HELLO20 Leeswijzer
Dit is de leeswijzer voor alle samenvattingen van het project HELLO20. HELLO20 is onderdeel van
Deelkracht. In deze leeswijzer vind je informatie over de inhoud van de samenvattingen en hoe
deze tot stand zijn gekomen.

Hoe zijn deze samenvattingen tot stand gekomen?
Deze samenvattingen komen voort uit het project HELLO20. In dit project gaan we dove en
slechthorende kinderen van 0 tot en met 20 jaar volgen. Om ervoor te zorgen dat we geen
belangrijke aspecten over het hoofd zien in dit onderzoek, zijn we de recente literatuur ingedoken.
Het leek ons leuk om de bevindingen hieruit ook met jullie te delen. Al deze informatie hebben we daarom
gebundeld in samenvattingen per domein. De samenvattingen worden één voor één
uitgebracht.
De samenvattingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur gepubliceerd tussen 2010 en
2020. De informatie in de samenvattingen is niet uitputtend. Het is geen systematische review
van de literatuur. Wel kan de informatie het geheugen opfrissen en ondersteuning bieden voor
behandeling. De samenvattingen bevatten geen concrete adviezen.
Waar gaan de samenvattingen over?
• Taal
• Ouders
• Motoriek
• Cognitie
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Schoolse vaardigheden
• Hoorontwikkeling
Wat staat er in een samenvatting?
In deze samenvattingen ligt de nadruk op het jonge kind van 0 tot en met 5 jaar. In de
samenvattingen wordt kort geschetst wat er bekend is over de ontwikkeling van kinderen met
een gehoorverlies binnen dat domein. Daarnaast wordt besproken welke voorspellers/factoren de
ontwikkeling binnen het domein beïnvloeden. Ook de relatie met de andere domeinen komt
aan bod.
Waar vind ik de literatuur?
In
. de tekst staan cijfers. Deze cijfers verwijzen naar de literatuur waar de informatie vandaan
komt. Oranje cijfers verwijzen naar Nederlandse onderzoeken.
Wanneer je op een cijfer klikt, kom je in de literatuurlijst bij het bijbehorende artikel terecht.
Daar staat een link naar het artikel zelf. Sommige artikelen zijn gratis te bekijken (open access).
Mocht dat niet zo zijn, dan kun je mailen naar l.wauters@kentalis.nl om het artikel door te sturen.

VEEL LEESPLEZIER namens het hele team van HELLO20!
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(Voor)schoolse vaardigheden
Schoolse vaardigheden zijn vaardigheden die een kind nodig heeft om goed op school te
kunnen functioneren, zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook om hulp vragen,
zelfstandig werken en op je beurt wachten. In het algemeen ervaren dove en slechthorende
kinderen meer problemen op het gebied van schoolse vaardigheden dan horende kinderen
(1, 2, 3). Een recente Nederlandse studie laat zien dat kinderen met een gehoorverlies in het
regulier onderwijs in vergelijking met hun horende leeftijdsgenoten gemiddeld lager scoren
op taal en rekenen op de eindtoets in groep 8 (4). Vroege ondersteuning is daarom
belangrijk. Belangrijke aandachtsgebieden in de vroegbehandeling voor dove en
slechthorende kinderen zijn daarom de taalontwikkeling en de taal- en leesomgeving thuis.
We zien namelijk dat deze van invloed zijn op de ontwikkeling van latere schoolse
vaardigheden. Hieronder gaan we in op voorspellers voor de voorschoolse vaardigheden
ontluikende geletterdheid en ontluikende rekenvaardigheid.

Ontluikende geletterdheid
Ontluikende geletterdheid is de fase waarin kinderen hun eerste ervaringen, vaardigheden en
kennis opdoen van geschreven taal vóórdat ze leesonderwijs krijgen (5). Grofweg beslaat deze
periode de eerste vier tot zes levensjaren van een kind. Deze fase begint bij de ontwikkeling
van de vroege taalvaardigheid. Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen ze kennis en
vaardigheden die ze nodig hebben bij het lezen en schrijven. Ontluikende geletterdheid
bestaat uit een viertal vaardigheden (6):
1. kennis van geschreven taal (het begrip dat geschreven taal een richting heeft en dat
geschreven tekst correspondeert met gesproken taal);
2. alfabetische kennis (kennis van letters en de bijbehorende klanken);
3. fonologisch bewustzijn (het begrip dat woorden bestaan uit spraakklanken, lettergrepen, enz.);
4. gesproken taalvaardigheden (woordenschat, grammaticale kennis en luistervaardigheden).
Dove en slechthorende kinderen hebben een even goede alfabetische kennis als hun
horende leeftijdgenoten, maar ze lopen achter op de overige gebieden (6). Op het moment
dat ze naar school gaan, hebben ze al een achterstand op horende kinderen in hun fonologisch
bewustzijn, woordenschat en kennis van geschreven taal (8, 9). Deze achterstand halen ze
later moeilijk in (9).
In de verwerving van alfabetische kennis en gesproken taalvaardigheden zijn er ook
enkele kwalitatieve verschillen tussen dove en slechthorende kinderen en hun horende
leeftijdgenoten (6). Een voorbeeld daarvan is dat dove en slechthorende kinderen moeilijker
woorden leren door incidentele blootstelling en daarvoor expliciete instructie nodig hebben
(6).

