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JUBILEUMNUMMER 
ledere kollega, die geen vreemdeling is in het dovenonderwijzers-
jeruzalem, zal begrijpen dat ik als hoofdredakteur met gemengde ge
voelens dat woord jubileum hierboven neerschrijf. Maar een andere 
naam wil ik aan dit nummer toch ook niet geven en konden we in de 
kring van redaktieleden ook niet vinden. 

Om even te memoreren. 
In de loop van 1963 werden de eerste plannen gemaakt voor de viering 
van het gouden jubileum van de Vereniging ter Bevordering van het 
Doofstommenonderwijs (opgericht 30 dec. 1914). Deze plannen be
vatten o.m. de uitgave van een bundel opstellen, over onderwerpen die 
„het wetenschappelijk kader (zouden) aangeven, waarbinnen het werk 
in de doveninstituten zich afspeelt". Dit boek „Het doofzijn beluisterd" 
verscheen in het voorjaar van 1965, kort na de jubileumviering. 
Daarnaast (en tegelijkertijd!) zou een jubileumnummer van het t i jd
schrift „Het gehoorgestoorde kind" verschijnen, waarin een overzicht 
zou worden gegeven van de stand van zaken in de eerste plaats ten 
aanzien van de beide basisvakken van ons werk: a. artikulatieonderwijs 
en b. taalonderwijs; en verder ook van die onderwijs- en opvoedings
facetten, die in de laatste twee decenniën of sterk naar voren zijn ge
komen of geheel nieuw zijn. Hierbij werd gedacht aan: 
c. het hooronderwijs, dat zich pas na 1945 door de sterk verbeterde 
apparatuur kon ontwikkelen; 
d. het onderwijs aan dubbelgestoorde doven, waarbij vooral gedacht 
moet worden aan die doven, die in de huidige situatie wegens te ge
ringe onderwijsmogelijkheden niet op de instituten geplaatst of ge
handhaafd kunnen worden en aan hen, die (nog) wel op de instituten 
zijn, maar daar evenzoveel probleemgevallen vormen. 
e. het U(itgebreid) D(oven) O(nderwijs), waardoor de laatste jaren in 
veel opzichten het plafond dat aan doven toegedacht en door beperkte 
opleiding gesteld was nu in zeker opzicht doorbroken werd. 
/. de home-training: de begeleiding van opvoeding en ontwikkeling 
van de dove kleuter thuis en eigenlijk de konsekwentie van het in prin
cipe reeds vóór de oorlog bestaande voorschoolonderwijs. 

De redaktie van het tijdschrift aanvaardde het verzoek van het vereni
gingsbestuur om de verzorging van zo'n jubileumnummer op zich te 
nemen. En nu ligt het (eindelijk) voor ons. Door allerlei omstandig
heden, waarop ik niet behoef in te gaan, is de verschijning in zeer 
belangrijke mate vertraagd. De redaktie heeft wel eens getwijfeld of het 
ooit zover zou komen. 
In dit opzicht evenwel is de historie van dit nummer symbolisch voor 
ons onderwijs: geduld hebben, maar vol blijven houden, 't Kan lang 
duren, maar er moet wat gezegd worden. En dan komt er tenslotte 
informatie los. 
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We hopen, dat elk van de zes bijdragen u op zijn wijze op de hoogte 
stelt ten aanzien van zaken, die ons steeds bezighouden, omdat ze voor 
toekomst en levensgeluk van alle dove kinderen van het grootste belang 
zijn. 

Voorburg A . EENDEBAK 

Hometraining 
Deze samenvatting van het werk kwam tot stand na een informatief 
bezoek van mejuffrouw Y. Kruis, hometrainster aan het Koninklijk Insti
tuut voor Doofstommen te Groningen, aan de instituten voor dove 
kinderen. 

Inleiding 

Het zou van de jongste spruit van de Vereniging ter bevordering van het 
Doofstommenonderwijs in Nederland, de hometraining dus, zo'n aardig 
jubileumgeschenk zijn geweest, wanneer zij een goede Nederlandse 
naam voor zichzelf bedacht had. Allen, die bij deze tak van werk zijn 
betrokken, zijn het erover eens, dat de term „hometraining" beslist een 
te starre, te schoolse indruk wekt, nog afgezien van de verwarring, die 
het woord bij buitenstaanders blijkbaar teweegbrengt. (Een bevriende 
relatie vroeg mij eens, ongerust, of ik boksles gaf.) Mevrouw Dr. N. Snij-
ders-Oomen meent ook dat „hometraining" een te technisch woord is, 
omdat het in feite over de „totale opvoeding" dient te gaan. Het woord 
„voorzorg", dat ook wel wordt gebruikt, dekt het begrip evenmin hele
maal. Het blijkt moeilijk deze „vreemde" term, nu hij al een zekere ge
voelswaarde heeft gekregen, te vervangen door een Nederlandse, en zo 
blijven we het woord „hometraining" onder voorbehoud voorlopig maar 
gebruiken. 
Dit artikel wil trachten een overzicht te geven van de huidige opvatting 
en activiteiten van de verschillende instituten voor doven op het gebied 
van de hometraining. Overeenkomsten en verschillen in werkwijze zullen 
naar voren komen. Nadrukkelijk zij opgemerkt, dat het overzicht zich 
beperkt tot de werkzaamheden van de vijf instituten in Nederland, die 
dan ook gezamenlijk de gegevens voor dit artikel bijeen hebben' ge
bracht. De instituten zijn: te Amsterdam, Ammanschool; te Groningen, 
Koninklijk Instituut voor Doofstommen; te Rotterdam, Rudolf Mees Insti
tuut; te St. Michielsgestel, R.K. Instituut voor dove kinderen en te Voor
burg, Chr. Instituut voor dove kinderen „Effatha". 

Uitgangspunten hometraining 

Van verschillende kanten, allereerst vanuit de Audiologische Centra, 
maar ook vanuit het onderwijs voor dove kinderen en het maatschappe-
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lijk werk t.b.v. dove kinderen en dove volwassenen, kwam de wenselijk
heid naar voren, dat de ouders van een zeer jong doof kind op „des
kundige" wijze in de opvoeding ter zijde zouden worden gestaan. 
Een belangrijk punt van overweging was, of de hometraining zou moeten 
uitgaan van een Audiologisch Centrum, of gedaan moest worden in op
dracht van het instituut waar het kind later geplaatst wordt, met het oog 
op het werken vanuit een zelfde levensovertuiging en het bekend zijn 
met het leven in en het werken op het instituut. 
Het eerste instituut voor doven dat met hometraining begon, was het 
R.K. instituut te St. Michielsgestel, waar mejuffrouw Van Uden in 1955 
als „pionierster" dit werk startte. 

Definitie 

Er zijn reeds verschillende definities gegeven. We willen volstaan met 
enkele te noemen, in de hoop, dat in dit artikel hun betekenis duidelijk 
zal worden. Vaak blijkt, dat een definitie iets minder hanteerbaar wordt, 
naarmate hij een exactere omschrijving geeft. 
De Prov. Commissie v. d. Raad v. d. Volksgezondheid in Zuid-Holland 
verstaat onder hometraining, ten behoeve van het gehoorgestoorde 
kind: „De maatschappelijke hulpverlening van algemeen pedagogische, 
psychologische, akoepedische, didactische en eventueel andere aard, 
welke in het gezinsmilieu aan dit kind en zijn medegezinsleden wordt 
geboden, opdat het optimale ontwikkelingskansen krijgt." In een uiteen
zetting van de Heer Van Uden staat: „onder hometraining verstaan we 
de aan de doofheid aangepaste bijzondere opvoeding, die het dove kind 
thuis, vóór zijn plaatsing op een instituut voor doven, ontvangt." 

Inhoud hometraining 

In principe kan hometraining omvatten: 

1. Huisbezoek 
2. Geregeld bezoek van de ouders met het kind aan de instituten 
3. Correspondentiecursus 
4. Ouderbijeenkomsten 

De vijf Nederlandse instituten voor dove kinderen realiseren de home
training door het bezoeken van de betrokken gezinnen. Deze bezoeken 
worden afgelegd door daartoe speciaal opgeleide krachten. Incidenteel 
wordt soms gebruik gemaakt van een correspondentiecursus (de cor
respondentiecursus voor ouders van jonge dove kinderen van de John 
Tracy Clinic, vertaald door de Ned. Stichting voor het Dove en Slecht
horende kind te Amsterdam). In St. Michielsgestel wordt wel eens een 
folder aan de ouders verstrekt, in Amsterdam het boekje: „Doof. . . hoe 
kan ik helpen?" van de Heer P. R. Berkhout, in Voorburg het boek „De 
wereld van het dove kind". In Groningen is, enkele jaren geleden, in 
samenwerking met de afdeling Audiologie van het Academisch Zieken
huis een „oudercursus" van enkele dagen georganiseerd voor ouders 
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van „hometrainingskinderen". In St. Michielsgestel wordt wel eens een 
„ouderdag" speciaal voor deze ouders gehouden en in Amsterdam zijn 
ouderbijeenkomsten, waar de ouders van de „voorzorgkinderen" kunnen 
komen. Ouders van toekomstige leerlingen van „Effatha" worden lid van 
een afdeling der oudervereniging. 

Facetten hometraining 

De hometraining heeft de volgende facetten: 
A. Praktische voorlichting 
B. Bespreking algemene problematiek 
C. Voorbereiding plaatsing op een instituut voor doven 

A. Praktische voorlichting 

Deze wordt gegeven op het gebied van: 

1. Het hoorapparaat en hoortraining 
Vanuit de Audiologische Centra werd, zoals gezegd, de wenselijkheid 
van „hometraining" gevoeld (zie de publikaties en ervaringen van Prof. 
Huizing te Groningen in het begin van de jaren 1950). In deze centra 
bleek ook hoe belangrijk een hoorapparaat is voor de vroege ontslui
ting van de geluidswereld, voor het jonge dove kind. Hoe jonger het 
kind met geluid geconfronteerd wordt, hoe natuurlijker het „horen" voor 
hem is. Bij de hometraining door de instituten voor doven neemt de 
hoortraining dan ook een belangrijke plaats in en alle instituten geven 
dus adviezen betreffende het gebruik van het hoorapparaat. Twee insti
tuten hebben een eigen audiologisch centrum (St. Michielsgestel en 
„Effatha"); in Rotterdam is het Audiologisch Centrum van de Amman-
Stichting door gezamenlijke directie, nauw met het Rudolf Mees-Insti
tuut verbonden; in Amsterdam en Groningen bestaat een vaste over
eenkomst tussen het Audiologische Centrum van respectievelijk G.G.D. 
en Academisch Ziekenhuis. Het Audiologisch Centrum schrijft het hoor
apparaat voor. 
Er worden binnen het kader van de hometraining adviezen aan de ouders 
gegeven betreffende de hoortraining. Zo is het de bedoeling, dat de 
ouders het kind voorzichtig laten wennen aan het hoorapparaat. De 
ouders maken het kind attent op geluiden, die „informatie" geven aan 
het kind, b.v. het rammelen van een busje betekent: je mag met die 
stuiter spelen. (Zie ook het hoofdstuk „Hometraining" in „De wereld 
van het dove kind", uitgave van „Effatha"). 
De ouders geven het kind geluidmakend speelgoed, maken hem attent 
op huisgeluiden: van stofzuiger, radio, fluitketel enz. Zij zingen met het 
kind kinderliedjes, waardoor in een vitaal contact (het kind zit bij moe
der op schoot), dus tevens in een affectieve relatie, het ritmegevoel 
en de gelaatgerichtheid op natuurlijke wijze worden bevorderd. Spelen
derwijs tracht men het kind dan tot beweging bij het geluid te brengen, 
in de hoop, dat dit zal worden tot een beweging-op-geluid. Zo springt 
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en danst soms de hele familie op muziek door de kamer. 
Bij de hometraining in St. Michielsgestel en, in het instituut te Gronin
gen (in samenwerking met de afdeling Audiologie van het Academisch 
Ziekenhuis), wordt wel de Siemens Einzeltrainer gebruikt, waarbij in 
huiselijk verband, een grotere versterking mogelijk is dan met een 
gewoon hoortoestel. 
De aanpassing aan het hoorapparaat levert soms moeilijkheden op, 
vooral als de jonge kinderen het oorstukje hinderlijk vinden. Het vraagt 
van de ouders vaak veel geduld en energie, om deze aanpassing te 
bereiken. Als het kind eenmaal doorkrijgt, dat hij ,,iets prettigs" in zijn 
oortjes „beleeft" en dat hij een beetje, al is het maar weinig, kan 
,.horen", is er al veel gewonnen. Dan heeft het toestel soms een kalme
rende invloed, daar het kind, door het contact met de geluidswereld 
meer zekerheid, meer veiligheid krijgt. 
Ook kan het zijn, dat de natuurlijke stem van het kind behouden blijft, 
doordat het kind zichzelf nu wat kan horen. Maar deze reacties zijn 
natuurlijk sterk afhankelijk van de beschikbare gehoorresten. 

