afbeeldingen of woordkaarten), 'selecting' (het zelf uitkiezen van één
bepaalde benoemde afbeelding of woordkaart), 'naming' (het zelf benoemen van één
bepaalde afbeelding of het verklanken van een woordkaart) en 'comprehending' (het
begrijpen van wat er met dat woord op die woordkaart bedoeld werd). Op het 3e
Intemational Down's Syndrome Congress in Brighton van april 1986 leerden we niet
alleen Sue Buckley uit Portsmouth persoonlijk kennen, maar ook Moira Pieterse van
Macquarie University uit Sydney. Ook zij toonde indrukwekkend videomateriaal van
lezende jonge kinderen met Down's slmdroom. We vroegen ook mevrouw Pieterse ons
haar methode vanuit Australië toe te zenden. Later leerden we dat de methode van



Buckley in hoge mate op de methode van Macquarie university gebaseerd was.
Debeide laatstgenoemde methoden spraken ons veelmeer aan dan die van Doman.

Zo probeerden we David op de leeftijd van twee jaar en negen maanden voor het eerst
te laten 'matchen' met behulp van losse Memory-kaartjes (Ravensburger). Dat lukte
wonderwel. U zag daar op blz.98 al een foto van. Enige weken daarna probeerden we
het met een Lottino-spel (Ravensburger). Tot onze verbazing bleek David toen zonder
problemen in één keer die overstap te kunnen nemen.

Op een leeftijd van twee jaar en tien maanden werd David voor het eerst gecon-
fronteerd met heel eenvoudige, zelfgemaakte woordlotto's. In navolging van Doman
waren de letters toen nog zeer groot (en rood van kleur). De eerste woorden waren
'mamma'en'pappa'. Na enige aanloopmoeilijkheden (mede veroorzaakt door het feit,
dat deze woorden voor in de beginfase teveel op elkaar leken, begrijpen we nu) pakte
David ook dat snel op, vooral toen de keus wat groter en daarmee het spel kennelijk
Ieuker werd.

Rond David's derde verjaardag maakten we ook nog een grote letterlotto. Tijdens
het werken daarmee bleek David kort daarna ook verschillende letters te gaan verklan-
ken. (Hij zei ze alleen na; hij kende zenognietl) op die wijze konden we voor pakweg
de helftvan alle fonemen van de Nederlandse taalverifiërery of David ze uitkon spreken.
Omdat hij behalve imitaties van een paar dierengeluiden verder nog nauwelijks sprak
was die informatie op dat moment buitengewoon
welkom.

Toen David drie jaar en vier maanden was lukte
het voor het eerst om hem door ons benoemde woord-
kaarten terug te laten geven ('selecting'). Dat werd
daarna de hoofdactiviteit van zijn leesprogramma.
Daarnaast halveerden we de grootte van de letters van
zijn woord- zowel als zijn letterlotto's. Dankzij die
verkleining werd het materiaal veel handzamer.

Aønaankelijk nog geen benoemen

Hoe ijverig we ook oefenden, hoe prima David
ook kon 'matchen' en teruggeven, het benoemen van
de kaartjes bleef echter uit evenals de verdere ontwik-
keling van de spraak. We kwamen dus niet aan de
'naming' (benoemen) toe. WeI toetsten we regelmatig
zijn kennis van de tot dan toe gebruikte woorden door
hem de kaartjes voor te houden zonder ze te benoemen en hem dan te vragen ons het
desbetreffende aan te wljzen, c. q. te brengen. Dat lukte uitstekend. 'Comprehending,
(begrijpen) liep bij hem dus voor op 'naming'. (Dat kan bij veel meer kinder"r, -ãt
Down's syndroom het geval zijn.) Daardoor stagneerde de verdere vooruitgang van het
leesprogramma nogal. In strijd met de richtlijnen van het intussen door ons vertaalde
Macquarie Program [7] trachtten we daar verandering in te brengen door het benadruk-
ken van de letterlotto's, echter zonder het zo vurig gewenste resurtaat.

Pas toen David net vier gewordenwas, kwam geleidelijk aan de doorbraak enbegon
hij ook kaartjes te benoemen. Op aanraden van Moira Pieterse, de tweede auteur van het
leesprogramma, die toen net in Nederland was, concentreerden we ons verder eerst op
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het leren benoemen van de woorden die hij
al kende, terwijl we de letterlotto weer voor
een tijdje naar de achtergrond lieten verhui-
zen. Op dat moment introduceerden we ook
zijn eerste eigen leesboek: een grote multo-
band met op iedere bladzljde een afbeelding
van een persoon/ een voorwerp, etc., met de
bijbehorende woordkaart. Alle afbeeldin-
gen waren met behulp van een (langs één
rand vastgeplakt) vel papier afgedekt. Da-
vid moest dan eerst het woord 'lezen' , blj-
voorbeeld 'op'.Daarna mocht hij het papier
over het plaatje terugklappen en zag dan
bijvoorbeeld een foto vanzichzelf op de nek
van pappa als beloning.

I32 Met vier en een half jaar sprak hij zo'n70 woorden. Het grootste gedeelte daarvan
kon hij ook 'lezen', vaak gecombineerd tot kleine zinnetjes. Op dat moment sprak hij
spontaan echter meestal nog in losse woordjes. Soms, wanneer hij het bedoelde woord
nog niet kon zeggen, hield dat lezen in, dat hij spontaan de betekenis aanwees, bijvoor-
beeld bij 'lip' en'oog'.

Veilig leren lezen

Op een leeftijd van 4 jaar en 8 maanden begonnen we naast de woorden uit David's
eigen belevingswereld in lotto-vorm te 'matchen' met de eerste woorden uit 'Veilig leren
lezen' (Zwljsen, Tilburg): 'boom', 'noos', 'vis', etc. Ook in dat geval begonnen we met de
woorden waarvan we zeker wisten, dat hij wist wat ze betekenden, bijvoorbeeld'school'
en'eet'in plaats van'weeg'en'sam'. Na een
paar dagen kon hij de eerste zes probleemloos
teruggeven (kiezen), zoals eigenlijk ook wel
te verwachten was. Het nazeggen hiervan
bleef echter ook weer uit. WeI begon hij vanaf
diezelfde tijd met het teruggeven van afzon-
derlijke letters. Er bleef ons dus toch niets
anders over dan voort te bouwen op zijn ei-
gen, nog steeds zeer beperkte spontane taal.
Zo verdween 'Veilig leren lezen' voorlopig
weer naar de achtergrond. Daarom breidden
we toen eerst zijn persoonlijke leesboeken
verder uit met tekeningen rondom woorden
uit zijn eigen woordenschat met daarbij com-
puter-printer-teksten als: 'auto en kar', 'boot
op kar', of, veel moeilijker: 'thee bij brood',
'pindakaas op brood', 'brood hrap af', etc. Na de nodige aanloopmoeilijkheden begon hij
zulke zirrnetjes tegen zijn vijfde verjaardag redelijk vlot zelf te 'lezen'. Opmerkelijk
daarblj was, dat hij de leesrichting intussen vrijwel feilloos kende. Dat had natuurlijk ook
grote voordelen bij het maken van werkbladen, het leren tellen, etc.

Video-stä aøn Daaid
die øønwijst wat hij leest

Inschuif-moederbord aoor het matchen aan
globøalwoorden døt u zelf kunt maken



Anolytn en synthese
Met vier en een half jaar hadden wij al getracht David het woordje'oma'te leren zeggen.
Dat was toen uiteindelijk alleen gelukt door veelvuldig de klanksynthese 'o-m-a' met
hem te oefenen. Iets overeenkomstigs probeerden we een paar maanden later met het
woordje'oog', dat hij receptief al vele maanden goed kende, maar weigerde uit te
spreken. Zodra hij echter de letters 'oo' en 'g' goed kende en verklankte oefenden we
daarmee gedurende een paar dagen met succes de slmthese naar een opvallend goed
gearticuleerd gelezen 'oog'. Korte tijd later lukte hetzelfde met het eveneens nog nooit
door hem verklankte 'aap'.

Nogvoorzijnvijfde verjaardag analyseerde David geheel onverwachtenvolkomen
spontaan het hem goed bekende woordje 'raam' als'raa-p' , om de 'p' meteen daarna te
corrigeren als 'm'. Vanaf dat moment begonnen we ijverig en met succes analyse en
synthese van MKM-woorden uit zijn eigen woordenschat, zoals'paal' , 'hoop', 'bier' , elc.,
met hem te oefenen.

Op een leeftijd van 5 jaar en B maanden kon David alle grafemen van de Neder-
landse taal spontaan benoemen, zonder lange bedenktijd, met inbegrip van de dubbel-
klanken en met uitzondering van de 'c' , de'q' en de 'x'. Daamaast 'las' hij veel meer dan
100 woorden.

Onþnn, en nog nnr" onfnrnn
Toen David eenmaal alle letters kende brak er een periode aan waarbij we enerzijds
streefden naar oefeningen in analyse en synthese, terwijl we anderzijds zijn kennis van
globaalwoorden probeerden te onderhouden en ook uit te breiden. Bij de analyse van
woorden bleek de grootte van de letters zeer nadrukkelijk van invloed te ztjn. Woorden
met een letterhoogte van bijvoorbeeld 3 cm werden door hem veel eerder spontaan
geanalyseerd dan woorden met een letterhoogte van 1,5 cm. Dat had niets te maken met
zijn gezichtsvermogen, want hij kon bekende woorden met een letterhoogte van minder
dan 2 mm probleemloos benoemen. Naast zelfgemaakte woordkaarten bleken hier de
kaarten van 'Zelf lercn lezen' (Stenvert, Apeldoorn), met naast het woord een afbeelding
die pas na het lezen van het woord in het zicht geklapt kan worden, een uitkomst.

Bij het werken met de globaalwoorden werd ernaar gestreefd zoveel mogelijk van
alle woorden die in zijn spontane spraak verschenen ook meteen een woordkaart te
maken. Die kaarten werden dan gecombineerd tot zinnen aangeboden. Daarbij vond hij
het 'spel' vaak leuker naarmate de zinnen langer werden. Met het toenemen van het
aantal visueel herkende woorden in zijn vocabulaire werd het'management'van die
woordvoorraad echter een steeds groter praktisch probleem. Hoe moesten we zo snel
mogelijk, terwijl David zijn aandacht nog niet verslapt was, een aantal zinnen uit de
beschikbare woordkaarten combineren en dan ook nog op een zodanige manier, dat aIIe
relatief nieuwe woorden frequent aan de orde kwamen, maar de oude tevens van tijd tot
tijd herhaald werden? Naarmate het aantal kaartjes in de doos verder boven de 100
groeide werd dat steeds moeilijker. Een zekere vervlakking was het onvermijdelijke
gevolg.

Naar groep 3
David ging met 4 jaar en 7 maanden naar groep L van de openbare basisschool in ons
dorp. Op voorstel van de schoolleiding heeft hij daar twee jaar in groep L doorgebracht
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voor hij doorging naar groep 2. In die drie jaar onderbouw was sociaal gedrag op school
prioriteit numlner één. Zodoende werd er van school uit slechts verwaarloosbare aandacht
aan David's leesvaardigheid besteed. Wel het vermelden waard is dat David met 5 jaar en B
maanden voor het eerst een met grote computer-printer-Ietters geschreven tekst mee naar
school nam om daar voor te lezen tijdens het kringgesprek. Het ging over een uitje in het
weekend: 'David pappa patat eten' en 'David pappa op de boot'. Anders had hij in het
kringgesprek niets te vertellen. Niet alleen was het 'lezen'een dusdanig succes, dat we dat
met enige regelmaat zouden herhalen, maar bovendien betekende het een omslagpunt in
het denken van de schoolleiding over David's mogetijkheden in latere jaren.

Tijdens David's verblijf in groep 2 probeerden we thuis ook af en toe hem te laten
werken met de letterdoos van Veilig leren lezen. Maar dat was geen succes. Daar lag ook
een duidelijk motorisch probleem. Daarom maakten we tegen het eind van groep 2 een
op schaal vergrote versie van de betreffende letterkaartjes, nu met een letterhoogte van
4 cm in plaats van de oorspronkelijke 4 mm, op karton. Dat leverde eindelijk de lang
verwachte volgende doorbraak op. David kon nu naar hartelust zelf woordjes leggen,

734 etc. Zo oefenden we tevoren zo veel mogetijk alle 35 woordjes uit deeltje 1 van Veilig
leren lezen. Dat betekende ook het gericht aanleren van nieuwe woorden en dat lukte.
Zo leverde deeltje 1 in de klas en tijdens de steunles geen enkel echt probleem meer op.
Integendeel , zoals ook te verwachten was, werd David hevig gestimuleerd door al die
op lezen gerichte activiteiten om hem heen in de klas. We zorgdener nu verder voor, dat
hij de groep consequent een stukje voorbleef. Dat kostte niet echt veel moeite. Struikel-
blokken daarbij waren met name in deeltje 1. en2, en in de oefenboekjes d.aaromheen, de
vele woorden die in het geheel niets met David's directe belevingswereld te maken
hadden. Noch'Sneeuwwitje', noch'De weeg is lief'zeiden David iets. En wanneer wij
hem hadden uitgelegd wat een 'mus' was, en hij dat woord dan had leren spellen en
lezen, was hetheelverwarrend omvervolgens eentovenaar tegen te komen die ook'mus'
heette. Vanaf deeltje 3 waren die problemen echter goeddeels over. De latere deeltjes zijn
immers veel realistischer van opzet dan de eerste twee. Intussen hadden we in de
maanden daarna thuis ook hard gewerkt aan de actieve kennis van hoofdletters, weder-
om aan de hand van grote kartonnen letters
naar het Veilig leren lezen-voorbeeld. Daar-
mee leverde deeltje 4 ook geen principiële
problemen meer op.

De bestuåe üjå
Voor wat betreft de bestede tijd kunnen we
stellen, dat we de hier besproken vljf jaar,
sedert het eerste plaatjes 'matchen', geduren-
de een paar minuten per dag (gemiddeld)
gerichte aandacht hebben gegeven aan
vroegtijdig lezen als hulpmiddel bij het leren
praten. Dat ging dan altijd in de vorm van
een afwisselend spel, dat door David mees-
tentijds gewaardeerd werd. Wij, van onze
kant, streefden daarbij altijd wel een zekere 'produktie' na. Zo waren we aanvankelijk
bijvoorbeeld zeer tevreden wanneer hij een stuk of zes woordkaarten matchte. Later

Video-stä uøn Døaid met
boekje 2 uan Veilig leren lezen



waren we blij wanneer hij per keer een stuk of vijf woordkaarten, en nog later letters,
benoemde. Naarmate hr-ij een grotere beheersing bereikte ging ook de produktie omhoog.
Een stuk of vijf woordkaarten werden zo een stuk of vijf kleine zinnetjes en nog later een
stuk of vijf lange zinnen. Nu, in de echte leesfase aangekomery waren we aanvankelijk
heel tevreden met bijvoorbeeld éénbladzijde per dag. Intussen leest hij, naast zijn lezen
op school, ook thuis vaak alweer een stuk of drie, vier pagina's.

Het netto-resulfuat
Wanneer we nu [op de leeftijd van acht jaar, EdG.] de balans opmaken kunnen we
vaststellen, dat:

1. alleen al dat plaatjes 'matchen' zelf een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
David's receptieve taalkennis,

2.hij al in een zeer vroeg stadium in staat bleek woorden en later ook letters van
elkaar te kurnen onderscheidery

3. hij al in een relatief vroeg stadium, ruim voordat hij echt begon te praten, daadwer-
kelijk blijk gaf veel afzonderlijke letters na te kunnen zeggen,

4.k$ als gevolg van het lezen veel extra oefening krijgt in het zeggen van woorden
die hij anders niet, of althans veel minder vaak en zeker niet in zinnetjes zou
zeggen,

5. hij bovenaan de bladzljde begint en de leesrichting heeft leren kennen; dat is ook
van groot belang bij het maken van werkbladen en als telstrategie bij het tellen van
willekeurig gerangschikte groepen voorwerpen, etc.,

Ó. zljn kennis spontaan wordt gegeneraliseerd, aanvankelijk bijvoorbeeld door het
verklanken van de 'P' op het bord bij een parkeerplaats of het lezen van 'bus' op
het wegdek en nu door het lezen van 'odore?' op een deodorant-stift of 'KADETT'
achterop een auto.

7. hij nu met acht jaar met lezen nog steeds voor is op het niveau van zijn klas (groep
3 basisschool),

B. synthese van woordjes uit losse letters, en daarmee uitspraakverbetering, een zeer
belangrijk hulpmiddel blj zljn spraaktherapie is geworden,

Ç. analyse van woordjes in losse letters intussen tot dagetijkse routine is geworden
en

10. wlj net zo vaak als we dat willen zelf zijn visus kunnen controleren met de ogentest
met behulp van woordkaartjes.

Tenslotte moet het ons van het hart, dat het een wonderlijke ervaring is om je eigen kind,
terwijl het in zijn spontane spraak nog maar hooguit zinnetjes van twee woorden
gebruikt, al met overgave zinnen te horen lezen a1s: 'de hoop en de plas in de pot' ook al
worden die dan uitgesproken als 'duh hop tèh duh pas ih duh poh'. Hetzelfde geldt voor
woordjes, die hij als verbale imitatie nooit kon zeggen, maar wel als synthese van door
hem gelezen letters. In een later stadium is het voor een ouder een wonder om zijn of
haar spontaan slechts zeer beperkt sprekende kind goed verstaanbaar meerdere bladzrl-
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den over Klein Duimpje, oÍ uit een ander boekje op AVI 1/2-niveau, te horen voorlezen.
We besluiten met het herhalen van de al tn, 1989, op een eerder s1'rnposium, door

ons uitgesproken verwachting, dat binnen een aantal jaren gedegen Nederlands onder-
zoek de zinvanhetvroegtijdig leren lezenbljkinderen met ontwikkelingsachterstand aan
zal tonen. We willen echter aIIe ouders en hulpverleners met de meeste klem afraden op
de resultaten van dat onderzoek te wachten alvorens met de eerste eigen experimenten te
beginnen. Zouden ze dat wel doen dan zouden vele kinderen kansen missen. Wanneer
zelfswlj, als onervaren ouders met hun eerste kind, niet gehinderd door enige vakkennis
en tegen alle nadrukkelijke adviezen in, terwijl dat kind zelf geen uitzonderlijk goede
uitgangspositie had, de voorgaande resultaten verwezenlijkt zagen wordery moeten bij
een juiste begeleiding, in de toekomst, heel wat kinderen met Down's slmdroom vroeger
tot dezelfde leesprestaties kunnen komen of op dezelfde leeftijd beter kunnen lezen dan
David nu. (Einde citaat'Kinderen met Down's slmdroom leren lezen schrijven'.)

Lnrnn is één å;ng, ,nl"nren is een onÅn,
Dat kinderen met Down's slmdroom misschien zelfs wel zouden kunnen lezenbegon aan
het eind van de jaren tachtig tot het veld door te dringen. Het dogma 'ze kunnen niet
rekenen' bleef echter muurvast overeind tot de huidige dag, ondanks zeer opmerkelijke
prestaties van enkelingen. Ook in de literatuur is er bitter weinig beschreven over het leren
rekenen van onze kinderen. Daarom publiceren we hierbij nog een overzicht van het hele
leerproces van één bepaald kind, althans het gedeelte daarvan dat binnen het kader van
dit hoofdstuk en dit boek past. Dat het daarbij hetzelfde kind betreft als in de vorige
bljdrage, betekent zeer beslist niet dat de auteurs van dit boek de door hen gevolgde
methoden tot norm zouden willen verheffen. Er zijn kinderen met geheel andere karakters
met ouders met andere capaciteiten bij wie het, onder gebruikmaking van heel andere
methodery ook gelukt is, en misschien zelfs wel beter. Daar hebben we echter geen
gedetailleerde beschrijvingen van (althans niet voor zover die betrekking hebben op wat
nog early intervention genoemd zou kunnen worden)! Het gaat hier alleen maar om een
illustratie van een proces waarvan we verwachten dat het anderen moed geeft zodat er
hopelijk in de toekomst nog vele van deze beschrijvingen kunnen volgen. De onderstaan-
de tekst werd eerder gepubliceerd in'Down + IJp'nummer 27 vanherfst rgg4.

