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Pedagogische begeleiding na pedagogisch onderzoek 
gedurende het tijdvak 1 oktober 1963 t.m. 30 septem
ber 1964 aan het Gemeentelijk Audiologisch Centrum 
te Amsterdam. 

I. Inleiding. 

Wanneer bij een kind — bedoeld wordt een kind ouder dan 6 jaar — 

vermindering van gehoor is vastgesteld, volgt hierop een uitgebreider 

onderzoek waaronder meestal ook een pedagogisch onderzoek. Tijdens 

het pedagogisch onderzoek moet worden vastgesteld: 

1. óf er een achterstand is in het leerproces; 

2. zo ja, of deze achterstand primair wordt veroorzaakt door de slecht

horendheid ; 

3. zo niet, welke factoren dan mede de achterstand op de school ver

oorzaken. 

De visie van de pedagoge na haar onderzoek wordt in de eind-
bespreking naar voren gebracht, waar ook de K.N.O.-arts, de psycholoog, 
de logo-akoupediste en de sociaalwerkster hun kijk op het kind geven. 
Na gezamenlijk overleg volgt het definitieve advies. 

PEDAGOGISCHE BEMIDDELING wordt GEADVISEERD in de volgen
de gevallen. 

1. Wanneer er factoren aanwezig zijn (b.v. een zeer goede intelligentie 
of b.v. een sterke binding van het kind met zijn omgeving) die hand
having in het bestaande schoolmilieu, misschien voorlopig, misschien 
definitief, wenselijk maken, mits pedagogische begeleiding daarbij plaats
vindt. 

2. Indien een kind wegens plaatsgebrek niet op een school voor slecht

horenden kan worden toegelaten en dus voorlopig nog op de gewone 

school moet blijven. 

3. Indien de ouders bezwaren hebben tegen overplaatsing naar een 

school voor slechthorenden maar daarbij te kennen geven pedagogische 

begeleiding op prijs te stellen. 

4. Wanneer de ouders voor hun kind gaarne aangepast onderwijs zouden 

wensen maar door de grote afstand opzien tegen het heen en weer reizen 

en ook plaatsing in een pleeggezin te bezwaarlijk vinden. 

5. Wanneer naast slechthorendheid andere afwijkingen prevaleren, zodat 
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deze kinderen meer gebaat zijn bij plaatsing op een ander-soortige b.l.o.-

school. 
6. Wanneer een kind op een school voor middelbaar of voorbereidend 

hoger onderwijs is geplaatst en er moeilijkheden optreden t.g.v. het hoor-

defect. 

II . Schoolbezoek in verband met pedagogische begeleiding. 

Na schriftelijke introductie aan het hoofd der school vindt het school

bezoek plaats. 

In de praktijk verloopt dit meestal op de volgende manier: 

Een gesprek, eerst alleen met het hoofd, daarna bezoek aan de klas 

en een inleidend gesprek n.a.v. mijn eerder verrichte pedagogisch onder

zoek, dit getoetst aan de observatie van het kind tijdens de les in de klas. 

Vooral wanneer dit gesprek later wordt voortgezet met het hoofd en 

de leerkracht samen, als de kinderen naar huis zijn, komen er vragen 

over speciale aanpak, leermiddelen enz. Daarbij wordt de werkwijze 

van de leerkracht vergeleken met mijn specifieke aanpak van dit kind. 

Het gedragpatroon van het kind en de fouten-analyse n.a.v. het schrif

telijk werk (vooral opstel en diktee) geven als vanzelfsprekend de 

richtlijnen aan waardoor dit kind in staat gesteld kan worden zoveel 

mogelijk te profiteren van de kennisoverdracht d.m.v. het gesproken 

of geschreven woord. Ook worden de gemaakte fouten in verband gebracht 

met het toon- en spraakaudiogram, hoe men dit moet interpreteren, dus 

wat men mag verwachten dat het kind hoort en wat het verstaat (want dit 

is niet hetzelfde) vooral echter wat hel niet verstaat of slechts ten dele 

kan verstaan. De spraakverstaanvaardigheid wordt besproken en de be

tekenis van het liplezen hierbij wordt benadrukt. 

Het treft mij steeds dat de leerkrachten zoveel interesse vertonen 

en het meestal zeer op prijs stellen dat er iemand komt die bepaalde 

aanwijzingen wil geven bij het onderwijs aan slechthorende kinderen, 

daar men in de regel geen raad met hen weet, juist omdat de moeilijk

heden voortkomende uit deze handicap meestal niet worden onderkend 

noch begrepen. Vaak volgt dan ook het verzoek om toezending van een 

schriftelijke samenvatting van de besproken aanwijzingen. 

III . Speciale voorlichting aan de leerkracht tijdens het schoolbezoek, 

betreffende één of meerdere aspecten van de slechthorendheid die 

betrekking hebben op deze bepaalde leerling en de daarmee in ver

band staande gevolgen op het leerproces. 

Het is de bedoeling hier in zoverre op in te gaan, dat de leerkracht 
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in verband met de pedagogische begeleiding het nut en de noodzaak van 

de richtlijnen ten aanzien van zijn gehandicapte leerling inderdaad ook 

als zodanig onderkent. 

1. Soort van doofheid. 

Bij een geleidingsdoojheid wordt de spraak te zacht gehoord. Rij vol

doende versterking (soms is luider spreken al voldoende) kan men 100% 

verstaanvaardigheid bereiken. 

Bij een kind met een geleidingsdoofheid wisselts de verstaanvaardig

heid nog wel eens. Zij ondervinden mede hinder van hun gehoorverlies 

daar zij dit verlies na een periode van beter horen steeds weer opnieuw 

moeten ervaren als een handicap. Men treft in deze groep daarom nogal 

eens nerveuze en angstige kinderen aan, en ook kinderen met een groter 

taaltekort dan men aanvankelijk, gezien het gehoorverlies op dat moment, 

zou verwachten. Er waren echter ook perioden van .slecht horen waarop 

hiaten ontstonden in de ontwikkelingsperiode van de taal en tijdens het 

leerproces. Hun leerprestaties immers hangen ten nauwste samen met 

hetgeen zij in de klas verstaan. Uiteraard zijn deze prestaties en de 

waardering daarvan (meestal in cijfers uitgedrukt!) ook wisselend, iets 

wat zij moeilijk kunnen accepteren, omdat zij de werkelijke oorzaak van 

de slechte cijfers niet in de hand hebben en het bovendien nog extra 

moeilijk hebben door de hiaten in hun kennis, hierboven uiteengezet, 

die zij er tussen door nog moeten inhalen. 

Bij een perceptiedoofheid is er sprake van een discriminatieverlies *). 

Op de gewone school treft men vaak een type perceptiedoofheid aan. 

waarbij de lage tonen normaal gehoord worden, maar een verlies voor de 

hoge tonen optreedt. Om de spraakklanken goed te kunnen onderscheiden 

is het nodig dat de hoge tonen goed gehoord worden. Onderzoekingen 

hebben aangetoond dat bij een verlies van hoge tonen speciaal de mede

klinkers niet van elkaar kunnen worden onderscheiden. 

Samenvattend: Deze kinderen horen de spraak wel, maar zonder 

't lipbeeld verstaan ze die niet. Ze worden vaak ten onrechte voor normaal-

horend aangezien, en als zodanig beoordeeld en behandeld. Later gaan we 

hier nog nader op in. 

2. De leeftijd waarop het kind slechthorend werd i.v.m. zijn taalbezit. 

Wanneer doofheid op latere leeftijd ontstaat is deze mens gestoord 

in het waarnemen van de spraak om zich heen. Hij heeft echter taal. 

He! niet kunnen onderscheiden van s|>raakklaiiken. 
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spraak en alles wat daarmee samenhangt al verworven in de tijd toen hij 

nog niet slechthorend was. 

Bij het kind, dat vóór. tijdens of kort na de gehoorte slechthorend 

werd. heeft deze zelfde doofheid een grote invloed op de algehele vorming 

van de persoonlijkheid daar de taaiwerving in 't gedrang komt en dit kan 

in sommige gevallen tot een ontwikkelingsstoornis leiden. Aard en graad 

van de doofheid èn de tijd waarop het defect is ontstaan spelen daarhij 

een rol. Het drempelaudiogram voor zuivere tonen is in dit verhand een 

onvoldoend kriterium. Rij kinderen moeten we niet zo zeer naar dit toon-

audiogram kijken, als wel naar de ontwikkeling van het kind zélf. Dit 

houdt in, dat we het kind in zijn totaliteit moeten observeren en daarhij 

speciale aandacht moeten schenken aan de taalontwikkeling en de spraak-

verstaan vaardigheid. 

In „Fenestra" deel I nr. 1, oktober 1961, is een vertaling opgenomen 

van ..The deaf child" door Livingstone G., United Oxford Hosps., Oxford. 

Hieruit het volgende: 

.Men moet (hij de behandeling van het slechthorende kind) uitgaan 

van de noodzakelijkheid van taal en spraak voor de communicatie, alsmede 

van het feit, dat de aandrang tot het spontane leren van spraak het hoogte

punt bereikt in de eerste 3 tot 4 jaar, met een optimale periode voor het 

leren horen in het eerste jaar. Indien deze kritieke periode wordt ver

onachtzaamd, nemen de kansen van adequate communicatiemogelijkheden 

af. Vlot spreken wordt normaliter omstreeks het 4e jaar bereikt en de 

spraakgewoonten zijn al tegen het 6e jaar gefixeerd". 

Op deze basis zal de taalontwikkeling groeien en steeds blijven 

groeien. Het normaalhorende kind vertoont daarbij een zekere taalontwik

kelingssnelheid. Het tempo daarvan ligt t.o.v. dat van een slechthorend 

kind hoger, soms aanmerkelijk hoger. 

Dat in hoofdzaak is de oorzaak waardoor een slechthorende leerling, 

als hij geplaatst wordt tussen normaalhorende kinderen die meer taal 

bezitten dat hij zich „anders" gaat gedragen. 

IV. Schriftelijke gegevens bestemd voor de school na het schoolbezoek. 

Deze gegevens hebben betrekking op de problematiek van het onder-

ivijs aan kinderen die niet voldoende verstaan en de wijze waarop zij 

tijdens de kennisoverdracht kunnen worden opgevangen te midden van 

een groep van goedhorende leerlingen. 

Er is taalontwikkeling nodig om zich op de gewone lagere school 
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te kunnen handhaven. Alles immers wordt er omgezet in taal. Daarbij 

is er een wisselwerking tussen de taal, gesproken door de leerkracht en 

de leerlingen enerzijds en allerlei begrippen die bij de verschillende 

vakken geleerd worden anderzijds. 

Mede op basis van taal zal het kinderlijk denken naast zijn gehele 

persoonlijkheid zich ontwikkelen. Maar dan moet het kind deze taal ook 

kunnen volgen, de begrippen moet hij ook inderdaad kunnen ..begrijpen", 

anders blijven het lege woorden die hem niets zeggen, hem niet raken 

en hem dus innerlijk ook niet rijker maken, noch bijdragen tot zijn ont

wikkeling. 

Hoe hoger het taalniveau in de klas komt te liggen, hoe sneller de 

toename wordt van de woordenschat, de begrippen, de taalontwikkeling, 

des te groter wordt de kans dat het gehoorgestoorde kind achterblijft. 

Dit moet men trachten te voorkomen, want anders komt onherroepelijk 

het moment (nadat 't kind soms al enkele keren heeft gedoubleerd) dat 

het opeens niet meer gaat. 

