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VAN DE REDAKTIE 

Mea Culpa. 

Uw eindredakteur hult zich deze keer in het boetekleed. En hoewel 

Kuyper eens het gevleugelde woord sprak, dat dit gewaad de man niet 

ontsiert: ik denk er anders over en vind het een nare verschijning. 

Maar het moet gezegd worden: door persoonlijke onoplettendheid 

zijn in het vorig nummer de antwoorden van een viertal oud-leerlingen 

(op pag. 122 e.v.) behoorlijk door elkaar geraakt. 

Nu zal een belangstellende Iezer(es) de stukken wel in elkaar hebben 

kunnen passen, maar het opgeven van puzzles (hoe prettig tijdverdrijf 

ook) ligt nu eenmaal niet op onze weg. 

Wij vinden het vooral daarom zo jammer, omdat dit nu juist met 

deze bijdrage van oud-leerlingen moest gebeuren. Een bijdrage, die we 

op zo hoge prijs stelden! 

De oorzaak is simpel: bij het knip- en plakwerk van de antwoorden 

(die we per persoon ontvingen) onder de bijbehorende vragen zijn de 

zo ontstane bladen verkeerd genummerd. En bij de korrektie van de 

drukproef, die in de vakantie door mijn mede-hoofdredakteur verzorgd 

werd, bemerkte deze wel iets eigenaardigs, maar durfde niets veranderen. 

Op hem dus geen blaam. 

Tot overmaat van ramp hoorde ik later, dat in de kopij, die ik 

ontving, de namen van de beide dames ook verwisseld waren: wat op 

naam van mej. H. staat, heeft mej. de R. gezegd en omgekeerd! 

Het is dus wel grijs. 

Maar wij beloven voortaan beter uit te kijken. 

En misschien wilt U dan in het augustusnummer de volgende 

wijzigingen aanbrengen. 

a) op pag. 122 moet na het antwoord op naam van mej. W. Hendriks 

(dat is eigenlijk van de hand van mej. T. de Ridder) geplaatst wor

den het werkelijke antwoord van mej. W. Hendriks op vraag 1. 

Dat vindt U op pag. 129 (onder de naam T. de Ridder) te beginnen 

bij „Voordelen zijn, dat " 

b) Verder behoren dan bij vraag 1 de antwoorden van de heren Bot en 

Buter, die U vindt op pag. 129 en 130. 

c) De antwoorden van de heren Bot en Buter op pag. 122 124 (die nu 

staan onder vraag 1) behoren bij vraag 5. en dus op pag. 129. 

d) Verder dienen de namen van de dames Hendriks en de Ridder op 

alle pagina's verwisseld te worden. 
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GESCHIEDENIS VAN HET ONDERWIJS AAN 
SLECHTHORENDE EN SPRAAKGEBREKKIGE KINDEREN 

IN NEDERLAND 

IV 

P. ]. Evertse — Rotterdam 

Hoewel het er langzamerhand naar uit ging zien, dat het onderwijs 
aan slechthorende en spraakgebrekkige kinderen wat meer en betere 
kansen zou krijgen, om in ruimere kring belangstelling te wekken en in 
de scholen te tonen hoe verantwoord er gewerkt werd en welk een zegen 
dit aangepast onderwijs voor het gehandicapte kind was, bleef de huis
vesting zeer veel te wensen overlaten. 

Alleen de gemeentelijke Haagse school in de Nieuwe Schoolstraat 22 
was ondergebracht in een goed gebouwd vriendelijk schoolgebouw. De 
Amsterdamse daarentegen was gehuisvest in een oud herenhuis aan de 
Plantage Parklaan 18, terwijl de Rotterdamse school aan het Vasteland 43 
in een oud schoolgebouw was ondergebracht. 

De Haagse school had de beschikking over een ruime, goed ingerichte 
dokterskamer, een vertrekje voor de schoolzuster, een directeurskamer, 
een docentenkamer, benevens een gymnastiekzaal en een handenarbeid-
lokaal. 

In het Amsterdamse herenhuis had men de woonkamers zo goed 
mogelijk omgebouwd tot klasselokalen, terwijl voor de dokter en school
zuster in het sousterrain enige ruimte was ingericht. 
De Rotterdamse school telde 6 schoollokalen, 2 op de begane grond en 
4 op de eerste etage. 

Zowel beneden als boven grensden alleen de voorste lokalen aan 

de gang. Wilde men beneden in het 2de lokaal komen, dan moest men 

door het eerste. Zo lagen boven de lokalen 2 aan 2 achter elkaar. Ze 

waren alle van elkaar gescheiden door houten schotten, die van een 

hoogte van 1,50 m van de grond tot aan het plafond voorzien waren van 

glazen ruiten. De lokalen waren heerlijk licht, maar om de inkijk in de 

lokalen te beletten, waren lange gordijnen opgehangen. Het zal iedereen 

wel duidelijk zijn, dat het lesgeven in deze lokalen niet ideaal was. De 

collega's konden elkaar in alle lokalen horen praten. 

Elk geluid drong uit een lokaal door tot alle andere. Bovendien was 

het komen en gaan onder schooltijd van leerlingen, die naar de dokter of 
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de zuster moesten, erg hinderlijk. 

Verder was er een hokje voor de Directeur en een kamertje voor 
dokter en zuster. In deze kamer bevond zich tevens het enige toilet voor 
liet personeel. 

Het gebouw beschikte over een ruime zolder, waar een ruimte was 
afgeschoten voor handenarbeid. Een gymnastieklokaal was er niet. Het 
gebouw had nog geen electrische verlichting. Deze vond nog plaats door 
middel van gaslampen. 

De besturen der beide scholen zagen het grote belang van beten-
huisvesting zeer goed, doch konden zelf niets doen. Er was geen kapitaal 
om ze'f een school te bouwen en niemand kon in die tijd de overheid 
hiertoe verplichten. 

De schoolbesturen zochten dus overleg met het bestuur der ge
meenten, waar de scholen gevestigd waren. Het eerst gelukte het in 
Amsterdam om een betere behuizing te krijgen. De school nam 
haar intrek in hel gebouw aan de Plantage Muidergracht 30, alwaar 
ze nog steeds gehuisvest is. 

In Rotterdam, waar de gemeente reeds in 1936 een ander schoolge

bouw had toegewezen, zou het nog tot 1940 duren, voordat het gebouw 

aan de Baan 163 kon worden betrokken. We kregen daar met veel moeite 

9 lokalen, omdat er nog 3 lokalen in gebruik bleven bij een andere school. 

Beide schoolgebouwen waren dus bestaande scholen, die niet meer 

gebruikt behoefden te worden voor het gewoon lager onderwijs en waarin 

zonder veel extra voorzieningen de scholen voor slechthorende kinderen 

werden ondergebracht. 

Toen brak in 1940 de tweede wereldoorlog uit. 

In de omgeving van de Rotterdamse school vielen vele bommen. 

Alle ruiten werden vernield. Het gebouw bleef staan. Er ontstond eefci 

begin van brand. Maar dank zij brandmeester Blok, de pleegvader van 

een onzer leerlingen werd het vuur spoedig geblust en bleef de school 

behouden. Helaas was op weg naar onze school onze trouwe zuster 

Heyboer, de aan onze school verbonden verpleegster door een bom ge

troffen. Ook ons joods leerlingetje Max mochten we nooit meer terug

zien. 

Het schoolgebouw was spoedig weer geheel in orde gebracht. Echter 

niet voor onze leerlingen. De school moest dienst doen als Centraal Dis

tributiebureau. De slechthorende kinderen werden tijdelijk ondergebracht 

in de Duitse Volksschool aan de Zwarte Paardenstraat. Daar mochten de 

leerlingen alleen onderwijs ontvangen in de middaguren. De morgenuren 
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waren voor de Duitse jeugd. Andere scholen, die inwoning hadden, wis

selden per week de morgen- en middagschooltijden. Ons werd dit niet 

toegestaan. Gelukkig heeft deze toestand niet lang geduurd. De afdeling 

onderwijs bracht ons onder in het schoolgebouw aan de Molenwaterweg, 

eerst op nr. 26, later op nr. 24. Wat waren we blij. 

Toch hadden deze schoolgebouwen aan de Molenwaterweg hun grote 

bezwaren. Het onderwijs kon er slecht tot z'n recht komen. De scholen 

maakten een sombere indruk als men binnenkwam. De lokalen waren ook 

weer door glazen wanden van elkaar gescheiden. De directeurskamer 

was gevestigd in een vertimmerd kolenhok. Maar het grootste bezwaar 

was, dat in het hele complex gebouwen ook nog waren ondergebracht 

een school voor debiele kinderen en de Werkinrichting voor zwakzinnigen. 

Dit maakte vele ouders huiverig om hun kind naar de school voor slecht

horenden te doen overplaatsen. Het zou echter nog tot 1950 duren voor 

we de Molenwaterweg konden verlaten en het geheel gerestaureerde ge

bouw aan de Baan 163 konden betrekken. 

De scholen in Amsterdam en Den Haag konden gedurende de oor

logsjaren gelukkig in hun eigen gebouw het onderwijs zo goed en zo 

kwaad als het ging in de gegeven omstandigheden voortzetten. 