Voorspellers voor (ontluikende) geletterdheid
Veel studies noemen het belang van het fonologisch bewustzijn voor (ontluikende)
geletterdheid: het fonologisch bewustzijn voorspelt vroege leesvaardigheid van dove en
slechthorende kinderen (8, 9, 10, 11). Voor dove en slechthorende kinderen die moeite
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hebben de fonologische structuur van het spraaksignaal te ontdekken zijn andere talige
vaardigheden des te belangrijker, zoals het achterhalen van lettergreepstructuren (12). Twee
studies vinden echter geen bewijs voor een invloed van het fonologisch bewustzijn op de
leesvaardigheid (13) of kennis van geschreven taal (14) bij deze jonge groep.
Een tweede voorspeller die herhaaldelijk voorkomt in de literatuur is vroege
gebaarvaardigheid. Dove kinderen die vroeg worden blootgesteld aan gebarentaal hebben
een grotere kans een scala aan vaardigheden te ontwikkelen die uiteindelijk zullen leiden tot
betere schoolse vaardigheden, zoals de vaardigheid letters te kunnen schrijven (15). Dit
voordeel wordt nog groter, wanneer thuis naast gebarentaal ook gesproken taal wordt
gebruikt (15). Naast gebaarvaardigheid in het algemeen is vingerspellen in het bijzonder een
voorspeller voor ontluikende geletterdheid (16).
Woordenschat, kennis van letterklanken en spraakafzien op 5-jarige leeftijd zijn
belangrijke voorspellers voor leesvaardigheid op 7-jarige leeftijd (13). Kennis van
letterklanken op 5-jarige leeftijd wordt ook nog genoemd als voorspeller voor spellingvaardigheid op 7-jarige leeftijd (13). Andere voorspellers voor ontluikende geletterdheid die
in de literatuur worden genoemd zijn ouderbetrokkenheid, een rijke taalomgeving,
deelname aan voorleesactiviteiten, een ondersteunende onderwijsomgeving, expliciete
instructie in het onderwijs (17), opleidingsniveau van de ouders (10, 18) en een periode van
bimodale stimulatie (CI + hoortoestel; 12).

Interventies ontluikende geletterdheid
Er is een aantal interventies ontwikkeld om ontluikende geletterdheid te bevorderen. Deze
interventies hebben mogelijk een positieve invloed op de lees- en schrijfontwikkeling.
Interactief schrijven op de kleuterschool kan bijvoorbeeld de vroege schrijfontwikkeling
bevorderen (19). Daarnaast is voorlezen een effectieve interventie om ontluikende
geletterdheid te stimuleren, vooral wanneer kinderen actief bij het lezen worden betrokken
en er sprake is van interactie over het verhaal (5). Ouders doen dit niet altijd uit zichzelf. Een
cursus interactief voorlezen kan hen daarbij helpen (5). In de Nederlandse vroegbehandeling
voor dove en slechthorende peuters kunnen ouders een cursus Interactief Voorlezen volgen
(5).

Ontluikende rekenvaardigheid
Ontluikende rekenvaardigheid is de fase waarin kinderen hun eerste ervaringen,
vaardigheden en kennis opdoen van de gecijferde wereld, bijvoorbeeld door te tellen, het
vergelijken van leeftijd of lengte/grootte en het ordenen van objecten. Ontluikende
rekenvaardigheid bij jonge dove en slechthorende kinderen lijkt een redelijk onontgonnen
terrein. Er is bewijs gevonden dat dove en slechthorende kinderen al problemen in de
rekenvaardigheid ervaren op 3- tot 5-jarige leeftijd, nog voordat ze naar school gaan (20). De
geteste kinderen in deze studie hadden relatief weinig moeite met vragen over meetkunde
(zoals het benoemen, sorteren en matchen van vormen of het maken van puzzels), maar
hadden een minder ontwikkeld probleemoplossend wiskundig vermogen (bijvoorbeeld: “Je
hebt twee koekjes. Ik geef je er nog drie. Hoeveel heb je er nu?”). Momenteel loopt er
onderzoek naar de vroege rekenvaardigheden van driejarige dove en slechthorende kinderen
in Nederland.
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Een voorspeller van de vroege rekenvaardigheid is de mate waarin kinderen leergedrag
vertonen (21). Met leergedrag wordt hier bedoeld dat het kind zelfstandig of in interactie met
volwassenen in de omgeving op zoek gaat naar informatie of kennis opdoet. Daarnaast is ook
de kwaliteit van dat leergedrag voorspellend voor de vroege rekenvaardigheid, alsook de mate
waarin de kinderen thuis worden uitgedaagd ontluikende rekenvaardigheden te ontwikkelen
(21). Fonologisch bewustzijn lijkt geen voorspeller van rekenvaardigheid van dove en
slechthorende 5-jarigen (10).
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