Dit achterraken verloopt geleidelijk, eigenlijk geruisloos. Wanneer 

het gehoordefect vóór, tijdens of kort na de geboorte is ontstaan, vallen 

de gevolgen daarvan pas later op, vaak zonder dat men daarbij in eerste 

instantie denkt aan verminderd gehoor als de oorzaak er van. 

Op de kleuterschool spreekt het kind laat, blijft lang krompraten. 

gebruikt onvolkomen zinnen en beschikt over een beperkte woordkeuze 

vergeleken bij het normaalhorende kind van dezelfde leeftijd. Op de lagere 

school gekomen is het in alles wat trager, het werktempo ligt aan de 

lage kant. bet reageert minder vlug op gesproken tekst, soms maakt 

het een wat dromerige indruk, terwijl kontakt met klasgenootjes moeilijk 

of onvolledig tot stand komt. 

Livingstone, hier al eerder genoemd, spreekt van „symptomen zoals 

onoplettendheid of een ontbrekende reactie op geluid, vertraagde psycho

motorische ontwikkeling, geestelijk ten achter zijn, onaangepast gedrag." 

Daar in de lagere klassen (Ie klas, Ie helft 2 klas) nog veel gewerkt 

wordt met plaatjesmateriaal (etiketteeroefeningen, woordjes bij plaatjes 

zoeken, taallesjes met veel afbeeldingen van begrippen) wordt het tekort 

aan begrippen nog ten dele opgevangen. Op deze manier zou men in het 

belang van de slechthorende leerling eigenlijk door moeten gaan. Heeft 

het kind leren lezen en is het intelligent en leergierig, zodat het uit zich

zelf vraagt naar de betekenis van de voor hem nooit gehoorde woorden, 

heeft hij bovendien het milieu thuis en op school mee, dan is de achter

stand zo op het eerste gezicht niet opvallend groot. Heeft het kind boven-
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dien een goed woordgeheugen dan lukt het hem in veel gevallen goede 

antwoorden te geven en bij taal de invullesjes goed te maken. Dat deze 

prestaties louter op verbalisme berusten komt pas aan het licht als men 

door het stellen van vragen dieper op de inhoud ingaat. Men ontdekt dan 

dat het kind gebruik maakte van uit het hoofd geleerde woorden, die 

voor hem zinloos waren. Zo ontstaat een verkeerde leerinstelling, als de 

leerkracht dit verbalisme niet tijdig onderkent en het kind te hulp komt. 

In de meeste gevallen echter wordt deze ontdekking pas later gedaan. 

wanneer de leerkracht, gealarmeerd door de typische fouten en de eigen

aardige misvattingen van het kind, de oorzaak ervan tracht op te sporen. 

Pas wanneer hij zich gaat verdiepen in de foutenanalyse bij redactie

sommen, bij aardrijkskundige begrippen, bij een leesles, door het stellen 

van vragen, dan komt naar voren, dat wij bij dit kind te doen hebben 

met een ernstig taaltekort op basis van slechthorendheid tijdens de ont

wikkelingsperiode van de taal in de kleuterperiode en er vóór. Dit taai

defect is zeer ingrijpend, het staat de ontplooiing van het denkpatroon 

en ook van het gevoelsleven in de weg, waardoor de uitgroei van het 

kind tot volwassene in meerdere of mindere mate wordt belemmerd. 

Een kind onderwijzen, het iets leren houdt in, dat men kontakt heeft 

met het kind. Indien voldoende kontakt ontbreekt is het onmogelijk het 

kind deugdelijk te onderwijzen. Er zullen zich moeilijkheden voordoen 

van verschillende aard. Het ene kind zal de taal van de onderwijzer te 

moeilijk vinden en daardoor de uitleg niet voldoende begrijpen. Een ander 

kind zou die uitleg wel kunnen volgen, maar mist er teveel van door 

ongunstige milieu-invloeden in de klas, zoals achtergrondlawaai, een on

gunstige plaats en ongunstige omstandigheden i.v.m. liplezen. Zelfs als er 

maar enkele woorden gemist worden ontstaan er hiaten, waardoor het 

leerproces wordt geschaad. Als eerste eis moet de leerkracht daarom 

stellen, dat hij en de overige leerlingen aan de éne kant, het gehandicapte 

kind aan de andere kant in voldoende mate met elkaar in kontakt kunnen 

treden en elkaar ook begrijpen. Om dit te bereiken moet aan de volgende 

eisen worden voldaan. 

a. Het taalbezit van het kind moet overeenkomen met het taalniveau 

waarop in de klas onderricht wordt gegeven. 

b. Het liplezen moet als compensatie kunnen optreden voor hetgeen niet 

wordt verstaan. 

c. In het kind zelf (aanleg) en in de klas (het milieu) moet de moge

lijkheid aanwezig zijn om het onder 1 en 2 genoemde inderdaad uitvoer

baar te maken. 



127 

1. Het taalhezit. 

Om de taalschat van het kind op peil te brengen of te houden kan het 

volgende geprobeerd worden. 

a. De leerkracht kan informaties inwinnen bij het kind d.m.v. vragen 

te stellen over de tekst en inhoud van de les, over het begrip van bepaalde 

woorden. Naar aanleiding van de gebleken tekorten kan hij dan nadere 

uitleg geven. Dus niet alleen vragen: „Heb je het begrepen?", want in 

de meeste gevallen zal het kind die vraag bevestigend beantwoorden. 

b. Het kind kan op informatie uitgaan door vragen te stellen over 

nadere uitleg aan de leerkracht, misschien ook aan een medeleerling. 

C. Specifieke leermiddelen met afbeeldingen, waarbij eenvoudige tekst, 

zal hot kind in staat moeten stellen zelf te zoeken naar de betekenis van 

woorden, die hij niet kent. Door middel van een kaartsysteem of op andere 

wijze zal hij de weg moeten kunnen vinden in dit materiaal om het juiste 

woord te vinden. 

d. Als hel kind een huorapparual draagt of in de toekomst krijgt, 

er op toezien, dat dit werkt en de juiste instelling heeft. 

2. liet Oplezen. 

Afhankelijk van aard en graad van de slechthorendheid zijn er: 

a. klanken die binnen een bepaalde groep in meerdere of mindere 

mate eenzelfde hourindruk geven, waardoor binnen deze groepen ver

wisselingen ontstaan, vooral als het lipbeeld niet corrigerend kan optreden. 

Zo kunnen o.a. onderling worden verwisseld: f-s-g; p-t-k; b en d; w-v-z; 

m-n-ng; ei en ui; cc en eu; ie en uu; i en u. 

b. Dan zijn er klanken die eenzelfde lipbeeld tonen b.v. 

p-b-m; u-o; eu-oo; uu-oe; ui-ou. 

Zo ziet de liplezer geen verschil tussen pad-bad-mat b.v. 

c. Verder zijn er klanken, waarvan het lipbeeld slechts ten dele, of hele

maal niet is waar te nemen b.v. t-s-d-z-n-1-r; k-g-ng-h. 

Al deze klanken moeten worden opgemaakt uit de betekenis van de 

zin, wat slechts mogelijk is als 't kind taal bezit. 

Zo bestaat de kans dat er verstaan wordt voor: zoen-stoel; leeg-negen; 

zuur-schuur, fuif-tuin; dak-lak; enz. 

De mogelijkheid tot liplezen behoort dus maximaal te zijn, de plaat

sing in de klas is daarbij van directe betekenis. De beste plaats is in de 

regel aan de raamkant op de tweede of derde plaats van voren en iets 

schuin. Het kind kijkt dan zelf niet in het licht terwijl dit wel valt 

op het gezicht van de spreker. Als kinderen, die achter het slechthorende 
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kind zitten een vraag stellen of beantwoorden, zal het achterom mogen 
kijken om het lipbeeld te kunnen zien. 

Een nieuwe leerkracht heeft een andere mondstand, een ander lip
beeld, dus het kind moet wennen aan het „anders aflezen". Spreekt de 
leerkacht met de rug naar de klas bijv. als deze al sprekend door de klas 
loopt (vertellen, uitleggen of dikteren) of op het bord schrijft en daarbij 
tevens uitleg geeft, dan mist het kind een deel van de uitleg of het maakt 
een verkeerde gevolgtrekking. 

Zo doen zich telkens hiaten voor, die een minder goed horende leer

ling moet trachten op te vullen tijdens de kennisoverdracht om het geheel 

te kunnen bijhouden. Bij een diktee komt het kind in moeilijkheden: 

opschrijven en liplezen èn tempo houden tegelijkertijd is haast niet te 

doen. Komen er in de zin dan ook nog woorden voor, waartussen het 

geen verschil kan horen (lie/, lies, lieg), terwijl het lipbeeld vaak nog 

uitvalt, dan moet het kind ondertussen ook nog raden naar het juiste 

woord. (Als 't dit woord tenminste kent, anders maakt het er maar wat 

van). Zo ontstaan in een diktee die typische fouten, die je bij de andere 

leerlingen nooit aantreft bijv. springbord i.p.v. prikbord. 

Beschikt het kind dus niet over voldoende taaibegrippen, is zijn 

woordenschat te klein, vergeleken bij de taal, die rond hem wordt gebruikt, 

dan zal het liplezen als compensatie van wat hij niet kan verstaan, hem 

geen steun kunnen geven daar hij de gemiste woorden niet uit zijn 

laalbezit al radend kan aanvullen. Een onbekend woord kan niet „geraden 

worden". Slechts taalbezit aangevuld door een intelligent gebruik van 

zijn fantasie in combinatie met liplezen en hetgeen hij hoort (met of 

zonder hoortoestel) kunnen de slechthorende hulp bieden. 

3, De mogelijkheden van het kind in verband met de geboden hulp in 
de klas en thuis. 

Zoals wij stelden is liplezen afhankelijk van het taalbezit. Tevens 

van de aanleg tot liplezen; niet ieder kind leert het even gemakkelijk. De 

intelligentie van het kind bepaalt echter wat het kind met de combinatie 

taalbezit-liplezen (-hoortoestel) doet. Ook fantasie en taalgevoel spelen 

mee. Weet het kind met deze totaliteit op een intelligente wijze om te 

gaan. dan is het in staat uit de inhoud van de zin, of van de uitleg door 

de leerkracht op te maken welk woord gekozen kan worden, waardoor 

de kennisoverdracht ook inderdaad lukt. Deze wijze van „intelligent 

raden" vergt altijd tijd en veel energie, iets wat het gehandicapte kind, 

vergeleken bij zijn goedhorende klasgenootjes, steeds weer extra moet 
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kunnen en willen opbrengen. Het steeds op de lippen letten, daarnaast de 
gewenning tot een bewuste luisterhouding vraagt veel doorzettingsvermogen 

en een goede concentratie. 

Dit werkt vermoeiend en enerverend, zowel geestelijk als lichamelijk. 

Het is niet doenlijk alle factoren, die het onderwijs aan deze kinderen 

ongunstig beïnvloeden, te hespreken. Ze zijn tevens wisselend van geval 

tot geval. Voor allen geldt echter het feit (wat ook elke leerkracht wel 

was opgevallen), dat zij zich onzeker voelen. De oorzaak hiervan wordt 

echter lang niet altijd onderkent. Immers, deze kinderen voelen zich 

zo onzeker, omdat het verstaan in sterke mate afhankelijk is niet zozeer 

van hun wijze van opletten en meedoen, maar veeleer van factoren buiten 

hen om (kans tot liplezen. manier van lesgeven, storende geluiden, 

onbekende woorden). Ondanks dat zij goed hun best deden ontstonden 

hiaten in de kennisoverdracht en dus ook een onvoldoend resultaat bij 

schriftelijk werk en repetities, terwijl ze daar naar worden beoordeeld. 