2. Gelaatgerichtheid 

(Zie de diverse publikaties van de Heer Van Uden op dit gebied.) 
Voor een echt doof kind blijft het hoorapparaat toch maar een beperkt 
hulpmiddel. Het is dan ook van essentieel belang, dat de kinderen ge-
laatgericht blijven en dus naar het gezicht van de mensen kijken, om 
er informaties van te krijgen. De ouders moeten niet alleen véél, maar 
vooral doelgericht tegen het kind praten, zó, dat het kind hun gezicht 
kan zien en ook kan begrijpen waarover het gaat. Dat is voor veel 
ouders blijkbaar een moeilijke opgave. Te veel hebben zij nog de neiging 
het kind „als een horend kind" toe te spreken, soms zelfs achter zijn 
rug. Sommige ouders spreken dialect en kunnen ook niet anders. Daar
door kan een doof kind, dat op het Instituut „Nederlands" gaat leren, 
in de war komen. 

Ook doen de ouders soms pogingen het kind woorden na te laten 
zeggen, zonder verband met de „dingen", vooral bij kinderen die de 
neiging vertonen reeds mondbewegingen na te doen. Men laat het kind 
b.v. „opa" of „poes" zeggen, zonder dat opa of poes te zien zijn en ook 
zonder dat het kind weet dat met deze woorden resp. die bepaalde 
man en dat beest worden bedoeld. Het is blijkbaar heel moeilijk te be
grijpen dat dit „spreken" van het kind niet veel „contactwaarde" heeft, 
en dus als taaluiting geen zin heeft, maar een vorm van verbalisme is. 
Het is dan ook waardevol als de ouders ervan doordrongen zijn dat het 
een eerste vereiste is, dat het kind contact zoekt door de mensen aan 
te kijken. Daarna kan soms een spraakafzien volgen, waarbij het kind 
ineens gaat beseffen dat de dingen een naam hebben en dan pas kan 
,,spraak" van het kind zin hebben. 
Overigens is deze gelaatgerichtheid steeds nodig voor het contact van 
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de dove met zijn medemens. Een doof kind, dat de mensen niet aankijkt, 
verliest immers ieder contact met hen en het maakt dan soms de indruk 
een andere stoornis te hebben. 

3. Spelactiviteiten 

De ouders proberen, afhankelijk van de ambities van het kind en de 
mogelijkheden in het gezin, door verantwoord speelgoed of door spelle
tjes de handvaardigheid van het kind te stimuleren, zijn vorminzicht 
verder te ontwikkelen, enz. Er worden ,,sorteerspelletjes" gedaan met 
voorwerpen, als poppen, beertjes, autootjes, en ook wel met huishoude
lijke voorwerpen als lepels, vorken e.d. Ook daarbij wordt steeds weer, 
doelgericht ,,taal" aangeboden, (zie ,,De wereld van het dove kind", 
„Effatha"). Eveneens worden kleuren gesorteerd en later, als het kind 
eraan toe is, plaatjes, die dan, evenals de voorwerpen, ,,benoemd" kun
nen worden. De ouders kunnen hierbij praktische aanwijzingen krijgen 
en soms wordt ook materiaal (plakboeken, sorteerplaatjes, speelgoed, 
enz.) uitgeleend. 
Het is de ervaring van alle hometrainsters, dat het zinvol bezig zijn met 
het kind, veel spanningen bij de moeder wegneemt en het kind even
wichtiger maakt. 

4. Stem, spraak, taalbezit 

Sommige dove kinderen beginnen, mèt hoorapparaat, hun stem meer te 
gebruiken. Enkele hometrainsters laten de kinderen wel „tongspelletjes" 
en blaasoefeningen doen, maar spraakarticulatorische adviezen worden 
nooit gegeven: daartoe zijn de voorzorgkrachten niet bevoegd. De 
ouders hebben soms de neiging de kinderen opzettelijk tot spreken aan 
te zetten. Dan wordt er gewaarschuwd dat dit misschien ongunstige 
gevolgen kan hebben. In St. Michielsgestel neemt de hometrainster 
wel eens een bandrecorder mee op huisbezoek, zodat het stemmetje van 
het kind thuis, in vertrouwde omgeving opgenomen kan worden. 
Juist t.a.v. deze laatste drie facetten voelde men vanuit het onderwijs 
voor dove kinderen de behoefte aan ,,hometraining" of „voorzorg". De 
gelaatgerichtheid kan zo behouden blijven, de kinderen worden al wat 
voorbereid op het naar school gaan. Sommigen hebben al het besef 
dat de dingen een naam hebben en er is al een imitatiedrang ontstaan. 
Het is buitengewoon belangrijk, dat de kinderen meer „gericht" worden 
opgevoed, beter leren spelen en al een begin van „taakbewustzijn" 
krijgen. Om dit te bevorderen geeft de hometrainster soms advies aan 
de ouders bij het aanschaffen van materiaal en speelgoed. 

Resultaten praktische voorlichting, t.a.v. de kinderen 

Men moet natuurlijk voorzichtig zijn om nu al over „resultaten" te 
spreken van deze praktische voorlichting. 
In dit opzicht kan toch wel het volgende worden opgemerkt: 

70 



a- Bij sommige kinderen met een dubbele handicap of bezwarende 
milieu-factoren zijn de resultaten soms gering. 
o. Bij anderen is er, na enige tijd, verbetering in het sociaal contact en 
in het aanpassingsvermogen. Ze worden rustiger, handelbaarder, gaan 
beter en meer gericht spelen en beginnen de mensen met belangstelling 
naar het gezicht te kijken. Soms gaan ze wat meer en genuanceerder 
,.tateren" en proberen ze, met of zonder stem, spraak te imiteren. 
c. Bij heel enkelen is er een begin van echt „spraakafzien" (in combi
natie met spraak verstaan, als er nog gehoorresten zijn) en is er een 
neiging de begrepen woorden te imiteren. Deze kinderen beginnen ook 
vaak te vragen naar de „benoeming" van voorwerpen en plaatjes en 
vertonen dan een imitatiedrang. Ze tonen soms een ware honger naar 
de naam der dingen. 
Zo wordt het dove kind door deze activiteiten thuis alvast voorbereid op 
overgang naar het instituut. Een nauw contact tussen de hometrainster 
en de leerkrachten der voorschoolklassen is dan ook zeer noodzakelijk. 
Hierover bestaat bij de hometrainers geen verschil van mening. 

Gevolgen hometraining voor de ouders 
De bovengenoemde „praktische voorlichting" staat of valt met de 
houding van de ouders t.a.v. het dove kind (afwijzend, verwennend, ac
cepterend). Ook de plaats die het kind in het hele gezin inneemt is be
langrijk. Natuurlijk worden de eigen ideeën en vondsten van de ouders 
van harte gestimuleerd. Een door moeder zelf, met enthousiasme en 
vindingrijkheid samengesteld „plaatjesschrift" is principieel van meer 
waarde dan een boek vol „verantwoorde" plaatjes, verstrekt door de 
hometrainingsdienst. Die zelf-bedachte activiteiten sluiten immers als 
vanzelf aan bij de eigen persoonlijkheid van de ouders en bij de moge
lijkheden in het gezin. Ze hebben meestal meer succes, omdat ze van 
harte worden uitgevoerd. Bovendien hebben de ouders soms kostelijke 
vondsten, die voor andere vaders en moeders (en dus ook voor de 
hometrainsters) van belang kunnen zijn. 

B. Bespreking algemene problematiek 
De hometraining biedt de ouders ook de mogelijkheid te spreken over 
problemen en vragen, die bij hen rijzen. Zij dienen daarbij zo eerlijk en 
zo reëel mogelijk te worden voorgelicht over de beperktheden ener
zijds en de mogelijkheden anderzijds van dove kinderen in het algemeen. 
We hopen de ouders daardoor langzamerhand meer zekerheid te bieden. 

Situatie der ouders 
Er moet rekening gehouden worden met de situatie waarin de ouders 
verkeren. Als een kindje niet ziek is geweest en er zijn geen bijzondere 
aanwijzingen, ziet men een doofgeboren kind de doofheid niet aan. Deze 
wordt pas „ontdekt" (maar is vaak lang vermoed) als het kind, na ver
loop van tijd nog steeds niet op geluiden reageert. Bij kinderen die nog 
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wel duidelijke gehoorresten hebben merkt men het soms pas, als ze niet 
gaan spreken. Zo'n ontdekking vindt dan plaats vaak na een kortere of 
langere periode van onzekerheid bij de ouders. Ook gebeurt het een 
enkele keer, dat het buitenstaanders zijn, die de ouders er het eerst 
attent op maken. 
Alle hometrainsters hebben de ervaring, dat er heel wat gesprekken ge
voerd moeten worden om de ouders een positieve houding ten opzichte 
van hun kind te leren aannemen. 
Ook moet bovendien bedacht worden, dat ouders, speciaal in een ge
handicapt kind uiterst kwetsbaar zijn. In de opvoeding van een „ge
woon" kind mag men heus wel „fouten maken". Als het niet de spui
gaten uitloopt, merkt niemand dat zo direct. 
De ouders van een gehandicapt kind voelen zich toch al zo onzeker en 
worden nu ook nog gedwongen zich meer bewust rekenschap te geven 
van hun handelingen. Er worden vragen gesteld, rapporten geschreven 
en men moet meermalen herhalen hoe de vroegste kindertijd precies is 
verlopen, wanneer de doofheid werd ontdekt, enz. Het is dan ook te 
begrijpen, dat de komst van iemand, die weer vragen zou kunnen stellen, 
op zichzelf als bedreigend kan worden ervaren. 
Gerealiseerd moet worden dat het evenwicht in het gezin, door de 
komst van een afwijkend kind, gemakkelijk verstoord kan worden En 
het is voor elk kind juist zo belangrijk in een harmonisch gezin op te 
groeien. 

Maatschappelijke aanpassing 

Hoe belangrijk juist dit gezinsevenwicht is voor het opgroeiende dove 
kind, werd vooral gemerkt van de zijde van het maatschappelijk werk 
voor doven. Van de jonge volwassen doven bleken diegenen het meest 
aangepast en „gelukkigst", die, afgezien van hun verstandelijke en 
technische vorming, mèt hun doofheid hebben leren leven. Mede door 
de hometraining tracht men dit ideaal steeds meer te bereiken. 

Houding der ouders t.a.v. het dove kind 

Het is van het grootste belang hoe de ouders de handicap van hun kind 
verwerken. 
Vooral de eerste tijd, direct nadat een niet-vermoede doofheid is ge
constateerd en de ouders dus plotseling met deze handicap worden ge
confronteerd, hebben zij veel behoefte aan steun. De hometrainster 
tracht deze te bieden. De ouders hebben immers een hele periode van 
onzekerheid doorgemaakt. Eerst was er de twijfel of het kind werkelijk 
doof was. Na het constateren der doofheid verkeren de ouders vaak 
in een paniekstemming. Daarin kan geleidelijk verandering komen, 
doordat ze zelf actief bezig zijn en door gesprekken. En eigenlijk dan' 
pas kunnen ze hun vragen duidelijker formuleren. Ging het aanvankelijk 
om het lucht geven aan verwarde gevoelens en gedachten, later zien ze 
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uit naar het gesprek. Misschien zou men kunnen zeggen, dat er al een 
stukje „verwerking" heeft plaatsgehad, op het moment dat er concrete 
vragen worden gesteld. 