Kort na het beëindigen van de oorlog werden aan de Amsterdamse 

school ook klassen voor ernstig spraakgebrekkige kinderen verbonden. 

In Rotterdam waren de onderhandelingen hierover voor de Rotter

damse school reeds in 1937 met de afdeling onderwijs begonnen. Men 

bereikte helaas geen overeenstemming en het zou tot 1947 duren voor 

het bestuur der school op eigen initiatief bes'oot tot het vormen van 

zulke klassen over te gaan. 

Dank zij de ontwikkeling der moderne physica, de grote vlucht, die 

de audiologie ging nemen over de hele wereld en ook in ons land, kwam 

er grote belangstelling voor het onderzoek naar de afwijking van het 

gehoor, zowel bij kinderen als volwassenen. De gehoorapparaten werden 

enorm verbeterd. De meetinstrumenten werden steeds meer vervolmaakt. 

In Groningen werd prof. Dr. H. C. Huizing aangesteld tot bijzonder 

Hoogleraar in de audiologie. 

Bij dove kinderen kon men door juiste aanpassing van het goede 

hoorapparaat resultaten bereiken. Het slechthorende kind werd gemak

kelijker opgespoord. Er kwam meer belangstelling om deze kinderen te 

helpen. 

Op de scholen voor slechthorende kinderen kreeg men de beschik

king over klassikale versterkers. Het werd mogelijk om in samenwerking 
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met medici en audiologische centra te komen tot goede aanpassing aan 

klassikale en individuele apparaten. De toeloop naar de scholen voor 

slechthorende kinderen werd groter. De 3 bestaande scholen moesten 

uitbreiden. De Amsterdamse school kreeg een apart gebouw voor de 

afdeling spraakgebrekkigen. De Haagse school moest helaas verhuizen 

naar de Goudenregenstraat. De L.W. Hildernisseschool aan de Baan in 

Rotterdam is vol. Aan de linker Maasoever werd in september 1955 de 

Dr. T. Hogewindschool een aparte school. 

In den lande was er een groot gebrek aan plaatsingsmogelijkheden 

voor slechthorende kinderen op scholen voor slechthorenden. We zien nu 

in korte tijd een uitbreiding met de volgende scholen: 

In september 1951 werden te Eindhoven een meisjes- en een jongens

school geopend. 

1 oktober 1952 te Groningen de Tine Marcusschool; 

1 september 1953 te Arnhem de Dr. P. C. M. Bosschool; 

1 januari 1956 te Utrecht het Rotsoord (prot. chr . ) ; 

1 september 1958 te Breda; 

7 januari 1959 R.K. School te Amsterdam; 

12 januari 1959 te Enschede de Prof. Dr. H. G. Huizingsehool; 

1 september 1959 de prot. chr. school te Leiden; 

1 september 1959 te Heerlen; 

1 september 1959 te Nijmegen; 

2 februari 1960 te Haarlem de Prof. v. Gilseschool. 

1 september 1962 prot. chr. school te Rijswijk; 

1 september 1962 openbare school te Utrecht 
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DE GEDECENTRALISEERDE BESPREKINGEN 

(Amsterdam — 30 mei 1963) 

Op de algemene Vergadering van de Vereniging voor Doof-
stommenonderwijs te Amsterdam werden in groepen van elk 
ongeveer 15 kollega's besprekingen gehouden over verschil
lende onderwerpen, direkt of indirekt het doofstommenonder-
wijs betreffende. 

De verslagen van deze besprekingen, voorzover we ze ont
vingen, volgen hier. 

O P V O E D I N G VAN DOVE K I N D E R E N 

(enkele opmerkingen naar aanleiding van de discussie op 30 mei 1963) 

r" .{AjJL D e d e e l n e m e r s a a n d e discussie voelden allen aan, dat wij in de zorg 
rv voor de dove mens te veel nadruk leggen op het onderwijs en te weinig 

( f l r f ^ ^ ^ j l aandacht hebben voor de problemen van de dove m e n s , in het bij-

{o kpJ^i/^/A\ z o n d e r v o o r , d e opvoeding van de dove mens. 1171673173"kan men niet 
/ !*/uB g e n o e 8 aandacht voor onderwijsproblemen hebben, zolang deze nog in 

jjfavtW/V1/l^ d i e m a l e om oplossingen vragen als nog steeds het geval is. Maar wanneer 
daarmee een ander en zo belangrijk gebied als de opvoeding verwaar
loosd wordt, dan is dat toch een zorgwekkende zaak. 

Er werd in de discussie een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

de beroepsfunctie en het menszijn van de doven. In het beroep zijn zij 

^ h -*" / l / d i k w iJ!s zeer geslaagd. Misschien is de beroepsgeschiktheid en de be-

M*' < v
r o e P s u i t o e f e n i n ? wel het glanspunt van het leven van de doven en het 

j^/V^^V g r o o t s t e succes van de totale zorg voor de doven. 

y ^ ' i / W E r 1S S e d i s c u s s i e e r d i n hoeverre de beroepsfunctie los te denken is 

f ^Jlyi^ van het menszijn. Zijn beide niet innig met elkaar verbonden? 

In het algemeen kan men zeggen, dat de beroepsuitoefening in deze 

tijd in voortgaande mate wordt losgemaakt of kan worden losgemaakt 

uit het geheel van het leven. Allerlei moderne sociaal psychologische 

onderzoekingen bevestigen die mogelijkheid. 

Is het in het algemeen zo dat de mens in zijn menszijn kan lijden 
onder een onbevredigende beroepsfunctie, bij de doven is juist de 
beroepsfunctie vaak het punt van succes. 

Gezien de mogelijkheid van desintegratie is het gerechtvaardigd 
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over hel menszijn van de doven afzonderlijk te spreken. 

De deelnemers vonden de toon van het inleidend artikel in het 

tijdschrift (4e jrg. bldz. 63 e.v.) pessimistisch. Op bladzijde 67 staat: 

Mogen onze oud-leerlingen maatschappelijk geslaagd helen, als mensen 

vertonen zij een schrijnende invaliditeit. De manier waarop zij vader 

en moeder zijn bijvoorbeeld toont ons in vele gevallen een ellende, die 

ons met ontzetting vervult. 

Sommige deelnemers vroegen: Is het nu werkelijk zó erg? Anderen 

wisten met voorbeelden te schilderen hóe erg het wel was. Daar zijn dan 

tegenvoorbeelden van te geven en zo kan men lang met elkaar praten. 

De eindconclusie moest natuurlijk zijn, dat we het niet wisten, maar 

dat we toch wel ernstige dingen vermoedden, die een onderzoek niet 

alleen rechtvaardigen, maar dringend gebieden. 

Telkens kwam in de discussie naar voren, dat men het niet bij 

beweringen moest laten, maar met verantwoorde gegevens moest komen. 

Dit houdt in, dat een onderzoek verricht moet worden, dat volgens 

wetenschappelijk verantwoorde maatstaven moet worden verricht. 

Omdat vele doven met doven gehuwd zijn en uit deze huwelijken 

kinderen worden geboren, leek het de deelnemers zinvol het onderzoek 

te doen aangrijpen bij die (horende) kinderen. Dat heeft het voordeel, 

dat de onderzoekmethoden voor normaal horende mensen toepasbaar zijn; 

men behoeft niet eerst een speciale methode te ontwerpen voor de doven. 

Uiteraard zal men moeten werken met een controlegroep van kinderen, 

die normaal horende ouders hebben. 

Men za! de groepen zo moeten samenstellen, dat de gegevens die 

eruit komen onderling vergelijkbaar zijn. etc. 

Dit lijkt voor uitvoering vatbaar. 

De deelnemers waren het er ook over eens, dat een dergelijk onder

zoek tot stand moet komen door samenwerking van de instituten of ver

richt moet worden door een overkoepelende organisatie. 

Men dient namelijk de proefgroep samen te stellen op grond van 

andere criteria dan dat een oud-leerling een bepaalde school heeft be

zocht. 

Een ander punt uit de zeer geanimeerde discussie was het belang 

van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek voor de pedagogische 

bezinning van hen die als leerkrachten in de scholen voor doven werken. 

Nu behoeft men natuurlijk niet per sé te wachten op uitkomsten om 

zich pedagogisch te bezinnen. Die pedagogische bezinning dient toch 

eigenlijk voorop staan. 

* < 
^ 

. * * * 

< ^ 

V^ 

^ 
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Het was een van onze gasten uit Brussel die hierop wees. 

De congregatie van de broeders van de Liefde, zoals we ze hier kort

heidshalve noemen, stelt het pedagogische uit de aard der zaak voorop. 

Het doet beschamend aan, dat dit gezegd moet worden, want be

hoort in wezen niet elke opvoeder tot een „congregatie van de Liefde"? 

Helaas zijn wij door ons technisch vèéleTsènd^ak vaaTPveT^aarvatT 
verwijderd. 