Deze wijze van tekortschieten zal het ene kind beter kunnen verwerken 

en opvangen dan het andere. Is het een kind. dat „erbij wil horen", 

zowel bij de leerstof als bij zijn klasgenoten, dan zal het zich nog meer 

inspannen, het zal in de les vragen durven te stellen, terwijl een meer 

introvertgericht kind zich eerder terug zal trekken en de moed opgeeft. 

In de regel echter zien wij dat deze kinderen, ook die met eerzucht 

en durf, met een goede sociale instelling en doorzettingsvermogen, ook 

al maken zij de indruk van opgewekt en vrolijk (soms tè vrolijk!) te zijn, 

toch onder druk leven, met alle gevolgen van dien. Veel hangt daarbij 

ook af van de manier waarop het kind thuis wordt opgevangen. Heeft 

men daar begrip voor zijn moeilijkheden, wordt het gesteund in zijn opzet 

om vol te houden en door te zetten, dan zal het er op school ook beter 

tegenop kunnen, vooral wanneer de leerkracht zijn moeilijkheden begrijpt 

en hem af en toe een extra steuntje geeft. 

Want niet altijd is het voor de leerkracht mogelijk rekening te 

houden met en tegemoet te komen aan zijn specifieke moeilijkheden. 

Bovendien moet deze hulp zoveel mogelijk onopvallend gebeuren, zodat 

dit kind niet in een uitzonderingspositie komt te verkeren. 

Het gehandicapte kind voelt zelf wel, dat het meer hulp nodig heeft 

dan anderen, hij heeft daar zelfs recht op omdat hij tussen normaal

horende kinderen werd geplaatst. 

Wanneer wij mogen stellen, dat wij voor een gehandicapt kind. 

hetwelk na een deskundig onderzoek op een gewone lagere school werd 

geplaatst, zo veel begrip bij die school hebben gewekt, dat de moeilijk-
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heden bij kennisoverdracht in de toekomst voor het kind wat prettiger 

en gelijkmatiger zullen verlopen, terwijl zijn prestaties en tekorten met 

begrip beoordeeld zullen worden, zodat ook meer effectieve hulp kan 

worden geboden, dat dit kontakt dan in het belang is geweest van het 

gehoorgestoorde kind en dit daardoor een optimale kans geboden wordt 

het er goed af te brengen. 4 

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat, de gang van zaken als volgt 
is: 

a. Schoolbezoek waarbij algemene voorlichting gegeven wordt (zie II). 

b. Schoolbezoek waarbij enkele aspecten belicht worden die in speciale 

gevallen naar voren komen (zie 111). 

c. Schriftelijke gegevens aan de leerkrachten bel rekking hebbende op 

de problematiek van hel onderwijs aan kinderen die niet voldoende 

verslaan (zie IV). 

V. liet hoortoestel. 

Een hoortoestel kan een belangrijk hulpmiddel zijn waarvan men 
onder gunstige omstandigheden groot nut heeft. 

Voorwaarden zijn: 

1. Het toestel moet verstrekt worden door een audiologisch centrum, 
waar men inzicht heeft in de problematiek van kinderen met verminderd 

gehoor. 

2. Het kind moet onder deskundige leiding het hoortoestel op de juiste 

manier leren gebruiken. Het moet in 't begin leren wennen aan versterkte 

spraak. Het moet vertrouwd raken met het hoortoestel. 

3. Het milieu. De ouders moeten er op toezien dat 't kind 't hoor-

apparaat steeds draagt. Thuis en op school dient gesproken te worden op 

het taalniveau van het kind (geen brabbel- of kleutertaaltje, maar in 

korte eenvoudige zinnen die voor het kind begrijpelijk zijn). Tevens moet 

men er voor zorgen dat het kind de spreker altijd kan zien, zodat er 

mogelijkheid is tot liplezen. Het kind heeft zich dit vaak al spontaan 

eigen gemaakt. Zodoende leert het de akoustische componenten te com

bineren met de visuele, om te komen tot de grootst mogelijke verstaan-

vaardigheid. 

Verloopt het aanpassingsproces op deze manier dan zullen de resul

taten na verloop van tijd zeker merkbaar zijn: 

a. Het kind krijgt betere informaties uit de buitenwereld, wat ten goede 

komt aan zijn luisterhouding, èn hij gaat beter verstaan wat ten goede 

komt aan zijn taalbezit. 
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b. Het kind hoort zichzelf ook beter wat weer ten goede komt aan zijn 

eigen uitspraak. 

c Hij krijgt beter kontakt met zijn omgeving zodat hij er meer „bij" gaat 

horen en er meer bij gaat „horen". 

Van de andere kant blijft het hoortoestel echter een hulpmiddel. 

Zo kan het hoortoestel in een tweegesprek op korte afstand in rustige 

omgeving en in een goede akoustische ruimte, dus onder gunstige omstan

digheden, uitstekende diensten bewijzen; in een klasselokaal met door

gaans een slechte akoustiek (echo) en allerlei storende achtergrond

geluiden (die mede versterkt worden!) wordt het spraakverstaan veel 

minder. Men moet daarom het nuttig effect van een hoortoestel in de klas 

zeker niet overschatten, maar zich eerder realiseren, dat de spraak-

verstaanbaarheid lager ligt dan bij het onderzoek, hetwelk geschiedde 

onder optimaal gunstige omstandigheden. 

Vooral bij jonge kinderen, waarbij de taaiwerving nog in het begin

stadium verkeert, die dus alles nog moeten leren Jeren horen, leren kijken, 

dit gecombineerd tot leren luisteren, verder de visuele en akoustische 

indrukken leren combineren, leren verstaan en leren articuleren, enz. I 

is het van het grootste belang, dat er met deze kinderen onder zo gunstig 

mogelijke omstandigheden wordt gewerkt, dat ze opgevangen worden 

door een team. dat begrip heeft voor de vele aspecten van hun handicap 

in dat in staat is hen regelmatig daarin ter zijde te staan. 

In ..Naar het volle leven", een orgaan dat de belangen der slecht

horenden behartigt, 54e jaargang, nr. 11, blz. 203 (1 november 1964) 

las ik een artikel betreffende de zorg voor jonge gehoorgestoorde kin

deren, geschreven door drs. J. Tolk, hoofd van de audiologische afdeling 

van de K.N.O.-kliniek, Universiteit van Nijmegen en Mw A. L. van de Poel 

orthopedagoge, verbonden aan dezelfde inrichting, 

l i t dit artikel citeer ik: 

„Zintuiglijke en geestelijke verliezen gedurende de eerste levens

jaren kunnen de persoonlijkheid van het kind onherstelbare schade toe

brengen. Een slechthorend kind. al is het toegerust met een hoorapparaat. 

heeft slechts een beperkt en onbestendig gehoorkontakt met de wereld 

rondom". 

De schrijvers stellen, dat uit het bovenstaande verschillende gevolg

trekkingen kunnen worden gemaakt. Eén ervan (ik citeer weer) is de 

volgende: 

„Een gehoorgestoord kind dient zo vlug en zo effectief mogelijk 
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behandeld te worden. Het onderzoek en de zorgen moeten niet beperkt 

blijven tot de gehoorshandicap, maar dienen ook verstandelijke aspecten 

van het betreffende kind in te sluiten. Met het oog op de permanente 

beperktheid van de gehoorscherpte is het wenselijk, dat alle vermogens 

van het kind tot de grootst mogelijke hoogte worden ontwikkeld, opdat 

het kind een zo groot mogelijke compensatie voor zijn gestoord gehoor . 
verkrijgt." 

Aan het einde van dit verslag kom ik hier nog op terug. 

VI. Indrukken na een jaar ervaring als begeleidend pedagoge. 

Over het algemeen wordt de geboden voorlichting aan de leer

krachten zeer gewaardeerd. De gesprekken met logopedisten over taai-

opbouw en aanpassing van het hoortoestel, benevens het kontakt met 

extra leerkrachten die de in de hogere leerjaren achtergeraakte leer

lingen buiten de schooluren trachten bij te werken, worden zeer op prijs 

gesteld, temeer daar de problematiek van een kind met verminderd 

gehoor in verband met de prestaties op school voor hen meestal onbekend 

terrein is en taaluitbouw derhalve een moeilijk begrip inhoudt. Vandaar 

dat toezending achteraf van de schriftelijke gegevens van weerskanten als 

een noodzaak werd gevoeld. 

Over het effect van de geboden hulp kan ik nog moeilijk oordelen, 

daar dit pas blijkt na meerdere bezoeken en ik de meeste kinderen no<* te

kort heb kunnen volgen. Wel valt te konstateren, dat in geval van een hoor-

defect niet een of ander specifiek leermiddel het kind hulp biedt, maar 

dat de leerkracht zelf, de sfeer in zijn klas, de wil om het kind in zijn 

problematiek te begrijpen en te helpen, van doorslaggevende betekenis is. 

Dan komt ook het zo waardevolle kontakt tot stand met behulp waarvan 

de leerkracht dit kind kan peilen en daardoor hulp kan bieden. Echter, 

niet alleen de leerkracht en de sfeer in de klas bepalen de mate van 

kontakt met het gehandicapte kind, het kind zelf bepaalt dit ook, mede * 

door de wijze waarop hij dit kontakt ondergaat. Als zijn aanleg van dien 

aard is, dat hij van harte gaarne op dit kontakt ingaat, het fijn vindt 

om mee te doen, om „erbij" te horen en kontakten te leggen, dan vormt 1 

zich de basis tot een goed wederzijds begrip. Als het kind in staat is 

zich, mèt zijn defect, als een gelijkwaardige in de groep thuis te voelen, 

terwijl de sociale aanpas daarbij tot volle ontplooiing komt, dan zal het 

ook de leerstof, verweven in deze algehele aanpak, leren begrijpen en ver

werken op een wijze, die hem een alzijdige vorming meegeeft en dat 

zal bepalend zijn voor het al of niet slagen in de maatschappij. Dit 
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volkomen aangepast zijn moet van grotere waarde geacht worden dan 

een hoog I.Q. (alhoewel dit mede bepalend is). Een hoog I.Q. kan echter 

bij een niet aangepast kind zelfs een negatieve component zijn! Daarom, 

juist om de grote betekenis van het „er bi j" horen, lijkt mij het nut 

om klassen voor slechthorenden te stichten aan scholen voor gewoon 

lager onderwijs op zijn minst twijfelachtig. Immers, eerst dan verkeren 

deze kinderen ten volle in een uitzonderingspositie. Zij zullen het elke 

dag opnieuw op de speelplaats ervaren, elke dag weer zullen zij geconfron

teerd worden met hun handicap. Bovendien is hier de zo nodige 

differentiatie door het kleine aantal onmogelijk. 

Tot slot wil ik eindigen met de uiteenzetting van wat een probleem 
lijkt. 

Tijdens de schoolbezoeken viel het mij telkens weer op, dat er twee 

kategorieën van kinderen waren die veel moeite hadden met het volgen 

van het gewone onderwijs. 

De eerste groep omvatte de kinderen mei een wisselende doofheid 

en vaak mei een gering verlies. 