Hieronder willen we zo goed mogelijk het proces van vallen en opstaanbeschrijven
waarmee we geprobeerd hebben oÍrze zoorr David te leren rekenen. Dat proces is
overigens nog in volle gang. Het werd zolangzamerhand alleen hoog tijd om er alvast
iets over op papier te zetten. Uiteraard gaat het hier niet om een onderzoek waarbij van
te voren vast stond dat er te zijner tijd een publikatie zou volgen. Het is niet meer dan
het achteraf gereconstrueerde verhaal over de verwoede pogingen van twee ouders om
hun kind zo goed mogelijk voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven in d.e
normale maatschappij.

Eerst aáoest¡sch ullnn
U kent David intussen. U weet dus ook dat hij beslist geen'wonderkind'was. We willen
deze beschrijving beginnen met de intrede in huize De Graaf van het 'Reading Program'
(later vertaald als: 'Leren Lezen') en het'Number Program' (later vertaald als: 'Tellen en
Cijfers') van Macquarie University in het voorjaar van 1985. Een wezenlijk element van
met name het laatste was de nadrukkelijke ontkoppeling van het tellen van het aanleren



van de cijfersymbolen en het latere gebruik van diezelfde cijfers als visuele geheugen-
steunen bij het tellen. (Voor mensen die dat weten is dat proces goed herkenbaar in
module 6 van de video'Kleine Stapjes'waar Luke twee dinosaurussen moet afteltren uit
een grotere voorraad. Pas aan het einde van de module is goed te zien dat zljn begeleidster
hem daarbij het cijfer'2' voorhoudt.)

De eerste stap op weg naar het leren rekenen die we David probeerden te laten
nemen was dat leren tellen, akoestisch tellen wel te verstaan, het alleen maar opzeggen
van de telrij. Bij de eerste stap in het programma ging het om het tellen van één tot en
met vijl maar wij begonnen met één, twee, drie. Dat wil zeggen dat we allerlei activitei-
ten, zoals oppakken en uit bed halen, vooraf lieten gaan door tellen in de hoop dat David
het zo zou onthouden. We maakten dat zelfs min of meer tot levensstijl. Na verloop van
tijd telden we ook vaak alleen nog mail tot twee en keken David vervolgens verwach-
tingsvol aan in de hoop dat hij 'drie' zou zeggen. Daarbij werden we echter hevig
gehinderd door het feit dat David in de eerste jaren van zijn leven nauwelijks 'vocali-
seerde', nauwelijks geluid maakte dus. Eind april 1988, kort na de formele oprichting
van de SDS, toen Moira Pieterse voor het eerst in Nederland was, produceerde David,
vier jaar en twee maanden, alleen een paar dierengeluiden en 'op'l af' en boem'. Een
verstaanbare telrij was toen dus nog steeds heel ver weg.

'Matchen'
Na een eerste, tamelijk structuurloze poging met een houten puzzel van Russisch
fabrikaat met stukken waarop alle cijfers van I t / m1,0 duidelijk waren afgebeeld, die we
op de markt hadden gekocht, begon het aanleren van de cijfers met behulp van de ook
bij het leesproces gebruikte vier basisbe-
grippen: 'matching' (bij elkaar zoeken van
overeenkomstige cijferkaarten),'selecting'
(het zelf uitkiezen van één bepaalde be-
noemd cijfer), 'naming' het zelf benoemen
van één bepaald cijfer) en 'comprehending'
(het begrijpen hoeveel er met dat cijfer op
die kaart bedoeld werd). Nadat David rond
zijn derde verjaardag voor het eerst met
succes losse letters was gaan matchen, was
het dan ook niet moeilijk om hem kort daar-
na datzelfde te laten doen met de cijfers 1

t/m 5 en een paar maanden later met de
cijfers 1 t/m1.0. Daarbij gebruikten we heel
eenvoudige, zelfgemaakte cijferlotto's.
Toen nog in navolging van Doman waren de cijfers in het begin nog zeer groot (en rood
van kleur). Daarbij moet worden benadrukt dat op dat moment dat matchen heel bewust
gebeurde zonder enig begrip van de betekenis van de cijfers. David deed dat dus zoals
wij Chinese karakters zouden matchen.

Meer fficüeue leertijå
Terwijl het matchen vrijw el 'vanzelf' ging moesten we in de loop van de jaren geleidelijk
aan onze pogingen om David akoestisch te leren tellen steeds meer intensiveren. In de
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grond ging het daarbij altijd om een vergroting van de totale hoeveelheid effectieve
leertijd, zonder dat David dat vervelend zou gaan vinden of dat wij het niet meer op
konden brengen. Vrijwel altijd betekende dat in de praktijk het inbouwen van vele korte
pogingen om het gestelde doel te bereiken in allerlei populaire activiteiten van dat
moment. Een uitermate bruikbaar en geliefd spel daarbij was het aan de handjes in de
rondte draaien. Een ideaal spel voor tijdens een wandeljng. Eerst telden wij tijdens het
draaien hardop. Later moest David eerst een telrij opzeggen tot zover als hij dat op dat
moment kon om vervolgens, gezamenlijk luidop tellend, precies zoveel malen rondge,
draaid te worden. Omdat hij graag veel gedraaid werd, stimuleerde hem dat hevig.
(Hetzelfde spel is daarna nog jaren gebruiktvoorhet aanlerenvan de seizoenen, de dagen
van de week en de maanden van het jaar.) Maar al met aI, zoals zoveel kinderen met
Down's syndroom, bleek David het reproduceren van z. g. sequentiële informatie,
informatie in een bepaalde vaste volgorde, zoals een telrij, buitengewoon moeilijk te
vinden.

Andere vaste oefenmomenten die substantieel hebben bijgedragen aan het akoes-
tisch leren tellen waren de autoritten van Wanneperveen naar het zwembad van de
sportschool in Steenwijk waar David de zwemdiploma's A en B haalde. Daar reden
Marian en hij meer dan drie jaar achtereen naar toe, in de eerste jaren twee maal per week.
Dan werd er onderweg ijverig geoefend, eerst van één tot tien, later van tien achteruit
weer terug (grootste struikelblok: drie-twee-een) en nog later van een willekeu rig getoond
getal uit omhoog of omlaag.

Andere spelen die uit ten treure werden gebruikt om Davids telvaardigheden te
verbeteren waren het trampoline-springen en het kegelen, veelal samen met andere
kinderen uit de buurt. In het eerste geval kregen David en zijn speelmakkers bijvoorbeeld
de opdracht om het hen op een kaartje voorgehouden aantal malen op een mini-trampo-
line te springen. Daarbij ging het ons veel minder om het door sommige pedagogen zo
hoog geprezen'motorische ervaren'van de aantallen dan om het combineren van een
geliefde buitenactiviteit met een noodzakelijk stukje huiswerk binnen de beperkte hoe-
veelheid begeleidingstijd die Marian beschikbaar kon maken. Een variant daarop was
het zeker bij begirurende springers effectieve spel: 'Bij welke sprong ben je gevallen?' Dan
moesten de kinderen springen totdat ze een sprong misten, ondertussen tellen en op de
uitgelegde cijferkaarten, of later de woordkaarten met de uitgeschreven namen van de
cijfers, aanwijzen hoe vaak ze gesprongen hadden. Aanvankelijk werden er daarbij geen
tientallen overschreden. Dat wil zeggen dat elf weer als'één' geteld werd en twaalf weer
als 'twee'. Op eenzelfde manier werd er veelvuldig op de straat voor het huis gekegeld.
Daarbij kon het aantal omgevallen kegels dan bovendien ook nog met stoepkrijt op straat
geschreven worden.

Rntultot;nf tnllnn
Bij het z. g. resultatief tellen, bepalen hoeveel voorwerpen er vóór hem op tafel stonden,
deed zich een ander probleem voor: David zag niet of nauwelijks kans om de motorische
handeling van het aanwijzen van de voorwerpen te combineren met het tellen, zodat het
leek alsof hij niet kon tellen. Dergelijke opdrachten lukten alleen door 'het gedeelte
motoriek van hem over te nemen', oftewel door zijn vingertje één voor één langs alle
autootjes, Duplo-blokjes, etc., te geleidery c. q. ze zelf aan te wijzen terwijl David telde.
|aren later, bij het echte rekenen, met name bij het tellen van z. g. rekenkubery echte zowel



als op een tekening of een computerschetm, zou zich datzelfde probleem nog steeds
voordoen.

Dobbnl ttnn nronfi g u rat i es

Weer een ander belangrijk spel dat hier nog moet worden genoemd is het gooien met
een grote, zachte schuimplastic dobbelsteery dat ook weer vele varianten kende. Gekocht
in een tankstation langs de Duitse Autobahn was die aanvankelijk gerntroduceerd als
ongevaarlijk stukje oefenmateriaal voor de motoriek tijdens lange autoritten. De essentie
van alle spelvarianten was steeds: opgooien, vangen en dan oplezen hoeveel stippen je
zag. Zo werd de dobbelsteen ook thuis gebruikt, in plaats van een gewone, ronde bal.
Een spel, dat daar nauw bij aansloot was 'Mens erger je niet', een welhaast ideale
entourage om in groepsverband vele malen nadrukkelijk hardop te tellen en dobbel-
steen'gezichten' te oefenen. Het gevolg van al die oefening was dat David die na verloop
van tijd allemaal feilloos beheerste.

Hoe dan ooþ na een gedoubleerde groep L zat David al in groep 2 toen er eindelijk
echt schot begon te komen in het vlot beide kanten op tellen tot en met tien. Tijdens het
hele proces deden we daarbij voortdurend ervaringen op zoals die in [2] door Wishart
beschreven zijn: dingen die de ene dag gebeiteld leken te zitten konden een paar dagen
later volkomen verdwenen zijn om kort daama toch weer te voorschijn te komen, vooral
met een aantrekkelijke bekrachtiging in het vooruitzicht. Het door haar genoemd.e meer
moeite doen om iets niet te leren dan om het wel te doen tijkt David op het lijf geschreven
te zljn.

Slnrhtn uitspraaU
Toen de telrij er uiteindelijk dan toch begon te komen hadden we geen kans gezien om
af te rekenen met een oud probleem: Davids uitspraak was zo slecht dat hij voor bijna
niemand te verstaan was. Sterker nog: ook hijzeif- raakte vaak in de war als gevolg van
zijn eigen slechte articulatie. Geheel volgens de regels waren de getallen die hij het eerst
had aangeleerd nog het slechtst verstaanbaar. Zo klonk Davids uitspraak van L, 2, Z
aanvankelijk als:'tè-tè-tie-...'

Rond zijn vijfde verjaardag kreeg hij echter eerst de analyse (ontleding in samen-
stellende letterklanken) en kort daarna de slnthese (spellend lezen) van medeklinker-
klinker-medeklinker-woorden door. In de voorgaande bijdrage hebt u al gelezen dat
David met vijf jaar en acht maanden alle letters en lettercombinatie van de Nederland.se
taal spontaan kon benoemen. Dat feit stelde ons in staat om vanaf die tijd ook te beginnen
met het presenteren van de woorden 'een' ,'huee','drie'en verder om hem via de letters
daarvan te kunnen wijzen op de correcte uitspraak van die woorden. Het hoofdaccent
in huize De Graaf lag in die jaren op het leren lezen om David meer en beter te leren
praten. Daar werkten we vaak met name tijdens de maaltijden aan. Dan waïen we er alle
drie en hadden wij beiden tijd om ons ook met iets anders dan eten bezig te houden.
David at toch langzamer dan wij. Bovendien zijn de maaltijden in de meeste gezinnen
hoogtepunten van spraakproduktie. Wij probeerden de nauwelijks pratende David dan
een Paar zinnetjes te laten lezen, aanvankelijk nog ad hoc samengesteld uit losse woord-
kaarten ult zlin repertoire. We spraken dan vooraf met hem af hoeveel zinnen hij dacht
te gaan lezen, bijvoorbeeld vijf. Dan legden we de cijferkaarten 'l-' tot en met 'S' rond, zrln
bord en vroegen hem daarna de woordkaarten 'een' tot en met 'vijf' daarbtjte leggen, ie
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matchen dus. Als dat klaar was, en we de juiste uitspraak benadrukt hadden, kreeg hij
een eerste zin te lezen, bijvoorbeeld 'poes is zes jaar'. Dan mocht hij het hoogste cijfer
wegpakken, etc. David vond dat een leuke manier van werken, met voldoende afwisse-
ling. Wij hoopten op drie vliegen in één klap: lezen van zinnetjes, uitspraak van telwoor-
den en uitbreiding van het getalbegrip. Terloops zij hier vermeld dat Davids enorme
eetlust hier nooit onder leed.

Dankzij die intussen verworven leesvaardigheid bogen we zijn aanvankelijk zo
slechte uitspraak van 1, 2,3 in de loop van de tijd geleidelijk aan om tot: 'ee-tee-trie-...'
Maar bij onze pogingen om de 'n' achteraan 'tien' te benadrukken, ter onderscheid van
't(r)ie' ontspoorde ons beleid en begon David 'trien' te zeggen voor drie. Hoewel we
intussen wel in staat waren zijn uitspraak te verbeteren door het toevoegen van letters -
de 'r' in drie - stonden we toen voor de taak om een klank teveel weg te werken. Daarop
konden we niets beters bedenken dan schier eindeloos herhalen en corrigeren. Pas tijdens
de zomervakantie voorafgaande aan groep 4 lukte het ons om blijvend van 'trien' dan
toch nog 'trie' te maken. Met name het veelvuldig spelen van'Mens erger je niet' droeg
daaraan bij. Toch zou lnij wel een jaar daarna, met name bij mondeling aangeboden
sommen/ soms nog fouten maken als 3 + L = LL. Hij had dan oudergewoonte weer de 3
en de L0 door elkaar gehaald en correct 10 + L = L1 uitgerekend.

MatuLen op het korán árnlá
In een huis waar jarenlang zoveel gematcht was met allerlei lotto's en waar zo sterk
geanticipeerd werd op uitspraakproblemen, met name ook van de getallen boven de tiery
lag het voor de hand om dat matchen voort te zettenmet losse fiches op eenhonderdveld.
Een ander regelmatigbeoefend spel met datzelfde honderdveld was hettwee keer gooien
met de bekende grote dobbelsteen, waarbij na iedere keer het bijpassende cijferkaartje
moest worden gezocht om vervolgens het zo ontstane getal van twee cijfers op te lezen
en aan te wijzen op het honderdveld. Bij dat alles probeerden we tussendoor nijver David
een zoekstrategie aan te leren (waarin we aanvankelijk bepaald niet slaagden) en zijn
uitspraak te verbeteren (waarin we heel geleidelijk aan wel degelijk enigszins slaagden).

Een ander spel waarbij in feite ook gematcht werd, was de 'Einertrainer', een lotto
met 49 stukken op verschillende moederkaarten van Duitse origine die ook in Nederland
verkocht wordt. Het bijzondere van'Einertrainer' zrlnde verschillen tussen de moeder-
kaart en de losse stukken. Afhankelijk van de gekozen moederkaart zijn de afbeeldingen
op de losse stukken niet identiek aan die op de kaart, al lijken ze wel op elkaar. Pas door
het uitvoeren van een bepaalde opdracht, bijvoorbeeld het tellen van alle elementen, kan
worden bepaald wat bij wat hoort. Daarbij zijn de losse stukken, dankzij hun grillig
vormgegeven buitencontouren, zelfcontrolerend. Wij stelden ons heel wat voor van het
gebruik van deze 'Einertrainer', evenals van de daarop volgende 'Zehnertrainer' , rrraar
in de praktijk waren ze niet echt belangrijk.

Naar groep 3
Uiteindelijk ging David op de leeftijd van7 ,5 jaar over naar groep 3. Op dat moment kon
hij al enige maanden vanaf een willekeurig getal onder de tien omhoog tellen tot tien of
omlaag tot nul en had hij enig benul van het honderdveld. Zrln uitspraak leidde echter
nog steeds tot problemen, op z'n minst voor zijn omgeving die vaak niet kon horen wat
er bedoeld werd: drie of tien. In groep 3, Davids vierde jaar op de basisschool deed zich



een nieuwe situatie voor. Voor het eerst werd de extra formatie structureel aan David
zelf besteed. Zo kreeg hij naast klasseleerkracht juf Liesbeth (Bouwhuis) te maken met
steunleerkracht juf Ellen (Wildeboer).

Waar het aanvankelijk lezen in groep 3, dankzq onze eigen voorbereidingen, voor
David geen noemenswaardige problemen opleverde - hij was op dat moment immers
vóór op z'n klas - kozen we er - bij gebrek aan beter - voor om eerst te kijken hoe of het
met de op school gebruikte rekenmethode zou gaan. Al bij de eerste werkbladen bleek
echter dat die methode, 'Operatoir rekenen'van Zwijsery gericht op inzicht in plaats van
op het bieden van structuur, volkomen over David heen ging. Ook met het op school
aanwezige remediiirende materiaal en andere methoden uit onze eigen materiaalverza-
meling bleek op dat moment weinig concreets te doen met David. Goede raad was duur.
Hier moet onze lezers duidelijk worden dat op dat moment het laatste restje van de
droom van een kind met Down's syndroom, dat te midden van de zwakke broed.ers in
de klas nog net mee kon doen met rekenen, definitief in rook verging. Pas in de loop van
oktober struikelden we in een brochure van educatieve uitgeverij Kok oveï een reken-
methode voor probleemkinderen van ene Henk Boonstra, toen nog medewerker aan het
Pedologisch Instituut in Rotterdam, het huidige Centrum Educatieve Dienstverlening
[9]. Niet zo zeer vanwege de summiere beschrijving van de methode in de brochure, ali
wel omdat we intussen de standpunten
van Boonstra met betrekking tot onderwijs
aan kinderen die uit de boot vallen hadden
leren kennen en waarderen [10] schaften
we zljn methode aan. Low-Stress heette
die.

Low-Stres"
Low-Stress leek meteen precies te bieden
wat we zochten: werken in heel kleine stap-
jes met strikte criteriumtoetsen na elke
stap, precies als in het Macquarie Program.
De methode bood een perfecte aansluiting
aan Davids prestaties van dat moment, of
liever: van een aantal maanden geleden.
Wanneer we de methode eerder hadden gekend, hadden we er veel eerder mee kunnen
beginnen en David in groep 2 al in het voren kunnen laten werken, net zoals we dat met
zoveel succes met lezen hadden gedaan. Dat was zijn integratie zeker ten goede gekomen.
De snelheid waarmee David de eerste stappen van Low-Stress nam, toonde ons gelijk in
dat opzicht duidelijk aan. (Einde citaat D+U.27.) Uiteindelijk zou David de hele methode
Low-Stress met succes doorlopen, al ging dat niet erg snel. Op die manier leerde hij
optellen en aftrekken tot20, de basis voor al zijn verdere rekenactiviteiten [10]. (Einde
citaatD+U.27.)
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SPEELGROEPEI,{

EEI,{ I,TIEUV VERSCHIJNSEL IN HET EARLY II'TTERWNTION-CIRCUIT

Hebben we het hiervoor gehad over home-based intervention, met ouders en de de PPG
als belangrijkste exponenten, gaat het in dit hoofdstuk over centre-based intervention,
en dan met name over een nieuwe vorm daarvan: de speelgroepen. Ze zrjnontstaan als
gevolg van initiatieven van - uiteraard weer - ouders die met hun eigen kinderen thuis
werkten met een early intervention-programma.

Peuterspeelgronp naar Austral; s"l" *o*nl
Het onderstaande bericht is afkomstig uit 'Down + lJp'nummer L4 van zomer 1991,.