Met bed veel belangstelling zien wij uit naar het z.g. opvoedings-
plan van onze Belgische broeders. Men is daar bezig vanuit de funda
mentele pedagogische opgave der Liefde een opvoedingsplan uit te 
werken voor het onderwijs aan de doven. Er zullen heel veel „gewone" 
dingen in staan, die juist omdat ze zo fundamenteel zijn, ook gauw tot 
gemeenplaatsen kunnen worden. Wat wezenlijk leeft kan tot een dode 
gewoonte worden. Men is zich in België het gevaar van formalisme zeer 
goed bewust. 

Het gaat dan ook niet om het plan zelf, maar om de geest die het 

plan moet dragen. De menswording, het menszijn van hen die bij ont

werp en uitvoering betrokken zijn, is daarbij in de eerste plaats in het 

geding. 
Wij wensen onze broeders in het zuiden van harte al datgene toe, 

wat zij nodig hebben. We zien met belangstelling uit naar wat er op 

papier komt. Meer nog verlangen wij naar de Liefde die hen draagt. 

H. v. Mierlo. 

DE TAAK VAN DE PSYCHOLOOG IN DE SCHOOL 

Gesprekleider Drs. N. Stam 

Vraag : Wat verwacht men van de psycholoog? 

De heer Van Uden antwoordt: het stellen van de diagnose wat be

treft de intelligentie en het emotioneel gedrag van het kind bij de opname. 

Vraag: Ziet u een taak voor de psycholoog bij het gehooronderzoek? 

De heer Van der Have vraagt zich af, of de psycholoog het kleine 

kind in het huisgezin kan observeren, m.a.w. wanneer de psycholoog 

moet worden ingeschakeld. 

Volgens Prof.Snijders is dit geen principiële maar een praktische 

vraag; in het hometrainingsteam gaat het er niet om wie het „recht" 
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heeft dit of dat te doen, maar hoe men de verschillende taken het best 

naar ieders deskundigheid en beschikbare tijd kan verdelen. 

De heer Van der Have is van oordeel, dat de psycholoog geen werk 

moet doen, wat door een ander eveneens of misschien zelfs nog beter 

zou kunnen worden verricht. De home-trainster moet kunnen observeren, 

niet alleen het kind maar ook de ouders. 

Prof. Snijders is van mening, dat een dergelijk team een ruime sprei

ding dient te hebben. Hij vraagt zich af, of het wel nodig is, dat de psycho

loog in de buitendienst wordt ingeschakeld en of de daarvoor aangewezen 

persoon de psycholoog of de maatschappelijk werkster is. 

De heer Van der Have merkt op, dat de diagnose het resultaat is 

van een vrij langdurige observatieperiode. Het bestuderen van de z.g. 

dubbelgebrekkigen is een te moeilijke taak voor de home-trainster; daar 

moet de leerkracht van de dubbelgestoorde mede in betrokken worden. 

Het beoordelen waar het kind zijn onderwijs zal volgen, behoort 

niet tot de taak van de home-trainster, maar tot de speciale taak van 

de psycholoog. 

De heer Van Uden stelt de vraag, hoe men zulk een psycholoog zal 

dienen te scholen. 

Drs. Stam zegt, dat de psycholoog de tijd en de gelegenheid zal 

moeten krijgen om zich voldoende te oriënteren. 

Prof. Snijders acht het noodzakelijk, dat de mogelijkheid wordt open

gesteld in het raam van de doctorale studie in stages zich op het terrein 

van het gehoorgestoorde kind te oriënteren. Hij waarschuwt daarbij ech

ter wel voor een te strakke specialisatie. Aangezien de universiteit geen 

psychologen kan afleveren, die volledig zijn opgeleid voor het werk onder 

dove kinderen en dove volwassenen, beveelt hij een nascholing na het 

doctoraal examen ten sterkste aan. 

De heer Van Uden brengt naar voren, dat de fysicus -audioloog tot 

taak heeft ervoor te zorgen, dat de apparatuur in orde is. Het onderzoek 

is echter primair psychologisch werk. Het observeren van de gedragingen 

van de kleine kinderen bij het toedienen van geluid vereist wel een 

speciale psychische scholing. 

Drs. Stam voegt eraan toe, dat de Amsterdamse audioloog ook van 

mening is, dat het gehooronderzoek tevens een zaak van observeren is. 

Deze audioloog kent aan de psychologische factoren dus mede een 

grote betekenis toe. 

De heer Van Uden deelt nog mede, dat in Amerika een psychologische 

scholing voor de opleiding tot audioloog is vereist. 
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Vraag : Welke is de plaats van de psycholoog ten opzicht van andere 
specialisten in de school, de leerkrachten en de ouders? 

De heer Van Uden vindt bij de partiële defecten een voortdurende 
samenwerking wel bijzonder belangrijk. 

Prof. Snijders stelt de vraag, of de psycholoog moet worden gezien 

a!s een adviseur van de school of van de ouders. Men zal volgens hem 

in alle opzicht volkomen eerlijk dienen te zijn. 

Drs. Stam merkt op, dat ieder beroep een bepaalde ethiek heeft. 

Prof. Snijders wil erop aandringen vooral geen dubbel spel te spelen. 

Er zijn immers bepaalde aangelegenheden, die men kan voorkomen. 

De psycholoog is in eerste instantie verantwoording aan de ouders ver

schuldigd, daarna pas aan de school. Dit neemt niet weg, dat de school 

er recht op heeft om b.v. minder gunstige dingen ten aanzien van een 

kind te vernemen, want via de school krijgt de psycholoog het kind ter 

beoordeling toegewezen. De psycholoog zal hoofdzakelijk in aanraking 

komen met de speciale gevallen. 

De heer Van der Have zegt, dat de ouders meestal zelf geen be
slissing nemen; dat laten zij meestal aan de school over, vooral de pro
blemen op godsdienstig en sexueel gebied worden door de ouders op de 
school afgewenteld. Daardoor krijgen de dovenscholen als pedagogisch 
instituut zo'n enorme taak te verrichten. Met de ouders zijn bijna geen 
conflicten. 

Drs. Delhez merkt hierbij op, dat dit soms wel het geval is tussen 
ouders en pleeggezinnen. 

Prof. Snijders is de mening toegedaan, dat de dubbelgehandicapten 

wel vaak spanningen en conflicten oproepen. Zij vormen de bron van 

onrust in de verhoudingen. 

Drs. Delhez vindt, dat er eigenlijk grote behoefte bestaat aan twee 

soorten van psychologen. Een die buiten de school staat voor het stellen 

van de diagnose, en een ander die vast aan het instituut is verbonden. 

In Amsterdam is een psycholoog werkzaam op het audiologisch centrum, 

terwijl de heer Stam als psycholoog aan de Ammanschool is verbonden. 

Spreker is van oordeel, dat de home-training dient te geschieden uit 

pedagogische overwegingen en dat dit zo spoedig mogelijk moet gebeu

ren vanuit het instituut. Zolang de diagnose nog vaag is, kan het audio

logisch centrum een rol spelen, doch wanneer de vaststelling doof-slecht-

horend is gedaan, dient de school op te treden. Zo gauw als de keuze 

van school is gevallen, moet de home-training op de gekozen school 

overgaan. 
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De heer Van der Have vindt, dat het audiologisch centrum geen 
pedagogische taak heefl Ie vervullen, doch slechts de opdracht bezit tot 
het stellen van de diagnose. 

H E T T A A L O N D E R W I J S IN DE VOORSCHOOL 
(leidster Mej. M. C. Nieuwland, Voorburg). 

Ondanks het heerlijke zomerweer, dat tot buiten blijven nodigde, 

onstond een prettige en leerzame discussie in de groep, die gevormd werd 

door home-trainsters en voorschoolonderwijzeressen. 

In een korte inleiding zegt de gespreksleidster dat ze even geaarzeld 

heeft, toen de Heer Berkhout haar verzocht vragen op te stellen over 

bovengenoemd onderwerp. Over dit onderwerp is immers het vorige jaar 

uitvoerig gesproken! 

Zijn we niet uitgepraat over het taalonderwijs in de voorschool? 

Toch lijkt het haar niet overbodig, want: telkens doen nieuwe leer

krachten haar intrede in de voorschool. Zij moeten inzicht krijgen in de 

problemen van het onderwijs. Bovendien is het voorschoolonderwijs nog 

„jong", het ontwikkelt zich nog steeds op grond van nieuwe inzichten 

en mogelijkheden. 

De vragen zijn in eigen instituut gerezen, maar zullen ook elders 

wel leven. 

Een actuele en essentiële vraag is: Hoe kunnen we de hometraining 

integreren in het voorschoolonderwijs? 

Het volgende wordt naar voren gebracht: 

Er moet éénheid zijn tussen het werk in de hometraining en het 

werk in de voorschool, en het kleine dove kind moet deze éénheid kun

nen beleven. 

Toch zijn er nog opmerkelijke verschillen tussen school en huis: 

a) In het gezin is het kind de dove tussen horenden; op school een 

dove tussen andere doven; 

b) De gezinssfeer is en blijft anders dan de klassesfeer; 

c) de moeder zal meer „zorgend" bezig zijn, de onderwijzeres (door 

allerlei factoren) toch altijd meer ..lerend". 

d) Thuis zal alles vaak wat meer „vrijblijvend" gebeuren dan in de 

school. 
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Eén van de hometrainsters geeft een korte uiteenzetting over doel en 
betekenis van de hometraining. Hoewel elke hometrainster een eigen 
werkwijze blijkt te volgen en het contact tussen ouders en instituut bij 
de één meer accent krijgt dan bij de ander, wordt algemeen ingezien, dat 
het van zeer groot belang is. In elk instituut verlopen de meeste opnamen 
nu minder schokkend. 