Vragen, die bij de ouders leven 
Bij het werk in de hometraining is gebleken dat de vragen van de 
ouders zich concentreren om bepaalde problemen. 
Een aantal vragen dat steeds terugkeert, willen we hieronder noemen. 
De eerste reeks heeft rechtstreeks betrekking op het gehoordefect. 
Hoe komt het dat ons kind doof is? Zouden onze eventuele volgende 
kinderen ook doof kunnen zijn? Is er nog iets aan de doofheid te doen, 
door operatie b.v.? Kan het nog „vergroeien", zodat het gehoor beter 
wordt? 
De tweede reeks vragen heeft betrekking op de wijze van behandeling 
van het dove kind. 
Kunnen we het kind gehoorzaamheid leren? Mag het wel gestraft wor
den, het begrijpt ons immers niet? Kunnen we hem zindelijk maken? Hoe 
krijgen we contact met het kind? Kan hij ons leren begrijpen en kan hij 
!eren praten? 
De derde reeks vragen slaat op de toekomst van het kind. 
Kan hij later een vak leren en welke mogelijkheden zijn er? Zal hij een 
goed stuk brood verdienen? Kan hij trouwen en een gezin vormen? 
Is het zeker dat ze dove kinderen krijgen? 
Een vierde reeks betreft eigenlijk geen vragen van de ouders, maar 
bepaalde problemen: het zijn moeilijkheden en spanningen in het gezin 
zelf, die misschien steeds latent waren, maar, zoals een collega op
merkte, manifest werden door de extra belasting van de doofheid van 
het kind (b.v. een verstoord machtsevenwicht tussen de ouders, weder
zijdse verwijten t.a.v. de doofheid van het kind enz.). Het is de ervaring 
dat het voor ouders uit een intellectueel milieu soms moeilijk te ver
werken is, dat het kind later geen hoger onderwijs zal kunnen volgen. 

Mogelijke bezwaren van de hometraining 

Het ontgaat de hometrainsters niet, dat het instrueren van de ouders een 
verkeerde uitwerking kan hebben. 
Het is zo belangrijk in welke sfeer met het kind wordt geleefd. De 
ouders moeten gewaarschuwd worden voor een tè intensieve bemoeiing 
met hun dove kind. Het blijkt lastig om „maat' te houden. Enerzijds 
mogen sommige ouders best wat geactiveerd en bemoedigd worden in 
hun bezig zijn met het kind. Anderzijds moeten ze soms wel eens wat 
worden afgeremd. Er moet voldoende rekening gehouden worden met 
de gezinssituatie en er voor waken tè hoge eisen te stellen aan de 
ouders. Op hun beurt zullen deze weer niet te veel van het kind mogen 
vergen. Men meent vaak: „Als het kind maar eenmaal spreekt, komt 
alles wel goed." Het „niet-spreken" blijkt vaak een van de voornaamste 
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zorgen van de ouders. Men ziet dan (begrijpelijk overigens) over het 
hoofd, dat dit niet het enige facet is, waarop de aandacht gericht dient 
te zijn, maar dat een algehele harmonische ontwikkeling een eerste ver
eiste is. Voor het jonge kind moeten de bemoeiingen „spel" blijven. 
Er mag (zie de Heer Berkhout in „Doof. . . hoe kan ik helpen?") thuis 
geen „schoolsfeer" geschapen worden en het kind mag dan ook beslist 
niet tot extra hoge prestaties gedwongen worden. Het gevaar bestaat 
eveneens, dat het dove kind, juist door de hometraining, te veel aan
dacht krijgt en de belangstelling van het gehele gezin voor zich opeist. 
Dit komt natuurlijk een evenwichtige opvoeding niet ten goede. Voor 
een doof kind, dat, uit hoofde van zijn handicap, toch al op zichzelf is 
betrokken, kan een dergelijke ontwikkeling grote sociale moeilijkheden 
opleveren, doordat het te weinig geleerd heeft met anderen rekening te 
houden. 

C. Voorbereiding plaatsing op het instituut 

Een belangrijk onderdeel van de „voorzorg"-dienst is de zorg voor een 
soepele overgang van het kind van zijn eigen milieu naar het instituut, 
zowel voor het dove kind, als voor de ouders. Bij alle instituten ziet men 
het bezwaar van een plotselinge en onvoorbereide plaatsing. 

Wat het kind betreft 

Indien de ouders niet in de naaste omgeving wonen van het instituut 
voor doven waar zij hun kind willen plaatsen, wordt een uit-huis-plaat-
sing onvermijdelijk, tenzij de ouders kans zien te verhuizen. 
Zoals bekend, staat het jonge dove .kind toch al veel onzekerder in de 
wereld door het uitvallen van het geluid. Dit kind wordt nu, omdat het 
speciaal onderwijs moet volgen, juist in de leeftijd van 2-6 jaar, als het 
heel gevoelig is voor een scheiding van de moeder, uit de eigen ver
trouwde omgeving gehaald. Ook verschilt het bezig-zijn op de voor-
school meer van het „spel thuis" dan het spelend-bezig-zijn op een ge
wone kleuterschool. (Mevrouw Dr Snijders-Oomen in haar lezing op de 
Algemene Vergadering in 1964 meent, dat de gewone kleuterschool meer 
speelschool is, terwijl in de voorschoolklassen voor dove kinderen veel 
meer een leersfeer heerst.) 

Wat de ouders betreft 

Voor hen breekt, bij de plaatsing van het kind op een instituut voor 
doven opnieuw een moeilijke en enerverende tijd aan. Nu moeten zij het 
kind, waar ze toch al zoveel zorg om hadden, afstaan op een leeftijd 
waarop het hen zo nodig heeft. De meeste ouders hebben geen voor
stelling van wat het kind te wachten staat. Gaat een kind naar een 
gewone kleuter- of lagere school, dan heeft men dat in zekere zin wel. 
Men weet immers door eigen ervaring wat er gebeuren gaat. 
Een grondige voorbereiding op die plaatsing tijdens de hometraining is 
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dan ook dringend gewenst om de overgang voor het kind zo geleidelijk 
en zo soepel mogelijk te doen verlopen. De ouders krijgen meer zeker
heid en zien wat er met het kind op het instituut „gebeurt", wat er daar 
van het kind verwacht wordt en waar men in de hometraining naar toe 
werkt. Ze zien ook hoe men daar met een doof kind omgaat. Dit om
gaan met het dove kind moeten de ouders leren, daar immer hèt natuur
lijke contactmiddel bij uitstek, de taal, ontbreekt. Dit is misschien een 
van de oorzaken dat juist bij dove kinderen de hometraining als wense
lijk wordt gevoeld, terwijl dit bij andere gehandicapte kinderen niet het 
geval is. 

In elk instituut neemt deze voorbereiding een grote plaats in bij de 
hometraining. Het lijkt daarom wenselijk na te gaan van welke mogelijk
heden alzo gebruik wordt gemaakt om de overgang soepeler te doen 
verlopen. 
Zo wordt in St. Michielsgestel de nadruk gelegd op een zeer zorg
vuldig onderzoek van het kind en op een zeer soepele en zeer geleide
lijke aanpassing van het kind aan de school- èn de internaatssituatie. 
Het kind komt n.l. eerst, onder directe leiding en verzorging van zijn 
eigen vertrouwde hometrainster gedurende vijf dagen in een Observatie
centrum, waar de verschillende onderzoeken verricht worden en waar 
het in een zo huiselijk mogelijke omgeving wordt geobserveerd. Daar
na komt het kind om de 6 a 7 weken vijf dagen in de z.g. „wisselklas", 
die dezelfde speel- en woonruimte heeft als het observatiecentrum, en 
dus voor de kinderen bekend terrein is. Het kind leert zich aan anderen 
aan te passen en er kan intensiever mee gewerkt worden dan thuis 
ooit mogelijk is. De ouders en het kind wennen geleidelijk aan de „uit
huisplaatsing". In „Effatha" te Voorburg en op de Ammanschool te 
Amsterdam komen de ouders met het kind van tijd tot tijd in de klas. 
Geleidelijk gaan de kinderen in de klas actief meedoen. 
In Amsterdam kunnen de ouders, daar het een dagschool is, de kinderen 
brengen en een paar uur later weer halen. Ze mogen de kinderen zo 
vaak brengen als ze willen en de ouders mogen zelf in het klasje actief 
met de kinderen „meespelen". 
In „Effatha" zijn de ouders, die vaak van buiten de stad komen, zo'n 
dag de gast van het instituut. De hometrainster fungeert als schakel 
tussen school en gezin en is, bij elk bezoek van de ouders en het kind 
aan school, aanwezig. 
Op deze instituten went het kind dus geleidelijk aan de schoolsituatie, 
terwijl vader en moeder erbij zijn. 
In Rotterdam en Groningen komen de ouders wel in de voorschool
klassen en de hogere klassen op bezoek, om te zien hoe men met dove 
kinderen om moet gaan, maar de kinderen zelf worden er nog niet bij 
betrokken. Het is de bedoeling dat ook in deze instituten de „voorzorg
kinderen" in de klas mee gaan spelen, zodra dit praktisch mogelijk is. 
Bij alle instituten worden de ouders, na de plaatsing van het kind in de 
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voorschool, nog verschillende keren door de hometrainster bezocht 
omdat die eerste tijd voor hen juist zo moeilijk is. In „Effatha" strekt 
deze zorg zich uit tot het kind op de lagere school komt, om de ouders 
ook verder te stimuleren tot een verantwoorde opvoeding. 

Samenvatting 

Samenvattend kan gezegd worden, dat in de hometraining de volgende 
gemeenschappelijke doelstellingen naar voren komen: 

1. Praktische voorlichting aan de ouders, zodat het kind, binnen het 
eigen gezin, optimale ontplooiingsmogelijkheden krijgt 
2. Hulp aan de ouders bij de problemen, die zich voordoen zodat in-

i rkwo?dt a n d ° V e k l n d l n h 6 t 9 e Z i n 6 n ' a t e r l n d e m a a t s c h aPPÜ moge-

3. Voorbereiding van ouders en kind op de plaatsing op een instituut 
voor doven. 

De verschillende facetten van de hometraining staan niet los van elkaar 
Als de ouders kans hebben gehad te spreken over hun moeilijkheden 
en meer zekerheid hebben t.a.v. het kind, zijn schoolmogelijkheden en 
zijn toekomst, zullen ze ook gemakkelijker zelf activiteiten bedenken 
waar het kind zijn voordeel mee kan doen en waardoor zij meer contact 
met het kind krijgen. Als zij hierdoor meer zelfvertrouwen hebben qe 
kregen, zullen ze het kind evenwichtiger tegemoet kunnen treden en 
het kind beter kunnen begrijpen. Dit zal het proces van de aanvaardino 
voor de ouders vergemakkelijken. 
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Het articulatieonderwijs in de voorschool 

Wie als niet deskundige een school voor dove kinderen bezoekt, wordt 
meestal in de eerste plaats geïmponeerd door het feit, dat deze kinderen 
hebben leren spreken. Dat ze hebben leren schrijven en rekenen aan
vaardt men als iets normaals; van de taalarmoede, waaronder deze 
kinderen gebukt gaan, heeft men zo bij de eerste indrukken geen weet; 
hoe diep de doofheid ingrijpt in de hele persoonlijkheid beseft men niet, 
kan men ook niet beseffen, als men zich niet nader verdiept in de ge
volgen, die de doofheid (aangeboren of op jeugdige leeftijd verkregen) 
voor een kind heeft. De moeite, die het kost, om onze leerlingen een 
zekere hoeveelheid taal bij te brengen, ontgaat de buitenstaander. Wel 
verbaast men zich erover, dat het dove kind spreekt, dat het in staat 
is een reeks van klanken voort te brengen, klanken, die het nooit goed 
gehoord heeft, noch van zichzelf, noch van een ander. Het is het aan
vankelijk spreekonderwijs, dat in dit artikel aan een nadere beschou
wing onderworpen zal worden. 