De tweede groep bestond uit perceptiedoven met een gering verlies 

in de lagere frequenties tot 1000 h. en daarboven een groot verlies. Wan

neer deze kinderen uitgerust worden met een hoortoestel wijst de praktijk 

uit dat zij hier weinig gebruik van maken. 

In deze groepen vindt men de toekomstige kandidaatjes voor een 

school voor slechthorenden, waar ze op de duur dan belanden, te laat. na 

veel teleurstelling. Dikwijls hebben ze één of meerdere klassen gedoubleerd, 

ze hebben een verkeerde leerinstelling, met vele hiaten in de leerstof en 

ze zijn ontmoedigd en nerveus geworden. 

Naar aanleiding hiervan wil ik terugkomen op het eerder genoemde 

artikel van Tolk en Van de Poel. Zij willen de slechthorende kinderen 

juist zo vroeg mogelijk opvangen, en dan alles in het werk stellen om 

hun een stevige basis mee te geven op 't gebied van taaiwerving en taai-

bezit, liplezen, articulatie en zo mogelijk aanpassing van hoortoestel. Zou 

deze gang van zaken niet te verkiezen zijn boven die in de hier voor 

geschetste gevallen ? 

Mej. R. Hornstra 

Pedagogisch adviseur van het 

Gemeentelijk Audiologisch Centrum 

Joh. Jongkindstraat 4 

te Amsterdam. 
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ULO ONDERWIJS AAN ONZE S.H. SCHOLEN 

i 

De titel van het artikel van de heer Goossens in ons blad van augustus 
'65 zou ook anders kunnen luiden, b.v. 

.,Heeft het ULO in het algemeen z in?" 

of „Is speciaal onderwijs voor slechthorende kinderen nodig?" 

of „Waarom intellectuele vorming van het meisje?" 

Deze eventuele bovenschriften kwamen bij ons naar voren na lezing 
van dat artikel. 

Als men het Nederlandse onderwijs beschouwt, kan men tal van 
problemen ontdekken of gaan maken. Men kan b.v. een discussie op touw 
zetten over de voor- en nadelen van het ULO. het technisch onderwijs, 
enz. 

Dat dit echter specifieke problemen bij onze tak van onderwijs 

zijn is uit genoemd artikel niet gebleken (wel gesuggereerd). Dat een 

slechthorende jongen een even goede of gelukkiger toekomst zou hebben 

via een vakopleiding dan via het ULO is o.i. een slag in de lucht. 

Dat een slechthorende jongen na het behalen van zijn ULO-diploma 

niet meer geschikt zou zijn voor technisch onderwijs is een bewering 

die voorbijgaat aan de mogelijkheden en de eisen van het huidige 

technische onderwijs. 

L itgebreid technisch onderwijs in allerlei vormen heeft leerlingen 

nodig die een stevige ondergrond hebben, welke zeker via het ULO 

bereikt kan worden. . 

Maar er zijn voor ons veel zwaarder wegende argumenten: 

Een intelligent slechthorend kind mag men de mogelijkheid tot een 

verdere algemene vorming niet onthouden, daar het later vaak de kans 

niet meer krijgt deze te verwerven. 

Bovendien is deze onderwijsvorm aan onze scholen ontstaan uit een 

werkelijke behoefte. Wij willen daaraan toevoegen dat we dit zelf pas als 

een begin zien. De sprong naar nog verdergaande onderwijsvormen, zoals 

deze genoemd worden in de nieuwe wet op het voortgezet onderwijs, 

achten we niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk voor een groep 
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van onze slechthorende leerlingen. Er zijn meer beweringen in dit artikel, 

die voor ons aantonen, dat de schrijver ons ULO niet kent. 

Onze leerlingen hoeven geestelijk niet op hun tenen te staan om het 

onderwijs te volgen. Als dit zo zou zijn. dan waren het kinderen, ongeschikt 

voor het ULO (en worden in dat geval dan ook niet geaccepteerd). 

Ja wij hebben vrij veel meer dan middelmatige leerlingen, maar 

ook de gewone doorsnee ULO-leerling, die echter bij ons zijn kans krijgl 

(en die kans heel graag gebruikt). Hoe hier een uiterst gunstige paeda-

gogische situatie ontstaat weten alle ingewijden. Trouwens dit is inhaerenl 

aan heel ons slechthorend-onderwijs. Waarom zijn anders zo'n vijftig jaar 

geleden een stel pioniers met dit speciale onderwijs begonnen? 

Nee, op onze ULO-scholen (-afdelingen) vindt men geen door over

lading gefrustreerde stumperdjes. 

Zonder overdrijving durven wij te beweren, dat de collega's van 

het gewone ULO ons benijden om de wijze, waarop kinderen en leer

krachten in onze scholen werken en leven. 

Het werk. dat in onze kleuterscholen gestart is en in de lagere school 

werd uitgebouwd, wordt op onze ULO-scholen afgerond en geeft vele 

slechthorende kinderen een betere kans in het leven. 

Dat ze didactisch verwend zouden zijn is o.i. niet juist gezegd. 

We zijn er wel trots op, dat de didactiek in onze scholen heel goed 

lot zijn recht komt. 

Dat ander onderwijs daarna dan wel eens tegen zou kunnen vallen 

mag toch geen motief zijn om hun goed onderwijs te onthouden V 

Neen, de probleemstelling in het genoemde artikel is o.i. zinloos. 

Natuurlijk moet afgewogen worden, of een jongen technisch onderwijs of 

ULO zal gaan volgen. 

Dit afwegen geschiedt echter heel wat serieuzer dan op grond van 

de beweringen, die de heer Goossens in zijn artikel naar voren brengt. 

De stelling over het slechthorend meisje is in onze ogen volkomen 

uit de tijd en in het moderne onderwijs al lang verlaten. 

Wij stellen het als een recht voor ieder mensenkind de ontwikkeling 

te verkrijgen, waar het door zijn aanleg behoefte aan heeft. Daarbij 

maakt het niet uit of het een jongen of een meisje is of hoe het kind 

gehandicapt is. 

Een meisje, dat een vorming en opvoeding gehad heeft, die het 

qua aanleg nodig had, heeft de kans een harmonische persoonlijkheid te 

worden. 
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Of het dan moeder van een huisgezin wordt of een functie in het 
maatschappelijk leven gaat vervullen, doet weinig ter zake. 

De opmerking tussen haakjes onder het artikel is voor ons volkomen 
onbegrijpelijk. 

Het geheel nog eens overziend, zijn wij geneigd het genoemde artikel 
gevaarlijk te noemen. 

Gelukkig is de werkelijkheid anders. 

Ons ULO groeit en bloeit en is tien jaar geleden in het leven geroepen 

omdat het nodig was (waarom trouwens anders?) . 

De resultaten mogen er zijn. 

Waarom dan een dergelijk artikel? Dit doet ons onderwijs geen goed. 
Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar dat willen wij op het ogenblik 
niet doen. 

Dit moest ons eerst van het hart! 

L. J. Pille 

H. Klaasen 

R. H. Tuin 

R. J. de Vries 

Johan Jongkindstraat 6, Amsterdam) 

(Alexander Graham Bell-school, 
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UITGEBREID ONDERWIJS AAN ONZE 
S.H.-SCHOLEN? JA!!!! 

In Rotterdam is in 1959 een Ulo-afdeling gesticht, die nu uitgegroeid 
is tot een zelfstandige school. 

Dat de stichting niet vóór 1959 gedaan is, ligt niet aan het feit, dat 

er toen pas behoefte ontstond aan voortgezet onderwijs, want de gedachte 

eraan bestond reeds een tiental jaren. 

En de hele stichting is terug te voeren, naar wat de heer Goossens 

eerst „problemen" noemt en later met „de minder prettige ervaringen" 

betitelt. Degene, die bij de voortgezette studie aan s.h.-kinderen betrokken 

is, weet dat deze problemen groot zijn. Waren het alleen maar „minder 

prettige ervaringen", dan lag hier de taak tot voorlichting aan de leer

krachten van de scholen voor uitgebreid onderwijs. Een voorlichting, die 

gezien de gesprekken met de examinatoren van het Ulo, toch al nodig is. 

Nu mogen we verder stellen, dat elk kind, al of niet gehandicapt, 

recht heeft op een voor hem/haar zo gunstig mogelijke gelegenheid 

de noodzakelijke scholing te volgen. 

Dit geldt dus voor al onze s.h.-kinderen, jongens zowel als meisjes. 

Een, op zijn zachtst gezegd, verouderde opvatting, dat een meisje geen 

kostwinster hoeft te zijn, kunnen we dus rustig buiten beschouwing laten. 

Welke voortgezette opleiding de jongen of het meisje moet volgen, hangt, 

net als bij goedhorenden, van allerlei factoren af. Kinderen, waarvan 

vaststaat, dat ze meer gebaat zijn met een vakopleiding, gaan naar die 

vakopleiding. 

Van degenen, die wij bij de Ulo krijgen, hebben we alle gegevens 

van de leerkrachten uit eigen school. Een groot voordeel boven de 

gewone Ulo, die leerlingen krijgt, die al of niet willig, al of niet 

verstandelijk voldoende begaafd zijn. 

Natuurlijk zijn er ook bij ons „afvallers", net als in elk ander 

systeem. We hebben nu echter meer mogelijkheden dan vroeger, voor 

hen de beste aanpassing aan de maatschappij te vinden. 

Op school zijn 2 mogelijkheden: Na klaS 1 volgt de leerling de cursus, 

die leidt naar het officiële Ulo-diploma óf in klas 2a en 3a de opleiding, 

die afgesloten wordt met een schooldiploma. In Rotterdam wordt (nog) 

in 4 jaar opgeleid voor het officiële Ulo-diploma. 
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Geslaagd zijn in de laatste 3 jaar resp.: 

1 1.1. voor het 3-jarige schooldiploma en 4 1.1. voor het off. diploma. 

I 1.1. voor het 3-jarige schooldiploma en 6 1.1. voor het off. diploma. 

3 1.1. voor het 3-jarige schooldiploma en 7 1.1. voor het off. diploma. 

Nu de mogelijkheid voor verdere opleiding. Hierbij spreekt de heer 

G. alleen over de ..didactische verwenning". Als we dit argument moesten 

gebruiken om onze bestaande Ulo klassen op te heffen en geen nieuwe 

te vormen, konden we tevens beter meteen maar alle scholen voor s.h. 

opdoeken, want wat moeten al die jonge, didactisch verwende kinderen 

in de ruwe maatschappij doen? 

Graag zou ik naast de goede didactische aanpak, die de kinderen 

zeer terecht krijgen, o.a. de goede ondergrond en de juiste studiezin zien, 

die de leerlingen zich eigen gemaakt hebben. 

Vandaar dat van de 17 leerlingen, die het 4-jarige diploma gehaald 

hebben, er 3 naar de H.B.S. en 3 naar de U.T.S. gegaan zijn. Eén van 

de U.T.S.-ers is totaal doof. 

Natuurlijk gaat verdere studie niet zomaar. Een goed in contact 

blijven met de betrokken leerkrachten is een eerste vereiste, maar voor 

ons zeker niet één van de minst onplezierige kanten van het beroep. 

Dat de bezwaren voor onze kinderen niet doorslaggevend zijn, bewijzen 

de goede resultaten. 

Ook het behalen van diverse diploma's door degenen, die naar een 

kantoor gegaan zijn, schept zijn problemen. Omdat de verschillende rich

tingen hier ver uiteen liggen, is er met meer leerkrachten contact nodig. 