Op 15 mei organiseerde de SDS-kern Centraal Noord-Brabant een dag met 'play-
group'-leidster Trudy Franzen. Trudy leidt al enige jaren peuterspeelgroepen in Austra-
liä voor. kinderen met een belemmering in de leeftijd van nul tot vier jaar. Dit zijn
wekelijkse bijeenkomsten van ouders en kinderen,waarbljde kinderen spelenderwijs in
contactkomenmetallerleimaterialen, spelvormen, liedjes enbeweging. De speelgroepen
hebben tot doel de kinderen op een gestructureerde manier iets te leren. Het is dus niet
louter een kwestie van vrijblijvend leukbezigzijn.Op een speelochtend worden verschil-
Iende activiteiten gedaan, zoals vrij spelen met puzzels, kleien of tekenen; muziektijd;
eet- en drinktijd. Ook de allerkleinsten kunnen meedoen. De speelgroep kan gezien
worden als een voorbereiding op de school en is tevens een ontmoetingspunt voor
ouders. Een paar SDS-kernen hebben al een speelgroep opgezet of zljn bezig met de
voorbereiding hiervan. (Einde citaat D+U.14.)

E nn s u""nsuolln forrrul n
Twee jaar later verdiepte Hedianne Bosch zich uitgebreid in het fenomeen speelgroep.
zlj deed dat in het kader van de voorbereidingen voor 'Dou'n + IJp' nummer 23 van
herfst 1993. Hieronder volgt haar tekst.

De early intervention speelgroep blijkt at in de korte tijd van haar bestaan een
succesvolle formule te zijn waarmee inmiddels drie SDS-kemen ouders en hun kinderen
spelenderwijs in aanraking brengen met de basisprincipes van ontwikkelingsstimule-
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ring. In liedjes, bewegingsspel en creatieve activiteiten worden de kinderen uitgelokt tot
het uitbreiden van hun vaardigheden en krijgen ouders ideeën aangereikt waarmee zij
thuis verder kunnen. De early intervention speelgroep voldoet kennelijk aan een behoef-
te. Z4vult een leemte op in het bestaande systeem van hulpverlening in Nederland. Vlak
na de geboorte van een kind met Down's slmdroom is er weinig opvang voor ouders en
kind. Een speelgroep haalt ouders uit hun isolement en geeft hen concrete suggesties met
betrekking tot de begeleiding van hun kind. De doelstelling van de speelgroep is dan ook
tweeledig. Enerzijds krijgen ouders activiteiten en ideeën aangeboden, die zij thuis
kunnen gebruiken, en worden ze in staat gesteld ervaringen met andere ouders uit te
wisselen. Anderzijds wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Alle ontwik-
kelingsgebieden komen aan bod tijdens de speelgroep: in bewegingsspelletjes, zoals
klimmen, door een tunnel kruipen, bal gooien en trampoline springen, worden grof-mo-
torische vaardigheden ontwikkeld; door middel van verven, plakken, brooddeeg knij-
pen, puzzelen, spelen met zand en rijst, enz., wordt de fijne motoriek geoefend; taal en
denken worden gestimuleerd in liedjes, lottospel, boekjes kijken en andere activiteiten;
persoonlijke en sociale vaardigheden komen aan bod tijdens de eet- en drinkpauze,het
samen spelen, opruimen, en het aan- en uitkleden.

Kenmerkend voor de speelgroepen is dat kinderen vanaf enkele weken oud tot een
leeftijd van circa vier jaar mee kururen doen. Voor de jongste kinderen wordt soms een
speciale babygroep opgezet. Eén ouder of verzorger blijft altijd op de speelgroep aanwe-
zig bli het kind. De groepsgrootte is ongeveer zes tot acht kinderen en even zoveel
volwassenen. De opbouw van de speelgroep varieert enigszins per regio. Wel wordt
overal de logische volgorde aangehouden van in het begin concentratie-spel en aan het
eind grof-motorisch spel. Af en toe wordt er een deskundige uitgenodigd, bijvoorbeeld
een fysiotherapeut of een orthopedagoog. De speelgroepen vinden één keer per week of
per veertien dagen plaats. De duur van een speelochtend is steeds twee uur.

De eerste speelgroep werd nu al weer twee jaar geleden opgericht in Elshout
(Noord-Brabant). Kort daarop werd dit initiatief overgenomen door de SDS-kern Noor-
delijk Noord-Holland in Alkmaar/Hoom. En in mei van dit jaar ging de jongste speel-
groep van start in Amsterdam. (Einde citaat D+U.23.)

Vroege ,ognls in het BraLantse Elskouh ån spnnlgronp 'Eorly B;rJ'
Ook de onderstaande beschrijving is afkomstig van Hedianne Bosch en werd eerder
geplaatst in'Down + IJp'nummer 23 van de herfst l-993. Het gaat hier om de speelgroep
van de kem Centraal Noord-Brabant die voortgekomen is uit de in de aanhef van dit
hoofdstuk beschreven dag met Trudy Franzen.

Tweemaal per week wordt er in Elshout onder leiding van Marjo Koemans en ElIy
willems gespeeld en geleerd in de early intervention speelgroep 'Ear|yBud'.Zehebben
er een aparte stichting voor opgericht. Op woensdag komen er allemaal kinderen met
Down's syndroom en op dinsdag wat oudere kinderen met diverse andere belemmerin-
gen.Dewoensdag-groepis alzo'n tweejaarstabielbij elkaar. Indedinsdag-groepvindt
een voortdurende doorstroom plaats vanwege de vaak latere diagnose en dus ook
eerdere overgang naar school of dagverblijf.

Het is vlak voor de zomervakantie. Het is de laatste keer dat de speelgroep voltallig
is. Meestal wordt er begonnen met een half uurtje vrij spelen, wennen en bijpraten. Maar
vandaag moet er een schilderij gemaakt worden om op te hangen op het afsluitfeest. Acht



peuters met Down's syndroom tussen de
twee en de drie (ze zijn aI die tijd al samen
naar de speelgroep gegaan) installeren zich
aan weerszijden van een rol behangpapier.
Ieder krijgt een oud T-shirt of verfschort
om. Met vingers en kwasten - en hier en
daar ook een voet - wordt er vrolijk op los
geverfd en gekliederd. Moeders en vaders
vinden - tussen het aanmoedigen en bege-
leiden door - toch nog tijd om de laatste
nieuwtjes uit te wisselen.

Terwijl het kersverse kunstwerk bui-
ten te drogen wordt gelegd, maakt ieder
zich schoon en gereed voor het volgende programma-onderdeel: onder begeleiding van
de leidsters kiezen de ouders een fijn-motorisch spelletje uit om samen met hun kind aan
te werken. De één rijgt grote kralen aan, de ander bouwt een toren, weer een ander kind
maakt eenpuzzel. Een paar kinderen spelen samen. Na een kwartier is de concentratie
op. Tijd voor muziek.

EJucatief zingen en 
"pnln,Aan het begin van de speelgroep was me al opgevallen hoe Joey steeds naar d.e speel-

goedkast wees en 'Bret, Bret' riep. Nu is het dan eindelijk zo veï handpop Bert wordt
tevoorschijn gehaald en op de hand van leidster EIIy gezet. Op de wijs van Vader Jacob
wordt een begroetingslied gezongen:

G oedemor gen, goedemor gen,
Hallo Ruud,hallo Ruud,
Gaøn we samen spelen?

Gaøn we samen spelenT

Hoi,hoi,hoi!
Ho|hoi,hoi! (hierblj gaan de handen omhoog)

Nadat Bert ieder kind persoonlijk toegezongen heeft mag Bas hem weer op zijn vaste
plek in de kast terugzetten. Het volgende lied wordt ingezet: de postbode. De post heeft
voor ieder kind een kaart met zljn of haar naam erop. De kínderen halen ze op bij de
leidster en mogen ze dan om de beurt in de'brievenbus' (een schoenendoos met spleet)
doen waarbij de leidster met nadruk'in -in' zegt.Inhet volgende lied wordt met behulp
van een spiegel het 'ik'-concept aangereikt ('wie is dat in de spiegel, dat ben ik-ik-ik').
Tijdens speelliedjes met stokken, trommels en de eigen handen, worden steeds andere
begrippen onder de aandacht van de kinderen gebracht (hoog-Iaag, de 'andere'hand,
onder-boven, weg-terug, enz.). De laatste drie liedjes gaan gepaard met veel beweging.
Eerst gooit de leidster een bal en vangen de kinderen die om de beurt op (ieder kind
wordt door het roepen van 'handen klaar' aangespoord zijn armen in een goede vang-
positie te brengen). Daarna wordt een grote zwaaidoek tevoorschijn gehaald die de
kinderen samen hoog moeten vasthouden en waar ze vervolgens met zijn allen onder
mogen zitten (kiekeboe). Tot slot worden de kinderen onder het zingen van toepasselijke
liedjes in de kring heen en weer geduwd in twee karretjes.
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Eruaring en in Australi ë
En dan is het pauze. Overal worden stoeltjes, bekers en hapjes vandaan getoverd. Ik neem
deze gelegenheid tebaat om meer te weten te komen over de ideeën achter de speelgroep.

Marjo Koemans en Elly Willems, de leidsters van de groep, zijn beide moeder van
een kind met een belemmering. Het zoontje van Marjo heeft Down's syndroom. Marjo
en haar gezin woonden vijf jaar in Australië . Zoon Rick werd daar geboren. Al vanuit
het ziekenhuis werden zij doorverwezen naar een speciaal therapiecentrum in Sydney
waar de begeleiding van kinderen met Down's syndroom en andere belemmeringen al
vanaf een leeftijd van zes weken begint. Rick kreeg al vroeg fysiotherapie, ergotherapie
en logopedie en vanaf drie maandenzathij op de speelgroep in datzelfde therapiecen-
trum. Vanaf anderhalf à twee jaar kunnen de kinderen ook tweemaal per week deelne-
men aan een 'basic skills group': een groep waar de kinderen zonder de ouders meedoen
met allerlei spelletjes waarin basisvaardigheden en voorschoolse vaardigheden geoe-
fend worden. Vanuit het therapiecentrum wordt vervolgens begeleiding gegeven in de
overstap naar de basisschool (integratie) of de speciale school. Marjo merkte dat het
door de begeleiding veel gemakkelijker werd om met Down's slmdroom om te gaan.
Marjo: 'Je bent niet meer zo op jezelf, op je eigen ellende gericht. ]e staat niet meer zo
alleen'.

Tn ug noo, Nnånrlorá
Toen de familie Koemans naar Nederland terugkeerde gingen zij meteen op zoek naar
begeleiding. Maar wat ze in Australië aan hulp gekregen hadderç bleek hier niet te
bestaan. Hoewel Marjo aanvankelijk fwijfelde of ze niet beter in Australië kon blijven,
ging ze het al snel anders zien: misschien was het juist een taak voor haar om in
Nederland zelf iets op te zetten.

Marjo: 'Waar we naar toe willen is: hier ook een soort dienstencentrum te krijgen,
waar alle vormen van begeleiding binnen één instelling en in samenwerking met elkaar
gegeven worden. Zodat er van ieder kind maar één gegevensbestand hoeft te zijn,waar
iedere hulpverlener uit kan putten.'

Hiervoor timmeren Elly en zij behoorlijk aan de weg: alle regionale instanties zijn
al door hen benaderd (onder andere RIAGG en SPD) en ook met de provincie wordt
overleg gezocht.

Marjo: Iedereen werkt regionaal. AIs wij subsidie krijgen mogen wij geen kinderen
uit een andere regio opnemen. Dat is natuurlijk absurd. Daarom willen we bij de
provincie aankloppen, want die is niet gekoppeld aan regio,s.

Creaüef met S*oll Stnp"
Voor het einde van de pauze vraag ik nog snel hoe zij de begeleiding van de speelgroep-
ouders met early intervention aanpakken.

Marjo: We vullen samen met de ouders de checklists van het Macquarie Program
in. Aan de hand daarvan maken wij een lijstje met spelletjes waar een kind aan toe is. Die
worden in de speelgroep aangereikt, maar ouders kururen daar ook thuis mee aan de
slag. Wat ik merk is dat ouders weerstand hebben tegen de lijsten. Ze pikken de dingen
goed op van de speelgroep, maar wat in het programma staat, vatten sommigen te
dwingend op.Zezljnbang dathunkind ietsnietwil of kanen durvend.annietzelf creatief
met de punten om te gaan. In Australië gingen ouders daar veel gewoner mee om. Zelf



heb ik het ook nooit als een probleem gezien. Het is gewoon een ondersteuning bij het
opvoeden.

Het laatste onderdeel van de ochtend is het grof-motorische spel op g\ijbaan,
schommel en trampolíne. Andere keren wordt er ook op een fysiotherapiebai gãoefend,
over een plank gelopen of in het ballenbad gespeeld. Dat laatste met name bij slecht weer
als er binnen gespeeld wordt. Maar vandaag is het stralend zomerweer en buiten is pas
echt veel speelruimte: een grote tuin met een reuzentrampoline in het midden en
helemaal achterin een wei met cavia's, konijnen, kippen, en zowaar ook een Chinees
biggetje. Terwijl een paar moeders nog wat napraten rennen de kinderen vrolijk achter
de kippen aan. Een leuk slot van een leuke speelochtendl (Einde citaat D+u.23.)

EIS, st ucturele subsiå;¿r;ng tan 
"pnnlgronpnnDe onderstaande tekst voor hetzelfde

nummer, 23, van'Down + Up' (herfst
1,993) is ook weer afkomstig van Hedian-
ne Bosch.

In de SDS-kern Noordelijk Noord-
Holland is een aparte stichting in het
Ieven geroepen om de early interven-
tion-activiteiten in de regio te bevorde-
ren en deze een financiële basis te kun-
nen geven. De stichting draagt de veel-
zeggende naam EIS (dit staat voor: Early
Intervention Stichting). Naast het geven
van informatie en individuele begelei-
ding bij het Macquarie Program, is de
stichting actief met early intervention speelgroepen in Alkmaar en Hoom. Vlak voor de
zomervakantie is er ook een speciale babygroep van start gegaan.

Lia van Setten en ]antien Hartmans zijn de twee initiatiefneemsters achter dit
ambitieuze project. Beide zijn moeder van een jong kind met Down's slmdroom en zetten
zich volledig in voor hun zaak en hebben in korte tijd al veel bereikt. Hoogtepunt was
de recente opening van het eerste 'early intervention speelcentrum' van Nederland.
Dankzij diverse giften en subsidies kreeg de stichting haar eigen onderkomen in een
lokaal van de Mariaschool te Hoorn.

Ondanks hun succes heeft de stichting praktisch geen financiële armslag. Lia: 'De
gemeenten verwijzen ons naar regionale instellingen en die verwijzen ons weer terug.
Ook bij de provincie lijken bar weinig mogelijkheden te zijn'. Toch blijft de EIS streven
naar structurele subsidie voor hun activiteiten en naar het bereikbaar maken van early
intervention voor alle ouders. Lia: 'Het voordeel is dat wij met een hele lage drempel
werken: de mensen kunnen hier zo binnenstappen en om advies vragen'. Van aanmel-
dingen, wachttijden, omwegen via het maatschappelijk werk en ingewikkelde proce-
dures is bij hun geen sprake.

T'hematisch *nrLnn
Omdat er geen gelegenheid was persoorLlijk een kijkje te gaan nemen bij een van de
speelgroepen in deze regio, wil ik hier een paar van de activiteiten beschrijven die in een

Lia aøn Setten aan het werk met høar dochter
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recente video-opname van de speelgroep getoond worden. Wat ik bijzonder leuk vond
was dat één thema op verschillende manieren terugkeerde.

Zittend in de kring wordt een liedje over een visje gezongen.

Visje, aisje in het wøter.
(gebaar van een vis en de beweging van water)
Visje, aisje in de kom.

(met de handen wordt een grote kom beschreven)
Visje, aisje kan niet prøten.
(de wijsvinger wordt voor de mond gehouden, en het hoofd schudt 'nee')
Visje, aisje, drøai je om!
(als het kind al staat, draait het een hele cirkel op zijn voeten, en de kleintjes worden
op hun billen rondgedraaid)

Na het zingen van dit liedje laat Lia de kinderen foto's en afbeeldingen van vissen zien
en wordt de kinderen gevraagd om de beurt een plaatje van een vis bij de grote plastic
vis in het midden van de kring te leggen (matchen). Dan wordt het liedje nog eens
herhaald. Een later videobeeld toont de kinderen terwijl zljbezigzijn papieren vissen te
beschilderen.

Jantien: 'We proberen meestal rond een bepaald thema te werken. We beginnen de
ochtend altijd met te vertellen wat we deze keer gaan doen. Dat vind ik erg belangrijk.
We merken dat als voor ouders duidelijk is wat we doen en waarom, ze de liedjes en
spelletjes eerder mee naar huis nemen en er met hun kind thuis nog eens plezier aan
beleven.'

Tot slot nog een leuke tip die ik opdeed bij de Noordhollandse speelgroep: stop een
spelend muziekdoosje jn een schoenendoos en laat de jonge kinderen het deksel eraf
halen om het te ontdekken. Voor iets oudere peuters kun je het doosje op verschillende
plekken in de ruimte verstoppen en ze dan de bron van het geluid laten lokaliseren.
(Einde citaat D+U.23.)

SCOPE' ont*iLLnlingsperspectief aoo, L;rånrnn met een ochterstanå
Hieronder nemen we wederom een beschrijving op van de hand van Hedianne Bosch
die afkomstig is uit'Down + IJp'nummer 23 van herfst 1993.

Ook in Amsterdam is een stichting opgericht om het werk van de SDS-kem meer
gestalte te kunnen geven: SCOPE. Die naam staat voor het Stimuleren van de Cognitieve
(en communicatieve) Ontwikkeling, alsook de Participatie en Emancipatie (van de
doelgroep). Eén van de eerste activiteiten van stichting was het opzetten van een early
intervention speelgroep.

In de besloten sfeer van een gewone huiskamer wordt aan een klein groepje
kinderen en ouders een programma aangeboden van muzikale, motorische en andere
spelletjes. Aan het eind van ieder seizoen krijgen de ouders een cassettebandje mee en
een tekstboekje met de in de speelgroep gezongen liedjes. Naast een peutergroep zal dit
najaar ook met een kleutergroep gestart worden. Kinderen vanaf drie jaar kunnen hier
op speelse manier hun vaardigheden uitbreiden en zich voorbereiden op 'de grote
school'.

In de meeste speelgroepen worden regelmatig door de leidsters nieuwe liedteksten
op bestaande melodietjes gemaakt of versjes gerijmd, aangepast aan de ontwikkelings-



fase en de leerdoelen van de kinderen in hun groep. Ook in Amsterdam wordt er zo nu
en dan creatief geknutseld met woorden. Ik wil de Amsterdamse bijdrage dan ook
besluiten met een door mljzelf gefabriceerd vingerrijmpje. Het is een opzegversje waarbij
iedere vinger benoemd wordt en een beweging maakt.

Dit is mijn duim, mijn duim duim dik.
(beweeg de duimtop heen en weer)
Dit is mijn wijsainger, die wijst en ... prik!
(wijs naar het kind en prik dan in zijn buik)
Dit is mijn middelainger, da's een lange klant.
(strijk met de andere wijsvinger over de hele lengte van deze vinger)
Hij maakt een diepe buiging, midden in mijn hand.
(buig de vinger zodat de vingertop het handmidden raakt)
Dit is míjn ringainger, aøn wielewielewiel.
(maak een cirkelbeweging met de andere wijsvinger rond deze vinger, hiermee
wordt ook de ringvorm aangegeven)
En nu mijn kleine pinkje, kielekielekielekiel
(kietel met de pink in de nek van het kind)

(Dit versje kan ook in de jij-vorm opgezegdworden waarbijje de vingers van je kind de
bewegingen laat maken)

Spnlnn : ln nn

Voor jonge kinderen is spelen en leren onafscheidelijk. Het is de kunst om als volwassene
dezetwee op zinvollewijzemetelkaarteverbindenenhetbijvelenvanonszo diep ingesleten
of-of denken te overwirmen. Moira Pieterse, de eerste auteur van het Macquarie Program
zowel als Kleine Stapjes, merkt in één van haar artikelen op dat het voor early intervention
zeer belangrijk is dat ouders zèlf weer leren spelen. Echt spelen is altijd ontwikkelend,
ontdekkend. Inspanning en ontspanrLing komen eï op een natuurlijke manier samen. Early
intervention speelgroepen maken duidelijk dat early intervention een hele gewone manier
van opvoeden is. ]e moet alleen de slag even te pakken krijgen. En daarvoor staan op steeds
meer plaatsen in Nederland enthousiaste mensen klaar. Wie volgt?