Zolang men doven heeft onderwezen en opgevoed, of dit nu in klasse-
verband gebeurde of in individuele gevallen, bijna altijd heeft men de 
noodzaak ingezien om de doven ook te leren spreken. Een normaal 
horend kind leert spreken via zijn gehoor. Spraak en taal zijn functies, 
die verworven zijn via het horen. Bij een dove zijn systematische arti
culatieoefeningen nodig, om hem de spraak bij te brengen. 
Eén van de eersten, die zich bezighield met het leren spreken van 
doven, was de Spanjaard Bonet (1579-1633). Hij schreef het eerste leer
boek voor het doofstommenonderwijs. Bij elke klank hoorde volgens 
hem een vaststaande positie van de spraakorganen. Deze positie werd 
ook ingenomen in verbinding met andere klanken. Hoewel hij dus nog 
niet het globale spreekonderwijs kende, zoals dat later gegeven zou 
worden, had hij ook reeds moderne denkbeelden. Hij wilde met het 
spreekonderwijs beginnen op 6-8-jarige leeftijd, wat voor die tijd zeer 
jong was. Hij onderscheidde individueel gemakkelijke en individueel 
moeilijke klanken. Hij wilde geen gebruik maken van de vingers bij het 
in de juiste stand plaatsen van de spraakorganen en hij wilde de klanken 
direct verbinden met het schrift. Bonet achtte het niet mogelijk doven 
zuiver technisch te leren afzien, daar de bewegingen en posities van de 
spraakorganen niet alle zichtbaar zijn. Noodzakelijk was het vermogen 
van de liplezer om het technisch geziene geestelijk aan te vullen. 
De Zwitserse medicus en taalkundige Amman (1664-1724), die het groot
ste deel van zijn leven in ons land doorbracht, wordt wel de weten
schappelijke grondlegger van de spreekmethode genoemd. Hij gaf 
reeds een uitvoerige beschrijving van alle klanken en van de werking 
van de spraakorganen. Hij liet de leerling, nadat stem was verkregen, 
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nabootsen voor de spiegel en mondstanden oefenen. Hij wilde het qe-
sprokene steeds met het schrift verbinden. Hij gaf bovendien talrijke 
praktische wenken voor het aanleren van de klanken. Het afzien wilde hij 
systematisch oefenen. De invloed van Amman op de verdere ontwikke
ling van het doofstommenonderwijs was zeer groot. 
Bonet, Amman en anderen hadden aangetoond, dat het mogelijk was 
doven op te voeden tot sprekende mensen. Hun goede resultaten hingen 
ook samen met het feit, dat ze onderwijs gaven aan privaat-leerlingen-
van klassikaal onderwijs aan doven was nog geen sprake. Meer alge
meen doofstommenonderwijs ontstond in de 18e eeuw onder invloed 
van De I Eoee en Heinicke. De ideeën van deze twee stonden lijnrecht 
tegenover elkaar De I Epée wilde zijn leerlingen geheel d.m.v. gebaren 
ontwikkelen Toch gaf ook hij spreekonderwijs. De gesproken taal was 
voor hem alleen nodig uit sociaal oogpunt; het vormde geen middel tot 
denken. Dit spreekonderwijs kwam dan ook op de tweede plaats Hii 
vond het articuleren slechts een kwestie van geduld. Hij beweerde in 
een uur dertien gemakkelijke klanken en hun verbindingen te kunnen 
aanleren! 

Me7nJt ie
QmeM r i J d e r TJ*? d e n ^ e e ' d e n v a n De l'Epée was Heinicke 

(1729-1790). HIJ zag de belangrijkheid in, die de spraak heeft voor het 
denken van de dove. Hij wilde de spraak aanleren zonder hulp van ge
baren of vingeralfabet en ook zonder hulp van het schrift. Het schrift 
mocht pas na de gesproken taal komen. Door zijn spreek-liplees-
methode wilde hij zijn leerlingen in 2 a 3 jaar goed verstaanbaar leren 
spreken en hen tevens leren denken in gesproken taal. Grote invloed op 
het doofstommenonderwijs, niet alleen in Duitsland, maar ook in andere 
landen heeft Hill (1805-1874) gehad. Over het articulatieonderwijs heeft 
hij denkbeelden naar voren gebracht, die pas veel later aanvaard zouden 
worden. Zo wilde hij met spreken en afzien reeds zo vroeg mogelijk 
beginnen. Hij vond de leeftijd van 7-9 jaar, waarop de leerlingen in 
zijn tijd op school kwamen, te oud. Hij wilde aan één kind tegelijk 
spreekonderwijs geven en gebruik maken van gehoorresten. Hij wilde 
niet forceren. Lukte een bepaalde klank niet, dan liet hij deze voorlopig 
rusten. De klankencombinaties moesten zo spoedig mogelijk worden 
verbonden met de begrippen. De volgorde der klanken hing af van de 
individuele leerling. Hij gaf een uitvoerige beschrijving van de klanken 
en ook hoe deze verbeterd konden worden. Het schrift moest echter na 
het gesproken woord komen (het typerende van de zgn. Duitse me
thode). In de praktijk week Hill echter vaak af van zijn in wezen moderne 
denkbeelden. De spreekmoeilijkheden werden in een bepaalde volg
orde onderwezen. Het articulatieonderwijs werd te systematisch qe-
geven. 

De zuivere Duitse spreekmethode bereikte haar hoogtepunt bij Vatter 
(1842-1916). Vatter was voorstander van de ,,unmittelbare Lautsprach-
assoziation". De gesproken klank moest zo spoedig mogelijk betekenis 
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hebben en direct worden verbonden met het begrip, zonder gebaar of 
schrift erbij te gebruiken. Hij wilde aanvankelijk weinig stof geven, maar 
de leerling moest die dan ook volledig beheersen. Vatter hield vast 
aan een bepaalde volgorde en ging uit van de enkele klank, meestal 
de a, die daarna met een medeklinker werd verbonden. Vervolgens de 
o e enz. Men mocht niet verder gaan, vóór het resultaat geheel bevredi
gend was. Het afzien was zowel middel als doel tegelijk. Vatter hechtte 
Qrote waarde aan vooroefeningen van de lichaamsdelen. Hij achtte het 
7e levensjaar de geschiktste leeftijd om te beginnen. 

Ontwikkeling in Nederland 
In ons land werd het eerste doofstommeninstituut opgericht in 1790 in 
Groningen door H. D. Guyot. Aanvankelijk stond het onderwijs in Gro
ningen onder invloed van De l'Epée. Gaf De l'Epée alleen spreekonder-
wijs uit sociaal oogpunt, in Groningen werd ook de waarde ingezien 
van het spreken als middel tot denken. Het eigenlijke onderwijs werd 
echter in gebaren gegeven, terwijl spreken en afzien afzonderlijk wer
den geoefend (gemengde methode). Aan geschriften en verslagen van 
het Instituut ontlenen we het volgende: 
Omstreeks 1835 werden de leerlingen opgenomen van hun 9e jaar af. 
2e leerden de klinkers uitspreken in verbinding met de medeklinkers. 
De leerkracht liet het kind de linkerhand op de „strot des meesters" 
plaatsen om zo de meerdere of mindere kracht der trillingen na te kun
nen gaan. De kinderen werden door middel van een brede spiegel gelijk
tijdig geoefend in het spreken. De onderwijzer plaatste zich daarvoor 
en enige kinderen namen achter zijn rug plaats. Zij moesten hun ogen 
op het spiegelbeeld van de mond van hun meester gevestigd houden en 
de bewegingen als hij sprak, opmerkzaam gadeslaan. De meester zag 
tegelijkertijd in de spiegel de monden van de leerlingen, die, terwijl ze 
zijn voorbeeld nabootsten, trachtten te spreken. Op die wijze kon hij 
aan 4 of 8 leerlingen spreekonderwijs geven. 
In het midden van de 19e eeuw ontstond in ons land een sterke stroming 
ten gunste van de spreekmethode. Men richtte zich vooral op Duits
land, waar deze methode toegepast werd door Hill, later door Vatter. 
Spreken en afzien moesten de grondslag van het onderwijs vormen, zon
der hulp van gebaren, vingeralfabet en schrift. In de in 1853 opge
richte school voor doofstommen te Rotterdam gaf men vrijwel vanaf 
het begin les naar de principes van de spreekmethode. In 1864 stapte 
men in Groningen eveneens af van de gemengde methode en werd 
ook daar onderwijs gegeven volgens de spreekmethode. In Sint-Mi
chielsgestel zou het nog tot het begin van de 20e eeuw duren, vóór daar 
de gemengde methode werd vervangen door de spreekmethode. 
In een door de heer P. Visser, hoofdonderwijzer aan het Instituut te 
Groningen, in 1915 gehouden inleiding stelde deze zich de vraag, welke 
klanken het eerst moesten worden onderwezen. Hij wilde beginnen met 
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de lipletters, daarna de aa enz. Hoewel de opvolging van klanken niet 
ieder jaar gelijk was, onderging deze in hoofdzaak toch slechts geringe 
wijziging. De bepaalde volgorde, uitgaande van de enkele klank (Vat-
ter) was hier dus nog aanwezig. Ook deed Visser aan vooroefeningen 
van de verschillende lichaamsdelen en van het spraakorgaan. Het arti-
culatieonderwijs werd gegeven in de klas ( ± 10 leerlingen) aan elke 
leerling afzonderlijk; de overige leerlingen moesten op de één of andere 
wijze beziggehouden worden in hetzelfde lokaal. 
Tegen deze manier van werken kwam van vele kanten verzet, mede 
onder invloed van de ontwikkeling van de taal- en kinderpsychologie, 
het globaliteitsprincipe bij het onderwijs en de spraakontwikkeling 
bij het normaal horende kind. 
Aan vooroefeningen werd minder waarde gehecht; men aanvaardde 
niet meer, dat er algemeen gemakkelijke en algemeen moeilijke klanken 
zouden bestaan; de volgorde, waarin de klanken onderwezen moesten 
worden, werd niet meer opgesteld door de onderwijzer, maar hing af 
van de individuele leerling. Men wenste meer uit te gaan van klank-
groepen dan van een enkele klank. 
In 1926 schreef Mgr. A. Hermus, directeur van het Instituut te Gestel, 
een verhandeling over de methode Malisch, die hij voor zijn beste leer
lingen wilde toepassen. Malisch wilde globaal spreek- en afzienonder-
wijs, uitgaande van zinnetjes. 
Een belangrijk punt was ook de leeftijd, waarop met het articulatie-
onderwijs moest worden begonnen. In het tijdschrift voor doofstom
menonderwijs (januari 1936) vinden we een artikel van de hand van 
de heer Postma (Groningen) over „Voorschool en articulatieonder-
wijs", waarin hij een pleidooi houdt voor het plaatsen van jeugdige 
leerlingen in een voorschool. In Amsterdam was reeds in 1911 aan de 
aldaar gestichte school een voorschool verbonden om het onderwijs op 
zo vroeg mogelijke leeftijd te kunnen beginnen. In Groningen werd in 
1932 besloten ook jeugdige leerlingen op te nemen. Postma wenste geen 
voorschool, waarin alleen het gesproken woord werd gebruikt, zoals 
Miss Garrett dat in Engeland bepleitte. Hij wenste een voorschool, 
waarin de kinderen schriftelijk werden ontwikkeld, terwijl tevens arti-
culatieonderwijs moest worden gegeven. De opkomst van het schrift was 
mede te danken aan de z.g. Belgische methode. 
A. Herlin, inspecteur van het doofstommenonderwijs in België wilde 
het schrift en het afzien, ingeoefend in de voorschoolklas, als basis 
gebruiken voor het spreken. 
Het articulatieonderwijs, zoals zich dat in Groningen na 1932 ontwik
kelde, week op de volgende punten af van vroegere methodes: 

1. Men begon op jeugdiger leeftijd (3 è 4 jaar). 
2. De volgorde was niet meer van wat men algemeen gemakkelijk 

achtte tot wat men algemeen moeilijk vond. Men ging uit van dat-
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gene, wat het kind het gemakkelijkst bleek te liggen. Het werd 
meer een ontlokken van bepaalde klanken dan het aanleren ervan. 
Men trachtte dit te bereiken volgens de globale methode. 

3. Dit articulatieonderwijs werd gegeven door een aparte onderwijzer 
in een afzonderlijk lokaal en wel individueel. 

4. Telkens werd geschaafd en gecorrigeerd, terwijl na verloop van tijd 
werd overgegaan tot het opzettelijk aanleren van klanken, die op 
genoemde wijze nog niet waren „gevangen". 

Het grote voordeel van deze wijze van werken was, dat de kinderen, 
terwijl ze articulatieonderwijs kregen, tevens in het bezit kwamen van 
een passieve taalschat, aangebracht in de voorschoolklas; dat het spre
ken natuurlijker verliep, daar men niet forceerde. Men kreeg een veel 
mooiere stem. De stem werd niet „gemaakt". Ook kreeg men een meer 
natuurlijke uitspraak. Verder kon men rustiger werken, ook in die zin, 
dat men langer de tijd had om alle klanken en verbindingen te oefenen. 