Ook hier gaat het goed. 

Aangezien de studie op de Ulo zeer algemeen is, en er in de 

administratieve sfeer legio mogelijkheden zijn, is er voldoende kans voor 

de s.h. op het kantoor werk te vinden, waarbij hij zich uitstekend kan 

handhaven, tussen zijn goedhorende collega's. Afgezien van welke onder

grond een s.h. heeft, is het zich handhaven tussen goedhorenden toch 

ook een kwestie van karakter en beschaving. En behalve een „didactische 

unvenn ing" hebben we de s.h. 4 jaar of langer een positieve opvoeding 

mogen geven. 

De gespannenheid en het wantrouwend zijn, die de heer G. als een 

dreigend zwaard boven onze geslaagden ziet hangen, treffen wij niet aan. 

Maar wel zien we die gespannenheid en psychische storingen bij alle 

kinderen, die we rechtstreeks van de gewone lagere school of uit een 

of andere Uloklas krijgen. Zij zijn steeds overbelast geweest en vinden 
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eindelijk bij ons een klimaat, waar ze kunnen opgroeien tot geestelijk 

gezonde jonge mensen. 

Bovendien wil ik nog opmerken, dat we er met Ulo onderwijs, dat 

straks Mavo wordt, nog niet zijn. Hier liggen nog meer mogelijkheden, 

waarbij het gezonder zou zijn uit te gaan van samenwerking in een 

bepaald rayon. Maar dan blijft de gebiedende eis, dat elke leerkracht 

vertuigd moet zijn de s.h. leerlingen optimale kansen te geven voor 

uitgebreid onderwijs. 

C. Maarsen 
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2 OKTOBER 1965. 125-JARIG BESTAAN INSTITUUT 
VOOR DOVEN TE ST. MICHIELSGESTEL 

Kon. Hoogheid, Mgr. de Voorzitter, Jubilerende Direkteur, Dragers van 
Kerkelijk en Wereldlijk Gezag, Dames en Heren, 

Uit een oud tijdschrift lees ik U een paar regels voor van een stukje, 

ondertekend door Ie Sage ten Broek: „Den 30en Sept. 1840 vertrokken de 

doofstommen uit Gemert en kwamen ten getale van zes-en-veertig met 

de trekschuit circa één ure bij sluis no. 2 te Middelrode aan, hebbende den 

Eerw. en verdienstelijken heer M. van Beek tot hun geleider. Aldaar wer

den zij door eene menigte karren, waarmede de ingezetenen van St. Mi

chielsgestel met den Ed. Achtb. Heer Burgemeester aan hun hoofd, opge

nomen en naar Herlaer gebragt, waar bereids alles in gereedheid was om 

hen te ontvangen." Twee dagen later, 2 oktober 1840 werd de inrichting 

plechtig in gebruik genomen. Dat was het begin van het instituut waar nu 

de buitenlandse deskundigen in- en uitgaan. 

Het is begonnen uit overwegingen van zielzorg. De pastoor van Ge
mert had de conrector van de Latijnse school van Beek overgehaald toch 
iets te ondernemen voor de doofstommen, wier leven zich buiten de leer
school van de sprekende omgeving op deerniswekkende wijze voltrok. 
Van Beek zon op een middel waarmee hij doofstommen tot le/en zou kun
nen brengen. Hij vond die methode in een systeem van gebaren met een 
vingeralfabet. De resultaten die hij daarmee bereikte grensden in die tijd 
aan het ongelooflijke. Van dankbaarheid aan de pionier getuigt zijn stand
beeld op het voorplein. 

Na het vertrek van de eerste direkteur trad regelmaat in het leven 
van het instituut. Vijftig jaar sloeg de slinger van de grote klok in de 
vestibule: zo was het, zo is het. Kort na 1900 introduceerde de latere Mgr. 
Hermus het paradoxale denkbeeld: de doofstommen te leren spreken. Met 
ademhalingsoefeningen, door spreeklessen en gewenning van de lippen te 
lezen, kregen de meeste leerlingen inderdaad een veel grotere taalschat dan 
vroeger tot hun beschikking. 

Elk tijdperk en elkeen heeft zijn gedachten-wanden. Achteraf werden 

tekorten van dat onderwijs duidelijk zichtbaar. Puur verstandelijk ver

rijkte het de leerlingen aanmerkelijk. Daarbij werden hun sloffende gang, 

de primitiviteit van hun spelletjes, hun opvatting en geringe behoefte in de 
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omgang aan een zekere reserve om het eigen innerlijk te beschermen als 

begrijpelijke eigenaardigheden van doofstommen aanvaard. Achter de op

getrokken intellectuele fagade bleef het gevoelsleven schraal, bleven zij arm 

aan waarlijk persoonlijk leven. Het was een ernstig tekort, maar beves

tigde de regel, dat het systeem van opvoeding en onderwijs van een land 

of volk altijd een neerslag is van het mensbeeld dat die samenleving voor 

ogen staat. Het was tekort van bel tijdperk. Alle onderwijs was op de 

intellektualistische maat gesneden. Ook in de gewone scholen b.v. werd 

gymnastiek slechts gegeven ter afwisseling en voor veel horende kinderen 

gold het leven in het gezin meer als een compensatie dan als een normale 

zaak. 

Na 1910 — het jaar waarin de huidige direkteur aantrad — ging de 

traditie van 100 jaar in de smeltkroes. Het instituut veranderde van aan

schijn, buiten en binnen. Vergelijking met vroeger dringt zich op. Weleer 

stond de leerkracht voor de klas — men hoorde niets — gebaren te maken; 

af en toe werd de stilte doorboord door een schreeuw of een krijs. Nu staat 

het uitgestrekte gebouwencomplex, de bewoners incluis, onder spanning. In 

de leslokalen is een warwinkel van draden en apparatuur. Al de 350 kin

deren dragen een hoorappaaraat, tijdens en buiten de lessen. Er klinkt 

muziek, er wordt gedanst en voorgedragen. Het is de omgekeerde wereld. 

Niet enkel bij vroeger vergeleken. Wat in onze scholen voor horende kin

deren niet wordt aangetroffen, is hier aanwezig: aparte lokalen voor mu

ziek en voor ballet. De nog officiële naam van het instituut weerspreekt 

de werkelijkheid: hier zijn dove kinderen, maar geen doofstommen meer. 

Het waren beperkte doeleinden die vroeger werden nagestreefd. Nu is 

de thematiek vér-strekkend. Een kind, dat hier opgenomen wordt, wil men 

in zijn hele mens-zijn aanspreken om het meer tot zichzelf te doen komen. 

Wie als toeschouwer langs de kant heeft gestaan, zag de aarzeling van het 

begin. Het was de onzekerheid van de zonnestraal in de vroege ochtend. 

Begonnen werd met het aanbieden van versterkt geluid. Dat sloeg in: de 

barrière was doorbroken. Geen kind bleek zó doof of het was met geluid 

te bereiken, was het niet door horen dan via het voelen van de trillingen. 

Dove kinderen ondergingen het geluid niet alleen — zij leerden luisteren, 

een voor hen nieuwe activiteit. Het ervaren van het effekt, als zij zélf op 

een orgel mochten spelen of op een blaasinstrument, en het vernemen van 

de eigen slem bij lachen en spreken, heeft het geluidsbewustzijn gekweekt. 

Muziek die het gevoel aanwakkert, zet het lichaam vanzelf in bewe

ging, ook bij doven. Dus moesten die bewegingen tevens worden verzorgd. 

1 jchaamsoefeningen op geluid en dansen verfijnden het gevoelsleven en 
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gaven de kinderen een hernieuwd zelfbewustzijn. Zij blijven doof. Een mi

rakel zou het zijn geweest als zij het ruisen van de schelp hoorden. Van de 

andere kant was het voor de oudere kinderen niet veel minder dan een 

openbaring toen zij ontdekten dat er een geluidskunst is. 

De ontwikkeling van de electronica kwam ook te hulp bij de taaiwer
ving. Het continu leggen van nadruk op het juiste accent, op vloeiend lezen, 
op ritmische groepering van woorden en zinnen bij het spreken, heeft de 
opgroeiende kinderen ontvankelijk gemaakt voor de schoonheid van taal. 
Voor de taaiwerving is aansluiting gezocht bij de levensfase waarin ook de 
baby, ook het doofgeboren kind, brabbelt en steeds weer naar het gelaat 
van zijn moeder kijkt. Kan die gelaatsgerichtheid worden behouden, dan 
gaat ook het dove kind met brabbelen voort, leert het van de lippen lezen 
en krijgt het geen periode van stomheid meer. Dan is het door onderwijs 
vlugger tot verdere ontwikkeling te brengen. De service die het instituut 
verleent door ouders met een doof kind thuis in hun eigen milieu te gaan 
helpen, was in 1955, toen men ermee begon, op ons continent uniek. 
Dat is de voorzorg. 

Er is ook een nazorg. Dit is een dienst, die, om de vormen van onder

wijs en opleiding op de verschillende niveaus meer effectief te maken, ach

teraf in de praktijk de gebruikte programma's en methoden evalueert en 

aanzet tot wijzigingen. Een corrigerende en stimulerende terugkoppeling, 

waar alle onderwijs in ons land begerig naar mag kijken. 

De dove leerlingen van nu zijn heel anders dan de leerlingen vroeger 

waren. Heel veel blijft hen ontgaan; liplezen moet hen helpen, de één meer, 

de ander minder. De beperkte modulatie van hun stemgeluid kan vermoe

delijk nooit geheel worden opgeheven. Maar zij zijn vol vitaliteit. Zij heb

ben elkaar op de juiste golflengte gevonden, wat voor echt menselijk kon-

takt onontbeerlijk is. Nu zij geestelijk in een ruimere omgeving leven, voort

durend nieuwe informatie krijgen, nieuwe realiteiten om te begrijpen, 

nieuwe wijzen van denken en waarderen, nieuwe dingen om lief te hebben, 

kan het niet anders of de aard van de dove verandert. 

In het instituut, waar men niet enkel op principes loopt zoals een auto 
op benzine, maar levend kontakt onderhoudt met de werkelijkheid, worden 
de leerlingen thans opgeleid voor beroepen, waar men vroeger voor doven 
niet aan denken kon. Opleidingen voor ULO, UTS, HBS, HTS, voor inge
nieurs, voor de kunstakademie blijken niet buiten hun bereik te liggen. En 
laat mij hierbij ook noemen de opleiding van dove meisjes tot klooster
zuster. 

I weet het, voor een huis is even essentieel als de gesloten deuren, dat 
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het zich opent om de ander te ontmoeten. Nu de feiten hebben uitgewezen, 

dat dove leerlingen — na speciaal te zijn onderricht en bij goede begelei

ding — in het gewone voortgezet onderwijs best meekunnen, is hun ruime

re inschakeling in de horende samenleving verantwoord en gewenst. Thans 

doen de oudere kinderen volop mee in sport-, in dans- en hobbyclubs van 

de streek. Ongedwongen bewegen zij zich daar. Hun gezochtheid als 

partners bij dans en spel, en de prijzen die zij van wedstrijden meebrengen, 

geven er blijk van, dat ze in dat soort vaardigheden voor horenden van 

hun leeftijd niet onderdoen. 