Dn gy*"lub
Tenslotte nog éénkeer een tekstvanHedianne Bosch afkomstig uit'Down + up'nummer
23vanherfst 1993.

In Utrecht is een uniek samenwerkingsverband ontstaan tussen de SDS-kem en de
fysiotherapeuten Gert Bouwman en Mieke van Paassen. Vanaf februari van dit jaar
komen ze iedere dinsdagmiddagbij elkaar in het gymlokaal van speciaal kinderdagver-
blijf 'skippy'voor een uurtje gymmen: vier meisjes met Down's slmdroom in de leeftijd
van drie tot zeven jaar.

Al fwee jaar eerder was het verzoek uit de SDS-kern bij Gert Bouwman neergelegd:
was het niet mogelijk na beëindiging van de individuele fysiotherapie een groepje op te
zetten om de motorische ontwikkeling verder te stimuleren? De eerste paar jaar na de
geboorte krijgen veel kinderen met Down's slmdroom begeleiding van een fysiothera-
peut. Maar daarna is er niets meer. Bovendien is een situatie waarin de fysiotherapeut
aan huis komt niet toereikend meer voor oudere kinderen. Ze moeten kunnen klimmen
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en klauteren! Een ideale oplossing bleek de gymclub te
zijn: in groepsverband verder werken aan de ontwikke-
ling in een echte gymzaal.

Donlnn nn roor*oorånn
Samen met collega fysiotherapeut Mieke van Paassen,
die de lessen zou gaan geven, stelde Gert lesdoelen en
voorwaarden voor deelname vast. De leeftijd speelde
geen rol, wèl een paar andere zaken, zoals kunnen
lopen, een uur zonder moeder of vader kunnen zijn, een
opdracht kunnen uitvoeren. In de eerste serie lesjes
stonden alle vormen van voortbewegen centraal: krui,
pen, lopen, rennen, huppelen, zTjwaarts, voorwaarts,
achterwaarts, errz. Daarna kwam het oefenen met ba-
lans aan bod: bijvoorbeeld door over steeds smallere

150 planken te lopen, over een schuine plank omhoog, een
bepaalde houding lang vol te houden. Het derde thema
was balvaardigheden: vangen, gooien, schoppen met
grote en kleine ballen, op diverse spelmanieren. De

De gymclub in øctie. Van groot
naar klein: Kirsten, Lize en Lise

laatste serie lesjes voor de zomervakantie betrof een combinatie van de drie thema's.
Mieke: 'Dat vind ik het leukste. Dan kun je pas echt zien wat de kinderen geleerd hebben.
Alle vaardigheden komen bij elkaar.' Op basis van globale doelstellingen bedacht Mieke
voor elke les specifieke oefenvormen, waarbij van alle faciliteiten van het goed toegeruste
gymzaaltle gebruik gemaakt kon worden.

Het is dinsdag 22 juni. AIs de kinderen de ruimte binnenkomen, ligt er in het
midden een reusachtig rond speelkussen klaar. Het nodigt uit om daar maar eens op te
klimmen. Mieke vraagt de kinderen om erop te gaan zitten. De eigenschappen van het
kussen worden eerst vastgesteld. 'wat voor kleur heeft het?' 'Ah, die is geel'. 'En is die
hard of zadnt?'Na enig onderzoek is iedereen het erover eens dat 'zacht'toch wel het
juiste woord ervoor is. Die eigenschap maakt de volgende opdracht zowel moeilijk als
spannend: of ze er maar even met zijn allen op willen gaan staan. De jongste deelneemster
ziet daar niet zoveel in en blijft veilig zitten.

Huppnn ol, nn, Longonron
Nadat ze allemaal heel voorzichtig van het kussen zijn afgestapt leidt Mieke het volgende
spel in. 'Vorige keer hebben we kunstjes gedaan. Wat deed de kikker? En hoe doet de
kangoeroe?' De drie grootste kinderen springen met hun handen op de grond om het
kussen heen. De jongste neemt haar kans waar en doet een poging om in haar eentje toch
nog even op het kussen te gaan staan. En zowaar het lukt! Na de kangoeroe volgt het
paard. De paardjes rennen een paar rondjes heel hard en draaien zich dan op commando
om en draven de andere kant op. 'En nu doen we ..., wie weet er nog één?'Grote stilte.
'Wie weet hoe de muis deed?'Daar gaan zeweer,nu allemaal heel stil trippelend op de
tenen. En weer omdraaien. En de muis verandert in een paard en het paard weer in een
muis en de muis in een kangoeroe en ... pfff. Iedereen ploft neer op het kussen.

De rust is niet van lange duur. Mieke legt al weer het volgende programma-onder-
deel uit. Aan weerszijden van het kussen worden matten neergelegd. Opdracht: van het



kussen op de mat springen. Eén van de grotere kinderen, die even aan de kant heeft
gezeten, komt nu weer bij de groep en wil ook springen.'Zienjullie dat Lise het goed
kan?' Er klinkt een instemm end' ja' . Dan gaat het in vaart van de mat hop op het kussen
en hop aan de andere kant er weer af. Allemaal achter elkaar.

Alle spelmogelijkheden van het kussen worden benut. Met hulp wordt er één voor
één kopje geduikeld van het hoge kussen op de mat. Knieën op het kulqe¡, handen op
de mat, en 'kop in'. En hoe zit dat met de atlanto-axiale instabiliteit?t Mieke: 'Kopje
duikelen zat niet echt in het programma, maar één van de kinderen zit op een gewone
school en heeft het daar opgepikt. Ze ging het hier spontaan doen en toen wilden d.e
anderen het natuurlijk ook. Ik begeleid de beweging helemaal. En als de kinderen het
tòch lerery kunnen ze het beter maar meteen goed leren.'

IrJ;r¡åunln oorpoU
De muis, het paard en de kangoeroe komen weer terug, maar dit keer trippelen, rennen
en huppen ze over de matten en het kussen heen. Eén meisje doet alles iets later dan de
anderen. Ze kijkt steeds eerst een tijdje de kat uit de boom. De jongste doet wel mee, maar 151
op haar eigen manier, omdat veel oefeningen nog te moeilijk voor haar zijn. Ieder kind
vereist een individuele aanpak en Mieke gaat daar heel soepel mee om. Ze vindt het niet
erg als een van de kinderen af en toe aan de kant gaat zitten of een ander kunstje doet.
Uiteindelijk slaagt ze er steeds in ze weer bii de les te betrekken. Na afloop vraag ik hoe
de kinderen met elkaar zijn. Mieke: 'De sociâle vaardigheden zijn geen proUt""*. Als er
één gevallen is komen ze allemaal troosten.'

De bank wordt er bijgesleept. De kinderen helpen. Over de bank lopen ze naar het
kussen en springen eraf. Er wordt een heel traject uitgezet waarvan de kinderen de
volgorde moeten onthouden. De jongste gaat met haar buik op de bank liggen. Mieke
vraagt aan de anderen: 'Wat doet ze? Ligt ze ophaar rug?' 'Op de bank.' ']a, èn op haar
buik. Kunnen jullie dat ook? En kunnen jultie op je rug liggen? op je billen zitten? En
staan?' Mieke weet steeds goed in te springen op de spontane acties van de kinderen en
er een leersituatie voor iedereen van te maken. Ze benadrukt allerlei begrippen met
betrekking tot de ruimte (hoog, laag, omdraaien), het lichaam (buik, rug) en de materia-
len (hard, zacht, kleur en gewicht, enz.).

Wnlhn h"ln"
De les is bijna afgelopen. 'wie wil er nog een kunstje doen?' Eén van de kinderen laat
nog snel een eigen kunstje zien. Dan ruimen ze samen de bank op. Ter afstuiting wordt
er een lied gezongen en uitgebeeld. Het is duidelijk dat de kinderen de bewegingen die
bij het lied horen al eerder hebben gedaan. Ze doen allemaal zeer betrokken en vrolijk
mee met de reus die 'heel klein is en niet zo ... reusachtig' (Mieke probeert het laatste
woord van iedere regel aan de kinderen te ontlokken). Mieke na afloop: 'Wat mij enorm
opgevallen is dat ze iets wat ze bekend voorkomt graag en heel geconcentreerd doen.
Iets nieuws leren kost ze duidelijk moeite. Ik moet er heel veel energie in stoppen om ze
er dan bij te houden. Ze lopen weg of zijn op een andere manier snel afgeleid. Veel
herhalen is belangrijk.'

Het lied is afgelopen. 'Wat gaan we de volgende keer doen? Op de bank. Goed
onthouden!' De matten worden naar de hoek van het zaaltje gesleept. 'Is deze zwaar?'
(Einde citaat D+U.23.)
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Spnnllnnrgroep in Den Hoag
In Den Haag nam Daniëlle Schleidt zelf het initiatief. Hier volgt haar bijdrage uit'Dow"n
+ Up'nummer 28 van winter 1994.

Toen Tim anderhalf was, kreeg ik het idee dat het goed voor hem zou zijn meer met
andere kinderen van zijn leeftijd te 'spelen', om nieuwe ervaringen op te doen, als
voorbereiding op de peuterspeelzaalwaar hij heen mocht als hij tweeënhalf zou worden
en dan nog liefst in een groepje waarvan de leidster bereid zou zljn met het Macquarie
Program te werken. Na enig rondbellen kwam ik terecht bij het kinderdagverblijf 'De
Ioppe', waar ze een peuterspeelgroep hebben voor kinderen met een ontwikkelingsach-
terstand. We besloten gewoon te proberen of dit zou bevallen. Nee dus, want Tim kon
mij niet missen en huilde zich ongeveer suf als ik weg was, van spelen kwam dus weinig.
Daar kwam nog bij dat het groepje erg klein was (twee andere kinderen) en Tim niemand
had aan wie hij zidn'op kon trekken'. stoppen dan maar, dacht ik, want het hoeft
helemaal nog niet en thuis vermaakt hij zich als de beste. Maar getukkig vertelde de
orthopedagoge, Erica Aldenkamp , dat zij extra geld ter beschikking hadden gekregen en
dat zii daarmee o. a. ouders, indien gewenst, extra begeleiding wilden geven. Die kans
was te mooi om te laten lopen! Op mijn vraag of zij voelde voor het beginnen van een
peutergroepje met ouders erbij, dat met het Macquarie Program zou werken, reageerde
zli zeer positief, vooral als ik voor deeLremers zort zorgen.. Dat leek mij niet zo moeilijk.
Er zoutochzekerwelbelangstellingbestaan? TiIIyDorst, de coördinatorvan de SDS-kern
in de regio Rotterdam, Delft en Den
H.aag, was zeer bereid uit het adressen-
bestand van de SDS ouders van kinde-
ren van circa anderhalf jaar in de omge-
ving van Den Haag eenbríef te sturen en
inderdaad, van de negen aangeschreven
ouders waren er zeven ge'urteresseerd.
Wij mochten komen praten over hoe wij
graag hadden dat het groepje zou wor-
den opgezet. Perfect natuurlijk! We kwa-
men overeen dat de speelleergroep de
volgende doelstellingen zou hebben:

- ontwikkelingsstimulering van de De speelleergroep in Den Haag bijeen

kinderen
- kinderen in aanraking laten komen met andere kinderen
- ouders ondersteunen in let gebruik van het Macquarie Program
- ouders kunnen elkaar steunen en van elkaar leren.

Dit alles wordt begeleid door een spelleidster, Marise Gast. In mei van 7993 zljn we
begonnen, met vijf kinderen met het syndroom van Down (het groepje staat ook open
voor andere kinderen met een ontwikkelingsachterstand). De ouders werd gevraagd het
OOO van het Macquarie Program in te vullen als uitgangspunt om voor ieder kind een
individueel plan op te zetten. Marise maakt voor iedere bijeenkomst een programma,
waarin deze leerdoelen ook verwerkt zijn. Dit gebeurt in een vaste volgorde. We
beginnen met elkaar al zingend te begroeten, dan nog meer liedjes en versjes, vervolgens
een algemeen leerdoel om dan gezellig met zijn allenwat te drinken en een koekje te eten.



Dan komt meestal de grove motoriek aan de orde. De kinderen herkennen dit patroon;
bij het binrrenkomen gaarr ze al uit zichzelf op hun ptaats zitten zwaaien. hrmiddels zijn
we met zes kinderen, waarvan vijf met Down's slmdroom. yong Ming, Marcel en Tim
gaan intussen naast dit speelgroepje ook nog twee ochtenden per week naar de ,gewone,

peuterspeelzaal,wat prima gaat. Het speelleergroepje komt iedere dinsdagmorgen van
9.00 - 11.00 uur bij elkaar. (Einde citaat D+U.28.)

Oo"r l"ffi" nn spnlnn
Ook elders in het land namen ouders initiatieven. In de onderstaande beschrijving van
de hand van Yvonne Koot, Corine de Groot, Marian de Jong en Lia van Berkel, de ouders
van respectievelijk Kevin, JoëIIe, Nico en Fleur, was onvrede met de bestaande hulpver-
lening de aanleiding. Dit artikel is afkomstig uit'Down + Up'nummer 30 van zomer
1995.

Vier enthousiaste kinderen zijn onder leiding van hun moeders gestart met een
speelochtend. Eind L994 kwam het bericht dat de PPG Leiden in overweging had de
spelbegeleiding drastisch te verminderen. Eén bezoek per drie weken zou plaats gaan
maken voor één tot maximaal twee bezoeken per kwartaal. De PPG kon de toenemende
vraag van vooral jonge kinderen niet voldoende honoreren. Om daar toch aan tegemoet
te komen, leek het reëeL om de hoeveelheid begeleiding van oudere kinderen te vermin-
deren. Het nieuws $ng zo snel van ouder tot ouder dat sommige ouders het nieuws
vernamen voordat de begeleidster van
de PPG de gelegenheidhad de desbetref-
fende ouders te informeren. Een teken
dat er sprake was van een verontwaar-
digde reactie bij de ouders. Zij vonden
dat hun kind bij deze leeftijd en ontwik-
keling juist nu veel nut van de begelei-
ding ondervond.

Spontaan ontstond het voorstel
met een groepje kinderen een speeloch-
tend te organiseren. Kevin Koot (gebo-
ren op 3 januari 1992), JoëIle de Groot
(geboren op 1 juli L992), Nico de Jong
(geboren op 16 oktober 1992) en Fleur van Berkel (geboren op 9 januari 1993) wonen allen
in de regio Leiden en in een straal van 20 kilometer uit elkaar. De ouders hebben elkaar
ontmoet via de SDS-kerngroep Gouda. Door de woonplaats worden zij allen begeleid
door de PPG van de Sociaal Pedagogische Dienst in Leiden.

Maar hoe pak je zo'n speelochtend aan? We spraken af de eerste bijeenkomst met
de bijgewerkte boeken van het OOO (Overzicht van Opeenvolgende Ontwikkelingsstap-
pen) te komen. We hadden reeds de indruk dat de vier kinderen in de ontwikkeling van
fijne motoriek elkaar niet veel ontliepen en dat werd bevestigd. Al pratend constateerden
we dat ieder wel een bepaalde taak van de fijne motoriek had, die maar niet wilde lukken.
Enthousiast werd uitgewisseld hoe de anderen die bewuste taak wel onder de knie
hadden gekregen. Kortom, na enkele koppen koffie en een aantal concrete ideeën, ging
ieder huiswaarts met de opdracht voor de volgende bijeenkomst materiaal en speelgoed
te zoeken, gericht op de probleemtaakjes van haar eigen kind en de andere kinderen.
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De laatste maandag van de maand werd bestempeld als speelochtend en we
spraken af te rouleren qua lokatie. Op deze wijze kan ieder kind regelmatig spelen in de
eigen omgeving.

Onze tweede bijeenkomst kreeg er een opvallend gespreksonderwerp bij: van de
PPG was inmiddels informeel vernomen dat de begeleiding niet zo abrupt zou worden
gekort als bij eerdere mededeling was verondersteld. Ook de begeleidsters van de PPG
schaarden zich achter onze mening dat juist op deze leeftijd de begeleiding effectief
(effectiever) kan zijn. Er zaI een íntern nader overleg plaats vinden over de frequentie
van de begeleiding. Ondanks deze verheugende informatie besloten we de speelochtend
voort te zetten. We realiseerden ons dat de effectiviteit van een speelochtend moet
groeien.

Onze speelochtend ervaren we ook als een prima plek om speelgoed uit te wisselen.
Een voorbeeld: De moeder van Nico heeft een grove houten instoppuzzel gemaakt met
een cirkel, een driehoek en een vierkant.Depuzzel circuleert langs de deehremertjes van
de speelochtend. Zodra de puzzer een eenvoudige opgave is, neemt de volgende de
puzzel mee naar huis. Ook onderwerpen als het aanbod aan speelgoed van de speel-o-
theek en (het moment waarop gestart kan worden met) zindetijkheidstraining zijn ons
niet vreemd.

wij vinden onze speelochtend nog niet het platform waar'alle probreempjes'met
de fijne motoriek worden opgelost. Wij zr1n wel van mening dat het uitwisselen van
informatie ons en de vier enthousiaste kinderen kan helpen. (Einde citaat D+U.30.)

ll/oot
1Er is sprake van atlanto-axiale instabiliteit, wanneer er op een bepaalde plaats een te
grote afstand bestaat tussen de eerste en tweede halswervel. Dit verschijnsel doet zich bij
enige procenten van alle mensen met Down's slmdroom voor. Het is met name een
gevolg van te slappe gewrichtsbanden in het betreffende gebied. In het geval van
atlanto-axiale instabiliteit bestaat het gevaar dat het ruggemerg bekneld raakt, waardoor
neurologische afwijkingen, die onder andere tot uiting komen in slechter lopen, zouden
kunnen ontstaan. Al een aantal jaren wordt er in de vakliteratuur regelmatig gewaar-
schuwd voor de risico's daarvan. In het ergste geval zouden zelfs verlammingen op
kunnen treden. Gelukkig is het echter zeker niet zo dat alle mensen met Down's
slmdroom met zo'n atlanto-axiale instabiliteit ook inderdaad problemen krijgen. Daarom
is de hier gemaakte afweging tussen goedbegeleid lerenbewegen enerzijds en anderzijds
beweging vermijden alleszins gerechtvaardigd. Heel algemeen gesproken wordt aanbe-
volenmensen met Down's syndroom eerder wèl dan niet deel te latennemen aan sporten
waarbij de nek belast wordt, maar daarbij wel goed te letten op eventuele klachten.



... 8/V DAI{ I{AAR SCHOOL!

In dit hoofdstuk vertellen ouders en hulpverleners hoe zlj early intervention hebben
gebruikt als een hulpmiddel ter voorbereiding op de peuterspeelzaal en de school.
Daarbij blijkt duidelijk dat de boeken van het early interventionprogramma niet dicht
gaan oP het moment dat de leerling met ontwikkelingsachterstand de school binnen-
treedt. Nee, het programma blijft nog lang belangrijk, ook als een kind al op school zit.
Daarbij gaat het dan niet alleen om gewone scholerç 'regulier onderwijs', maar ook om
scholen voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Soplo;" gaat naør åe peuterspnnlrool
Op 3L mei 1995 werd op de peuterspeelzaal Dikkie Dik te Ridderkerk een voorlichtings-
avond georganiseerd. Marja Hodes, orthopedagoge van de SPD te Rotterd.am (zie ook
'Ervaringen met early intervention' op bladzijde 91), heeft daar een algemeen betoog
gehouden, o. a. over het belang van vroeghulp, het Macquarie Program en over kinderen
met Down's syndroom binnen de peuterspeelzaal. Daarna zette Annerie Hietanen-
Burggraaf uiteen waarom zij wilde dat haar dochter Sophie naar de peuterspeelzaal gaat.
Dat laatste betoog nemen we hieronder in zijn geheel op. Het werd eerder geplaatst in
'Down + Up'nummer 3L van herfst 1995.