De manier, waarop het articulatieonderwijs thans in Groningen wordt 
9egeven, verschilt in grote lijnen weinig van de wijze, waarop het zich 
na 1932 ontwikkelde. Na de laatste wereldoorlog kregen we bovendien 
de toepassing van de moderne hoorapparatuur. Ook vroeger had men 
wel geconstateerd, dat enkele doven meer klank in hun stem hadden. 
Men kon nu, door gebruik te maken van de audiometer, aantonen 
over hoeveel hoorresten een dove nog kon beschikken. Het gehoor-
verlies werd in een audiogram vastgelegd. Het constateren van het ge-
hoorverlies alleen was echter niet voldoende. Men moest ook trachten 
bij het onderwijs te profiteren van de gehoorresten. Met behulp van 
individuele hoorapparaten en klassikale versterkers konden vrij veel 
doven enig geluid, soms zelfs spraakklanken opvangen. Bij het tegen
woordige articulatieonderwijs wordt, waar dit mogelijk is, van deze ap
paratuur gebruik gemaakt. 
Het aanvankelijk spreekonderwijs vindt plaats in de voorschool. Het 
wordt gegeven aan kinderen van 3 a 4 jaar tot =t 7 jaar door een aparte 
onderwijzer(es) in een afzonderlijk lokaal. Aan het einde van het school
jaar 1963-'64 waren er in Groningen in totaal 77 leerlingen in de voor
school geplaatst. Deze kregen articulatieonderwijs van vier articulatoren. 
(In Groningen worden nieuwe leerlingen niet op een bepaalde datum 
tot de school toegelaten, maar in de loop van het hele schooljaar. Dit 
verklaart het grote aantal leerlingen, dat aan het eind van de cursus In 
de voorschool was opgenomen.) 
Van deze 77 leerlingen was het in 12 gevallen (nog) niet mogelijk ge
bleken een audiogram te maken, meestal doordat de kinderen de bedoe
ling van de test niet begrepen en daardoor niet reageerden. Van de 
overblijvende 65 gevallen waren 18 kinderen min of meer goed horend, 
maar desondanks niet tot enige spraakontwikkeling gekomen. De 47 
overige leerlingen konden we naar de graad van de doofheid verdelen 

81 



in 2 groepen nl. 1e. de doven (meer dan 90 db. drempelverlies). Hier
toe behoorden 27 leerlingen. 2e. de spraakdoven (60-90 db. drempel
verlies). Hiertoe behoorden 20 leerlingen, (fig. 1). 
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De 27 dove leerlingen konden naar de aard van de doofheid, dus de 
vorm van het audiogram betreffende, nog weer onderverdeeld worden 
in 3 groepen, te weten: 

a. totale doofheid. Met de moderne hulpmiddelen zijn geen hoor-
resten aantoonbaar. Tot deze groep behoorden 6 leerlingen. 

b. een drempelverlies in de baszone van 60 db. of meer, aflopend over 
enkele octaven, (fig. 2). Hiertoe behoorden 17 leerlingen. 

c. een drempelverlies in de spraakzone tussen 90 db. en 100/120 db. 
(4 leerlingen) (fig. 3). 

125 250 500 1OO0 2000 4000 8000 18000 Hi 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 I-

fig. 2 fig. 3 
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Bij de spraakdoven konden de volgende typen van drempelaudiogram-
men worden onderscheiden: 
a. een vrijwel uniform verlies in de spraakzone van 60 db. tot maximaal 

90 db. (fig 4). Hiertoe behoorden 16 leerlingen. 
b- ± 50 db. verlies in de baszone en een toenemend verlies in de. 

hogere frequenties met een bovengrens boven 3000 Hz. (fig. 5); 2 
leerlingen. 

c. een gering drempelverlies in de baszone over 1 è 2 octaven, gevolgd 
door een abrupt verlies voor de overige frequenties (fig. 6); 2 leer
lingen. 
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In alle 47 gevallen is het gehoorverlies zodanig, dat er langs natuurlijke 
W e 9 9een spraakontwikkeling tot stand komt. 
Bij de groep doven (fig. 2 en 3) kunnen de geringe hoorresten soms nog 
dienstbaar gemaakt worden voor het spreekonderwijs, al is het alleen 
maar, dat het kind de grondtoon in zijn eigen stem auditief onder con
trole kan krijgen. Het spraakdove kind kan meer profijt hebben van 
zijn gehoorresten. Het articulatieonderwijs zal bij deze kinderen meestal 
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(niet altijd) gemakkelijker verlopen dank zij de moderne apparatuur, 
waardoor zij in staat zijn klanken op te vangen. Zij zullen echter moeten 
leren deze klanken te onderscheiden, waar veel oefening voor nodig is. 
Het grote verschil tussen het dove en spraakdove kind (fig. 1, III en 
IV) enerzijds en het slechthorende kind (fig. 1, I en II) anderzijds, is 
dus, dat de laatste groep langs natuurlijke weg tot een zekere mate van 
spraakontwikkeling komt; bij het dove en spraakdove kind is dit niet 
het geval. 
De mate van spreekvaardigheid stemt echter lang niet altijd overeen 
met de mate van gehoorverlies. Louter en alleen een prognose opstellen 
op grond van het audiogram is dan ook onmogelijk. Er zijn zoveel 
andere factoren, die hierbij een rol spelen. We noemen o.a. het intellect, 
het geheugen, de spraakaanleg, het milieu, de hometraining, het ont
wikkelingsniveau, mogelijke nevengebreken. We zullen echter zoveel 
mogelijk aandacht moeten besteden aan de eventuele auditieve opvoed
baarheid van het kind. leder kind, waarvan op grond van het audio
gram redelijkerwijs verwacht kan worden, dat de hoorresten te benutten 
zijn, krijgt een individueel apparaat. Ook wordt getracht met behulp 
van klassikale versterker en bandrecorder de leerling auditief contact 
met zijn omgeving te doen opnemen. Voor het aanleren van het spreken 
blijft echter het eigenlijke articulatieonderwijs de hoofdzaak. 
Zoals gezegd, komen de leerlingen in Groningen op 3 a 4-jarige leeftijd 
op school. Ze krijgen dan zo spoedig mogelijk articulatieonderwijs. Wat 
houdt dit in? De articulator moet trachten deze kinderen te leren spre
ken, d.w.z. ze moeten leren de spraakorganen te gebruiken in die zin, 
dat klanken geproduceerd worden in een bepaalde typische volgorde 
(spraak). Bovendien moet deze opeenvolging van klanken een gedachte-
inhoud naar buiten dragen, die door een ander en het kind zelf kan 
worden begrepen (taal). 

Het dove kind (fig. 1 groep IV) staat door zijn zintuiglijk defect anders 
in de wereld en is anders met die wereld verbonden dan het normaal 
horende kind. Het heeft geen contact met zijn omgeving door middel 
van geluid. De signaalwaarde van de geluidsprikkels als aankondiging 
of beveiliging komt bij het dove kind niet tot ontwikkeling. Het is voor
namelijk aangewezen op visuele, tactiele en vibratorische signalen. Daar
door blijft het in een directer en concreter ervaringscontact hangen. 
Voor het dove kind ontbreekt in de medemens de stem. Hij ziet alleen 
het gelaat, er zit geen geluid in. Voor de dove is het belangrijk, dat 
degenen, die met hem omgaan, over een goede mimiek beschikken. De 
stem heeft een affectieve aard, kan boos zijn of vriendelijk. Bij het dove 
kind ontwikkelen zich de affectieve relaties anders. Onze methode van 
bestraffen, van prijzen, van op zijn gemak stellen, bestaat vaak in het 
gebruik van de stem. Dit kan bij de dove niet. 
Men gaat er in Groningen van uit, om ook het zwaardove kind (fig. 
2 en 3) uit te rusten met een individueel apparaat en hem gebruik te 
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laten maken van klassikale versterkers. Een kind met een restgehoor 
aan de baszijde tot bv. 1000 Hz. zal d.m.v. een hoortoestel alleen echter 
nooit leren spreken, ook niet leren verstaan. Toch is het mogelijk, dat 
het met voldoende versterking de eigen stem nog kan horen, waar
door de feed-back aan de baskant via de lucht wordt hersteld. Het zal 
zo spoedig mogelijk een individueel apparaat moeten dragen, waardoor 
zijn eigen stem zich vroegtijdig kan ontwikkelen. Voor het articulatie-
onderwijs kan dit het voordeel hebben, dat het kind reeds een wat 
natuurlijker stemmetje heeft, als het op school komt. Dit kind kan een 
voorsprong hebben op kinderen, die, als ze in de articulatieklas komen, 
nog moeilijk stem geven. Een eerste voorwaarde om tot articulatie te 
komen, is nl. het geven van stem. De stem is a.h.w. de onderbouw, 
de articulatie meer de gedetailleerde bovenbouw. Samen vormen ze de 
spraak. Die spraak moet nu langs een onnatuurlijke weg worden aan
geleerd. Onnatuurlijk, omdat de natuurlijke weg (het gehoor) vrijwel 
uitgeschakeld is. Hiervoor in de plaats komt het visuele element (af
zien, schrift), het kinesthetisch gevoel en de vibratiezin. We trachten 
net kind na te laten bootsen, zoveel mogelijk uitgaande van klankge-
nelen. Juist bij deze groep doven wordt het articulatieonderwijs bijna 
tot een kunst verheven. Het is onmogelijk een articulatiemethode op te 
stellen, die voor elk kind geldt. De articulator moet in de eerste plaats 
geduld hebben. Geduld met zichzelf en met het kind, dat aan zijn 
zorgen is toevertrouwd. Het kleine dove kind staat aanvankelijk vreemd 
tegenover ons en tegenover datgene, wat we van hem verlangen. Er 
mag dan ook geruime tijd mee heen gaan, om hem te laten wennen aan 
ons en onze bedoelingen. Het moet zich bij ons op z'n gemak gaan 
voelen, opdat het in het vervolg met plezier zijn dagelijks kwartiertje 
articulatieles ontvangt. Is de sfeer eenmaal geschapen, is het kind 
gelaatgericht gemaakt, dan is het onze taak spelenderwijs klanken en 
klankverbindingen aan het kind te ontlokken en deze op het juiste 
moment vast te leggen. We proberen die klanken op te sporen, die een 
bepaald kind op dat moment het gemakkelijkst produceert. Bij het ene 
kind zal er bv. reeds heel in het begin een mooie ie aanwezig zijn in 
een woordje als pie of piep, bij een ander daarentegen lukt het na 
geruime tijd nog niet een duidelijke ie te krijgen. Juist bij die klanken, 
die het kind op de meest natuurlijke wijze produceert — voor zover 
we hier van natuurlijk kunnen spreken — zal het stemmetje het best 
zijn. Door het te vlug willen, door meer van het kind te verlangen, 
dan het op dat moment kan presteren, bestaat de kans, dat het stem
metje onnatuurlijk, d.w.z. te hoog of te laag, hees of nasaal wordt. 
We weten allen, hoeveel moeite het kost om een eenmaal verkeerde 
stem weer normaal te doen klinken. We moeten dus vooral niet for
ceren. Ook moeten we ons hoeden voor het met overdreven mondbewe
gingen voorspreken, waardoor geforceerdheid en een onduidelijke uit
spraak in de hand wordt gewerkt. We moeten vriendelijk blijven en toch 
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doorzetten, iedere dag weer opnieuw. In de meeste gevallen zal met 
deze manier van werken succes op de duur niet uitblijven. Ook het ver
mogen van de leerling om af te zien speelt een grote rol. Doordat wij 
steeds voorspreken, waarbij de dove tracht na te bootsen, kan de vaar
digheid in het afzien zich op de duur ontwikkelen op een wijze, die van 
onschatbare waarde voor hem is. 
Behalve van het afzien, zal de articulator tevens gebruik mogen maken 
van hulpmiddelen als het schrift en de vibratiezin. Het spreken voor 
de spiegel heeft het voordeel, dat de leerling niet alleen de mond van 
de onderwijzer ziet, maar ook zijn eigen mondstand kan vergelijken met 
die van de leerkracht. 
Geen leerling zal echter alleen door nabootsen tot correct spreken ko
men. Op een gegeven moment zal moeten worden overgegaan tot het 
„aanleren" van bepaalde klanken. Het is de taak van de articulator dit 
moment te bepalen. Het hangt van diens inzicht in de situatie af of 
hij daar vroeger of later mee begint. Bij het ene kind kan dit eerder 
dan bij het andere. Hier spelen, naast de pedagogische kwaliteiten 
van de articulator, ook de intelligentie en het kinesthetisch geheugen 
van de leerling een grote rol. We zullen dan in bepaalde gevallen ge
bruik mogen maken van de spatel, waarbij we echter moeten oppassen 
door de reactie van de leerling niet juist het tegengestelde te bereiken 
van wat we willen. Produceert onze kleine dove op een gegeven mo
ment een bepaalde klank of klankverbinding, dan is het zaak deze zo 
spoedig mogelijk vast te leggen. Vanaf het begin wordt dan ook het 
gesprokene verbonden met het voorwerp of met de afbeelding ervan en 
ook direct met het schriftbeeld, ledere leerling bouwt op die manier 
zijn eigen „methode" op. Hij geeft a.h.w. zelf de weg aan, waarlangs 
ons einddoel, nl. het aanleren van de spraak, wordt bereikt. 