Uit de bespreking blijkt ook, dat men het van het grootste belang 
acht, dat men door de hometraining het gezin leert kennen en het kind 
nu ziet tegen een bepaalde achtergrond. Hierdoor begrijpt men het kind 
beter, en is een bepaalde aanpak van dit kind uit dit milieu mogelijk 
geworden. 

Allen zijn het er over eens, dat het belangrijk is, dat er zo spoedig moge
lijk iemand bij de ouders komt, aan wie ze hun vertrouwen kunnen 
schenken en die hen wil begeleiden bij de opvoeding van hun dove 
kindje. 

Regelmatige bezoeken zijn noodzakelijk. Langzamerhand moeten de 
ouders vertrouwd raken met de gedachte, dat hun kind op een doven-
instituut de beste kansen krijgt voor een harmonische ontwikkeling. 

Allen dringen aan op een nauwe samenwerking tussen hometrainster 
en voorschool. 

Op de tweede vraag: „Is er reden het werk in de voorschool te 
wijzigen, nu de hometraining zo'n belangrijke plaats gaat innemen", 
volgt ook een brede bespreking. 

Ieder constateert, dat de kinderen anders zijn en verder dan vroeger 
als ze na een hometraining op school komen. 

Veel oefeningen hebben de kinderen thuis al gedaan. 
Toch blijkt vaak, dat soortgelijke oefeningen ook op school nog 

gedaan moeten worden, wil de opgedane „kennis" gaan functioneren 
bij het kleine kind. 

Het ontdekt soms tot z'n grote verbazing, dat bepaalde activiteiten 
niet aan bepaalde situaties gebonden zijn. 

Algemeen wordt onderstreept, dat de integratie in het schoolverband 
veel van het kleine kind vraagt, en dat daarom niet té veel van het kind 
verlangd moet worden. 

Door allen wordt beklemtoond, dat het niet gaat om het aanbrengen 

van kennis zonder meer, maar om „leven met de kinderen". 

Er mag geen scherpe scheiding zijn tussen het eerste „leer-uur" en 

de overige uren van de dag. 

De gehele dag moet in 't oog worden gehouden, wat ook in de home-
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training is nagestreefd: De gelaatgerichtheid, voorkómen van verstom

ming en verdoving. Door de hometraining is al heel wat op gang ge

bracht: Het kijken naar de mond van de spreker, hoortraining, naspreken 

van woordjes (hoe gebrekkig ook), het spel van het kind, enzovoort. 

Al deze facetten van het werk moeten de gehele dag tot zijn recht 

komen, zodat het kind niet kan gaan denken, dat kijken naar de spre

kende mond, ver„woord"en van situaties, taaioverdracht via de schrift-

taal, mee,,praten" en nog veel meer slechts een deel van de dag behoeft 

plaats te vinden. 

In alle situaties moeten de mogelijkheden worden uitgebuit. 

Door echt met de kinderen te „leven" zal voorkómen worden, dat 

het kind dit ervaart als opzettelijk leren een hele dag door! 

Eén van de onderwijzeressen licht toe hoe ze dit tracht te verwezen

lijken. 

Over het algemeen hecht men grote waarde aan het onderwijs van 

het eerste uur van de schooldag, omdat het kind dan de grootste aan

dacht kan opbrengen. 

Nog even komt ter sprake, dat het belangrijk is, het kind de taal te 

geven, die het nodig heeft om zich kunnen te uiten. 

Het kind heeft immers niets te vertellen over een olifant, maar wel 

over z'n zakdoek, z'n boterham, z'n nieuwe schoenen, enzovoort. 

Tenslotte wordt nog gewezen op een gevaar bij de hometraining: De 

ouders zien leuke resultaten van het werk, en gaan nu van de kinderen te 

veel verwachten, èn thuis, èn op school. 

Men moet de ouders duidelijk maken, wat het doel van de home

training en de school is. Het gaat niet om „frappante staaltjes" maar om 

een gerichte opvoeding, waardoor het mogelijk wordt, dat het kind zich 

gunstig ontwikkelt en later zal uitgroeien tot een evenwichtige persoon

lijkheid. 

De vraag over het articulatieonderwijs kwam niet meer aan de orde. 

Het bleek wel, dat bij allen hetzelfde ideaal leefde: De juiste wegen te 

vinden om het dove kind optimale ontwikkelingskansen te bieden. 

T A A L O N D E R W I J S BEGTNKLASSEN (leider: J. J. D. v. d. Vliet). 

Ie . Is het wenselijk het onderling gebruik van gebaren door dove kin

deren te voorkomen? Zo ja, hoe is dat dan eventueel mogelijk? 



Over het algemeen is men het over de wenselijkheid van het voor
komen van gebaren wel eens, met die beperkingen, dat sommigen 
menen, dat men doven onder elkaar het eigen-zijn en anders-zijn 
niet moet beletten, 

dat sommigen menen, dat men, ook in de klas, vee] moet laten 

gaan. om niet al te belemmerend op de kinderen in te werken, 

dat sommigen menen, dat men vaak wel gebaren moet toelaten, 

omdat men anders eenvoudig niet te weten komt, wat een kind 

bedoelt te zeggen. 

Hiertegenover staat dan, en dat is toch wel bijna ieders gevoelen, 

dat er in elke situatie, die zich voor taalhandeling leent, maar met 

één taal gehandeld kan worden. En het is onze opdracht het kind 

alsdan te doen handelen met de Nederlandse taal. Het kan dat han

delen alleen maar leren door telkens in de situatie ermee te han

delen. Er is dan geen plaats meer voor gebaren. 

Hoe kan het mondelinge aktieve taalgebruik in een dove leerling 
gestimuleerd worden? 

De belangrijkste stimulans achten sommigen het situatief goed be
paald aanbieden van een rijke schakering gelede taaibouwsels, 
zodat, als er iets verwoord wil worden, het ook verwoord kan 
worden. En verder, dat de houding van de leerkracht hierin be
slissend is, waar hel jonge kind vrijwel alleen presteert om kon-
form te zijn. Doch de „kleine" pedagogiek, de nadere middelen, 
werden helaas niet ter diskussie gebracht. 

Wat is precies „uitgaan van de beleving"? 

Al aanstonds bleek het woord „beleving" niet helemaal duidelijk. 

Misschien was het beter van „ervaring" te spreken, omdat daarin 

minder het gevoelsmatig erbij betrokken zijn, aanwezig is. Hoe 

dit nu zij, over de zaak zelf was men het vrijwel eens; het is 

onvoldoende de beleving (de ervaring, de situatie) te verwoorden 

in een beschrijving. Het is daarbij een dwingende eis, meningen, 

vragen, veronderstellingen, wensen, beïnvloedingen enz. enz. enz, 

in daartoe geschikte taalbouwsels neergelegd, aan te bieden. 

Geheel onverwacht en geheel buiten de orde kwam ter sprake, dat 

schooüokaal geschikt moet zijn om „in alle hoeken en gaten" benut 

orden voor het aanbrengen van hulpmiddelen bij het releveren van 
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taalbouwsels. De leerkracht zou hierin danig gefrustreerd worden door 

een te mooi lokaal, om van een te klein lokaal maar helemaal niet te 

spreken. Moderne scholenbouw vindt daarentegen plaats op ons onbe

kende overwegingen; het resultaat is altijd: veel te weinig muur en dat 

weinigje is dan nog te kostbaar om eraan te komen. 

Persoonlijk moge ik hieraan toevoegen, dat het de schoolmeester 

gegund moet worden te mogen werken in een „oud kavalje" (maar een 

ruim kavalje!), waarin alles mag en slechts de minima aan hygiëne en 

comfort verwezenlijkt hoeven te zijn. 

TAALONDERWIJS MIDDENKLASSEN 

(leidster: mevr. M. C. Huizinga-Mulder) 

Van het groot aantal taalmoeilijkheden, dat wij aan de leerlingen 

in de loop van deze jaren moeten aanbieden, werden twee gevallen ter 

discussie gesteld: 

a) de behandeling van het werkwoord; 

b) de bijvoeglijke bijzin. 

Bij a) wordt allereerst de vraag besproken of de doven bij spontaan 

spreken het werkwoord (de persoonsvorm) eerder en vaker zouden 

weglaten dan andere zinsdelen, zoals een paar kollega's meenden. De 

vraag wordt ontkennend beantwoord, in die zin dat niet speciaal het 

werkwoord door de dove weggelaten wordt. Welk woord of zinsdeel uit 

valt hangt geheel af van de inhoud. Als het werkwoord relevant is, wordt 

het nooit weggelaten, maar krijgt eerder alle nadruk (valt, pakt, gooit 

e.d.) In aansluiting hieraan komt aan de orde het gebruik van de werk

woorden hebben en zijn, in het bizonder in hun functie als zelfstandig 

werkwoord. De doven liggen hiermee steeds overhoop (ik heb dorst, ik 

hen ziek e.d.). Hoe moet dit aan de doven duidelijk gemaakt worden? 