Na de beide inleidingen werden videobeelden getoond die bij ons thuis werden
opgenomen door Marineke van Slagmaat, de pedagogisch medewerkster van de SPD.
Door de peuterspeelzaal werden uitnodigingen verstuurd naar nog drie peuterspeelza-
len van dezelfde stichting, naar drie basisscholen uit de buurt en naar fwee reguliere
kinderdagverblijven. De belangstelling was SUPERI Er kwamen ruim 40 mensen. Mis-
schien is dat een idee voor andere ouders die op het punt staan hun kind aan te meld"en
bij een peuterspeelzaal.

Sophie is nu bijna 2L maanden oud en heeft het slmdroom van Down. Wij hebben
nog een dochter, Rosemarie, en zij is nu drieijnhalf jaar.Ik zal u vertellen hoe wij ertoe
gekomen zijn Sophie aan te meldenbij de peuterspeelzaal. Eerst zal ik iets vertellen over
het Macquarie Program, dat wij gebruiken om de ontwikkeling van Sophie te stimuleren
en de hulp die we daarbij kregen van de SPD te Rotterdam.

Twee weken nadat Sophie geboren werd vertelde de kinderarts ons dat uit bloed-
onderzoek gebleken was dat Sophie Dor.tm's syndroom heeft. Op dat moment stond voor
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ons in één klap alles op z'nkop. Als je denkt aan
mensen metDown's syndroomkrijg je meestal een
bepaald beeld voor ogen, als een programmaatje in
een computer bijna. Wat je het eerst ziet is mis-
schien wel het uiterlijk dat anders is en daarbij
denk je misschien ook wel aan gedragingen die
anders zijn. De meeste mensen hebben waarschijn-
Iijk wel eens iemand gezien met Down's syn-
droom.

Ik heb bijna veertien jaar gewerkt met men-
sen met een verstandelijke handicap en in die jaren
heb ik heel wat mensen met Down's slmdroom
leren kenrLen. Toen we wisten dat Sophie Down's
syndroomheeft gingen er allerleibeelden door ons
hoofd. We dachten eigenlijk meteen aan alles wat

Sophie bekijkt een boek samen

met haar zus Rosemarie

anders zou zijn en de eventuele problemen die dat op zou leveren.

Zn ,nognnrán zo ge,)oon
Het verwarrende was, dat Sophie in die eerste prille weken zo gewoon reageerde. We
hadden al een dochter die toen nog geen twee jaar was; die babydingen zaten dus nog
vers in ons hoofd.

Na de geboorte krijgen baby's de Apgarscore. Het maximum is 10. Die van sophie
was 9, heel goed dus. Haar spierspanning en haar reflexen waren goed. Sophie kreeg
borstvoeding en tijdens het drinken keek ze mij meestal met grote ogen aan, iets wat onze
oudste eigenlijk nooit gedaan had. Die was als baby meer ge'nteresseerd in de figuren
op mijn T-shirt. Het was voor mij heel speciaat dat Sophie mij wel aankeek tijdens de
voeding.

Sophie reageerde op mijn stem. Al meteen de eerste dagen kon ze haar hoofdje een
stukje optillen, wanneer ze op haar buik lag. Zewas behoorlijk beweeglijk en zette zich
af met haar voetjes in haar bedje zodat ze kleine stukjes omhoog schoof. Sophie had haar
wakkere uurtjes en vond het dan heerlijk om op schoot te liggen en rond te kijken. Ze
reageerde behoorlijk alert. Met een week of zeven lachte ze voor het eerst naar ons. Het
werd ons aI snel duidelijk dat we niet alleen een kind hadden gekregen met een handicap,
maar ook een kind met heel veel mogelijkheden.

Tijdens mijn werk met mensen met een verstandelijke handicap was het voor mij
heel gewoon te kijken naar de algehele ontwikkeling van de mensen daar en mee te
helpen aan het stimuleren en aanleren van bepaalde vaardigheden. Het levert veel
voldoening oP wanneer iemand geleerd heeft iets zèlf te doen. Het betekent dat je trots
kunt zijn op jezell dat je het zèlf gedaan hebt. Maar het betekent vooral dat je minder
afhankelijk bent en niet hoeft te wachten totdat iemand je komt helpen. Het geeft
zelfuertrouwen, weten dat je jezelf kunt redden.

Mognl; ¡Ltr nånn gnbruiLn,
AI vrij snel, ondanks het verwerkings- en gewenningsproces waar we in zaten, was het
voor mijn man en mij duidelijk dat we gebruik moesten maken van de mogelijkheden
die Sophie in zich had en heeft. Van de kinderarts hadden we telefoonnufiuners gekre-
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gen, waaronder dat van de SPD. Van een aantal
mensen hoorde ik van een programma met heel
kleine stapjes om de ontwikkeling te stimuleren,
dat al met baby's gebruikt kon worden. Toen
Sophie zeven weken oud was heb ik ons aange-
meld bij de SPD, bij de afdeling PPG. Sophie was
vierenhalve maand oud toen de pedagogisch
werkster van de SPD, Marineke, voor het eerst
langs kwam om kennis te maken. Daarna werd
een instaptoets ingevuld, w aarblj gekeken wordt
hoe verhet desbetreffende kind al is in de ontwik-
keling en er werd ook nog een video-opname

Sømen inbed gemaakt.
ln maart 7994 zljn we gestart met het Mac-

oud Marinekehadeenwerkpra""ooff;:;,i:il?îi:tJï*ï1'J:ä;ïffi"'il 1.sT
komende tijd aandacht aan zouden besteden. In een schriftje hielden we de vorderingen
bij. In het begin kwam Marineke regelmatig langs om te bespreken hoe het gegaan was
en wat we voor de volgende periode zouden oefenen met Sophie. Het werken met een
ontwikkelingsstimuleringsprogramma was voor mij niet vreemd. Al snel had ik dus het
gevoel dat ik er 'in' zat. De bezoekjes en begeleiding van Marineke werden al spoedig
minder frequent.

Het werken met een programma geeft in de eerste plaats houvast. ]e kunt vrij snel
zien in welke fase van de ontwikkeling je kind ongeveer zit. Het programma volgt in
kleine stapjes de ontwikkeling van een kind van nul tot vijf jaar. Als je bijvoorbeeld ziet
dat je kind achter is met de fijne motoriek kun je in het programma opzoeken welke
oefeningen of spelletjes je dan kunt doen om die fijne motoriek stap voor stap te
stimuleren. Het is niet zo dat je ieder klein onderdeeltje moet oefenen, want in Sophie's
geval gaan veel dingen gewoon vanzelf.

Sophie is van kleins af al behoorlijk ondernemend en alert geweest. Je ziet bij haar
de natuurlijke drang die kleine kinderen hebben om dingen te onderzoeken. Toen Sophie
pas in de box lag had ik allerlei rammel- en rinkelspeelgoedjes aan de rand van de box
opgehangen. Na een keer voordoen had ze aI meteen door dat er geluid uit kwam
wanneer je er een flinke mep tegen gaf.

Het is belangrijk om de stapjes voor te doen en te herhalen en het kind vooral de
tijd te geven om te reageren. Ik praat daar meestal duidelijk bij en vertel en benoem wat
er gebeurt. Sommige stapjes, die maar niet willen lukken, laten we soms even voor wat
ze ziin, want te lang met hetzelfde bezig zljn gaat op den duur vervelen. AIs die stapjes
dan later aan de orde komen lukken ze vaak ineens wel.

Ik maak gebruik van Sophie's natuurlijke interesse dingen te onderzoeken en te
imiteren. Materiaal waar ik mee wil gaan spelen zet ik vaak eerst een tijdje in de kamer
op de grond, zodat Sophie zelf al kan onderzoeken en ontdekken wat je er mee kunt doen.
En vaak gebeurt het zo dat Sophie zelf datgene al doet wat in het item gevraagd wordt,
zonder dat één van ons haar erbij geholpen heeft. Zo heeft Sophie bijvoorbeeld zelf
ontdekt dat, wanneer je aan het touwtje trekt, het speelgoedje dat daar aan vast zit vanzelf
naar je toe komt. Dit is een stapje van het onderdeel Fijne Motoriek.
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Het is belangrijk om Sophie te prijzen wanneer iets goed gelukt is. Ze herkent dit
heel goed en straalt dan van oor tot oor. Sophie heeft een periode gehad dat ze zelf al in
haar handjes begon te klappen wanneer iets goed gelukt was.

N¡et het progro-*o ollóón
Het is natuurlijkniethetprograÍuna alléénwaar Sophie vanleert. Sophie leert juistheelveel
van gewone dagelijkse situaties. Sophie gaat overal mee naar toe, boodschappen doerç op
visite, naar het zwembad, naar de bibliotheeþ naar de speeltuirç de kinderboerderij, op een
terrasje een ijsje eter¡ enz. enz. ... Zij geniet hier van net als ieder ander kind en steekt er een
boel van op. Zodra Sophie ziet dat één van ons de jas aan doet staat ze binnen de kortste
keren bij de voordeur, zodat vertrekken zonder haar bijna onmogelijk is.

Ik heb gemerkt dat ik er in het begin met Sophie echt voor gin g zittenom een stapje
uit het programma te oefenen en er een aparte situatie van maakte, terwijl het nu veel
meer is ingepast in het gewone dagelijkse gebeuren. We doen niet heel veel meer dan
wat je gewoonlijk met kleine kinderen doet. Het verschil is dat we er bewuster mee bezig
ziin. We zorger. voor voldoende prikkels en interessante ervaringen, waardoor onze
kinderen gestimuleerd worden hier zèlf iets mee te doen. En zonodig helpen we en
stimuleren we hen om een stapje verder te gaan. Wat het meest belangrijk is tijdens het
werken met een Programma: dat je er samen plezier aan beleeft en dat het niet iets wordt
wat moét gebeuren. Zo voorkom je frustraties aan beide zljden.

Prol"ti¡Lroorbnnlån,
Hier volgen wat voorbeelden uit de praktijk. Hoe Sophie zèlf geleerd heeft om 'nee' te
zeÇ$er. Dit is ook een stapje uit het onderdeel Expressieve Taal. Het was in de kersþe-
riode, de kerstboom stond nog maar net in de kamer of Sophie kwam er al op af. Dat was
even een mooi glimmend ding. Het leukst vond ze het om liggend op haar rug tegen de
takken aan te schoppen zodat alles op en neer begon te bewegen, als een levensgroot
activity-centre. Voor de zekerheid hadden we alles wat breekbaar was al bovenin
gehangen. Natuurlijk moesten we hier iets van zeggen, om te voorkomen dat die boom
na een paar dagen niet meer om aan te zien zou zijn. Dus kreeg Sophie, warureer d.e
kerstboom weer het slachtoffer was, regelmatig te horen: 'Nee, nee, dat mag njett' Ze
reageerde hier gelukkig goed op en liet de boom na een tijdje met rust. Na ongeveer
anderhalve week hoorde ik Sophie ineens tijdens het brabbelen'Nee, nee, nee, zeggen.
Zewastoenvijftienmaanden oud.Zeginghetdaamaookbewustgebruiken,tijdenshet
haren wassenbijvoorbeeld. Ze protesteerde dan heftig met: 'Nee, nee, nee'. Dit neezeggen
heeft ze zichzell dus eigen gemaakt zonder dat we er het programma er op nageslagen
hadden. Waar een kerstboom al niet goed voor is!

Op het moment vindt Sophie het heel leuk om spulletjes overal in te stoppen. Ik
maak hier handig gebruik van door haar allerlei spelletjes aan te bieden die in het
onderdeel Fijne Motoriek voorkomen, zoals vormenplankjes en sorteerspeelgoed. En zo
is ze nu bijna als vanzelf steeds maarbezig ronde envierkante vormenin debijbehorende
plankjes te stoppen. Door gebruik te maken van haar interesse van d.at moment is het
vaak niet nodig lang iets voor te doen en te stirnuleren.

Als kinderen eenmaal de slag van iets te pakken hebben, willen ze dlt al maar
herhalen. Nadat Sophie goed had leren lopen, legde ze (volgens mij) kilometers af in huis.
Ze sjouwde dan allerlei spulletjes mee, die ze onderweg tegenkwam. Af en toe vond ik



m'n schoen onder het bed en poppetjes in de wasmand. Flink zoeken soms naar vermiste
spullen. Nog een voorbeeld van een stapje uit het onderdeel Grove Motoriek, dat Sophie
spontaan geleerd heeft. Ik was een keer was aan het opvouwen. M'n man en Rosemarie
zaten met opgevouwen sokken naar elkaar te gooien. Het ging er aardig wild aan toe.
Sophie had de grootste lol. Na een tijdje gooide m'n man ook sokken naar Sophie, die zij
met dezelfde vaart weer teruggooide naar m'n man. Dit teruggooien had ze dus spontaan
ge'imiteerd zondervan te vorente oefenen. Weer een stapje verderinhet onderdeelGrove
Motoriek.

Contact met an]ere luinánrnn
Sophie is nu in de leeftijds- en ontwikkeLingsfase gekomen d.at ze graag naar andere
kinderen kijkt en contact zoekt. Ze gaat vaak zelf naar leeftijdsgenootjes toe en begint
dan spontaan te brabbelen. Haar ontwikkeling wordt ook gestimuleerd door andere
kinderen te imiteren. Rosemarie was pas aan het voetballen en ik zag dat Sophie het
prachtig vond. Alleen ging het haar nog een beetje te snel. Twee dagen daarna, toen
Sophie in de kamer een bal tegenkwam , zag 1k dat ze probeerde er tegen te schoppen.
Dat lukte en zo ging ze voetballend verder door de kamer. Het is leuk om te zien ð,at ze
dit al spelenderwijs imiteerde van haar zus.

Samen met haar zus heeft ze de grootste 1ol, vooral samen stoeien is leuk. Daarbij
komt ook het ruzie maken, wanneer ze allebei met hetzelfde speelgoed willen spelen.
Sophie kan al aardig van zich af bijten en verdedigt haar spulletjes wanneer haar zus die
van haar af wil pakken.

Noo, ån pnuter"pnnlrool
AIs ik nu naar Sophie kijk zie ik een ondememende peuter van bijna 21 maandery die
loopt, de trap op klimt, vormen in ptankjes kan doen, volop brabbelt en al wat woordjes
zegt en zich prima met leeftijdsgenootjes kan vermaken. Mijn man en ik denken dat
Sophie op dit moment het best op z'n plaats is binnen de peutersp eelzaal. Wij denken
dat ze er, ondanks haar handicap, goed zal passen en ook niet al te veel op za| vallen,
behalve dan misschien door haar uiterlijk. Al kijkende en spelende met Sophie is het voor
ons een hele natuurlijke beslissing geweest haar aan te melden bij de peuterspeelzaal.
Daarnaast zljnwlj ook van mening, gezien de ontwikkeling van Sophie, dat zlj op dit
moment beter op z'nplaats is binnen een reguliere voorziening dan binnen een speciaal
dagverblijf.

Wij hebben gezien dat Sophie gestimuleerd wordt door andere kinderen en daar
veel van leert. Kinderen zonder extra handicap doen meestal meer dan kinderen met een
handicap en leren van elkaar door naar elkaar te kijken. Dit gedrag zien wij bij Sophie
ook, de interesse voor andere kinderen en de drang om te imiteren. Zouden wij Sophie
naar een speciaal dagverblijf laten gaary dan is er het gevaar dat er niet genoeg prikkels
zijn voor Sophie,waar ze wat van kan leren. Daar zijn immers allemaal kinderen met een
handicap die allemaal gestimuleerd moeten worden.

Naar twee Lanfun
Daarnaast werkt het ook naar twee kanten. Kinderen zonder handicap kunnen zien dat
er kinderen mèt een handicap zijn en leren daar op een hele gewone manier mee om te
gaan. Als ze dan later op straat iemand tegenkomen met een duidelijke handicap is dat
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niet raar of vreemd meer, Dit kennen ze al van hun eigen school, of zwemclub of iets
dergelijks. Ze leren ook dat je een ander kind kunt helpen dat iets misschien minder goed
kan. Dat heeft ons inziens grote sociale waarde.

Na mijn verhaal werden er nog vragen gesteld, o. a. hoe ik het werken met het
Macquarie Program combineer met mijn huishouden. Ik benadrukte nogmaals dat er in
een gezin met twee kleine kinderen al genoeg te doen is en dat de stapjes uit het
programma zoveel mogelijk ingepast zijninhet gewone dagelijkse gebeuren.

Na afloop kwam een hoofdleidster van een kinderdagverblijf naar ons toe en
bedankte ons voor de leerzame avond. Ze wenste mij veel geluk met Sophie en zei, dat
uit mijn verhaal naar voren was gekomen dat we thuis veel plezier aanlnaar beleven. Dat
was het mooiste compliment die avond. Wie had dat 2I maanden geleden kunnen
denken? (Einde citaat D+U.31.)

Met het Macquarie Program noo, ån Losiss"hool?
Integratie is mooi, maar er komt meer bij kijken dan het omarmen van die term alleen.

160 Het gaat bovendien niet vanzelf. In het onderstaande artikel willen Jos Brinkman en
Manja van Oudenallen u graag wijzen op hetbelang van goede en duidelijke informatie
voor de leerkrachten van de basisschool waar uw kind met Down's syndroom (hopelijkl)
is aangenomen, voordat het daar naartoe
gaat. Hunbijdrage was eerder al te lezen
in'Down + Up'nummer 24van winter
7993.

Wij, Jos en Manja, hebben drie kin-
deren, waarvan de middelste, Seline, nu
vierenhalf jaar is. Seline heeft Down's
slmdroom. Nadat Seline geboren was,
leerden wij via de krant aI snel de SDS
kennen en, kort daarna, via de biblio-
theek ook de Vereniging voor Integratie
van Mongoloïde kinderen (VIM). De op-
vattingen van de SDS spraken ons bij-

Seline oefent met potlood

zonder aan, met name het propageren van het zo grootmogelijk maken van de kans op
integratie van het kind met Down's slmdroom in het reguliere onderwijs, o. a. door het
werken met het Macquarie Program. Dat bereidt de kinderen namelijk prima voor op d.e
schoolse vaardigheden en sluit uitstekend aan op het materiaal van de school.

Eerst naar ån Linånroprong
Vlak voor Seline's tweede verjaardag gingzlj voor twee ochtenden in de week naar een
reguliere kinderopvang voor werkende ouders. In de eerste plaats werken wij inderdaad
allebei in deeltijd, maar in de tweede plaats wilden we haar ook meer de kans geven om
met leeftijdsgenootjes te spelen. Toen ze bijna drie jaar was kwamen daar als vanzelf twee
ochtenden peuterspeelzaalbij. Haar broer had daar destijds ook op gezeten.

Met het Macquarie Progro-
Vanaf dat Seline een half jaar oud was hadden wij het Macquarie Program al in huis en
werkten daar zelf wat mee. Tegen haar tweede verjaardag vroegen we, en kregen we ook



meteen, thuishulp in de vorm van een pedagogisch werkster van de Praktisch Pedago-
gische Gezinsbegeleiding (PPG) te Zwolle.

Op de kinderopvang zowel als de peuterspeelzaal hebben wij meteen het Macqua-
rie Program ter inzage aangeboden. De juf van de peuterspeelzaal zager eerst niet veel
in. Het leek haar te moeilijk om ermee te werken. Na wat uitleg van ons kreeg ze echter
al snel in de gaten dat in het programma in feite precies dezelfde opdrachten stonden als
zij alle andere Peuters ook gaf. Daarna deed Seline dus mee met plakken, verven, tekenen,
zingen, enz. ook al werd er niet strikt 'volgens het boekje'met het programma gewerkt,
werd ze in ieder geval toch overal bij betrokken. En dat was precies ons doel op dat
moment. De rest deden we zelf thuis wel.