Aan de hand van een voorbeeld zullen we thans trachten te verduide
lijken wat we met „de eigen methode" bedoelen. 
Arie kwam op school op 31/2-jarige leeftijd. Hij was erg driftig en 
onmiddellijk afgeleid. Hij kreeg het eerste jaar wel articulatieonder-
wijs, maar er kwam weinig van terecht vanwege zijn ongedurigheid 
Toen hij ruim 4 jaar oud was, werd dat beter. Vanaf dat moment heb
ben we zijn vorderingen bijgehouden. Hij beschikte wel over hoorresten. 
Hij behoorde tot de groep doven (een drempelverlies in de spraakzone 
tussen 90 db. en 120 db. fig. 3). Hij had een matige intelligentie. 
Na de eerste week zei hij f, papapa, m, uu; hij maakte een lippen-r bij 
het zien van een auto. Deze in wezen enkelvoudige klanken werden tot 
zinvolle gehelen gemaakt, door ze te verbinden met een zinvol plaatje
bij de m werd een gebakje getekend, bij de brr (lippen r) een auto,' 
bij de f een kaars (uitblazen); de u foneerde hij door een kokertje (bij 
de u werd een kokertje afgebeeld). Na enige tijd werd papapapa tot 
papa; hij zei toen ook ba, lalala, pap, pop. Deze woorden kwamen te 
voorschijn, nadat we ze enkele malen hadden voorgesproken. We pro-
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beerden bepaalde woorden te krijgen, maar kregen vaak niet datgene 
terug, wat we voorspraken. Er kwam soms heel iets anders; was het 
bruikbaar, dan legden we dat vast. Ook gebeurde het, dat een bepaald 
woord de volgende dag ineens weg was en pas weken later weer te 
voorschijn kwam. 
Arie was, nadat we ± 3 maanden op deze manier gewerkt hadden, zo 
ver, dat hij naast de reeds genoemde woordjes, bovendien nog sprak: 
Pom, ma, pauw, opa, n, bè, lalala, op, mam, aap, pu, mama, oom, 
wawawa, aaf, au. Hij sprak deze woordjes met een mooi stemmetje, 
duidelijk verstaanbaar na, herkende sommige woordjes aan het voor
werp en/of het schriftbeeld. 

De volgende resultaten werden nadien bereikt: 
4e maand: rrr, uur, waf, paar, pie, piep, fa, pief, muur, ja, touw. 
5e maand: buur, buurman, af, ta, aar, pauw, paf, raar, mouw, paard, 
bier, pia, bal, ja, jaap. 
6e maand: ka, kar, die, dier, dief, paraplu, (de pi.-verbinding lukte 
niet), kap, kapper, appel, kam. 
'e maand: wie, mie, at, papier, map, ga, gauw, japie, pyama, taart, 
aai, maai, arie. 
8e maand: sss, sap, kaas, auto, rat, papierbak, aan, pan, nat, mag. 
9e maand: maandag, dag, dag papa, dag mama, kom, tas, vaas, pas op, 
pas op arie, zaag, vuur, vier. 
10e maand: banaan, oor, sta, stapt, mie stapt, kast, past, pasta, asbak, 
oor, pak de aap, pak de pop, kom maar. 
11e maand: koffie, kapot, vakantie, kies, zie, ziek, mes, pet, pen, dat 
mag niet, buskaart. 

Hiermee was een jaar articulatieonderwijs afgesloten. Arie was toen 
ruim 5 jaar. Al de aangeleerde woorden stonden op kaarten, voorzien 
van schriftbeeld en afbeelding. Dagelijks werden de kaarten gerepe
teerd, opdat het geleerde goed vast zou komen te zitten. Arie moest af
wisselend de woorden afzien, de plaatjes benoemen en het schriftbeeld 
lezen. Waar nodig, werd geschaafd en verbeterd. Het ging ons in het 
begin niet om een zo groot mogelijk aantal woorden, maar om een 
juiste uitspraak van die woorden, die tot zijn beschikking stonden. „Niet 
het vele is goed, maar het goede is veel." 
Het tweede jaar kwam de oe in koek, poes, koe. Verder pijp, mij, jij, 
bij, uit, spoor, aai oom, op de mouw, lap, de stoel, moe, de voet, de zak, 
iekker, tang, bang, wang, dank U, de stok, de rug, jarig, de zon, zit, ik, 
lip, wit, boord, straat, blaf, neus, Ossemarkt, boerderij, stuk, duif, 
muis, bank, foei, mooi, drop, ha, hap, huis, warm water enz. 
Naarmate Arie over meer klanken ging beschikken kon zijn actieve 
woordenschat zich vlugger uitbreiden. Er werden zinnetjes gelezen 
als: de buurman van japie, de staart van de pauw, het is vandaag maan
dag, ik pak de zakdoek. 
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Steeds meer aandacht werd besteed aan het verbindend spreken. Toen 
Arie eenmaal zo ver was, dat vrijwel alle klanken de revue waren gepas
seerd, werden de mogelijkheden groter. Er werden lesjes op het bord 
geschreven, aanvankelijk eenvoudig: 
dat is japie, japie is vier jaar, japie is in het bad; later moeilijker: 
arie gaat naar oom, daar komt een auto, pas op, arie; ik loop aan de 
kant van de straat, ik loop niet op de straat, dat mag niet. We sloten 
zoveel mogelijk aan bij datgene, wat op een gegeven moment in de be
langstelling stond. Door veel herhaling (ook deze lesjes werden op 
kaarten vastgelegd en voorzien van een plaatje) kreeg hij op de duur 
een grote vaardigheid in het spreken. Daarnaast kwamen moeilijke 
medeklinkerverbindingen aan de orde als: kraan, krant, blaf, bloem 
blauw, fraai, krijt, plaat, plas, plak, vlag, vliegtuig, glad, glij, glas, klas 
klaas, klaar, vrouw, juffrouw, vriend, brand, bruin, broek, brood, schoen, 
schaar, fiets, poets enz. Er werden zinnetjes aangeleerd — uitgaande 
van het schriftbeeld — die dagelijks voorkwamen: mag ik een plas 
doen?, mag ik water?, het is pauze, de pauze is afgelopen, mag ik een 
boterham, mama?, wat doe jij?, het apparaat is van mij, ik ben knap 
het is koud buiten, enz. In de klas zelf moesten deze zinnetjes gememo
riseerd worden. 

Waar lag nu het moment, waarop we overgingen tot het specifieke 
„aanleren"? Dit is moeilijk te zeggen. Het globale voorspreken werd zo 
lang mogelijk volgehouden. Een woord als vakantie zal waarschijnlijk 
niet in één keer nagezegd zijn. Het stond op een gegeven moment in 
de belangstelling, het werd op het bord geschreven en met behulp van 
het schriftbeeld heeft hij waarschijnlijk de eerste keer dit woordje ge
zegd. De r is aangeleerd, maar op een moment, toen hij onbewust iets 
produceerde, wat op een r leek. Een klank als de ng was na één jaar 
nog niet aanwezig, evenmin als de ij (ei) en de oe. Op een bepaald 
moment wilden we bv. graag een woord als bang laten uitspreken. We* 
gingen toen, door iets langer en intensiever met deze klank te oefenen, 
proberen die te krijgen. Waarschijnlijk waren we al eens eerder met 
die klank bezig geweest, wat toen niet lukte. Het aanleren mag geen 
ergernis worden voor leerkracht en leerling. 

Arie was op een leeftijd van 61/2 jaar zo ver, dat hij praktisch alle klan
ken met hun verbindingen en moeilijker medeklinkerverbindingen 
technisch correct kon uitspreken. 
Er is hier een voorbeeld genomen van een gemiddelde leerling (doof 
met hoorresten, matige intelligentie). We hebben in de articulatieklas 
ook leerlingen gehad, die reeds op 5-jarige leeftijd zo ver waren, dat ze 
zinnetjes, als boven aangegeven, vanuit het schriftbeeld correct konden 
uitspreken (hoorresten tussen 60 en 90 db.). We hadden ook leerlingen 
die op 5 a 6-jarige leeftijd niet verder waren dan het enkel nabootsen 
van bepaalde woorden. Wel waren daarin de meeste klanken aan de 
orde geweest, maar ze onthielden het geleerde niet, noch aan het 
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schriftbeeld, noch aan het voorwerp. Deze verschillen in resultaten 
zullen o.i. altijd blijven bestaan. 

We schreven, dat het afzien van onschatbare waarde is voor onze doven, 
ten feit is, dat er leerlingen zijn, die het hierin heel ver kunnen bren
gen, maar er zijn er ook, die er steeds de grootste moeite mee hebben. 
Uver de plaats van het afzien in het doofstommenonderwijs is reeds 
veel geschreven, maar men mag toch zeker aannemen, dat momenteel 
iedereen het erover eens is, dat zuiver technisch afzien tot de onmoge-
Ükheden behoort: het analytisch afzien, waarbij elke klank afzonder-
"jk zou kunnen worden onderscheiden. Theoretisch zou het dan moge
lijk zijn, elke verbinding, bekend of niet bekend, te laten afzien. Naast 
dit analytisch afzien kennen we het synthetisch afzien; dit is het afzien 
van reeksen lipbeelden als één geheel. In de voorschoolklas zal door de 
onderwijzeres bewust en onbewust aan synthetisch afzien worden ge
daan. Ze geeft de leerling mondeling korte opdrachten, die deze uit
voert en dus begrepen heeft. Ze zal de namen van de leerlingen laten 
afzien, zonder dat verlangd wordt, dat de leerling haar correct na-
spreekt. Hoewel in de voorschoolklas veel tegen de leerlingen gespro
ken dient te worden, kan het afzien hier niet als basis voor het onder
wijs beschouwd worden. De taal dient hier schriftelijk te worden aan
geleerd. Bij het articulatieohderwijs wordt het aangeleerde, behalve met 
het voorwerp, direct verbonden met het schriftbeeld, omdat a. dit 
schriftbeeld vaak reeds bekend is uit de voorschoolklas b. dit schrift
beeld tot steun kan zijn voor het spreken c. het herkennen van het 
schriftbeeld een begin is van het globale lezen. We gaan dus wel zo
veel mogelijk uit van het mondbeeld, maar bieden daarnaast ook het 
schriftbeeld aan. Onze kleine dove zal eenvoudige woordjes, die dage-
'Üks geoefend zijn, kunnen afzien en naspreken. Worden de woorden 
echter moeilijker (medeklinkerverbindingen, meer lettergrepen), of gaan 
we over tot korte zinnetjes, dan speelt bij het reproduceren niet alleen 
net afzien een rol, maar ook het geheugen voor de opeenvolging van 
de groepen klanken. In dergelijke gevallen gaan we in Groningen bij de 
articulatie uit van het schriftbeeld. Het is nl. onze ervaring, dat de 
kinderen dit schriftbeeld na enige tijd herkennen, te meer daar ook in 
de voorschoolklas steeds schriftelijke taal is aangeboden. We willen hier 
tevens stellen, dat de dove natuurlijk deze zinnetjes ook moet leren 
spreken zonder hufp van het schriftbeeld; daarvoor is echter de hulp 
van de onderwijzeres in de taalklas nodig, die deze zinnetjes van buiten 
kan laten leren. Zij heeft daartoe beter de tijd en bovendien komen 
bepaalde situaties, waarin het kind een aangeleerd zinnetje dient te 
9ebruiken, daar vaker voor. De articulator dient de doven technisch 
correct te leren spreken en dit kan in deze gevallen gemakkelijker aan 
de hand van het schriftbeeld. 
Hoe komt het nu, dat het spreken van deze groep doven, ondanks de 
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zorg, die wij eraan besteden, toch vaak een dovenspraak blijft? Dit 
heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats wijzen we op het ver
schijnsel van de assimilatie. Het spreken van horenden vloeit in elkaar 
over. We proberen wel onze doven verbindend te laten spreken, maar 
we kunnen nooit die onderlinge beïnvloeding van de klanken bereiken, 
zoals die in de spraak van horenden tot uitdrukking komt. Het is zelfs 
zo, dat, als we onze leerlingen verbindend willen laten spreken, het 
vaak onduidelijker wordt. We moeten van onze doven steeds een cor
recte uitspraak eisen, en dat gaat wel eens ten koste van de assimilatie, 
maar tot voordeel van de verstaanbaarheid. In de tweede plaats zit er 
in vloeiende spraak melodie en ritme. De stem gaat omhoog en om
laag. Dit is op het horen gebaseerd. Het spreken van onze doven is 
vaak eentonig. Verder spelen het tempo en de accenten een grote rol. 
We zullen bij deze groep zwaardoven nooit dezelfde vloeiende spraak 
kunnen bereiken als bij horenden. Dit mag echter geen beletsel vormen 
om ons juist voor deze groep bijzonder in te spannen, om hun spreken 
verstaanbaar te doen zijn. In dit verband is het zeer belangrijk, dat de 
resultaten, die bij het aanvankelijk spreekonderwijs bereikt zijn, in de 
volgende leerjaren behouden blijven. Dit kan alleen als ook daar door 
de leerkracht steeds intensief gearticuleerd wordt, als het insluipen van 
fouten zoveel mogelijk voorkomen wordt door steeds scherpe con
trole op het spreken uit te oefenen. 