Wedervraag: Kan dit wel aan onze leerlingen verklaard worden? 

Moet niet veelvuldige herhaling en inoefening basis zijn voor het juiste 

gebruik? Gewezen wordt op een artikel van Dr. Tervoort in het Tijd

schrift (voor doofstommenonderwijs; jan. 1955), dat deze materie 

behandelt. 

Ongeveer dezelfde moeilijkheden doen zich voor bij hebben en zijn 
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als hulpwerkwoord. Ook de problemen met andere hulpwerkwoorden 

passeren even de revue. 

Vervolgens wordt gesproken over de betekenisverklaring van het 

werkwoord: het meestal niet aanschouwelijke en abstrakte geeft hierbij 

grote moeilijkheden. Nadruk wordt gelegd op het gebruik in zoveel 

mogelijk verschillende situaties. Gewezen wordt ook nog op het belang 

van inhoud boven vorm. in het algemeen althans. Slechts wanneer de 

vorm bepalend is voor de inhoud moet er meer dan gewone aandacht 

aan besteed worden. 

Ook wordt nog gevraagd naar het aanleren van O.V.T. en V.T.T. 

In welke volgorde? Hoe gebruikt? 

Tenslotte komt nog in discussie het al of niet wenselijke van taal

beschouwing (in eenvoudige vorm natuurlijk) bij het doofstommen-

onderwijs. Is dit noodzakelijk voor een goed taalgebruik? 

De vergevorderde tijd laat maar een korte bespreking toe van het 

tweede onderwerp: de bijvoegl. bijzin. 

De Werkgroep Amsterdam heeft onderzocht welke bijzinnen in de 

gebruikelijke lagere-schoolleesboeken voorkomen. Daarbij bleek de bij

voegl. bijzin meer frekwent te zijn dan de bij ons onderwijs zo vaak 

gebruikte kausale zin. De bijv. bijzin levert nogal eens wat moeilijkheden 

op (de beperkende bijzin minder dan de uitbreidende). 

De mening, dat de bijv. bijzin in de omgangstaal niet zoveel voor

komt, wordt door anderen betwijfeld. 

Gegevens hierover zijn niet aanwezig. 

KLASSEN VOOR MULTIPLE-GESTOORDEN 

(leider: Joh. Clason) 

Bij de bespreking over de dubbelgebrekkigen was het moeilijk om 

tot conclusies te komen, daar elke klas anders is samengesteld. 

Toch was het prettig eens enige problemen met elkaar te kunnen 

aansnijden. 

Vraag I: 

Welke mogelijkheden zijn er voor de kinderen van deze klassen 
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(schakel tussen school en maatschappi j , en de zwaardere gevallen 

als einddoel) ? 
Amsterdam heeft samenwerking met: 
a) Revalidatiecentrum, waar de kinderen één of meer ochtenden 

heengaan om een betere lichamelijke geoefendheid te verkrijgen. 

b) A.G.O.W. — een school voor gehandicapten, zowel voor meisjes 

(opleiding tot ateliernaaister) als voor jongens (van eenvoudig 

montagewerk tot meubelmaker of schrijfmachinemonteur). 

c) Glasblaasschool. 

d) Inrichting voor de zware gevallen. De grote moeilijkheid is ech

ter, dat onze dove kinderen in een horende inrichting vreselijk 

vereenzamen. 

De andere scholen hebben hun eigen technische school waar deze 

kinderen heengaan en Gestel heeft ook nog voor volwassenen een 

eigen inrichting. 

Voor zwaar dove oud-leerlingen achtte men een eigen inrichting 

noodzakelijk, want er komen steeds meer zware dubbelgestoorden. 

Groningen stelde de vraag of het nevendefect niet het hoofddefect is. 

Zelfs als dit het geval zou zijn, is het nog moeilijk zo'n kind buiten 

het doofstommenonderwijs te plaatsen, daar de ervaring heeft ge

leerd, dat deze kinderen geen of weinig contact hebben met de 

andere kinderen en de leerkrachten. 

Verder werd het probleem aangeroerd, wat voor een leerkracht hier 

zou kunnen worden benoemd. Sommigen voelden voor een kleuter

leidster om de kinderen bezig Ie houden, anderen wilden juist 

hoog-gekwalificeerde leerkrachten. 

Vraag I I : 
Deze betrof de verhouding tussen het aantal uren „handena rbe id" 

ten opzichte van de A.V.O.-vakken. 
In Rotterdam probeert men gedurende enkele uren per dag de werk

plaats in de school te imiteren. Teneinde de sociale functies te 

oefenen, wordt het werk daar zoveel mogelijk groepsgewijze verricht. 

In Groningen zag men de verhouding tussen handenarbeid en 

A.V.O. ongeveer als 50 : 50. 

St. Michielsgestel daarentegen gaf maar 2 uur per week handen

arbeid. 
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Vraag III . 

Bij de bespreking van de vraag welke contactmiddelen er behoren 

te worden gebruikt , bleek al gauw, dat bij deze kinderen op alle 

scholen elk middel wordt gebruikt; dus spraak, gebaar, schrift. 

Vraag IV: 
Bij de vraag of de groepen naar intel l igentie, soort nevengebrek, 

of leeftijd moeten worden ingedeeld, bleek dat de intelligentie 

wel de belangrijkste factor vormt, maar dat door het steeds wisselen 

van de aard der kinderen er geen vast plan kan worden opgesteld. 

Dit is alleen mogelijk bij een constant en gelijkwaardig aanbod 

van kinderen. 

Na een zeer aangename discussie werd de bijeenkomst gesloten. 

V O O R T G E Z E T O N D E R W I J S (leider: H. H. M. Jansen) 

I. Doeleinden 
Bij een in 1960 tussen collega's, werkzaam bij voortgezet onderwijs 

aan onze scholen, gehouden bespreking, werden als voornaamste doel

einden genoemd: 

voorbereiding voor verdere studie; 
voorbereiding voor het kunnen uitoefenen van een bepaald beroep; 
het geven van een bredere ontwikkeling, tevens basis voor verdere 

ontwikkeling; 
voorbereiding voor de praktijk van het leven; 

het rijp maken voor de maatschappij. 
Dit zijn allerminst nieuwe doeleinden en zij zijn niet bij uitstek 

kenmerkend voor het dovenonderwijs. Stelselmatig voortgezet onderwijs 

(V.O.) aan onze scholen is echter wel nieuw; het is een verschijnsel 

van de laatste tien jaren. 

De vraag dringt zich dan op waarom voor een aantal van onze 

leerlingen V.O. werd (moest worden) ingeschakeld als middel om van 

oudsher bestaande doelstellingen te verwerkelijken. 

Het blijkt dat bij gelijke formulering de doelstellingen materieel 

een wisselende inhoud krijgen, afhankelijk van onze opvattingen en zich 

wijzigende omstandigheden. 
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Zo is er een wijziging gekomen in veler oordeel omtrent de noodzaak 

en het niveau van verdere studie, ook omtrent de mogelijkheid van uit

oefening van bepaalde beroepen door doven, dan wel de noodzaak hier

toe, bijv. analiste — naaister en monteur — schoenmaker. 

Er is ook een gewijzigde opvatting over de betekenis van een bre

dere ontwikkeling voor de persoonlijkheidsvorming van de dove, ook al 

in verband met een veranderde kijk op zijn psyche. Ten slotte vereist 

het „rijp maken voor de maatschappij" middelen en methoden die niet 

los staan van de constellatie en de dynamiek van die maatschappij. 

Het doel van het V.O. aan doven ligt geheel besloten in het doel 

van het dovenonderwijs, zoals wij dit laatste in dit verband zien: 

het zoveel mogelijk opheffen of compenseren van de gevolgen van 

het doofzijn voor de ontwikkeling van de dove als individu en voor 

zijn sociale positie. 

Die gevolgen zijn niet absoluut; zij worden afgemeten aan de mo

gelijkheden die voor horenden op een zeker moment plaatselijk aan

wezig zijn. 

Oorzaken van maatschappelijke en sociale aard hebben geleid tot 

een ontwikkeling bij het gewone onderwijs, die gegaan is in de richting 

van meer en ook meer-gedifferentieerd voortgezet onderwijs. Deze ont

wikkeling komt dus voort uit factoren die de positie van de dove in niet 

mindere mate beïnvloeden als die van de horende. Om nu te voorkomen 

dat de „gevolgen" zich wijzigen ten nadele van het dove kind, is het 

de taak van het V.O. op onze scholen de bestaande ontwikkeling zoveel 

mogelijk te volgen. Een andere compensatiemogelijkheid is er kennelijk 
niet. 

De specifieke doelstelling van ons V.O. is dan: 
het zoveel mogelijk volgen van de ontwikkel ing van het gewone 

onderwijs. 
Discussie over het bovenstaande leidde tot enige conclusies: 

1. V.O. aan onze scholen is een noodzaak, daar het in een behoefte 

voorziet, waarin niet op andere wijze even goed of beter kan wor

den voorzien. 