Noo, ån botisschool
De dag na Seline's verjaardag werd de periode van kinderopvang en peuterspeelzaal
afgesloten door haar overgang naar de reguliere basisschool. Eerst ging het om vijf
ochtendenin deweek. Nu, zesmaandenlater, zijner ooknog fwee middagenbijgekomen.

Uiteraard hebben wij van te voren gesprekken gevoerd met de directeur van de 1.61.

school en de juf bij wie ze in de klas zou komen. We hebben hen van onze kant zo breed
mogelijk voorgelicht. Zo hebben we ze kennis laten nemen van het Macquarie Program
(en Seline's scores daarop) en de video Kleine Stapjes. Verder hebben we hen gewezen
op een studiedag van de VIM en een informatiedag van de SDS.

Meteen ol nnr rn*nåiol tno"hn,
'Ortze' school werkt met een gecombineerde groep 1 en 2, samen in één lokaal. Als gevolg
daarvan was de totale klas vóór de afgelopen zomervakantie erg groot. Daarom hebben
we afgesproken dat Seline vanaf haar vierde verjaardag (17 mei L993) tot aan de grote
vakantie zou meedraaien om alvast wat te wennen. In die periode waïen er drie
Ieerkrachten, die ieder een eigen groep hadden, maar die Seline af en toe uit de klas
namen om apart wat met haar te werken. Eigenlijk ging dat in'gestolen kwartiertjes' en
helemaal nog niet volgens een programma, wat op dat moment voor de leerkrachten,
evenals voor Seline zell niet werkbaar bleek.

Intussen hadden wij zelf de drie boekjes over schoolse vaardigheden uit het
Macquarie Program aangeschaft, t. w. 'Tekenen en voorbereiding op het schrijven',
'Tellen en cijfers' en 'Leren Iezert' . Die wilden we eerst bekijken, er eens voorzichtig mee
beginnen en er dan na de grote vakantie op school over praten. Naar aanleiding daarvan
hebbenwijthuis al eeninschuif-moederbord gemaakt [zie ookblz.l32,EdG.], eenplankje
met zes 'galen' erin met bijpassende woord- en letterkaartjes. overal twee van, het
Memory-idee, zoals in het boekje'Leren lezen'van het Macquarie Program voorgesteld
wordt. Toen het werken met pictogrammen ('Picto's') aan de orde kwam kon Seline de
overeenkomstige kaartjes aI bij elkaar zoeken, 'matchen'.

Vlak voor de vakantie nog werd er al een remedial teacher aangenomen, die meteen
na de vakantie begon Seline driemaal per week op school een half uur privéles te geven
buiten het klaslokaal. Alleen daar zljnwe al heel blij mee.

In het korte kennismakingsgesprekje op school, vlak na de vakantie, kwam er nog
niet zoveel feitelijks ter sprake. Wel werd afgesproken dat de juf bij ons thuis op bezoek
zou komen om samen met ons en de PPG-werkster van Seline over de extra begeleiding
op school te overleggen.
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Alln, ,nrl;np orán*
Door omstandigheden vond het gesprek pas plaats toen de school al zeven wekenbezig
was. De betreffende avond verliep heel anders dan wij gedacht hadden. Wat bleek
namelijk? Seline's steunjuf, de remedial teacher, bracht een dikke multomap van school
mee, die voor het overgrote deel gevuld was met informatie van de VIM. Om ons te
ontlasten was zij zelf aI zover gegaan dat ze met de directeur besproken had om van
allerlei materiaal aan te schaffen, dat door de VIM werd aanbevolen, zoals bijvoorbeeld
een Language Master (van rond de duizend gulden!). Zijhad dat gezien op een z. g.
steunpuntschool van de VIM. Overigens lnadzlj voor ons als ouders weinig opbeurends
te vertellen over de resultaten op die betreffende steunpuntschool, maar dat kan natuur-
lijk louter toeval zijn geweest. Ook met de suggesties voor het taalgebruik die ze daar
had meegekregen/ 'mongooltjes zvs ...' en 'mongolen zo ...'waren we geen van allen erg
gelukkig.

Diezelfde avond vroegen wij haar mening over het Macquarie Program en dan met
name over de bovengenoemde drie boekjes over schoolse vaardigheden. Maar die leken
haar op dat moment erg saai en omslachtig. Wij, Seline's ouders en haar PPG-werkster,
hebben toen geprobeerd om haar uit te leggen dat het in de eerste plaats om Seline gaat
en dat die al drieënhalf jaar met het Macquarie Program 'werkte'. Seline vond het nog
steeds leuk, zeiden we/ en vooral ook de normaalste zaak, warLneer wij steeds weer
'spelletjes' met haar deden die gebaseerd waren op opdrachten uit het Macquarie
Program. En dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Het zijn immers heel gewone opdrach-
ten en wij ontdekken steeds meer dat onze andere twee kinderen dezelfde stappen
(hebben) doorlopen als in het program-
ma beschreven staan. Het grote verschil
is dat Seline aanmoediging en hulp nodig
heeft, en soms taakanalyse, en de andere
twee veel minder.

Vat wij gehoopt h"åån"
Wijhadden gehoopt dat debasisschool te
voren van ons begrepen had dat het wer-
ken volgens het Macquarie Program een
heel normale weg naar de schoolse vaar-
digheden toe is, een weg die weinig extra
materiaal vergt en dus ook weinig extra
kosten met zich meebrengt. Maar wij zijn kennelijk niet duidelijk genoeg geweest. Wij
hadden gehoopt dat ze ook van ons aangenomen hadden dat Seline dit tot nu toe een
prima manier van 'werken' gevonden had en dat het helemaal niet saai is. Want ieder
kind doet elke dag ervaring op met grove motoriek (GM), fijne motoriek (FM), receptieve
taal (RT), expressieve taal (ET) en persoonlijke/sociale vaardigheden (PS), bijvoorbeeld
tijdens het lopen, springen, kralen rijgen, plakken, tekenen, aan- en uitkleden en samen
spelen/werken. We hadden gehoopt dat de school in zou zien dat, waar voor andere
kinderen een keer het moment komt waarop ze leren dat het geschreven woord 'boom'
staat voor een echte boom, een stam met takken en bladeren eraan, dit voor een kind met
Down's syndroom niet fundamenteel anders is. Wij denken dan ook niet dat kinderen
eerst met pictogrammen hoeven leren te werken, zoals de VIM propageert, omdat later

Seline Brínkman



weer af te leren en heel geleidelijk aan langs een analytische weg, eerst de letters en dan
het woord, te leren lezen. waarom wil de vIM die omweg? Waarom moeilijk doen als
het gemakkelijk kan? Waarom ook nog duur extra materiaal aanschaffen om de picto-
grammen aan te leren, terwijl de kinderen en hun onderwijzers met heel veel materiaal,
dat op iedere school aI aanwezigis, zo uit de voeten kunnen, walìneer er gewerkt wordt
volgens het Macquarie Program? En waar dat nodig is, zijn wij zelf natuurlijk graag
bereid om materialen te helpen maken.

Wij hopen vurig dat ook de leerkrachten van Seline in de toekomst zullen ervaren
dat het Macquarie Program een prima leidraad kan zijn voor het aanleren van (schoolse)
vaardigheden en dat ze zo precies aan kunnen sluiten op het lesmateriaal van 'boom',
'roos' , 'vis'. Intussen zijn we daar overigens nog lang niet, maar tegen die tijd melden we
ons wel weer.

Enn *nnL rn án,
Na het voorgaande geschreven te hebben zijn we weer een week en veel ervaringen
verder. De remedial teacher heeft het Macquarie Program aI met andere ogen bekeken
en ook de video Kleine Stapjes helemaal gezien. Samen met haar hebben wij een
bespreking gehad bij de directeur van de school. We hebben elkaar nu gevonden in de
afspraak dat de steunjuf tot de Kerstvakantie met Seline volgens het programmazalgaan,
werken, op de manier zoals we daar nu zelf mee b ezig zhjn. Daarna zullen we met elkaar
evalueren. Verder zal ze ook kennis maken met de steunjuf van een al wat ouder kind
met Down's syndroom hier uit de buurt, die daardoor al veel langer ervaring heeft met
het werken vanuit het Macquarie Program op een basisschool.

N"s"hrilt uo, án reåacüe uan 'Down -l (Jp':
Vele uren van de week gaan tegenwoordig op aan (telefoon)gesprekken met ouders met
ervaringen in bovenstaande zin. Bovendien zljnze de inzet van het toenemende aantal
informatiemiddagen voor basisscholen dat de SDS tegenwoordig op verzoek van de
ouders organiseert. Het is heel goed om die ervaringen hier eens te publiceren. Ouders
behoren te weten waar ze voor kiezen/ wanneer ze een keuze maken voor een bepaalde
aanpak. Het is onverantwoord om alleen maar af te gaan op één van de meest misbruikte
woorden van de laatste jaren: 'integratie'. (Einde citaat D+IJ.24.)

Vrongloulp, ook ooorLnrniåen op Ån Losisscl"ool?
Was early intervention of vroeghulp eerst alleen verkrijgbaar in de drie projectregio's
Alkmaar, Uden en Rotterdam (zie ook 'Ervaringen met early intervention' op brz.9r)
werd het vanaf januari 1994 in heel Nederland gesubsidieerd om zo beschikbaar te
komen bij alle afdelingen PPG van de SPD. Hieronder haakt Marja Hodes, de orthope-
dagoge/coördinatrice van de Rotterdamse PPG, (u kwam haar ook al tegen opblz. gt)
in op een verdere ontwikkeling, die logisch voortvloeien uit het werken met Vroeghulp:
onderwijsintegratie. Deze bijdrage werd eerder geplaatst in 'Down + up' nummer 2z
van herfst 1994.

In Rotterdam zijn, vanuit het Vroeghulpproject, vanaf 1993 de eerste kinderen naar
de basisschool gegaan. We spreken dan over ongeveer 10 kinderery allemaal met Down's
slmdroom. Voor nog eens 10 kinderen wordt gewerkt aan een plaatsing. Ook die hebben
allemaal Down's slmdroom.
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Vroeghulp behoort in onze visie een lange termijn begeleiding te zijn, waarblj zo
mogelijk (en afhankelijk van de wens van ouders) gestreefd wordt naar aansluiting bij
reguliere kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en later het reguliere basisonderwijs.

Voorbnrniåirg op ån borirr"hool
Welke voorbereiding op de bagisschool heeft een kind met Down's syndroom nodig?
Vroeghulp is al een goede voorbereiding. Door het werken met het Macquarie-Program
beheerst het kind vaak al een aantal vaardigheden die het nodig heeft op school. Het
bezoeken van een reguliere peuterspeelzaal of een regulier kinderdagverblijf maakt dat
het kind ook de vaardigheden leert om in een groep te kunnen functioneren: even
stilzitten op een stoeltje; luisteren naar de juf; op je beurt wachten en samen delen; naast
en soms al samen met andere kinderen spelen en voor jezelf opkomen.

Vroeghulp wordt in Rotterdam flexibel ingezet. We starten met eenbezoekfrequen-
tie van eenmaal per week of per twee weken. Na verloop van tijd wordt de frequentie
minder. Tegen de tijd dat het kind naar school gaat, voeren we de frequentie echter weer
wat op. Naast het werken met het Overzicht van Opeenvolgende Ontwikkelingsstappen
(OOO) van het Macquarie-Program is dan het Supplement Schoolse Vaardigheden
belangrijk. Samen met de ouders en het kind wordt dit doorgewerkt.

Vaak brengt de pedagogisch medewerkster nog een bezoekje aan de peuterspeel-
zaal of het kinderdagverblijf dat het kind bezoekt. In een uitgebreid verslag wordt zowel
beschreven waar het kind zit in het OOO en wat het kan op het gebied van de schoolse
vaardigheden. Ook wordt er thuis en op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf nog
een video-opname gemaakt. De toekomstige basisschool krijgt zo een heel compleet
beeld van wat het kind allemaal kan en waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen.

Het zoeáen nan een t"hool
De gang naar school is voor ouders zeker niet makkelijk. Het gevoel je kind te moeten
'verkopen' overheerst maar aI te vaak. Indien ouders dat wensen proberen we ze te
ondersteunen in hun gang naar de basisschool. In Rotterdam werken we hierbij intensief
samen met het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED). Andere benamingen voor
dezelfde soort dienst in andere regio's zijn Schootbegeleidingsdienst (SBD), Onderwijs-
begeleidingsdienst (OBD) of Schooladviesdienst (SAD). Het CED kan basisschoolteams
ondersteuning bieden bij het proces van integratie van kinderen met een verstandelijke
handicap. Hiervoor is een projectgroep opgericht bestaande uit medewerkers van zowel
de afdeling GSB (speciaal onderwijs, met name ZML) als de afdeling BAO (Basisonder-
wijs). Bij de SPD zijn we heel blij met de samenwerking. Zepastgoed in de integratiege-
dachte. Immers, voor vragen die leerkrachten hebben op onderwijsgebied of over bege-
leiding van leerlingen kunnen ze terecht bij het CED. Een logische uitbreiding daarvan
is dan datze hier ook terecht kunnen met vragen over kinderen met een handicap.

Ak ouãers willen dat hun kind naar de bãsisscho ol gaat, gaan zijin eerste instantie
zeß op zoek. Hiermee moet op tijd worden begonnen. Scholen willen de tijd hebben om
na te denken en het opnemen van een kind met Down's s)mdroom kunnen bespreken in
het hele team. Als een kind in de loop van een schooljaar geplaatst wordt, is het
verstandig een jaar daarvoor al de eerste contacten te zoeken (dus in het begin van het
derde jaar van het kind als aan plaatsing op vierjarige leeftijd wordt gedacht en rond
drieënhalf jaar als aan plaatsing op vierenhalfjarige leeftijd wordt gedacht).



Hebben ouders een school gevonden, dan zijn er verschillende vormen van
ondersteuning mogelijk. Zokaniemand van het CED samen met ons een teamverga-
dering bijwonen, waarbij integratie expliciet aan bod komt. De beslissing om een kñrd
met Down's syndroom, of een andere handicap, op te nemen op school kãn dan - meer
overwogen - genomen worden. Regelmatig komt het voor dat we vanuit Vroeghulp
(al dan niet met iemand van het CED) eerst een gesprek op school hebben tt 

"t a"
directeur en de eventuele leerkracht. Daarbij zljn de ouders vrijwel altijd aanwezig.
Gezamenlijk proberen we daar een beeld te geven van wat het kind met DownTs
syndroom aan mogelijkheden heeft. Verbaasde reacties zijn vaak het gevolg. Leer-
krachten Seven aan dat het kind met Down's syndroom al meer kan dãn een aantal
andere kinderen die zrl in de klas hebben. Meestal volgt daarna dan een teamverga-
dering met alle leerkrachten. Daarbij zljn wlj wel, maar de ouders vaak juist nìet
aanwezig, opdat de leden van het team zich vrij voelen om alles te besprekenwat ze
op hun hart hebben.

Informatie over Down's slmdroom, de sDS, de vIM en het aanvragen van extra
formatie behoort ook tot de te bespreken onderwerpen. De ondersteuning áie vanuit het 165
CED gegeven kan worden komt expliciet aan de orde. De school moet een handelings-
plan voor het kind met Down's syndroom ontwikkelen. Waaraan wil men met dit kind
werken? Wat zijn de (onderwijskundige) doelen? Hoe wordt er gewerkt aan d.e integra-
tie? De leerkracht dient concrete handvatten te krijgen hoe hij of zij het beste om kan gãan
met dit kind en de klas. Het CED kan deze ondersteuningbieden.

Vlak voordat het kind naar school gaat, vindt een uitgebreide overdracht plaats
naar de school toe. De verslagen die er zijn worden met de leerkracht doorgenomen, een
eventuele video-opname bekeken. Vaak zijn er ook verslagen van testondeizoeken. Deze
moeten altijd in combinatie met het verslag van het werken met het Macquarie program
bekeken worden. Gezamenlijk geven ze een beeld van het actuele ontwikkelingmiir"u,,
van het kind. Bij de overdrachtsbespreking zijn de ouders altijd aanwezig. Tevens is er
iemand van het CED bij. Afspraken worden gemaakt om regelmatig te overleggen. Als
het kind eenmaal op school zit, trekken wij ons langzaamterug. De begeteiding wordt
overgenomen door school met ondersteuning door het CED. Maar voor specifieke
opvoedingsvragen kururen ouders attijd nog bij ons terecht.

E"ht onånr*ijs uolgens nnn plo,
Helaas gaat het niet altijd goed met een kind op school. Scholen realiseren zich te weinig
dat het kind met Down's slmdroom echt onderwijs volgens een plan nodig heeft. Dã
overgang van groeP twee naar groep drie levert maar al te vaak problemen op. In de
gevallen waar het niet goed verloopt, zijn meestal weinig concrete afspraken gãmaakt.
De handelingsplannen zijn vaag en er is weinig of geen contact met het CED of de
schoolbegeleidingsdienst. Hoe een plaatsing zou kunnen verlopen, willen we u in een
volgende'Down + Up' vertellen. (Einde citaat D +\J .27 .)

AnouL op ån Basisschool
Iets meer dan een jaar na haar vorige bijdrage trok Marja Hodes de consequentie en deed
ze in'Down + up'nummer 32 van winter 1995 verslag van een praktijkgeval.

Anouk Kok is één van de eerste kinderen, die vanuit Vroeghulp PPG-Rotterdam
op de basisschool geplaatst is. Anouk ztt daar vanaf haar vierde jaar. Ze is inmiddels
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ruim vijf. Het vergaat Anouk nu goed op school. Het heeft even geduurd. En met elkaar
is er hard gewerkt om dit te laten lukken. We willen u graagmeenemen in dit avontuur
om ervaringen te delen. Ervaringen waar u misschien wat aan hebt. En om te laten zien
wat er kan als mensen met elkaar een positieve inzet hebben.

Enrtt Wonghulp
Een plaatsing op de basisschool van een kind met Down's slmdroom komt niet zamaar
uit de lucht vallen. Ouders kiezen ervoor. Voor zover ze dat kunnen bekijken, denken ze
dat de basisschool de beste plek is voor hun kind. Ouders hebben hier goede motieven
voor. Zo kan het hun wens zijn om hun kind in de buurt naar school te laten gaan, zodat
vriendjes en vriendinnetjes mee kunnen komen en hun kind een plekje in de buurt heeft.
Daarnaast zijn veel ouders de mening toegedaan dat de basisschool ook op onderwijs-
kundig gebied hunkindwattebiedenheeft. Het goedevoorbeeldvan de andere kinderen
vinden ze stimulerend voor de ontwikkeling van hun eigen kind.

Ouders die Vroeghulp hebben gehad voor hun kind, hebben vaak een heel reëel
beeld van wat hun kind kan. Ze hebben gericht leren kijken naar de onfwikkeling van
hun kind. Ze zrln gewend om dingen van hun kind te verwachten. Ze weten door het
werken met het Macquarie Program en de eventuele testonderzoeken heel goed wat hun
kind aan mogelijkheden heeft. En vaak zien we dat het gericht bezig zljn met de
ontwikkeling van hun kind een plekje heeft gekregen in het gezinsleven van alledag.

Ina en Hans zijn de ouders van Anouk. Zij vertellen het volgende over hun wens
om Anouk naar de basisschool te laten gaan: 'De wens voor zo gewoon mogelijk is er
altijd geweest. Zeker toen we haar mogelijkheden zagen. Vroeghulp is voor ons heel
belangrijk geweest om haar mogelijkheden te leren ontdekken. Je leert hoe je om moet
gaan met Anouk. ]e leert hoe je iets aan kunt pakken. Het is ook een steun in alles wat je
mee maakt. Daarnaast zie je gewoon wat Anouk allemaal kan leren. Dat geeft je houvast
in je wens dat het ook gewoon kan.' Ina en Hans vinden Vroeghulp een heel belangrijke
voorbereiding voor de basisschool en zouden het ouders te allen tijde willen aanraden.