We willen voor deze zwaardoven nog wijzen op een visueel hulpmiddel, 
van groot belang voor het leggen van een juiste klemtoon en dus voor 
de verstaanbaarheid, de spraakniveauschrijver. Voor een uitvoerige be
schrijving hiervan verwijzen we naar het Tijdschrift voor Doofstommen-
onderwijs 29e jaargang (1959) no. 3, van de hand van de heer H. 
Bruins. 

De ontwikkeling na de oorlog heeft voor de spraakdoven de grootste 
winst opgeleverd. Doordat deze kinderen reeds op zeer jeugdige leef
tijd een prothese gaan dragen, bestaat er de kans, dat ze meer profijt 
zullen trekken van de aanwezige gehoorresten. Door de home-training, 
die al op zeer jonge leeftijd moet aanvangen vanwege het dan aanwezige 
optimum-vermogen tot geluidsdiscriminatie („golden age"), gaat het 
kind reageren op geluidsprikkels. Een groot voordeel is ook, dat het 
gedragspatroon van deze kinderen zich daardoor anders ontwikkelt dan 
het geval geweest zou zijn zonder individueel apparaat. Komt dit kind 
op school, dan kan het een grote voorsprong hebben op kinderen, waar
bij niet aan home-training is gedaan. Het kind beseft reeds, wat geluid 
is. Het heeft zich niet zo sterk visueel ontwikkeld. Een visuele ont
wikkeling alleen heeft nl. tengevolge, dat het kind later veel minder 
ontvankelijk is voor de geluidswereld. Er heeft zich bovendien op een 
min of meer natuurlijke wijze een stemmetje ontwikkeld, een stemmetje 
waarin melodie zit. Er is een begin van een spraakgehoor opgebouwd. 
Het verstaat enkele woordjes en soms zinnetjes zonder afzien. Verder 
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is er in sommige gevallen een begin van imitatie en symboolbegrip. 
Wordt dit kind op school geplaatst, dan wordt er direct met articulatie-
onderwijs begonnen. De manier van werken is in grote lijnen dezelfde 
als die voor de groep doven. Hoewel er meestal een natuurlijker stem
metje aanwezig is en het kind soms enkele woordjes zegt, zal de verdere 
spraakontwikkeling nog helemaal opgebouwd dienen te worden. We 
kunnen bij deze groep echter meer het gehoor inschakelen en daarvan 
gebruik maken bij ons articulatieonderwijs. De klasseversterker, voor
zien van ingebouwde filters, waardoor bepaalde gebieden van de toon-
schaal versterkt kunnen worden, kan belangrijke diensten verlenen, 
evenals het echo-apparaat. Hoortraining is voor deze groep kinderen 
van uitermate groot belang. Het bewust op het gehoor laten onder
scheiden van spraakklanken, aangeleerd bij de articulatie, eist veel oefe
ning. Hieraan voorafgaande, dient het kind eerst grovere geluiden te 
ieren onderscheiden. Doordat ook tijdens het articulatieonderwijs het 
horen steeds onbewust geoefend wordt, zal op de duur het discrimi
natievermogen groter worden. Het is bij deze groep dus meer een vi
sueel-auditieve wijze van werken, terwijl daarnaast ook het schriftbeeld 
als hulpmiddel wordt gebruikt. In de meeste gevallen zullen hier de re
sultaten beter zijn dan bij de zwaardoven. Doordat het geluidselement 
een grotere rol kan spelen, kan er meer aandacht worden besteed aan 
het verbindend spreken, waardoor de spraak vloeiender zal worden. Men 
zal eerder over kunnen gaan tot het aanleren van zinnetjes, die ook 
qua melodie en tempo natuurlijker kunnen worden uitgesproken. We 
willen er echter op wijzen, dat we ook bij deze groep leerlingen aan
treffen, waarbij we op grond van het audiogram redelijke resultaten 
zouden mogen verwachten, maar waarbij het spreken slechts moeizaam 
vordert. Intelligentie, spraakaanleg en andere reeds genoemde factoren 
spelen eveneens hun rol mee. 

Tot slot willen we nog wijzen op een experiment, dat enige tijd geleden 
°P initiatief van Prof. Huizing aan het Groninger Instituut is aan
gevangen en waarbij, nog meer dan tot nu toe het geval was, het audi
tieve element in de ontwikkeling op de voorgrond wordt gesteld. Dit 
experiment geldt uiteraard alleen spraakdove kinderen. 
Het algemene doel van de zgn. „hoormethode", waarbij dus gebruik 
gemaakt wordt van elektronische apparatuur, moet, volgens Prof. Hui
zing zijn, het kind te leren de nog aanwezige hoorfunctie tot het uiterste 
te ontwikkelen (ook op zeer jeugdige leeftijd: 0-5 jaar); niet alleen op 
school, maar ook thuis (home-training). De elektronische apparatuur 
is in de meeste scholen thans min of meer gemeengoed geworden. Het 
grote nut daarvan is onomstotelijk bewezen. Prof. Huizing acht daar
mee de 1e fase van de experimentele periode afgesloten. Hij wil thans 
een 2e fase laten volgen, waarin aan die hoormethode de meest 
effectieve vorm dient te worden gegeven. Hij wil aldus komen tot o.a. 
een betere articulatie van de spraakklanken, een meer ritmisch en 
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vloeiend spreken, een snellere taaiwerving en een uiteindelijk groter 
taalbezit. 

De methode moet omvatten: 
1. het leren luisteren 
2. het leren verstaan 
3. het leren spreken en hetverwerven van taal op auditieve basis. 

ad 1. Het dove kind moet van de aanvang af zijn nog aanwezige gehoor-
resten leren gebruiken in die zin, dat er een psychische bereidheid 
komt om een geluidsprikkel te verwerken en te interpreteren. Het 
moet verschil leren tussen geluiden, die informatie geven en onbelang
rijke achtergrondgeluiden. Het moet een onderscheidingsvermogen op
bouwen voor klanken; daardoor ontstaat een oppervlakkig klankgeheu
gen, d.w.z. het kind gaat bepaalde geluiden herkennen, het gaat deze 
geluiden localiseren. 
ad 2. Het bovenstaande moeten we zien als een onmisbare voorloper 
voor het leren onderscheiden van stem en spraak, dus voor de ontwik
keling van een spraakgehoor en later van het spreken. 
ad 3. Heeft het kind een zekere vaardigheid verkregen in luisteren en 
verstaan, dan zal er een begin van spraakontwikkeling komen — de 
voorwaarden om tot een zekere mate van spontane spraak en taaiwer
ving te komen zijn dan geschapen. 

In hoeverre is de hoormethode thans ingepast in de school? Hoewel 
er zeker aandacht aan hoortraining wordt besteed en er dus getracht 
wordt een zekere mate van klankonderscheidingsvermogen aan te bren
gen, overheerst — volgens Prof. Huizing — het visuele element nog in 
te sterke mate. Met name wat het articulatieonderwijs betreft, kan er 
volgens Prof. Huizing niet worden gesproken van een consequente toe
passing van de hoormethode. Het klassieke articulatieonderwijs van 
onschatbare waarde voor doven met weinig of geen profitabele gehoor-
resten — is ook voor de spraakdoven veelal als basis behouden geble
ven, ook al wordt de resterende hoorfunctiewel ingeschakeld. Het visuele 
en het kinesthetische element spelen meestal nog de hoofdrol. Het audi
tieve element wordt niet verwaarloosd, maar is meestal bijkomstig. Hier
door ontstaat een tweeslachtigheid. Juist door te veel aandacht voor het 
visuele en het kinesthetische wordt de hoorfunctie onvoldoende ont
wikkeld, waardoor een meer spontaan op gang komen van het spreken 
wordt belemmerd. Om de resterende hoorfunctie nog effectiever te ge
bruiken, wil Prof. Huizing afstappen van het klassieke articulatieonder
wijs, uiteraard alleen voor kinderen met bruikbare hoorresten (spraak
doven). Het kind moet met behulp van elektronische apparatuur meer 
de weg gaan van het normaal horende kind. Het moet leren spraak ver
staan op auditieve basis. Het spreken zal meer langs natuurlijke weg 
spontaan op gang dienen te komen. Het articulatieonderwijs zal dan 
meer een correctieve functie moeten hebben. 
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Het experiment betreft een klasje van 8 kinderen met redelijk intellect 
en goede gehoorresten. De klas is gesplitst in twee groepjes van 4 kin
deren. Terwijl de ene groep klassikaal wordt beziggehouden, beluiste
ren de andere vier, elk afzonderlijk in een geluidsisolerende cabine, 
een op de band opgenomen lesje, dat klassikaal is voorbereid. Zinnetjes 
dienen vanaf de band te worden nagesproken of gestelde vragen dienen 
te worden beantwoord. Verder staan er op de band verhaaltjes, sprook
jes enz. Met een draagbare tape worden op straat (tijdens de school-
wandeling) opnamen gemaakt. Gesproken woord en geluiden worden 
uitgewerkt tot een logisch geheel, waarin de kinderen zichzelf en/of de 
situatie herkennen. Alles, wat door de leerling wordt nagezegd of be
antwoord, wordt later opnieuw beluisterd. Een zuivere auditieve be
nadering is aldus gewaarborgd. Stimulering en ontwikkeling van de 
auditieve hersenfunctie is hierbij onontkoombaar. De voorlopige resul
taten lijken gunstig. 