2. Het „zoveel mogelijk" moet niet alleen betrokken worden op het 

aantal kinderen dat voor enig V.O. in aanmerking komt en op het 

daarbij te bereiken niveau van ontwikkeling, maar vooral ook op 

de beperkingen die wij ons opgelegd moeten weten door de grenzen 
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die het doofzijn stelt, zowel in het algemeen als voor een bepaald 

kind in het bijzonder. Leiding en verantwoording berusten dan ook 

niet bij de „vakleerkracht", maar bij de „doofstommenonderwijzer". 

3. De ontwikkeling van het gewone onderwijs moet worden gevolgd 

voor zover die ontwikkeling betrekking heeft op uitbreiding en 

differentiatie bij het voortgezet onderwijs. Dit houdt bepaald niet 

in, dat pogingen moeten worden gedaan dit onderwijs-zelf na te 

volgen. We moeten eigen eisen stellen aan leerprogram en examens, 

in principe onafhankelijk van het gewone onderwijs. 

Opmerking van inleider: Pogingen het onderwijsprogram voor 

horenden te imiteren zouden slechts tot verspilling van tijd en 

energie voor de meesten van onze leerlingen leiden, terwijl in

middels bestaande kansen onbenut zouden blijven. Zij zouden 

een onvoldoende bereidheid tonen rekening te houden met de 

eigen persoonlijkheid van de dove — een onvoldoende bereidheid 

tot „regardatie", zoals de heer Vlietstra dit treffend en bondig 

noemt — en zij wijzen ook op een overschatting van de doel

treffendheid in deze tijd van de traditionele organisatie, leerplan

nen en methoden van het gewone onderwijs. 

Benamingen als „UDO", „ULOD", „ULO-klas", e.d. (met 

„Doven-H.B.S." als vergrotende trap), voeden het misverstand 

(bij ouders, maar bij hen niet alleen) dat het ideaal ligt in het 

onderwijsprogram van de gewone school. 

4. Uitwisseling van ervaringen op didactisch terrein is van nut geble

ken en moet worden voortgezet. 

5. Bij gelijksoortige opleidingen en bij de examenregeling moet ge

tracht worden te komen tot landelijke normen en -regelingen. 

6. Om de ontwikkeling te kunnen volgen is landelijk onderzoek en 

documentatie aangaande de plaats van de dove in de maatschappij 

van belang. 

I I . De plaats van het taalonderwijs bij het voortgezet onderwijs 

Geconcludeerd werd dat hel taalonderwijs ook hier de centrale 

plaats blijft innemen. Zonder voldoende taalontwikkeling immers, is het 
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uitgesloten dat het kind in het een of andere vak voldoende kennis en 

inzicht bereikt. 

Uitgaande van het noodzakelijke basisbezit aan taal, vindt verdere 

ontwikkeling plaats, niet alleen tijdens de speciale taaiuren, maar ook 

daarbuiten en in principe bij alle vakken. 

Met betrekking tot de vraag of, gezien de vermindering van het 

aantal speciale taaiuren, het lesrooster bij V.O. dan niet in strijd komt 

met het grote belang van taalonderwijs, luidde de algemene opvatting 

dat hier geen tegenstelling aanwezig is en wel om de volgende redenen: 

1. Men kan nu eenmaal niet de gehele dag uitsluitend taalonderwijs 

geven. Ook in de lagere-schooljaren is er een verschuiving van 

„taal" naar andere vakken. Algemene ontwikkeling en taalontwik

keling beïnvloeden elkaar over en weer. Bovendien is de belangstel

ling van onze oudere leerlingen toch ook wel anders gericht dan 

die van de jongere kinderen. Deze factoren en het eigen doel 

van het V.O. stellen grenzen aan een evenwichtig aantal taaiuren, 

2. Een eventuele vermindering van speciale taaiuren op 14- en 15-

jarige leeftijd zal ruimschoots worden gecompenseerd door verlen

ging van de leertijd en door de taalontwikkeling opgedaan bij de 

vervangende vakken. 

3. Het onderwijs in de vreemde taal, i.e. het Engels, is van rechtstreeks 

belang voor de taalontwikkeling. Zo zal, b.v. bij vertalingen in het 

Nederlands een inhoudelijk gegeven moeten worden weergegeven 

zonder keuzemogelijkheid wat de vorm betreft. Dit dwingt tot het 

leren beheersen van constructies, die anders wellicht vermeden zou

den worden. 

I I I . Toelatingseisen 

Het zal bijzonder lastig zijn bevredigende testmethoden te vinden 

om te kunnen vaststellen of een kind aan te stellen eisen zal voldoen. 

Niettemin moet getracht worden op dit punt iets te bereiken. 

Uit ervaring is wel gebleken, dat het nodig is dat eisen worden 

gesteld, niet alleen op het gebied van intelligentie, kennis en ontwikke

ling, maar zeker ook betreffende de karaktereigenschappen en het milieu. 
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STOTTERENDE KINDEREN OP SCHOLEN VOOR 
SLECHTHORENDE EN SPRAAKGEBREKKIGE KINDEREN? 

J. H. C. Verschoor. 

Er zijn in ons land een aantal stotterende kinderen, vooral in de 

leeftijd van 7 jaar en ouder, die ernstig gebukt gaan onder hun stotteren. 

Bij deze kinderen dreigt, omdat hun omgeving, t.w. de klas, de vriendjes 

(vriendinnetjes), het gezin, de familie, verkeerd reageert, een ernstige 

beschadiging van hun persoonlijkheidsstructuur. Door de aard van hun 

afwijking is ook hun leervermogen in meerdere of mindere mate ge

stoord. Een groot aantal van deze kinderen hebben U en ik op polikli

nieken voor behandeling van spraakgebrekkige kinderen of elders ont

moet. Ze zijn vaak deerniswekkend in hun ernstig lijden. Individuele 

behandeling is niet altijd mogelijk en lijdt niet in alle gevallen tot ge

nezing. Collega Breve heeft in het Tijdschrift Ie jrg. no. 4-5, 2e jrg. 

no. 3 geschreven over zijn ervaringen na de opname van enkele stotte

raars op de L.W. Hildernisseschool te Rotterdam. Zijn ervaringen met 

deze kinderen waren zeer positief in gunstige zin. Het kleine aantal wet

tigt echter m.i. het trekken van een conclusie niet. 

Op het eerste gezicht schijnt op de vraag: „Moeten we in de toe

komst rekening houden met de mogelijkheid tot opname in klasseverband 

van ernstige stotteraars in de afdeling spraakgebrekkigen van de scholen 

voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen?" slechts een bevesti

gend antwoord mogelijk. 

Immers in artikel 50 van het Besluit b.l.o. 1919 lezen wij: 

„Aan de scholen voor slechthorende kinderen kunnen één of meer 

klassen voor ernstigspraakgebrekkige kinderen worden verbonden. 

Een klasse van deze kinderen kan slechts gevormd worden bij aan

wezigheid van 14 kinderen." 

In het Besluit wordt dus alleen maar gesproken van ernstig-spraak-

gebrekkige kinderen en een nadere omschrijving van het begrip spraak

gebrekkige kinderen ontbreekt. Hoewel in Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam bij de vorming van deze klassen voornamelijk een bepaalde 

categorie van ernstig-spraakgebrekkigen is opgenomen, n.l. kinderen met 

gehemeltedefecten, biedt het Besluit b.l.o. dus de gelegenheid om ook 

andere ernstig-spraakgebrekkige kinderen op te nemen. Dit is ook de 

mening van de Hoofdinspecteur van het b.l.o. de Heer Vlietstra. Men zal 
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zich kunnen afvragen, waarom het dan niet gebeurt. Het komt mij voor 

dat dit een gevolg is van de grote verwarring omtrent het begrip „stot

teren" en de verschillen in inzicht met betrekking tot de behandeling. 

Wanneer we dan ook met deskundigen op het terrein van het afwijkende 

kind deze problematiek bespreken zijn de meningen t.a.v. de vorming 

van klassen voor stotterende kinderen in het kader van onze scholen lang 

niet gelijkluidend. Het is niet moeilijk een aantal argumenten vóór of 

tegen de vorming van deze klassen aan te voeren. 

Argumenten vóór deze vorming : 

1. Het plaatsen van deze kinderen in een beschermde omgeving. 

2. Het verkeren van lotgenoten geeft waarschijnlijk een vermindering 

van de psychische spanning. 

3. In deze kleine groepen is collectieve en individuele voorlichting 

van de ouders mogelijk. 

4. We kunnen een ervaren logopaedist-paedagoog met de leiding van 

de klas belasten. 

De Heer van Dantzig, docent voor het vak „stotteren" aan de oplei

ding voor Logopaedist zegt: 

„Het spreekt vanzelf, dat ik het denkbeeld (het vormen van spe

ciale klassen voor stotteraars) ten volle ondersteun. Het is bekend, 

dat deze gedachte door Rranco van Dantzig met nadruk werd ge

propageerd. Vooral bij mijn werk op de polikliniek kom ik regel

matig in aanraking met stotterende kinderen, die op de lagere 

school door hun afwijking grote moeilijkheden ondervinden; deze 

moeilijkheden versterken de vicieuze cirkel, waar deze patientjes 

niet uitkomen, want zij vergroten hun spanningen en verergeren 

daardoor het stotteren. Elke omgeving, waar deze kinderen een 

blijdere jeugd kunnen doorbrengen za! hun ten goede komen. 