De ontwikkeling, die in dit instituut onderweg is, kwam in brede 

kring in het nieuws, ook in de wetenschappelijke literatuur. Wat hier ge

beurt gaat als voorbeeld de wereld over. Vanuit verre landen wordt hier 

hulp ingeroepen. Voor instellingen in andere werelddelen zijn en worden 

hier krachten opgeleid. Zelf beseft men de betrekkelijkheid van wat bereikt 

is en blijft men zoeken. Met de nieuwe aanpak zijn de vraagstuuken als 

paddestoelen uit de grond geschoten. Het werk ritselt van de problemen. 

Meer stelselmatig onderzoek zou bepaald nodig zijn, maar kost veel geld 

en vereist de voorlichting van deskundigen uit verschillende takken van 

wetenschap. 

De verjongingskuur van het instituut bewoog mij een greep uit zijn 

boeiende historie te doen. Op lichte sandaal heb ik mij langs de onder

scheiden fasen gespoed. Bij L wil ik niet de indruk nalaten, dat er enkel 

opvallende verschillen zijn in het streven van vroeger en van nu. Het 125-

jaar-ijveren voor de doven heeft een gemeenschappelijke noemer: de ziel

zorgelijke aandacht. Van het begin af tot op vandaag — het moge zo 

blijven — was en is de allervoornaamste bekommernis: aan het innerlijk 

van het dove kind een middelpunt te bieden voor zijn gevoelens en zijn ge

dachten en het helpen aan zijn leven een christelijke vorm te geven. De 

lanceerbasis van elk vernieuwd streven naar de toppen was de overtuiging, 

dat zich in al het doen en laten van een mens, van een dove des te meer, een 

wezen uit, dat één en al behoeftig is, zozeer dat Rilke zegt „Es gibt im 

Grunde nur Gebete". 

Op de uitnodiging die ons hier verenigde hebt U gezien dat de orga

nisatoren van deze viering de delicate gedachte hebben gehad, mij alleen 

feestelijk te laten spreken. Ik moet U vervangen, als l w spreker de geluk

wensen aanbieden, uitdrukking geven aan onze sympathie en aan onze be

wondering, vermengd met een zekere spanning wat nog volgen kan. 

Kon. Hoogheid, bijna 20 jaar geleden opende Uw moeder, H. Majes

teit de Koningin, de tentoonstelling „Jeugd van Nederland", zeggende: 
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„Het behoort tot de allereerste verantwoordelijkheid van het Nederlandse 

volk aan de jeugd de beste kansen tot ontwikkeling te geven". Het moge U 

bijzonder genoegen doen, dat dit koninklijk woord in de sector van het 

dove kind hier in zijn volheid is nagestreefd. 

Aan het Bestuur van dit Instituut betuigen wij diep respect voor het 
liefdewerk van 125 jaar en voor wat hier voor de samenleving bereikt is: 
Nederland mag er trots op zijn. 

Voor de Congregatie van de Zusters, die van het begin af aan hun liefde 
tot God gestaulte hebben gegeven in niet aflatende zorg voor de dove kin
deren, hebben wij een sterker gevoel dan bewondering: vertrouwen. Met 
entoesiasme, een woord dat letterlijk aanduidt God in zich, hebben zij, 
steeds open voor nieuwe denkbeelden en steeds meezoekend naar beter, 
heel veel tot de vernieuwing bijgedragen. 

Direkteur, Mgr. van üverbeek, het is geen moeilijke taak U te zeggen, wat 
allen die hier samen zijn van U denken. 

Elke buitenstaander valt het op, hoe gemakkelijk men elkaar verstaat in 
dit instituut. Men blijft bij alles en iedereen gewoon; de natuurlijke men
selijkheid is hier niet verschraald door de functie die men vervult. Die 
ware menselijkheid van allen die hier samenwerken, hun vertrouwvolle en 
broederlijke energie, verwijzen ons naar LI Direkteur, die tot lijfspreuk 
hebt „niet tobben" en met Uw lachende generositeit bewerkt dat iedereen 
zich hier thuis voelt. Uw gevoelens wil ik geen geweld aan doen, maar één 
ding, — al zult ge zeggen, dat ge gedaan hebt wat moest worden gedaan, — 
mag ik bij Uw 25-jarig direkteurschap niet onvermeld laten. Toen meer 
dan één — en niet de minsten — een sceptische glimlach trok, hebt ge 
niet geaarzeld een nieuwe oriëntatie in Uw instituut te nemen en voor mo
derne inzichten van wetenschap en techniek ruim liaan te verschaffen. 

Mgr. de Voorzitter. Mijn professie brengt mee dat ik vragen opwerp. 

Wil het gedogen dat ik met een vraag eindig. Eenieder die dit instituut 

bezoekt, treft de opgewektheid in dit huis, de opgewektheid van de direk

teur, van de medewerkers, van de Zusters, van de Broeders, van de kin

deren, van al het personeel. Hoe komt dat toch? Hoe is dat te verklaren? 

Het kan niet zijn dat men al maar door meevallers heeft; waarneembare 

vorderingen worden in dit werk uiterst moeizaam gewonnen. Ik ken tot 

dttftverre maar één zinnig antwoord op die vraag; het is van Chesterton: 

..Waar véél geloof is wordt veel gelachen". Veel geloof is heilzaam en een 

lach doet wonderen. Als iemand Uwer het anders ziet en mij op het spoor 

van een beter antwoord brengen kan. houd ik mij minzaam aanbevolen 

— met dank voor Uw aller aandacht. 
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VERSLAG VAN EEN INTERNATIONALE CONFEREN
TIE VOOR DOOFBLINDEN TE DENEMARKEN 

Misschien is het juist wel het kleine vakgebied wat het contact tussen 

de doofblinden-pedagogen zo levendig houdt. De behoefte aan gedachten-

wisseling was er voor de tweede maal de oorzaak van, dat „zomaar" een 

Instituut een internationale conferentie voor doof-blinden organiseerde. 

Ditmaal inviteerde het Staatsinstituut voor Blinden en Slechtzienden 

te Kalundborg (Denemarken) een aantal personen die met de problemen 

van de doofblinden te maken hebbenI artsen, psychologen, psychiaters, 

pedagogen) om het „moeilijk" opvoedbare doof-blinde kind te bedis

cussiëren. In totaal namen 60 afgevaardigden uit 12 landen deel aan de 

5-daagse conferentie. (23—27 juli) . Het grootste aantal deelnemers kwam 

uit de U.S.A. en Engeland, landen waar al geruime tijd scholen voor doof

blinden bestaan, maar ook verlegcnwoordigers uit landen waar men juist 

met een onderwijsprogramma was aangevangen, waren aanwezig (Joego

slavië, Turkije, de Scandinavische landen). 

De U.S.S.R. en O.-Duitsland zouden gedelegeerden zenden, maar ter

wijl de vooruitgestuurde lezing van Mr. Meseheryakov — hoofd van een 

grote doof-blinde afdeling te Moskou — werd uitgedeeld, kwam een bericht 

van verhindering. Ook de Oostduitsers lieten op het laatste moment verstek 

gaan. 

Van Nederland waren aanwezig behalve ondergetekende, Mevr. So-

pers-Jurgens en Mej. de Leeuw, allen leerkrachten aan de doof-blinden af

deling te St. Michielsgestel. Het heeft m.i. geen zin alle lezingen en demon

straties te releveren, opmerkingen echter waarvan ik verwacht dat ze inte

ressant voor U zijn, zal ik hier in het kort samenvatten. 

De eerste dag van de conferentie werd besteed aan het selectie 

probleem. Bij dergelijke zwaar gehandicapte kinderen is het zeer moeilijk 

onderwijsbaarheid te voorspellen. De normale methodes van de psycho

techniek zijn dikwijls inadekwaat (zie onder). Door middel van observatie 

is het dikwijls wel uit te maken of het kind tot de categorie „onderwijs

baar" of „niet onderwijsbaar" behoort. Er is echter een grote categorie 

van twijfelgevallen. De beslissing een kind dat tot deze groep behoort al-

of-niet op een doof-blinden afdeling toe te laten, kan alleen verantwoord 

geschieden, als men zoveel mogelijk gegevens over het kind verzameld 

heeft. Uiteraard spelen medische data een belangrijke rol. Hierover sprak 

Dr. Longmore, arts. verbonden aan de Condover Hall School for the Deaf-
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blind (Engeland). Reeds 100 doof-blinde kinderen waren door hem onder

zocht. De oorzaak van de dubbele handicap was in 42 gevallen te wijten 

aan rubeola. 5 % had cerebrale beschadiging opgelopen gedurende partus, 

terwijl in 15% van de gevallen er sprake was van een pre-mature geboorte. 

Hij vroeg zich af of dit de oorzaak was van de handicaps of dat het embryo 

eerst beschadigd is en dit de oorzaak is van de premature geboorte. Een 

belangrijk gegeven is het tijdstip, waarop het kind tot zitten en lopen 

komt. Meer dan de helft van de onderzochte kinderen waren hierin 0 : 6 

tot meer dan 2 : 6 geretardeerd. Het Centrale Zenuwstelsel zou zeer 

nauwkeurig onderzocht moeten worden, maar zo merkte hij op: „there are 

some very rare and imperfectly understood syndromes associated with 

the double handicaps". Tenslotte pleitte hij niet al te strenge maatstaven 

aan te leggen en niet te gemakkelijk te spreken van „niet doof of blind 

genoeg", of „teveel" nevenstoornissen „for then a possible educable child 

may get no education at all". 

Ik wil hierbij nog opmerken dat er in Engeland naar de maatstaven 

van Condover een groot aantal doof-blinde kinderen is, die als „inedu

cable" beschouwd worden. Meer dan 100 ouders van deze kinderen hebben 

zich verenigd in de zgn. ..Rubella Group". Ze menen dat voor de zwak

begaafde visueel-auditief gehandicapte kinderen een eigen inrichting moet 

komen, die afgestemd is op hun aparte problematiek. Het psychologische 

aspect van de evaluatie-problematiek werd belicht door Mrs. Stenquist, 

research worker van Perkins Deaf-blind department U.S.A. Sinds 1950 

werkt men daar aan een test-batterij voor doof-blinde kinderen. 

Men ziet niet zo zeer heil in het samenstellen van nieuwe tests, alswel 

in het her-standaardiseren van bestaande tests of bepaalde items daarvan. 

De groep van doof-blinden heeft men in een 4-tal sub-groepen verdeeld, 

naar gelang er sprake is van gehoors- of zieresten of beide, het kind 

verbaal of non-verbaal is. Vanwege de grote heterogeniteit van de groep 

der doof-blinden en de betrekkelijk kleine populatie is het bijna uilgesloten 

statische significante gegevens te verkrijgen. Door her-testing en follow-up 

studies is men echter toch wel tot enig resultaat gekomen. Zo worden 

het „Wallin pegboard". Gesell's vormbord, het papier vouwen, kralen 

rijgen, arrangeren van doosjes van verschillend gewicht, alsmede Gesell's 

ontwikkelingsschaal, als enigermate discriminatief beschouwd. Een belang

rijk hulpmiddel is verder de zgn. „social maturity test". Deze geeft inzicht 

in 's kind's rijpheid op het gebied van: 1. zichzelf belpen, 2. de locomotie, 

3. het zich bezig houden, 4. contact met anderen en 5. communicatie. 

De test bestaat uit een vragenlijst die door iemand die het kind goed 



147 

kent, beantwoord moet worden. Voor ieder levensjaar zijn een aantal 

items opgenomen. Of het kind liet voedsel kauwt, of het een papiertje 

van een snoepje af kan halen etc. In ons land krijgt de „social maturity 

test", oorspronkelijk door Edgar Doll •) samengesteld, steeds meer aan

dacht. (Zie het artikel van Groen in het tijdschrift voor Orthopedagogiek 2 ) . 