Margreet Vlasman is de pedagogisch medewerkster die de Vroeghulpbegeleiding
in het gezin Kok heeft gegeven. Zlj vertelt over Anouk: 'Anouk is een meisje met een
enorm doorzettingsvermogen en een behoorlijk eigen willetje. Anouk heeft een grote
ontdekkingsdrang. Dit geldt zowel voor ontdekken van nieuwe materialen, als het
verkennenvan de omgeving. Anoukis altijd zeer gemotiveerd geweest om metopdracht-
jes uit het programma aan het werk te gaan. Zeheeft wel eigen ideeën, maar als je hier
juist gebruik van maakt, kom je een heel eind met Anouk.'

Margreet vindt dat de ouders van Anouk zeer betrokken zijn bij de Vroeghulp. 'Ina
en Hans gaan altijd snel aan de slag met hetgeen we samen in de huisbezoeken met
Anouk uiþroberen. Deze ouders zijn goed in staat om allerlei opdrachtjes in het dage-
lijkse gezinsleven in te bouwen. Vroeghulp of Early Intervention wordt zo meer een
levensinstelling en is zeker niet alleen het oefenen van de ontwikkelingstaken uit het
Programma.

Anouk gaat gewoon naar de reguliere peuterspeelzaal. Ze valt hier niet extra op.
Op de peuterspeelzaalleert Anouk wat andere kinderen van haar leeftijd ook leren: je
handhaven in de groep, naar de juf luisteren, even wachten, iets delen, etc.

De grote ontdekkingsdrang van Anouk brengt wel met zich mee, dat ze wat extra
in de gaten gehouden moet worden metbuitenspelen. Als het aan Anouk ligt,zouze ook



buiten het speelterrein op onderzoek uitgaan. Er is immers zoveel te ontdekken in de
grote wereld ...

Noo, án bo"i"""hool
Samen met ouders bekijken we of Anouk het zou kunnen redden op de basisschool. Er
is geen reden om aan te nemen dat het niet zou lukken. Op de peuterspeelzaal gaathet
tot dan toe prima. Thuis zien we dat Anouk zich steeds verder ontwikkelt. Haar grote
doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen zullen haar goed van
pas komen op school. En Anouk kan al heel veel, bijvoorbeeld wel dertien lichaamsdelen
bij ziclrzelf aanwijzen. Ze snapt plaatsaanduidingen als 'op' , 'orrde{ ,'jn' en ,uit, . En ze
kan al tien minuten naar een verhaaltje luisteren.

Hans en Ina benaderen twee basisscholen. Bij de eerste schoot blijkt dat niet het hele
team achter de plaatsing van een kind met Down's slmdroom staat. Deze school vindt
dit een reden om de aanvraag voor plaatsing van Anouk af te wijzen.

De tweede school, de Regenboogschool, is wel bereid. Met het team is het besluit
genomen dat Anouk een kans moet krijgen, net zoals alle andere kinderen. De leerkrach-
ten, waarbij Anouk in de klas zal komen, zien het als een uitdaging om een kind met
Down's slmdroom in de klas te begeleiden.

Daama vindt er eenoverlegplaats met alle betrokkenen rondom Anouk. Met elkaar
bekijken we hoe de plaatsing het beste voorbereid kan worden. Vanuit de school wordt
er een kijkje genomen op de peuterspeelzaalwaar Anouk zit. Margreet gaat thuis met
ouders en Anouk met de Supplementen Schoolse Vaardigheden van het Macquarie
Program aan de gang. Tienke van de Werf, van het Centrum Educatieve Dienstverlening
(de schoolbegeleidingsdienst van Rotterdam) gaat kijken op welke wijze ze deleerkrach-
ten van de klas van Anouk kan ondersteunen.

De start op 
""hoolBij de start van het nieuwe schooljaar gaat Anouk naar school. Zeis dannet vier jaar. Er

wordt gekozen om te starten met halve dagen. Voor Anouk is dat genoeg.
Margreet Vlasman doet een uitgebreide overdracht naar de school. Samen met de

ouders vertelt zewat Anouk allemaal kan. Er zijn diverse verslagen en testonderzoeken
beschikbaar. Genoeg informatie voor de school om een goede start te maken.

Tienke maakt samen met de leerkrachten een begeleidingsplan. Het Macquarie
Program wordt hierbij gebruikt. Daamaast geeft ze allerlei praktische tips, zoals het
afbakenen van het werkblad en het vooraf beperken van het aantal keuzen dat Anouk
kan maken. Afgesproken wordt om regelmatig met elkaar om de tafel te zitten.

Margreet Claasen en Annemiek Stentler zijn de leerkrachten van Anouk. VoI
enthousiasme gaan ze aande gang. De eerste tijd wordtbesteed om Anouk de regels van
de groep te leren. Anouk kent snel het ritme in de klas. In de kring bLljft. ze goed zitten.
Na twee à drie weken weet ze de namen van bijna alle kinderen aI en kan ze de diverse
tassen van de kinderen uit elkaar houden.

Margreet en Annemiek weten vanuit de Vroeghulp wat Anouk allemaal al kan. Als
Anouk alleen met de juf bezig is gaat het prima. Dan kan ze veel. In de groep kan Anouk
zich echter maar kort concentreren. Ze wordt snel afgeleid en gaat dan.run haar plaats
af. Anouk blijft daarbij niet in de klas. Ze zet haar ontdekkingstocht in de hele school
voort. Margreet en Annemiek vertellen: 'Geen plekje is veilig. Ze kijkt graag achter allerlei
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deuren en is gek op onbekende kamertjes. Zo sjouwt ze de hele school door. We komen
ogen en handen tekort om Anouk in de gaten te houden. We hebben dit van tevoren niet
zo ingeschat. Door het positieve verhaal van Vroeghulp en van de peuterspeelzaal
dachten we: "We zetten Anouk aan een tafel aan het werk. Dat kan ze.'We hadden er
echter geen rekening mee gehouden, dat dit gold voor als je alleen met haar be zigbent.'

Annemiek en Margreet geven aan dat het het eerste half jaar best zoeken is. Soms
vinden ze dit ten koste van de rest van de klas gaan.

Om Anouks ontdekkingsdrang buiten wat in te
perken, zorgt de school dat er op de hekken rond het
schoolplein sloten worden geplaatst.

Anoul" is weg
Anouks ontdekkingsdrang wordt steeds groter. Hij
beperkt zich niet alleen maar tot binnen de school.
Eind januari van dit jaar is Anouk weg. Ze is niet
binnen. Overal is iedereen aan het zoeken. Op het
plein is ze nog gezien.

Uiteindelijk wordt ze gesignaleerd op de gaterij
van de flat tegenover de school .Zeis daar vrolijk aan
het spelen. Zowel leerkrachten als ouders zijn hier erg

van geschrokken. Ina en Hans: 'We hadden enorm de schrik te pakken. In de omgeving
is veel water. En even verderop best een drukke weg. we vragen ons af of zenogwel op
de basisschool kan blijven. Het is toch moeilijk om haar in zo'n grote groep in de gaten
te houden. op dat moment hebben we echt gedacht: 'Ze rnoet van school af, naar de
ZMl-school.'

Gelukkig heeft Anouk zelf ook van het incident geleerd. Na de voorjaarsvakantie
gaat ze beter begrijpen dat ze zich aan een aantal regels in de groep moet houden. Ze
loopt minder vaak weg. In deze periode kan Anouk zich ook zelf steeds meer verstaan-
baar maken. Tot dan is ze voor de leerkrachten vaak nog moeilijk te begrijpen.

Annemiek en Margreet geven aan dat dit incident echt een ommezwaai betekent
in hoe het tot dan toe met Anouk is gegaan. Het lijkt of Anouk echt groter geworden is.
Ze snapt gewoon meer.

Eualuaüe na een jaar
Na een jaar kijken we met alle betrokkenen terug. Wat vinden ze ewan? Hoe zien ze de
plek van Anouk op school en wat hadden ze anders gewild? Ina en Hans: 'We zijnbllj
dat Anouk nog steeds op de basisschool zit. We denken dat ze daar veel kan leren en ook
het goede voorbeeld ziet van andere kinderen. We hebben met de school een heen- en
weer schriftje afgesproken. Zo kunnen zijn we van elkaar beter op de hoogte wat Anouk
thuis en op school beleeft. Zekanzich nu wel beter duidelijk maken, maar een verhaal
vertellen van wat er gebeurd is, is nog veel te moeilijk voor haar. Verder zijn we wel reëel.
Anouk moet op school blijven zolanghet goed gaat. Lukt het niet meer dan zal ze daar
weg moeten. We hebben nu elke drie maanden een evaluatie afgesprok en. Zo kun je niet
voor de verrassing komen te staan als het ineens niet meer gaat.'

Margreet en Annemiek (leerkrachten): 'we hebben ons verkeken op wat Anouk
kon. We hadden ons niet gerealiseerd dat de informatie van wat ze kon, vaak betrekking

Anouk in de kløs aan het uterk



had op als er één persoon met haar bezig is. In een
groep van 34 kinderen is ze echter veel afgeleid. Het
is dan moeilijk naar boven te halen wat ze toch in zich
heeft. Verder denken we dat Anouk voor haar leeftijd
vrij vroeg op school gekomen is. Later hebben we op
studiedagen gehoord, dat veel kinderen met het syn-
droom van Down pas met 41/z naar de basisschool
gaan. Achteraf denken we dat dat voor Anouk ook
beter was geweest. Ook hadden we van te voren meer
informatie willen hebben. We realiseren ons, dat we
dat nu zeggen. Het aanbod is er namelijk wel geweest.
Zowel vanuit de Vroeghulp als vanuit de CED. We
hadden er echter behoefte aan, om het eerst zelf te
ontdekken. Nu denken we dat informatie over wat
kinderen met Dor.tm's slmdroom kunnen en wat je
kunt verwachten in een eerder stadium zinvol was
geweest. Nu hebben we de informatie pas ruim na de
herfstvakantie gekregen. Er is toen een informatiemiddag gehouden door Tienke van de
Werf van het CED en Marja Hodes van de PPG.'

Margreet en Annemiek vertellen echter ook: 'Het gaat nu goed met Anouk. Ze
accepteert de regels beter. Hierdoor is het minder vermoeiend. Ze snapt meer. Ze kan
zich zelf beter duidelijk maken. We hebben er absoluut geen spijt van. Het kost veel
energie, maar je krijgt er ook wat voor terug. Kijk maar wat Anouk nu allemaal kan. Ze
profiteert er echt van dat ze hier in de klas zit. Ze is bekend in de buurt. Zekijkt veel af
van andere kinderen. Een voordeel voor de andere kinderen is dat ze aI heel jong leren
dat niet iedereen hetzelfde is.

Anouk is zeer goed geaccepteerd in de klas. Met in de rij staarç neemt ze zelfs
weleens de leiding. Pakt de hand van een oudere kleuter en vraagt: "Kom je?". ze gaat
dan samen met hem in de rij staan. Breng daar maar eens iets tegen inl Zeheeftookbeter
contact. In hetbegin trok ze zichzelf terug als het'haar te veel werd. Nu is ze veel alerter'.

Tienke van de Werf van het CED: 'Ik vind het belangrijk dat scholen ondersteuning
vragen en krijgen bij het begeleiden van een kind met Down's slmdroom op de basis-
school. Het is toch een hele klus en voor de meeste scholen is het totaal nieuw. Regelmatig
moet je met elkaar stilstaan en je afuragen: "Hoe gaat het?" Je verwachtingspatroon van
het kind moet reëel zijn. Te hoge verwachtingen leidt tot teleurstelling. Bij een te lage
verwachting stimuleer je het kind onvoldoende. Ik zie het als mijn taak om leerkrachten
te ondersteunen. Bij al te enthousiaste leerkrachten moet je soms een beetje de rem erop
zetten. En als ze even een moeilijke periode met een kind doormaken kun je een steuntje
in de rug voor ze zrjn.

Belangrijk is dat je concrete plannen maakt voor wat je met het kind wil. Voor
Anouk hebben we ook een plannetje gemaakt. Zowel voor de leerkrachten als voor
ouders. Dan weet je waar je naar toewerkt'.

E" Wnsh"lp?
AIs de overdracht naar school gedaan is, trekt Vroeghulp zich Iangzaam terug. Voor
specifieke opvoedkundige vragen kunnen ouders altijd bij de afdeling PPG terecht.

Em jongen in de kløs aan Anouk
aiert zijn aerjaørdag 769
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In eerste instantie zag het ernaar uit dat ouders het verder op eigen kracht moesten
doen. De ouders van Anouk waren daarop geen uitzondering. Maar vanuit de SPD is er
nu een speciale aandachtsfunctionaris, die de plaatsing van kinderen met een handicap
of een achterstand op de basisschool evenals de begeleiding erna tot specifieke taak heeft.
Deze aandachtsfunctionaris kan ouders gedurende de hele schoolperiode ondersteunen.
Nu hoeven ouders niet langer eerst in een gat te vallen. Hetblijft nog steeds een ongewone
weg die je bewandelt. Ondersteuning door iemand die met je meekijkt en zelf ook achter
integratie staat is heel belangrijk. Deze aandachtsfunctionaris kijkt en denkt vanuit de
positie van ouders mee.

Ina en Hans zijn blij met deze ondersteuning. Nu hoeven ze niet alles zelf in de
gaten te houden.

ArouU nu
Ouders vertellen dat het heel goed gaat met Anouk. Ze gaatheel graag naar school en is
bekend in de buurt. Anouk gaat nu nog halve dagen naar school. Haar ouders hopen dat
dat op een gegeven moment uitgebreid kan worden. (Einde citaat D+U.32.)

/olonåo is naar gronp 3!
't Is er toch van gekomen: Jolanda is naar groep 3 gegaan. u kent Jolanda al uit
'Enthousiast over begeleiding' op blz.88. Is het dart zo'rt probleem om naaï groep 3 te
gaan zult u zich afvragen. Dat hoeft inderdaad niet zo te zijn, schrijft Ria van Drunen in
'Down + Up'nummer 33 van lente L996,: ware het niet
dat de basisschool al in het tweede jaar dat jolanda in de
kleutergroep zat problemen maakte over hoe ze fi)
verder moesten met haar.

De school kreeg extra formatie, die ook voor haar
werd gebruikt. We hadden regelmatig gestructureerd
overleg, waar ook de particuliere fysiotherapeute en
logopediste blj aanwezigwaren. Het team van de school
had zich echter in de tijd dat Jolanda al op school zat niet
georiënteerd bij bijvoorbeeld steunpuntscholen of via
studiedagen van de VIM of anderszins. Met andere
woorden: ik droeg genoeg informatie aan, maar er werd
verder niets mee gedaan.

Hoe nu ,n ånr?
In het tweede kleuterjaar gaf de leerkracht van Jolanda
dus aan, dat ze niet wist hoe ze met Jolanda verder
moest. Uiteraard mocht ze nog het 'derde' kleuterjaar
op school blijven, maar dan moesten we toch zeker wel

lolanda glijdt naar groep drie

verder kijken. Uit aIIe macht ben ik toen gaan lobbyen (zo heb ik contact gehad met een
steunpuntschool en heb ik Marja Hodes van de SPD te Rotterdam erbij betrokken naast
de begeleiding van de SPD te Dordrecht). In de volgende besprekingen op school is
geprobeerd de school ervan te overtuigen ]olanda toch een kans te geven om verder te
gaan naar groep 3. Het derde kleuterjaar zou dan goed gebruikt kunnen worden om de
overgang naar groeP 3 voor te bereiden. Helaas werkt Marja Hodes regiogebonden



(omgeving Rotterdam) en daar valt in principe Zwijndrecht niet onder. Dus zIj moest
afhaken. Op mijn eigen initiatief werd de schoolbegeleidingsdienst (SBD) ingeschakeld.
Een orthopedagoge, die als enige binnen de SBD ervaring had met integratie van
leerlingen met een verstandelijke handicap , zou de school kunnen bijstaan, maar in heel
beperkte mate vanwege te weinig budget. Daar kwam nog bij, dat in het overleg duidelijk
werd, dat zij alleen ervaring had met kinderen met een verstandelijke belemmering
binnen het kleuteronderwijs; daarna waren ze aanlnaar gezichtsveld onttrokken, omdat
diebetreffende kinderen toennaarhet speciaal onderwijs gingen. Na twee vergaderingen
werd duidelijk, dat zij, ondanks onze afspraak dat de exteme hulpverleners (lees fysio-
therapeute, logopediste en SPD) en de ouders bij het opstellen van een handelingsplan
voor jolanda zouden worden betrokken, op 'eigen houtje' een en ander in garrg gezet
had. Zfj wist precies, na één observatie-ochtend, hoe Jolanda's ontwikkeling was en dat
loog er niet om: 'De orthopedagoge was z6 geschrokken van Jolanda's onhandelbare
gedragl'en natuurlijk was ze precies op de hoogte vanJolanda's ontwikkeling(l), terwijl
ze Seen enkele test had afgenomen en zich niet op de hoogte had gesteld van het
Overzicht van Opeenvolgende Ontwikkelingsstappen van het Macquarie programma
dat we nog steeds nauwgezet hadden bijgehouden samen met de SPD. Uit alles bleek dat
deze orthopedagoge negatief stond tegenover verdere integratie!

Congó
We waren inmiddels weer een halfjaar verder en het tweede kleuterjaar was achter de
rug. Ik stond met mijn rug tegen de muur. Ik heb toen de directie van de SBD een
duidelijke brief geschreven, dat deze handelwtlze niet door de beugel kon en heb de
orthopedagoge haar congé gegeven. Zij mocht en zou zich niet meer met Jolanda
bemoeien!!

De Sociaal Pedagogische Dienst kwam eveneens in opstand en heeft toen alles in
het werk gesteld om toch nog andere deskundige begeleiding te zoeken. Die kwam in de
vorm van een orthopedagoge van het kinderdagverblijf van de Stichting Gemiva.

Ommezwaai
Toen kwam er een ommezwaai in het overleg met de school. De tweede directeur van
de school en de klasseleerkracht van groep 3 kwamen bij het overleg. Ik kreeg nu
duidelijkheid over het feit, dat de school de overgang naar groep 3 heel serieus wilde
overwegen, maar de ouders geen loze beloften wilde doen. Alles moest goed overwogen
worden en de school zou zic}ir daarom ook degelijk gaan oriënteren. Uiteraard bleef ik in
onzekerheid, rr.aar dit gaf mij toch een beter gevoel.

In het derde kleuterjaar werd veel tijd besteed om een profiel te maken van Jolanda's
ontwikkeling en haar functioneren op school. Dit heeft ook nog wel de nodige problemen
met zich meegebracht, omdat ook deze orthopedagoge de neiging had ons als ouders
gedeeltelijk buiten te sluiten voor wat betreft haar initiatieven voor de begeleiding van
Jolanda op de basisschool. In ieder geval stond zij wèl positief tegenover integratie op
de basisschool. Duidelijk was dat de school zeer ingenomen was met de hulp van het
kinderdagverblijf.

In december van het derde kleuterjaar gingen de directeur en de leerkracht van
groep 3 naar een VlM-studiedag over'overgang naar groep 3'. Daarna werd in het team
de beslissing genomen dat de school de uitdaging aan wilde gaan om ]olanda door te
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laten gaan naar groep 3, waaraan wel een aantal voorwaarden werden verbonden.
De periode flaarop volgend ontstond er een betere overlegsituatie. Er waren geen

welles-nietes-verhalen meer. Moeder werd toch wel wat meer serieus genomen/ alhoe-
wel ik wel heel kritisch bleef en dat stoorde natuurlijk wel eens.

Aan het einde van het derde kleuterjaar was alles geregeld voor de overgang naar
groep 3. Extra leermiddelen waren inmiddels aangevraagd; de extra formatie werd
toegekend, maar deze extra formatie werd aan de andere kant weer van de fu5ieformatie
afgetrokken. Per saldo kreeg de school er dus geen extra formatieruimte door. Besloten
werd echter om Jolanda toch extra te begeleiden. Ook een didactisch medewerkster van
het kinderdagverblijf zou wekelijks de school op praktische punten begeleiden.