Natuurlijk zal hiermee het stotterprobleem niet opgelost zijn. We 

welen o.a. uit publicaties van Dr. Grewel en Dr. Kapelle hoe be

langrijk de rol van het gezin is. Een intensiever contact met het 

huisgezin en een psyehologisch-psyehiatrische behandeling van 

het kind (en soms van de ouders) zal in sommige gevallen wen

selijk blijven; tot dusver was dit alles niet uitvoerbaar door ge

brek aan geld en organisatie. De oprichting van deze speciale 

klassen is zeer toe te juichen als een eerste stap om ook tot deze 

uitgebreidere behandeling te komen. De se'ectie zou m.i. (de Heer 
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van Dantzig) door de schoolartsen dienen te geschieden en daarbij 

zou als maatstaf moeten gelden of het kind zich door de tenge

volge van het stotteren ontstane moeilijkheden op de gewone school 

ongelukkig voelt of niet." 

Prof. Dr. Vliegenthart voelt wel voor een bescheiden proefneming. 

Van groot belang acht hij de vorming van een team, waarin naast de 

logopaedist-paedagoog, een kinderpsychiater, een kinderpsycholoog, een 

spraakarts en een psychiatrisch geschoold maatschappelijk werk(st)er 

dienen te worden opgenomen. Dit team moet een therapeutische taak 

krijgen. We moeten de kinderen niet alleen in een beschermde omgeving 

plaatsen, maar ook trachten te genezen. Als een dergelijke proefneming 

wetenschappelijke waarde wil hebben, moeten we een controlegroep heb

ben van ongeveer dezelfde gevallen, die niet in een speciale klas worden 

opgenomen. 

Argumenten tegen de vorming van bedoelde klassen: 

1. Wanneer we een aantal kinderen met ernstige spreeksloornissen 

samenbrengen met gehoorgestoorde kinderen, die vaak psychisch 

labiel zijn, is er dan geen gevaar voor infectie. 

Ook kan men zich afvragen of de gehoorgestoorde kinderen, die 

immers tot luisterbereidheid worden gewekt, door het slechte voor

beeld in hun taalopbouw worden gestoord. Dus dan ook geen kin

deren met gehemeltedefeeten op onze scholend? 

2. Beschouwt men het stotteren als contactstoornis, d.w.z. dat het nor

male contact via de spraak tussen de stotteraar en de andere leden 

van de gemeenschap is gestoord, dan moet men zich afvragen of het 

samenbrengen van een aantal lijders aan deze stoornis de commu

nicatie niet zal bemoeilijken. En wat dan nog!! ! Hoe is het contact 

op de gewone school? 

3. De differentiatie bij het b.l.o. is ontstaan omdat voor bepaalde 

afwijkingen steeds een speciale didactiek nodig was. Zo hebben 

de scholen voor blinden, doven, slechthorenden enz. hun eigen 

didactiek. Heeft een klas stotteraars een eigen didactiek nodig? 

Zo niet, horen deze kinderen dan thuis bij het b.l.o.? 

4. De moeilijkheid voor het stellen van de diagnose. 

5. Waar vinden we logopaedisten, die tevens een goed paedagoog zijn 

of omgekeerd? 

6. Het zal moeilijk zijn een team als bovengenoemd te formeren. 

I 
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7. Hoe moet een en ander gefinancierd worden? 

Nog steeds is de vraag in het opschrift van deze beschouwing niet 

beantwoord. Misschien, dat U vermoedt, wat mijn antwoord zou zijn. 

Het is mijn bedoeling, dat we op deze conferentie en anders zeker in 

het Tijdschrift tot een discussie komen. Een discussie, waarin we wel 

tot een antwoord komen. In het belang van het stotterende kind. En 

daar gaat het toch uiteindelijk om. 

Wil len de abonnees, die over 1963 
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JUISTE VOORLICHTING GEWENST 

Onderstaand (ingezonden) stukje troffen we aan in het september
nummer van „Naar het volle leven", het orgaan van de vereniging tot 
bevordering der belangen van slechthorenden. 

Doofstommen leren in enkele maanden pra ten 

Niet alleen in Europa, doch ook in andere werelddelen wordt 

ijverig gewerkt om het leven van misdeelden wat draaglijker te 

maken en te trachten hen volkomen in de gemeenschap op te nemen. 

In het Zuidafrikaanse tijdschrift „Die brandwag", waaraan we 

reeds eerder een paar artikelen hebben ontleend, wordt nu melding 

gemaakt van een wijze om doofstomme kinderen in korte tijd te 

doen horen en te leren praten. 

Nu volgt het betreffende artikel: 

„Doofstommes sal dalk eerstdaags binne drie maande kan leer 

om te horen en te praat in plaats van drie jaar, soos nou het geval is. 

'n Splinternieuw stelsel „sintuig-sibernetika" stel hier die 

wonderlike vooruitsig vir doofstommes. Drie manne het die nieuwe 

tegniek ontwerp om doofstom mense te onderrig: 'n oorspecialis, 'n 

wetenschap-onderwijzer en 'n sibernetikus. 

Onder gewone omstandighede kan doofstommes binnen drie 

jaar geleer word om normaal te hoor en te praat, maar hier die 

driemanskap kan die tijdperk tot ses maande en moontlik zelf drie 

maande verkort. 

Hulle metode is nie mimiek en simbole nie. De sibernetikus 

het een tegniek ontwikkeld waar met 'n sillabe begin word om dit 

uit te brei na 'n volle sin. 'n Ander voordeel van hierdie stelsel is dat 

dit de intelligensie verscherp en die geheuge verbeter. 

Die drie man het van die Franse vereniging vir doofstommes toe

stemming gekrijg om een doofstom kindje als proefkonijn te ge

bruik. Bernard, een twaalfjarige knaap, is aan hulle toevertrou. 

Bernard se vader is 'n sakeman, z'n moeder is verpleegster. 

In augustus het die drie man Bernard onder hande geneem 

en hij kan al 'n reeks werkwoorde en hun verbuigings voordra. 

Ook kan hij hoor as iemand baie nabij sij oor skree. 

Deze drie manne dink dat die knaap binne twee tot vier 

maande volkomen normal sal wees van oor en spraak. 
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Indien hulle slaag sal hulle doofstommes per keer behandel met 

die verwagting dat 16 uit elke klas sal herstel. 

Hulle verduidelik egter dat hulle stelsel net werk in gevalle 

waar algehele doofheid vroeg intree, sonder dat die skedel beseer 

of die oor inwendig beschadig is. Ook oor-erflike doofheid sal hulle 

nie kan genees nie. In elk geval bied hier die eksperiment nieuwe 

hoop aan talie doofstommes om eerdag 'n normale bestaan te voer". 

Tot zover het artikel in het voormeld tijdschrift. 

Het stemt ongetwijfeld tot blijdschap dat overal mannen wor

den gevonden, die hun kennis en wetenschap aanwenden om het 

lijden der mensheid te verzachten en de mensen te doen opnemen 

in de volle gemeenschap van het leven. 

Laten we hopen, dat de arbeid en de inspanning van dit drie

manschap zullen slagen. "• A - •5-

Tot zover dit bericht, dat volledig ondertekend was en waarin de cursi

veringen van ons zijn. We denken er niet aan de redaktie verantwoorde

lijk te stellen voor elk ingezonden stuk. Bovendien is de kern een citaat 

uit een Zuidafrikaans tijdschrift, dat het nieuws klaarblijkelijk weer uit 

Franse bron heeft. Maar dat neemt niet weg, dat we het, zacht gezegd, 

heel erg jammer vinden, dat dit alles zo maar wordt op- en overgenomen. 

Daar staat het dan maar, zwart op wit: d o o f s t o m m e n k u n 

n e n t h a n s b i n n e n 3 j a a r n o r m a a l l e r e n h o r e n ( ! ) 

e n p r a t e n . En die tijd zou dan straks misschien tot drie maanden 

verkort kunnen worden? 

Een vereniging van doofstommen (hebben de ouders er niets over 

te zeggen?) geeft toestemming om een kindje als proefkonijn te gebrui

ken. In de volgende zin is dit kindje opeens 12 jaar geworden en deze 

12-jarige kent dan al spoedig een aantal werkwoorden enz., waarbij men 

nieuwsgierig kan vragen, wat hij dan toch wel vóór de aanvang van de 

proef kende (of niet kende). En dan verder binnen vier maanden volko

men normaal??? 

Ook over het verscherpen van de intelligentie en het getal 16 in 

elke klas, dat te genezen is, zou nog wel het een en ander op te merken 

zijn. 