Voor blinden is deze schaal door Tiemen/Hcslinga uitgewerkt als 

..pedagogische streeflijst" en kan naar ik meen, na aanpassing, goede 

diensten voor de „hometraining" bewijzen. 

Na het selectievraagstuk stond de conferentie in het teken van „be

ginning education of the deaf-blind". 

De behoefte aan home-training werd algemeen gevoeld. Als een 

visueel-auditief gehandicapt kind niet vanaf het begin gestimuleerd wordt, 

loopt het een ontwikkelingsachterstand op die niet meer „in te halen" is. 

Dr. Sörensen (neuroloog. Denemarken) meende dat dit ook voor de 

neurologische organisatie gold. 

Miss Niskanen (Finland), sprak over hoe zij een rubeola kind tot 

communicatie had gebracht. Ze had dit gedaan via de zgn. ..natuurlijke 

gebaartjes". 

Mrs. Vivian (supervising teacher Perkins U.S.A.), sprak over de opvoe

ding van Leonard Dowdy * ) . een van de eerste doof-blinden die met 

succes volledig via de Tadoma methode (een methode waarbij de spraak 

met de vingers van het gelaat van de spreker wordt afgevoeld) onder

wezen werd. Dit gebeurde via de zgn. „commando-methode". De onder

wijzer spreekt een commando uit als ..spring" etc. en voert met het kind 

de beweging uit. totdat deze de tactiele impressie met de beweging heeft 

verbonden. Langs deze weg zou het symboolbewustzijn tot stand worden 

gebracht. In de film Children of the silent night die Perkins later vertoon

de, werd deze methode nog eens gedemonstreerd. Voorzitter Meyers 

(Engeland) vroeg Van Dijk (Nederland) een enkele opmerking te maken 

over Mescheryakov's (U.S.S.R.) referaat. Voorzitter meende dat de mening 

van Van Dijk enige overeenkomst vertoonde met die van de Rus. Van Dijk 

zei, dat dit inderdaad het geval was en hij ook van mening was dat de 

voorwaardelijke reflex een wezenlijke functie in het menselijk gedrag ver

vulde, nochtans niet over het aanbrengen van „traces" in de cortex wou 

spreken. Dat de gewoontevorming een belangrijke plaats in moet nemen 

in de opvoeding van het doof-blinde kind (als bij ieder ander kind) vond 

) Dowdy was net zijn vrouw de gast van de conferentie. 



148 

hij vanzelfsprekend. Mescheryakov beschrijft het doof-blinde kind als 

totaal interesseloos. Er komt geen oriëntatieve reflex tot stand, d.i. moto

rische reactie op een tactiele impressie (als het doof-blinde kind een 

object in de vingers krijgt gaat het 't niet aftasten). Dit zou volgens 

Mescheryakov wel kunnen komen als het kind gewend is aan een object 

dat belangrijk is voor het bevredigen van fysiologische behoeften (vork 

voor eten etc.) en dat plotseling van vorm of gewicht verandert; het kind 

gaat dan onderzoeken. Een oriëntatieve reflex ontstaat, welke de dragers van 

..images" zijn. Bij het totaal ontbreken van het „gewende" voorwerp, gaat 

het kind een (anticipatorisch) teken maken, waarna het gevraagde komt 

(reinforcement). Van Dijk merkte op dat dit geheel volgens Pavlov's 

leer is, welke van bijzonder belang is voor het begrijpen van elementaire 

leerprocessen. Ook op zijn afdeling St. Michielsgestel probeert men de 

genoemde beginselen didactisch te verwerken. (Zie Van Uden 3 ) . 

Dr. Basilier (psychiater, Noorwegen), hield een interessant referaat 

over het „identificatieproces" bij doven en doof-blinden. Volgens Boden-

heimer en Farbe zou het ..taai-horen" hierbij een belangrijke rol spelen. 

(„Der Mensch muss sich selbts horen um sich zu bestatigen"). Volgens 

Farbe zou het identificatieproces bij doven verlopen door bewegingen 

en pantomime van ouders en opvoeders te imiteren. Basilier zag het 

identificatie probleem bij doof-blinden nog groter als bij doven. Ten 

aanzien van de laatste groep gebruikte hij de term „surdophrenia" om 

het onrealistische beeld dat vele doven van zich zelf hebben aan te 

duiden. 

Om zich als doof-blinde met de horende en ziende ouder te iden

tificeren, was volgens hem vrijwel onmogelijk, omdat deze in een wereld 

leven die nauwelijks iets met de zijne gemeen heeft. De opvoeder moet 

proberen een „personality profil" in de doof-blinde op te bouwen door 

zijn mentale groei te stimuleren en hem telkens voor een keuze te stellen. 

Voor dit laatste pleitte ook Miss Shields (hoofd Condover Hall School). 

Hierbij aansluitend hield Van Dijk een tweetal lezingen en werd de in 

St. Michielsgestel vervaardigde film „motor development in the Education 

of deaf-blind Children" vertoond. Hij betoogde dat de motoriek van 

primaire betekenis is voor het komen tot zelf-bewustzijn van het kind, 

zonder welk geen taal mogelijk is. Het ontwikkelen van het lichaams

schema zou bij de zelfbewustwording een wezenlijke plaats innemen. 

Zonder dit is het onmogelijk dat het lichaam een medium voor represen

tatie wordt. In het bewegen met het kind is er dikwijls sprake van een 

eerste „ontmoeting" met het kind. De 30 minuten durende film, samen-
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gesteld door de heren Braam en Van de Heuvel, begeleidde Van Dijk's 

betoog — naar uit de reactie van het publiek bleek — op boeiende wijze. 

De belangrijke fasen van „meedoen" (co-active movement), imiteren, 

representeren d.m.v. het natuurlijke gebaar, begeleiding van dit gebaar 

met woord of vingerspelling, kwam zeer duidelijk naar voren. 

Tot slot besloot de vergadering een internationale vereniging op te 

richten, waarin alle bij de opvoeding van het doof-blinde kind betrok

kenen zouden worden gevraagd zich aan te sluiten. De vereniging koos 

Dr. Waterhouse (U.S.A.) tot president, Meyers (Engeland), Dr. Farbe 

(Duitsland), Van Dijk en Rev. J. van Eyndhoven (Nederland) als leden 

van het uitvoerend comité. 

Voor de lezer die meent na het bovenstaande nog onvoldoende over 

de verschillende problemen die binnen het doofblinden onderwijs bestaan 

Ie zijn geïnformeerd, moge ik naar de „proceedings" van de conferentie 

verwijzen, die binnenkort zullen verschijnen. 

/ . van Dijk 

Hoofd Doof-blindenafdeling 

St. Michielsgestel 

I literatuur; 

*) Doll, Edgar A.. The measurement of social competence 1953. 
2 ) Groen, K., Sociale redzaamheid. Tijdschrift voor orthopedagogiek. Jrg. 3, No. 7/8 

1964. 
3) Van Uden, A.. Jaarverslag 1962, pag. 87 e.v. 



150 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 

GRONINGEN 

De heer J. T. Albronda herdacht 1 juli j . l . zijn 40-jarig ambts
jubileum. 

Mevr. E. C. Albronda-Aikema en de heren K. Breeman en L. K. 
Werkman vierden resp. 21 sept., 22 sept. en 5 okt. j . l . hun 25-jarig 
ambtsjubileum. 

De heer C. Boerman behaalde het diploma Logopedie. 

AMSTERDAM 

Prof. H. Burgerschool 

De heren J. v. d. Bijl en K. W. Kortschot behaalden het diploma 
logopedie. 

Met ingang van 23 aug. j . l . is de ULO-afdeling van de Prof. 
H. Burgerschool een zelfstandige school geworden die de naam draagt: 
Alexander Graham Bell-school. 

Het adres is Johan Jongkindstraat 6, Amsterdam. 
Alexander Graham Bell-school 

De heer B. J. de Vries behaalde de akte L.O. Handelskennis. 

ST. MICHIELSGESTEL. 

HERDENKING: 

725 jaar dovenonderwijs te St. Michielsgestel 

25-jarig ambtsjubilé van Mgr. J. v. Overbeek 

125-jarige werkzaamheid der Zusters bij het dovenonderwijs: 

DRIE KLINKENDE TITELS OM FEEST TE VIEREN. 

Dat is dan ook op grootse wijze gebeurd. 

2 oktober 1965 was de eigenlijke officiële feestdag, die geopend werd 

met een plechtige Eucharistie-viering in de parochiekerk St. Christofoor. 

Vele genodigden, het personeel en de kinderen van het instituut vulden het 

ruime kerkgebouw. De hoofdcelebrant was Mgr. Oomens, Vicaris-Generaal 

van het Bisdom; er waren vier concelebranten: de pastoor van de parochie 

en de Zeereerw. Heren J. v. Eyndhoven, A. v. Uden en J. van Corven. 

In zijn mooie toespraak legde Mgr. Oomens op zinvolle wijze verband 

tussen het feest van de H. Engelbewaarders en allen die betrokken zijn 

bij de zorg voor onze dove kinderen. Behalve de volkszang door de hele 
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gemeenschap, werden de plechtigheden opgeluisterd door een zangkoor, 

bestaande uit personeel van het instituut dat op voortreffelijke wijze de 

vierstemmige Missa Festiva voor gemengd koor van A. Gretchaninoff 

ten gehore bracht. 

Na afloop van de Eucharistie-viering deelde Mgr. Oomens mee, dat 

Z.H. de Paus op voordracht van Mgr. Bekkers, Bisschop van 's-Hertogen-

bosch. onze jubilerende Directeur benoemd had tot huisprelaat van Z.H. 

De feesteling ontving uit handen van Mgr. Oomens een paarse mantel 

als teken van zijn nieuwe waardigheid. Tot slot werd een danklied 

gezongen, dat uitdrukking gaf aan de gevoelens van alle aanwezigen 

jegens God, de Gever van alle goed. 

Daarna had op het instituut een gezamenlijk feestontbijt plaats, 

waaraan door ongeveer 700 personen werd deelgenomen. Door een 

voortreffelijke organisatie verliep ook dit op voorbeeldige wijze. 

Om kwart over twee 's middags kwam wederom een hoogtepunt 

der feestviering: de officiële herdenkingsbijeenkomst in de toneelzaal der 

meisjesafdeling, die een bijzonder cachet kreeg door de aanwezigheid 

van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet. 

(Op 13 september had de prinses op eigen initiatief reeds een 

informeel bezoek gebracht aan het instituut om nader kennis te maken 

met het opvoedingswerk voor dove kinderen. Zowel in de voor- als in 

de namiddag bezocht H.K.H, meerdere klassen van de verschillende 

scholen en haar grote belangstelling bleek uit de aandacht waarmee zij 

de lessen volgde.) 