Wat een vreemd gevoel had ik toen Jolanda op de laatste dag van haar derde
kleuterjaar uit'de school gleed' (zie foto).

Voor hetzelfde geld had ik hier gestaan met de mededeling van de school in mijn
hoofd, dat ze het volgende jaar niet meer terug hoefde te komen. Ik had geen trots gevoel,
ik voelde me meer terneergeslagen over de wljze waarop alles in eerste instantie was
gegaan. Gelukkig had alles een positieve omslag gemaakt.

Erg noo, haar zin
We zijn nu een half jaar verder. Jolanda is een vrolijk kind en heeft het erg naar haar zin
op de basisschool. Alhoewel de school had aangegeven dat het accent toch meer zou
liggen op sociale integratie en dat Jolanda voor wat betreft het cognitieve aspect beter af
zou zTjn op het speciaal onderwijs, ligt het accent toch meer op het cognitieve leren. Of
jolanda op cognitief niveau beter af is op het speciaal onderwijs is een vraag, die moeilijk
te beantwoorden is; ze is immers niet in het speciaal onderwijs geplaatst, dus kunnen we
dat niet vergelijken.

Ln nn

In het derde kleuterjaar heb ik op eigen initiatief Jolanda een halve dag van school
gehouden om haar voor te bereiden op het lezen. Ik had gelukkig hulp van een ex-Ieer-
kracht. Aan het einde van het derde kleuterjaar kende ]olanda 26 letters van het alfabet
en ruim 50 globaalwoord.en. In dit eerste haif¡aar werd. op school veel aandacht besteed
aan het lezen via een aangepast leesprograrnma 'Veilig in Stapjes'. Het daarbij behorende
computerprogramma werd ook aangeschaft. Iedere dag werkt een klasse-assistente met
haar in opdracht van de taakleerkracht. Soms doet ze een tijdje iets anders dan de andere
kinderen als de klasseleerkracht ervan overtuigd is dat ze dat onderdeel van de les niet
voldoende zal begrijpen. Jolanda werkt op haar eigen niveau. Het normale tempo kan
ze niet bijhouden. Het rekenen liet men vooralsnog voor wat het was. Er bleek te weinig
tijd om daarvoor ook de nodige voorbereidingen te treffen. Nu men ziet, d.athet lezen
op haar niveau heel goed gaat, is er besloten met het rekenen te starten. Jolanda gaat nog
steeds één middag in de week naar de vrijwilligster (ex-leerkracht), die Jolanda bi; haai
thuis extra begeleidt. Dit doen we in nauw overleg met de school.

Alles loopt nu heel bevredigend. Ik heb een goed contact met de klasseleerkracht
en de taakleerkracht. Er is om de zes weken overleg. Op mijn verzoek wordt er extra
aandacht besteed aan de sociale integratie. Joland avroeg zelf geen klasgenootjes om mee
te gaan spelen en ook de klasgenootjes zelf vroegen haar niet. Hier is nu ook verbetering
in. (Einde citaat D+U.33.)'



E"rly interaention op ån ZMLK
Werd in de voorgaande bijdrage onderwijsintegratie een logisch vervolg op early inter-
vention genoemd, moet hier nog worden benadrukt dat dat niet betekent d.at er dan in
het speciaal onderwijs geen plaats zou zijnvoor early intervention. Om onze lezers daar
ook nog een indruk van te geven volgt hieronder de neerslag van een gesprek dat
Hedianne Bosch had met Claire Wijnand voor 'Down + Up'nummer 24 van winter 1993.

Saskia Wijnand (9) bezoekt vanaf haar zesde de Alfons Laudyschool voor Zeer
Moeilijk Lerenden (ZML) in Amsterdam. Haar moeder, Claire, ontdekte pas begin dit
jaar de SDS en het Macquarie Program . Ze vroeg toen aan het SDS-bureau of early
intervention ook nog geschikt is voor oudere kinderen met Down,s
syndroom. Het antwoord was: 'De methodiek op zich is niet aan
leeftijd gebonden. Verder gaat het er gewoon om af te checken of er
nog punten in het prograÍuna zitten die uw kind nog niet beheerst.
Daarbij moet u vooral ook naar de schoolse vaardigheden kijken.
Maar heel in het algemeen gesteld kan het Macquarie Program vaak
nog uitstekend binnen een ZMl-omgeving gebruikt worden. Het is
verbazend dat dat nog steeds zo weinig gebeurt. Want hoe je het ook
wendt of keert, early intervention is een stukje speciaal onderwijs.
Andere kinderen hebben het niet nodig'. C1aire Wijnand kan dat
inmiddels uit eigen ervaring bevestigen. Na een paar maanden wer-
ken met het programma zei men op school: 'Wat gaat Saskia ineens
goed vooruit!' Na de zomervakantie werd zlj binnen de school
overgeplaatst naar een groep met een hoger niveau. Inmiddels heeft
de school zelf ook het Macquarie Program aangeschaft.

In de tijd dat Saskia geboren werd was er weinig bekend over
de mogelijkheden van kinderen met Down's syndroom. Direct na
haar geboorte werd Claire door een kinderpsycholoog voorgelicht
over de te verwachten levensloop van haar dochter. Die zag er niet

SøskiaWijnønd

rooskleurig uit. Het door deze deskundige-van-de-oude-stempel geschetste beeld van
het kind met Down's slmdroom dat nu eenmaal'niet zoveel kan', werd door Claire, die
geen enkele voorkennis over het onderwerp bezat, aanvankelijk gewoon aanvaard. Het
advies om Saskia op een speciaal kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandetijke
handicap te plaatsen, volgde zij een paar jaar later dan ook op: het leek toen de
uitgestippelde en enig mogelijke weg voor 'deze' kinderen te zijn. Wie wist er toen al
beter?

Claire: Je dacht toen niet na over integratie. Kinderen met Down's syndroom die
nu geboren worden hebben een veel gunstiger start.

Houåirg' 'Het is ,u ner-ool to'
Vanuit haar achtergrond als basisschoolleerkracht ging zij zo goed als ze kon met Saskia
aan de slag. Niemand in haar omgeving wist echter precies hoe men Saskia de zo
gewenste stimulering zou kunnen bieden.

Claire: De meeste ouders van de kinderen op Saskia's school zijn heel afwachtend.
Men weet eenvoudig niet van de mogelijkheden die er tegenwoordig beginnen te komen.
Daardoor hebben ze noodgedwongen een houding van: 'Het is nu eenmaal zo, dus laat
het ook r¡.aat zo'.
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Late start met Macquarie Program
In januari L993 kreeg Claire een artikel onder ogen uit de 'Down + Up'. Daarin werd
het Macquarie Program genoemd. Zij bestelde het en werd meteen donateur van de
SDS.

Claire: In het begin vroeg ik me af of je met zo'n programma nog wel iets kan doen
met oudere kinderen. Saskia is al negen. Maar dat blijkt dus heel goed te kunnen. Eerst
ben ik begonnen met lezen en sinds kort ook met rekenen. Allebei doen op één dag btijkt
te veel te zljn voor Saskia. Dus wissel ik het af.

Ouders van kennissen van Saskia keken in het begin vreemd tegen Claire's nieuwe
aanpak aan.

Claire: Ze vonden het heel raar dat ik zèlf dingen met mijn kind wilde doen. Ze
zeiden 'Ze gaatnaar school; dat is toch genoeg/. Maar inmiddels heb ik een paar andere
ouders ook enthousiast weten te maken.

Gonån ro*nr*n luing met áe 
""hoolDe jaarbespreking aan het eind van het schooljaar resulteerde in het besluit Saskia in een

andere groep te plaatsen, waarin op een hoger niveau aan schoolse vaardigheden
gewerkt wordt.

Claire: Er is een hele goede samenwerking met de school. Zij staan open voor het
werken met het Macquarie Program. Zij hebben het ook zelf in huis. En ik leen materialen
van de school om thuis bij het Macquarie Program te gebruiken. Een nadeel van het
gedeelte 'Leren lezen' vind ik dat je alle materialen zelf moet maken (precies aangepast
aan de taal en de spraak van het eigen kind, Red. D+U). Waar mogelijk maak ik daarom
gebruik van bestaande materialen uit andere methoden, bijvoorbeeld het leesprogramma
van Saskia's school. ln het begin werkte ik ook met een Belgische methode om hele jonge
kinderen te leren lezen via globaalwoorden. Daar ben ik aan gekomen via een artikel in
de Flair over deze 'Genesis'-methode.

Iedere avond na de maaltijd werkt Claire met Saskia. Haar zus Tessa van acht doet
ook enthousiast mee. Saskia vindt het ontzettend leuþ zowel het lezen als het rekenen.
Met dat laatste is ze pas begonnen.

Tkuis lernn ln n, nn ,nknnnn
Claire: Na tafel is het vaste prik. Mijn man gaat de keuken in en ik zit met mijn beide
dochters aan tafel. In het begin wilde Tessa laten zien hoe goed zijhet zelf allemaal wel
kon. Maar nu is ze heel geduldig met Saskia. Ze treedt op als een soort juffrouw en vindt
het leuk haar zus iets te leren. Ze benoemt letters en herkent woorden in boeken. Ze is
nu toe aan haar eerste echte leesboekjes. Met rekenen zljnwebezie met cijferherkeruring
en hoeveelheden bij het juiste cijfer leggen . Ze is zeer gemotiveerd. Nu in de Sinterklaas-
tijd rekenen we met pepernoten.

Saskia krijgt buiten schooltijd extra logopedie. De logopediste die aanvankelijk
alleen aan Saskia's articulatie werkte, gebruikt ook het Macquarie-leesprogramma.

St;¡sn"án l;¡"
Claire: Iedereen is enthousiast over wat ik doe en gaat daar verder mee. Een medewerk-
ster van de PPG, die hier onlangs was, stelde ook vast hoe goed Saskia functioneert. De
PPG heeft hier is oudercursussen over early intervention georganiseerd en heeft mij



gevraagd oP elke cursus één avond te spreken. Sinds ik met het Macquarie Pro grambezig
ben, ziet iedereen duidelijk dat er een stijgende lijn in haar ontwikkeling zit.

Niet beruste, in honáí"op
Door haar positieve ervaringen met het werken aan Saskia's ontwikkeling is het idee
ontstaan in haar eigen regio een soort vrijetijdsclub voor kinderen in Saskia's leeftijd te
starten.

C1aire: Het moet tenslotte van de ouders zèlf komen om iets met hun kinderen te
doen. Maar het is heel moeilijk orr.ze voor zoiets warm te maken. Veel ouders berusten
zo in het feit dat hun kind een handicap heeft. Ik vind het belangrijk dat mijn kind een
zekere mate van zelfstandigheid verwerft. Ze gaat bijvoorbeeld zelf met haar fietsje de
straat op.

Posiüef oue, ZML
Claire is tevreden met de ZMl-school waar Saskia op zit.

Claire: ]e hoort zo vaak negatieve berichten over de ZML. Maar ik heb alleen
positieve berichten over Saskia's school. Er is een goede samenwerking en ze hebben
interesse in het Macquarie Program. Ze zljn wet degelijk met het stimuleren van de
kinderen bezig. Alleen is er te wãinig personeel om de kinderen de individuele aandacht
te geven die ze nodig hebben. Voor dat beetje extra is er geen tijd. Dat is jammer. Maar
daarom moet je als ouders zèlf wat doen.

Jolonrs àn trots
Clairebetreurthet datze niet eerdervan early intervention gehoord heeft. Terugblikkend
op Saskia's eerste jaren zegt ze: Eigenlijk ben ik hartstikke ialoers dat ik dit alãmaal niet
wist. Dan was alles zoveel gemakkelijker en sneller gegaan. Toch ben ik heel trots op wat
Saskia allemaal kan. Dat ze zo goed vooruitgaat maakt duidelijk dat je op latere leeftijd
ook nog veel dingen met je kind kunt bereiken. (Einde citaat D+U.24.)
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OVER DE AUTEIIRS

Hedianne Bosch uit Amsterdam bevond zich op het moment van het uitkomen van dit
boek in de laatste fase van haar studie pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Haar bijdrage in hoofdstuk 4 is gebaseerd op literatuuronderzoeken die zij in het kader
van haar studie uitvoerde. Zlj volgde met succes de opleiding tot docente van het
krstrumenteel VerrijkingsProgramma (IVP) van Feuerstein en nam recentelijk deel aan
de cursus met betrekking tot het Cognitive Curriculum for Youing Children (CCYC).
Daarnaast is zij de partner van Gert de Graaf en de moeder van Mirte, een meisje met
Down-syndroom dat geboren werd op 19 rnaart 1990.

Marlies Deen uit Callantsoog is de moeder van Boy Deen, een jongen met Down's
syndroom die geboren werd op 6 september 1991. Marlies is een van de steunpilaren van
de kernNoordelijkNoord-Hollandvan de Stichting Down's Syndroom (SDS). NaastBoy
hebben Marlies en haar man nog twee andere kinderen.

RiavanDrunen is d.e moeder vanJolanda, eenmeisjemetDown's syndroom d.atgeboren
werfl op 5 november 1987.Daarnaast is zij actief als coördinator van de kern Dordrecht,
Gorinchem, West-Betuwe Van de Stichting Down's Syndroom (SDS), o. a. door het
organiseren van koffie-ochtenden en thema-avonden. Verder woont zij de vergaderin-
gen van het algemene bestuur van de Regionale Federatie van Ouderverenigingen
Waardenland bij. Op L9 april 1996 startte het in belangrijke mate door haar van de grond
getilde Down Syndroom Team Drechtsteden te Zwijndrecht haar functie. Zlj heeft
regelmatig informeel overleg met de SPD Zuid-Holland Zuid waar de plaatselijke
SDS-kern uitstekend mee samenwerkt.

Erik de Graaf uit Wanneperveen is de vader van David de Graaf (geboren op 29 februari
1996).}{1j is de eerste vader in ons land die met een echt early intervention programma
werkte. Samen met zijn vrouw richtte hij d" Stichting Down's Slmdroom (SDS) op.
Momenteel is hij zowel directeur als bestuurslid. Hij heeft veel over early intervention
en Doum's syndroom gepubliceerd. Daarnaast is hij medeoprichter en momenteel ook
'acting president'van de European Down's Slmdrome Association (EDSA).

Gert de Graaf uit Amsterdam studeerde onlangs met lof af a1s pedagoog aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Het onderwerp van zijn eindscriptie is inmiddels in boekvorm
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uitgegeven ('Mijn kind gaat naar de gewone school', Acco, Leuven/Amersfoort). Daar-
naast is hij de partner van Hedianne Bosch en de vader van Mirte, een meisje met
Down-slmdroom dat geboren werd op 19 maart1990.

Marian de Graaf-Posthumus is de moeder van David de Graaf (geboren op 29 februari
1996). Zij is de eerste moeder in ons land die met een echt early intervention programma
werkte. Samen met haar man richtte zij de Stichting Down's Slmdroom (SDS) op. Daarin
is zij van het begin af aan actief als informatiemedewerker. Daarnaast is zij momenteel
secretaris van het SDS-bestuur.

Cora Halder was tot 1977 onderwijzeres in Rotterdam. Daama was ze werkzaam als
docente van kinderen met gehoorstoornissen in Zwitserland en Duitsland. Haar dochter
Andrea (geboren 4 augustus 19B5) heeft Down's slmdroom. In haar huidige woonplaats
Rückersdorf, Duitsland, is zij de motor van de 'selbsthilfegruppe für Menschen mit
Down-Syndrom'. Cora en haar man hebben nog een dochter.

Inge Henrich is Montessori-pedagoge in Mainz, Duitsland.

Annerie Hietanen-Burggraaf uit Ridderkerk is de moeder van een dochter met Down's
syndroom, Sophie, die op 2 september 1993 geboren werd. Voor die tijd is Annerie bijna
veertien jaar werkzaam geweest als psychologisch assistente en spelbegeleidster binnen
de zorg voor mensen met een verstandelijke belemmering. Annerie heeft nog een dochter
en een zoon.

Marja Hodes uit Leiden heeft Vroeghulp opgezet binnen de afdeling PPG van de SPD
Rotterdam. Zliheeft zich vanaf het begin af aan sterk gemaakt voor de toepassing op
grote schaal van het Macquarie Program. Vanwege haar grote ervaring daarmee heeft ze
bijgedragen aan de redactie van de opvolger daarvan: Kleine Stapjes.

Yvonne Koot, Corine de Groot, Marian de Jong en Lia van Berkel, zljn de moeders van
respectievelijk Kevin (geboren op 3 januari 1992), Joëlle (geboren op 1 juli 1992), Nico
(geboren op 16 oktober 1992) en Fleur (geboren op 9 januari r99g). zlj wonen resp. in
Leimuiden, Rijnsaterswoude, Hazerswoude en Oud Ade, in een straal van20 kilometer
uit elkaar, en hebben met elkaar een speelgroep opgezet.

Joke van der Knaap uit Bleiswijk is de moeder van de tweeling van de Stichting Down's
syndroom. Zij schreef vele bijdragen over hun verrichtingen voor 'Down + up'. zower
]ohn als Marcel (geboren op 25 september 1991.) heeft die conditie. Joke en haar man
hebben nog twee kinderen.

Manja van Oudenallen en Jos Brinkman uit Steenwijk zijn de ouders van Seline Brinkman
die geboren werd op t7 mei L989. Beiden zijnwerkzaam in de gezondheidszorg. Naast
Seline hebben Manjã en Jos nog twee andere kinderen.

DaniëIle Schleidt uit Den Haag is de moeder van drie jongens. De middelste zoon Tim,
geboren 28 februari 1992,heeft Down's slmdroom.

]eannet Scholten uit Noordseschut is de moeder van drie kinderen, waarvan twee met
een belemmering. Rick (geboren op 25 maart 1985) is via de poster het beeldmerk van de
Stichting Down's Syndroom (SDS). Daarnaast is Jeannet mede-oprichter van de SDS en
van het begin af aan bestuurslid. Zlj is activiteitenbegeleider van 'de Zuidwester', een



dienstencentrum in Hoogeveen waar mensen werken met een belemmering. Na de
geboorte van haar kinderen heeft zij de HBO-SPH gevolgd en afgerond.

Lia van Setten uit Grootebroek is de moeder van een dochter met Dornm's slmdroom,
Aranka, die geboren werd op 8 mei 1988. Lia is onderwijzeres. Zijis acttef als coördinator
van de kem Noordelijk Noord-Holland van de stichting Down's syndroom (sDS). zij
geeft individuele begeleiding aan ouders en leidt speelgroepen sinds 1991. Als zodanig
is zij ook initiatiefneemster van de Early Intervention Stichting. Lia heeft nog vier
kinderen.

Robin Treloar is Master Teacher in het Early Lrtervention Program aan het Special
Education Centre van de Macquarie-Universiteit in Sydney, Australië. Haar werk omvat
de training van early intervention-begeleiders/onderwijzers en de ontwikkeling van het
curriculum naast het werken met kinderen met een verstandelijke handicap en hun
gezinnen. Robin is de co-auteur van het Overzicht van Opeenvolgende Ontwikkelings-
stappen' (1986; Ned. versie, L988) en van 'Kleine Stapjes: een early intervention-program-
ma (vroeghulp) voor kinderen met ontwikkelingsachterstand' (1989; Ned. versie, eerste
gedeelte, L993) alsmede verschillende andere curriculi en toetsingsinstrumenten die op
grote schaal gebruikt worden in Australië zowel als daarbuiten.
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De teksten in dit boek zijn bijna allemaal afkomstig uit'Down + Up', het
magazine van de Stichting Down's Syndroom (SDS), dat vier maal per jaar
verschijnt. Heeft u de smaak te pakken gekregen en wilt u meer lezen over
ervaringen met early intervention, dan kunt u zich het beste meteen op dat

blad abonneren! Wanneer u zich opgeeft als donateur van de SDS ontvangt u
het blad in het vervolg gewoon thuis.

U kunt op een van de volgende manieren contact opnemen met de SDS;
tel.:
fax:

(0s22) 28 13 37
(0s22) 28 17 99

e-mail: sdswannl@knoware.nl



 