Hoewel zo al zonder meer het stukje aan alle kanten rammelt, zit de 

angel in de staart. Genezing is n.l. niet mogelijk (Afr.: „net werk in 

gevalle " betekent „slechts werkt in gevallen " ) bij beschadiging 

van het inwendige oor of bij erfelijke doofheid. Men vraagt zich af, voor 
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wie dan wel genezing te verwachten is. In ieder geval niet voor de grote 

groep doofstommen en slechthorenden zoals wij die kennen op scholen 

en in verenigingen. En dan is zo'n kopje: „doofstommen leren in enkele 

maanden praten" mèt de kritiekloze overname van allerlei nonsens 

ronduit onverantwoordelijk. 

Het is niet te voorkomen, dat dergelijke sensatieberichten telkens 

weer in kranten en tijdschriften opduiken. Berichten, die naar onze 

ervaring dan veel verwarring onder de ouders van dove kinderen kunnen 

stichten. 

Ik kan me indenken, dat in dit stukje een waarheidskern schuilt, 

mogelijk dit: een team probeert een nieuwe snellere methode van spraak

verbetering bij een jongen, die aan een bepaald soort doofheid lijdt. Dat 

is inderdaad verheugend nieuws en zo kan ieder de laatste zinnen van de 

inzender van harte beamen. 

Wanneer zo'n bericht door ondeskundige buitenstaanders onherken

baar verminkt wordt is dat spijtig. 

Wanneer dan andere ondeskundigen zorgen voor een verdere ver

spreiding kunnen we mild oordelend zeggen, dat zij niet alle berichten 

op waarheidsgehalte kunnen toetsen. 

Maar we willen redaktie en lezers van „Naar het volle leven" niet 

als ondeskundige buitenstaanders beschouwen en daarom is de kritiek

loze publikatie van zo'n verhaal door dit blad onbegrijpelijk. 

A.E. 
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VAN DE SCHOLEN 

A F S C H E I D 
Op donderdag 4 juli nam de Heer Evertse afscheid van kinderen 

en ouders der L. W. Hildernisseschool. Op dinsdag 3 september nam de 

Heer P. J. Evertse tijdens een druk bezochte receptie officieel afscheid 

van de L.W. Hildernisseschool. 

Twee eenvoudige regeltjes, zoals we ze, van dergelijke strekking, da

gelijks in de bladen lezen. 

Voor ons, ingewijden in de wereld van het onderwijs aan slecht

horende en spraakgebrekkige kinderen, betekent het echter veel meer: 

Hier nam iemand afscheid van ons, die het grootste gedeelte van 

zijn onderwijzersloopbaan heeft doorgebracht temidden van de aan ons 

toevertrouwde kinderen. Iemand, die zijn beste krachten aan het gehandi

capte kind heeft gegeven. 

Iemand, die ondanks teleurstellingen en tegenwerking de moed niet 

opgaf maar doorploeterde, doorwerkte om zoveel mogelijk voor de kin

deren te kunnen bereiken. We kunnen, zonder anderen te kort te doen, 

wel stellen, dat de Heer Evertse de pionier was van het onderwijs aan 

slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. Terecht heeft de Heer Pille 

dan ook, tijdens de receptie op 3 september, de Heer Evertse het Ere

lidmaatschap van onze Vereniging aangeboden, uiteraard onder voor

behoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering. Het eerste 

Erelid van de Vereniging! 

Het Bestuur spreekt de wens uit, dat het de enthousiaste woorden en 

terechtwijzigingen nog vele jaren tijdens vergaderingen en conferenties 

mag horen. Want, zeker voor de Heer Evertse is het volgende spreek

woord niet bedacht: Uit het oog. uit het hart. 

Groningen: Koninkli jk Insti tuut voor Doofstommen 

De Hoofddirectie van het Koninklijk Instituut voor Doofstommen 

heeft in zijn vergadering van 6 sept. j . l . met ingang van 1 jan. '64 eervol 

ontslag verleend aan de Heer J. Schreuder als hoofd van de Guyot-

school B en als plaatsvervangend directeur wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. 

Met ingang van dezelfde datum is tot plaatsvervangend directeur 
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benoemd de Heer R. Sissing, hoofd van de Guyotschool A. De Heer 

K. Breeman, leerkracht aan de Guyotschool B, volgt met ingang van 

dezelfde datum de Heer Schreuder op als hoofd van Guyotschool B. 

Tot vakleerkracht Lichamelijke Oefening werd met ingang van 1 

oktober a.s. benoemd mej. F. R. F. Loot te Emmen. 

de dames H. Alingh Prins-Broekens en G. Warringa slaagden voor 
het diploma Logopaedie. 

Te St. Michielsgestel slaagden de volgende personen voor het Getuig
schrift voor Goede Praktijk in het Onderwijs aan Dove Kinderen: 
Zr. Annuntia, Zr. M. Sinclair, Mevr. E. Sopers-Jurgens, Mej. E. Pennings, 
Mej. M. v. d. Oord, Mej. M. van Zandbeek, Mej. N. Rutten, de Heer 
J. v. d. Steen. 

Voorburg „Ef fa tha" 

Op 1 oktober was de heer A. Goeman 40 jaar aan „Effatha" 
verbonden. Op 1 augustus 1961 gepensioneerd, bleef hij vanaf die datum 
als tijdelijk onderwijzer in dienst van het instituut. 

Ook al op verzoek van de jubilaris ging de dag zonder bizondere 
feestelijkheden (hoewel niet zonder passend geschenk en toespraak van 
de direkteur) voorbij. 

Veertig jaar werken aan een doofstommenschool: het is slechts wei
nigen gegeven dit te kunnen doen. Kollega Goeman kan terugzien op 
veertig jaar waarin methoden en ideeën kwamen en gingen, maar waarin 
bij hem en zeer veel anderen met minder ervaring de wil bleef om zich 
in te zetten voor het dove kind. 

De heren J. P. van Arkel en J. Roos slaagden op 26 september voor 
het diploma logopedie. 
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75-JARIG JUBILEUM „EFFATHA" 

Voor het Chr. Instituut voor Doofstommen „Effatha" was het op 

16 oktober een belangrijke dag. In een stijlvolle bijeenkomst, waarbij 

diverse genodigden aanwezig waren, werd op deze dag het feit herdacht, 

dat 75 jaar geleden „Effatha" werd opgericht. De voorzitter van het Be

stuur van deze instelling, Ds. Feenstra, noemde in zijn herdenkingsrede 

de vele veranderingen, die in de laatste 25 jaar tot stand zijn gekomen. 

De toepassing van de moderne hoorapparatuur heeft mede bijgedragen 

tot de scholen-splitsing. De ontwikkelingen in de maatschappij hebben 

aanleiding gegeven tot wijziging van de vakken, die aan de nijverheids-

scholen worden gegeven. Tegenwoordig worden de jongens opgeleid in 

de metaalvakken, terwijl vroeger meer de nadruk viel op de opleiding 

tot kleermaker, schoenmaker, e.d. De gewijzigde opvatting over internaats

opvoeding hebben een tastbaar resultaat gevonden in een nieuw jongens-

paviljoen, waar 4 jongens een slaapkamer delen en waar gezellige dag

verblijven zijn ingericht. Blijvend was echter volgens de voorzitter de 

toewijding en het enthousiasme, waarmee iedereen in welke functie dan 

ook, aan Effatha verbonden zijn werkzaamheden verricht. 

Vele sprekers maakten gebruik van de gelegenheid om het Bestuur 

van de jubilerende school geluk te wensen. Onder hen merkten we onder 

meer op de burgemeester van Voorburg en de heer Richters, inspecteur 

van het buitengewoon lager onderwijs. 

Een spontaan en warm applaus klonk op na de voortreffelijke toe

spraak, uitstekend opgebouwd en voor een ieder duidelijk verstaanbaar, 

van de heer Roodenburg, die als oud-leerling sprak en namens de vroegere 

leerlingen enkele reliefs aanbood. 

Mgr. van Overbeek sprak namens de zusterinstituten en de Vereniging 

ter Bevordering van het Doofstommenondcrwijs in Nederland. Hij was 

van mening, dat naar aanleiding van zijn ervaringen en van anderen, 

opgedaan in het buitenland, het onderwijs aan doofstomme kinderen in 

ons land op een hoge trap staat en zeer zeker de vergelijking met buiten

landse instellingen kan doorstaan. Tevens memoreerde hij de unieke 

samenwerking, die er is, tussen de diverse doofstommenscholen in ons 

land. Ten aanzien van Effatha in het bijzonder meende hij, dat deze 

school zo zoetjes aan een respectabele leeftijd heeft bereikt, maar dat, 

afgaande op de activiteiten dit van haar niet gezegd zou worden. Hij 
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hoopte, dat de samenwerking tussen de scholen en de bloei van Effatha 

nog vele jaren voortgang mag vinden. 

Ter gelegenheid van dit 75-jarig bestaan is er een gedenkboek ver

schenen. De directeur van Effatha bood hiervan het eerste exemplaar — 

nog vers en nat van de pers — het Bestuur aan. De redactie van Het 

Gehoorgestoorde Kind zal hiervan ongetwijfeld ook een exemplaar ontvan

gen en zal zo nodig in een volgend nummer hieraan aandacht schenken. 

A.C. 
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