H.K.H, in gezelschap van Mevr. de Beaufort arriveerde om kwart 

over twee aan het instituut, waar zij begroet werd resp, door de 

Commissaris der Koningin in Noord-Brahant Mr. Dr. Kortmann en de 

burgemeester van St. Michielsgestel Mr. Kamerbeek. Commissaris en 

burgemeester begeleidden de prinses naar de hal waar door de burge

meester aan H.K.H, werden voorgesteld Mgr. Oomens, Mgr. v. Overbeek 

en Mgr. v. Eyndhoven. Een der dove meisjes bood de prinses bloemen 

aan. Daarna begaf de prinses zich met haar gevolg naar de bestuurszaal 

waar door Mgr. Oomens een aantal hoge gasten aan haar werden voor

gesteld o.a. de Staatssecretaris van Cultuur, recreatie en maatschappelijk 

werk Zijne Excellentie C. Egas; Hoofdinspecteur N. Y. Vlietstra, ver

tegenwoordiger van 0 . en W.; Inspecteur Beyerman, vertegenwoordiger 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid; oud-Minister-President Prof. Dr. 

J. C. de Quay; de Bestuursleden van het Instituut; de Algemene Oversten 

der Zusters en Broeders. Toen begaf het hoge gezelschap zich naar de 
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feestzaal, waar reeds een paar honderd genodigden hun plaatsen hadden 
ingenomen. 

Zij werden met een hartelijk applaus begroet en toen allen gezeten 
waren sprak Mgr. Oomens, als voorzitter van het bestuur van het instituut, 
een openingswoord. 

Allereerst richtte hij zich tot H.K.H. Prinses Margriet. Hij sprak 
zijn dank en vreugde uit voor de eer, die H.K.H, het instituut heeft 
willen bewijzen door haar aanwezigheid bij de plechtige herdenking en 
refereerde aan haar werkbezoek op 13 september. 

Daarna feliciteerde hij Mgr. v. Overbeek met zijn 25-jarig ambts-

jubilé als Directeur van het instituut. Hij sprak woorden van dank 

en grote waardering voor al het werk dat de directeur in die 25 jaren 

voor het instituut heeft verricht en prees o.a. zijn grote werkkracht, zijn 

openstaan voor nieuwe initiatieven, zijn groot optimisme. Vervolgens 

richtte Mgr. Oomens zich tot de jubilerende Zusters. Hij bracht hulde 

en dank aan de Congregatie der Zusters en speciaal aan de Zusters, die 

werkzaam waren en zijn op het instituut voor hun belangeloze liefde 

en toewijding in de zorg voor het gehandicapte kind. Als blijk van dank 

en waardering mocht hij de Zusters als feestgeschenk aanbieden een 

nieuw orgel voor de kapel. Mgr. betrok ook de Broeders, de leken-

leerkrachten en allen die zich inzetten voor het werk voor onze dove 

kinderen in de dank en waardering van het Bestuur. Op het einde van 

zijn toespraak gaf hij het woord aan Prof. Butten van de Universiteit te 

Nijmegen voor het uitspreken van de feestrede, die hij zou houden, mede 

namens alle andere mogelijke sprekers. Dit om te voorkomen dat de 

bijeenkomst al te lang zou gaan duren. Prof. Butten gaf in grote trekken 

een overzicht van de ontwikkeling van het opvoedingswerk voor onze 

dove kinderen, daarbij beklemtonend de betekenis van de overgan^ van 

gebaren naar spreekmethode en in de nieuwste tijd de inschakeling van 

het geluid in de opvoeding van en het onderwijs aan doven. Hij belichtte 

het grote belang hiervan voor de totale vorming van het dove kind, dat 

een ander, normaler mens-zijn representeert dan voorheen. 

Aan het slot van zijn rede stelde hij de vraag wat toch wel de grond 

kan zijn van de opvullende blijde sfeer van opgewektheid, die kenmerkend 

schijnt te zijn voor al de bewoners van het instituut. Hij meende daarvoor 

geen andere verklaring te kunnen vinden, dan die gegeven is in de woor

den van Chesterton: „Waar veel geloof is wordt veel gelachen". 

Hierna kwam Mhr. v. Eyndhoven, adjunct-directeur van het instituut, 

aan het woord voor het aanbieden van het feestgeschenk aan de Directeur. 
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Dit bestaat in de stichting van een fonds voor wetenschappelijk onderzoek, 

dat ter ere van de jubilaris de naam zal dragen van het „Mgr. J. C. v. 

Overbeek fonds". In een korte toespraak wees de spreker op het grote 

belang van uitgebreider wetenschappelijk onderzoek op het eigen gebied 

van de opvoeding van het dove kind en aanverwante terreinen. De 

bedoeling van het fonds is een financiële basis te scheppen om dit research-

werk in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen en andere 

zusterinstituten mogelijk te maken. De reeds bijeen gebrachte gelden ten 

bedrage van ongeveer ƒ 150.000 stemmen tot grote dankbaarheid en tot 

een optimistische kijk op verdere uitgroei. 

Het was Zijne Excellentie de Staatssecretaris C. Egas die nog even 

het spreekgestoelte beklom voor een verrassende mededeling. Het was 

hem n.l. een grote eer en genoegen namens H.M. de Koningin aan 

Zr. Jacobina de gouden medaille verbonden aan de Huisorde van Oranje 

Nassau te mogen uitreiken als een blijk van hulde en waardering voor 

de 10 jaren van zorg en toewijding aan de meervoudig gehandicapte 

mens. (Zr. Jacobine heeft nl. de leiding van het Martha-pension waar 

ongeveer 70 dubbelgebrekkige volwassenen hun thuis hebben). Onder 

luid applaus van alle aanwezigen speldde de Staatssecretaris haar het 

onderscheidingsteken op. 

Toen ik mijn buurman Dr. Powrie Vaux Doctor, professor aan het 

Gallaudet-college voor doven te Washington, vertelde waarvoor de Zuster 

werd onderscheiden uitte hij zijn bewondering op originele wijze: 

..My God, forty years with double-handicapped adults Five medals 

can 't say enough". 

Tijdens de korte pauze werd een kopje thee gedronken en door 

enkele meisjes en jongens werden de prinses cadeautjes aangeboden, 

werkstukjes door hen zelf vervaardigd. H.K.H, was zichtbaar verrast 

en dankte ieder kind afzonderlijk met een handdruk. Van de pauze 

maakten de persfotografen gebruik om de nodige „plaatjes te schieten". 

Na de pauze volgde het optreden van een groot aantal meisjes en 

jongens, klein en groot, intelligent en dubbelgestoord om in een program

ma van dans en expressieve beweging op muziek hun bijdrage tot de 

feestviering te leveren. Het was een rijk gevarieerd programma van hel 

eenvoudige speelliedje tot en met danspantomime en ballet. Met grote 

aandacht volgden alle aanwezigen de verrichtingen der kinderen en het 

herhaaldelijk applaus getuigde van hun bewondering voor hetgeen dove 

kinderen kunnen presteren. 

Prinses Margriet heeft na afloop persoonlijk de kinderen willen 
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bedanken en speciaal Zr. Irena en Br. Leobert, die dat alles met hen 

instudeerden. Na het optreden der kinderen sprak Mgr. Oomens nog een 

slotwoord, waarmee een einde kwam aan de stijlvolle herdenking. 

Toen H.K.H, vertrokken was, nam onmiddellijk de receptie een 

aanvang in een daarvoor ingerichte zaal, die op originele wijze met kunst

zinnig geschikte bloemstukken was versierd. Honderden en honderden 

hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun gelukwensen te 

komen aanbieden, een stroom van mensen die aanhield tot ver over de 

vastgestelde tijd. En intussen stapelden cadeaux en bloemstukken zich op 

in de receptiezaal. 

Na afloop van de receptie kwam de harmonie „St. Michael" nog een 

serenade brengen en met deze feestelijke muziek eindigde deze officiële 

feestdag. 

Dinsdag 5 oktober was de feestdag voor de kinderen. Een stralende 

zonnige herfstdag, heerlijk weer. Geen wonder dat iedereen de feest-

muts op had; was het niet letterlijk dan toch figuurlijk. 

Rond negen uur waren allen op het feestterrein aanwezig, waar via 

een geluidsinstallatie vrolijke schlagermelodieën werden uitgezonden. Er 

waren volksspelen georganiseerd voor ongeveer 400 kinderen, die allen in 

19 groepen van 20 kinderen 19 verschillende spelen konden doen, een 

werk en een organisatie waarin een .,Cleyne" man zich groot heeft 

getoond. Zowel de kinderen als het personeel hebben volop genoten 

en lieten zich de broodjes, worstjes, chips enz. goed smaken tijdens de 

picknick die er op volgde. Daarna begaven allen zich naar verschillende 

zalen van het instituut, waar de groteren konden genieten van de avon

turen van ..Winnitou. het grote opperhoofd", de midden-groepen konden 

meeleven met „Sneeuwwitje" en de kleinsten zich konden verbazen over 

wat een goochelaar zoal kan. Om 6 uur was bel diner voor de kinderen 

in de feestelijk ingerichte eetzalen. Om 8 uur begon een gezamenlijke 

feestavond voor de grote meisjes en jongens, een gezellige avond van 

spel en dans. 

Vrijdag 8 oktober en zaterdag 9 oktober waren feestavonden voor 

het personeel. Een cabaret uit Utrecht, het „Tik-Tak-Tor Cabaret" o.l.v. 

Henny Oliemuller vulde het eerste gedeelte van de avond met geestige 

en satyrische sketches, die vele malen lach en applaus lossloegen. Een 

band „De Nieuwe Bolero's" uit Tilburg had de muzikale leiding van het 

tweede gedeelte, waarbij gedanst, gezongen en gesprongen werd door ge

vorderden en beginnelingen in de danskunst; de laatsten waren opvallend 

goed in het springwerk. 
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Het waren kostelijke avonden; ze waren zó. 

Op 24 oktober zal de feestviering plaats hebben voor de oud-leerlingen 

van het Instituut in het Tivoli-gebouw te Utrecht. We'hopen, dat het ook 

voor hen een feestdag mag worden, waaraan ze evenals wij met groot 

genoegen zullen terugdenken. 

Rest ons nog te vermelden, dat binnen het kader der feestviering 

op het instituut een tentoonstelling is gehouden van moderne beeldende 

kunst. Van dertig Brabantse kunstenaars waren er 160 inzendingen, beel

den en beeldjes, plastieken enz. in rijke schakering, die een passende 

plaats hadden gekregen op de plantsoenen voor het instituut en op de 

speelplaats. Reeds een paar dagen voor de eigenlijke feestdag had Burge

meester Kamerbeek de tentoonstelling officieel geopend. 

Hij beklemtoonde de waarde er van en sprak er zijn dank en vreugde 

over uit, dat een dergelijke culturele manifestatie in zijn gemeente mocht 

plaats vinden. 

Velen zowel van binnen als van buiten het instituut hebben van de 

geboden schoonheid genoten. 
Br. Jozefo 



Achter-het-oor 
apparaten 

Klein - licht - nauwelijks zichtbaar 
Alle Philips achter - het - oor -
apparaten zijn voorzien van: 
aan/uit - schakelaar 
uiterst gevoelig luisterspoel 
verwisselbare klankfilters voor 
individuele aanpassing 
scharnierende batterijhouder 
prijzen van f 425. - tot f 495, -

PHILIPS 

Door de grote verscheidenheid 
in Philips hoorapparaten 
is een optimale aanpassing aan 
vele vormen van slechthorendheid 
mogelijk! 

Conventionele apparaten 

^ ^ 

Alle uitgerust met: 
toonregeling in 3 standen (w.o. anti-lawaai-
stand) 
uiterst gevoelige luisterspoel 
regelaar voor volume-begrenzing 
speciaal opgehangen microfoon ter voor
koming van kledinggeruis 
economisch in gebruik 
prijzen van f 240,- tot f 405,-