Zoals uit bovenstaand artikel blijkt, heeft men steeds naar nieuwe en 
betere methodes gezocht, om de gevolgen van de doofheid — de stom
heid — te bestrijden. Vele pennen zijn in beweging gebracht, om de 
voor- of nadelen van bepaalde werkwijzen te motiveren. Ideeën, die 
jarenlang werden toegepast, zijn later terzijde geschoven, terwijl uit
spraken, die honderden jaren geleden door enkelingen werden geuit, 
pas veel later algemeen ingang vonden. 
We hebben trachten aan te tonen, dat we bij ons articulatieonderwijs 
in de voorschool uit moeten gaan van het kind zelf. Door voorspreken 
moeten we het tot nabootsen trachten te brengen. Een van te voren op
gestelde volgorde is daarbij uit den boze. We moeten gebruik maken 
van de gezichts- en vibratiezin en waar mogelijk ook het aanwezige 
9ehoor inschakelen. Bovendien zullen andere hulpmiddelen als het 
schrift, de spiegel enz. aangewend mogen worden. We zullen ons daar
bij tevens gesteund weten door de aangeboren aandrang tot spreken, die 
elk kind in meer of mindere mate eigen is. 
Het articulatieonderwijs aan kleine doven neemt in het geheel van het 
doofstommenonderwijs een aparte plaats in. Logopedische en akoes
tische kennis zijn daarbij van belang, maar niet doorslaggevend. Erva
ring en inzicht in, maar ook „feeling" voor dit moeilijke, maar dank
bare werk zijn minstens even belangrijk. Elke inrichting heeft zijn grote 
figuren op dit gebied gehad en heeft ze misschien nog. Om in Gronin-
9en te blijven, de namen Visser, Postma en gebroeders Sissing zijn nog 
immer niet vergeten. De persoonlijke inzet van degene die belast is 
met, of beter gezegd, die zich aangetrokken voelt, tot het geven van dit 
aanvankelijk spreekonderwijs, is onontbeerlijk. Moge de kleine dove, die 
aan de zorgen van de articulator is toevertrouwd, daarvan een „spre
kend" voorbeeld zijn. 
Groningen, november 1964 J. Bomert 

A. Staal 
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Het taalonderwijs bekeken 

Na het zeer lezenswaardige artikel van collega Van Mierlo in het Jubi
leumboek — een artikel, dat uiteraard vanuit een wetenschappelijke 
hoogte het taalonderwijs aan doven bekeek — treft U hier een beschou
wing aan, die, in de diepte van het dagelijkse zwoegen geboren, een 
brug van het eerstgenoemde naar de praktijk tracht te vinden. 
Anders geformuleerd: dwalend door de tuin van onze linguïstiek zullen 
we als leek in die wetenschap enkele planten proberen te determineren 
en voor gebruik gereed te maken. 
Het eerste, wat daarbij opvalt is, dat het onderwijs aan doven zo goed 
als identiek moet zijn aan taalonderwijs. 
De taalwetenschap leert immers, dat taal alleen bezit van het kind kan 
worden, als het die taal leert kennen in zijn wezenlijke gestalte: als 
instrument in het menselijk contact. 
Dat te weten en die wetenschap in praktijk te brengen heeft zowel zijn 
goede als zijn gevaarlijke kanten. 
Het is goed te weten, dat we bij alles wat we doen, bij spel, bij het 
onderwijzen van de „echte vakken" enz. de taalontwikkeling 'van het 
dove kind steeds in het oog moeten houden. 
Het gevaar, vooral in de hogere klassen, is echter, dat de stof, de in
houd niet geheel tot zijn recht komt. Het juiste evenwicht aanvankelijk 
en een wederzijdse inwerking later, is een zaak van groot gewicht. 
Zelfs voor het allereerste begin kunnen we van dit gegeven uit de taal
wetenschap iets leren voor de praktijk: primair niet de bekende etiket
teeroefeningen, maar kennis maken met het taalteken in de handeling 
ermee. 
Een voorbeeld ter verduidelijking: 
Het voorwerp „bal" of een plaatje daarvan kan met een strookje worden 
geëtiketteerd, worden aangewezen, nadat het van de mond is afgelezen 
(wat in wezen ook een etiketteren is), worden opgeschreven of uit
gesproken (gearticuleerd) als het voorwerp wordt aangewezen. 
Het kunnen uitspreken van het woord „bal", het kunnen aflezen ervan 
en het in staat zijn een strookje met het woord erop bij het voorwerp 
neer te leggen, lijkt mij speciaal in het eerste begin van weinig of geheel 
geen waarde. Het kind heeft het woord (het taalteken) dan nog steeds 
niet ontmoet in de functie waarvoor het dient: taaiinstrument in het 
intermenselijk contact. De grote opgave voor de voorschoolleerkracht is 
juist die ontmoeting te bewerkstelligen. Misschien zou die eerste kennis
making met het woordteken „bal" zó kunnen verlopen: 
Juf is gewend elke morgen in de klas even met een bal te spelen. Na 
het spel, waaronder de juf steeds het woord bal gebruikt, uitspreekt of 
opschrijft, zoiets als: pak vlug de bal; hij heeft de bal; geef de bal maar 
hier; enz., wordt deze steeds in de kast opgeborgen. Op een morgen is 
de bal verdwenen. De kinderen zoeken even en roepen dan de hulp 
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van de juf in, die het geval geënsceneerd heeft. Ze begrijpt niet, wat 
de kinderen willen, ze spreekt en (of) schrijft „auto": mis, ,,tol": mis, 
eindelijk raak. Onder gejuich wordt de bal uit een andere kast gehaald. 
Het kan ook zijn, dat één van de kinderen het woordje „bal" tracht te 
• .zeggen"; door een „bebebe" — of ,,llll"-articulatie of dat het een 
poging doet het woord op te schrijven, misschien staat het nog ergens 
op het bord en wijst één van de kinderen het aan. 
We hebben het woord dan geoefend in de functie, die het moet ver
vullen, wil het tot leven komen, anders gezegd: we hebben het woordje 
ingeoefend in de situatie, waarvan het zelf deel uitmaakt. 
Een ander voorbeeld, we zijn tenslotte met de praktijk bezig: de juf 
speelt een leuk spelletje: alle kinderen achter elkaar vormen een trein 
en tuffen met veel vrolijkheid door het lokaal, op een teken van de 
juf: „stop" maken allen halt. Dat teken bestaat uit het opschrijven van 
het woordje op het bord, het aanwijzen of uitspreken ervan. Na de juf 
geeft één van de kinderen het sein. Ook nu weer oefening van het 
teken in de functie waartoe het dient: — instrument in het menselijk 
contact— hier in het spel. 
Het zijn slechts enkele simpele voorbeelden, door de juf met vele en 
betere uit te breiden. 
Zelfs de allereerste kennismaking met het woordteken zal moeten plaats
vinden in het gebruik ervan, in de met het dove kind samen beleefde 
situatie. 
Belangrijk in die eerste periode is dus niet, dat het kind zoveel moge
lijk benamingen (benoemingen) memoriseert, maar dat het de functie 
van een dergelijke benoeming (van het woordteken) leert kennen en 
verwerft. 
Op een dergelijke manier 10 woorden ontmoeten en verwerken, lijkt 
me nuttiger dan 100 etiketteren. 
Het is mogelijk, dat deze laatste bezigheid in een later stadium zijn nut 
heeft, omdat het kind dan in zijn taalgebruik, dat op de eerdergenoemde 
manier tot ontwikkeling kwam (misschien kunnen we beter zeggen ge
boren werd), vraagt om mogelijkheden dat gebruik te intensiveren, 
dus vraagt om meer benoemingen. 
Gaan we op de bovenbeschreven manier te werk, dan kan ook met een 
tweede gegeven uit de taalwetenschap rekening worden gehouden, na
melijk met de eigenschap, dat het woordteken meerdimensionaal is, 
d.w.z. dat het woord een zeer uitgebreid veld van gebruik heeft. 
Nemen we ter verduidelijking als voorbeeld het woordje „huis" (dit 
even voor de jongere collega's). In welk gebruiksveld kan dat woord 
voorkomen? 

Het huis van de directeur. 
Het huis van Oranje. 
Het huis van een slak. 
Geen huis mee te houden. 
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Hij is kind aan huis. 
Ons aardse huis. 
Het Huis des Heren. 
Het hele huis was op de been. 
Het Hollandse Huis. 
Een uitverkocht huis. 

enz. 

Vooral voor het lezen is het van groot belang, dat de dove zo vroeg 
mogelijk met deze eigenschap van het woord in contact komt. 
We moeten ervoor zorgen, dat het jonge kind bij het taalonderwijs niet 
fixeert: „bal" is niet de naam voor die ene bal, die in de kast ligt; het 
is niet een soort eigennaam voor dat voorwerp. 
En juist het bekende etiketteren brengt het gevaar voor fixatie met zich 
mee. Ook met deze eigenschap kan men het dove kind reeds in de voor-
school laten kennis maken, bijv. met het homonimisch gebruik van 
het woord. 

Men kan op een grote kaart verschillende voorwerpen met een zelfde 
naam bijeenbrengen (natuurlijk ontstaan in de situatie): kop (van een 
paard en voor de thee), pop (speelgoed, rups) enz. 
De heer Tervoort in zijn taallessen aan de jongere collega's vertelde 
o.a„ dat een ander wezenlijk kenmerk van het taalgebruik het commu
nicatieve daarvan is. Hij tekende hierbij aan, dat het niet alleen de 
spreker is, die taal gebruikt, maar ook de hoorder. 
De les voor onze didaktiek, die we hieruit kunnen (moeten) afleiden, 
staat ons duidelijk voor ogen, maar is ook in dit geval heel moeilijk 
in praktijk te brengen. We moeten zorgen van het allereerste begin af, 
dat het dove kind actief aan de taalhandeling deelneemt, dat ons onder
wijs geen éénrichtingsverkeer wordt en dan een richting natuurlijk 
door juf of meneer aangegeven. 
Vooral in dat allereerste begin zal men heel moeilijk aan deze eisen 
kunnen voldoen. In de voorschool zal dat tegenspel toch vaak in een 
natuurlijk gebaar worden gespeeld, moeten worden gespeeld. Het we
ten van de eis zal het zoeken naar mogelijkheden echter intensiveren 
en elke mogelijkheid, die zich te eniger tijd voordoet, doen aangrijpen. 
Voor de hogere en hoogste klassen ligt de zaak nog duidelijker, maar 
pijnlijk is dan ook, dat we steeds weer bij ons zelf en bij anderen moeten 
constateren, hoe ernstig tegen dit principe wordt gezondigd: hoe vaak 
maken we niet mee in ons eigen lesgeven en bij bezoek aan anderen, 
dat we steeds maar ons zelf of de onderwijzer voor de klas aan het 
woord horen. 
En is het ook niet zo, dat we bij datzelfde bezoek blijven hopen, dat de 
leerkracht ,,z'n mond nu eens zal houden", opdat we iets kunnen leren 
van zijn werk of over dat werk en zijn klas kunnen oordelen. 
Ik geloof, dat dit één van de voornaamste principes van het onderwijs 
aan doven moet zijn: zorgen, dat alle kinderen van de klas „aan het 
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woord" komen; zorgen dat alle kinderen voldoen aan de voornaamste 
eis van het taalgebruik, namelijk dat het communicatief is. 
Ook hoorden we op de genoemde lessen, dat het taalgebruik systema
tisch is, dat er dus bepaalde spelregels bestaan. 
Ik geloof, dat we hier stuiten op één van de meest onbekende eigen
schappen van het taalgebruik, vooral wanneer het gaat om de systema
tiek op syntactisch niveau. Het is de verdienste van collega Van Mierlo, 
dat hij alles, wat hierover bekend is en daarbij voor onze taaldidaktiek 
van belang, heeft samengevat en gepubliceerd. 
Wat dit betreft moge ik U dan ook verwijzen naar deze publikaties in 
ons tijdschrift, naar het beknopte overzicht in stencilvorm, dat op de 
Amsterdamse school verkrijgbaar is en naar het tweede taairapport, dat 
op de Algemene Vergadering van de Vereniging ter Bevordering van 
het Doofstommenonderwijs in Nederland, gehouden in 1964 in Gro
ningen, werd uitgebracht. 
Zowel in genoemde publikaties als in het tweede taairapport wordt 
getracht de vraag te beantwoorden wat wij ordenen, terwijl in het 
derde taairapport, dat naar alle waarschijnlijkheid op de Algemene Ver
gadering te Gestel in 1966 zal worden uitgebracht, de vraag aan de orde 
wordt gesteld hoe wij ordenen. 
'n dat derde taairapport worden praktische mogelijkheden besproken 
om deze kern van onze taaldidaktiek, de ordening in het taalgebruik bij 
het dove kind, tot zijn recht te laten komen. 
Het is om deze redenen, dat in dit artikel op deze allerbelangrijkste 
kwestie niet nader wordt ingegaan. 
De taalwetenschap leerde ons vroeger, dat een taalgegeven alleen juist 
kan worden geïnterpreteerd, als de situatie, de tekst of de context mee
speelt. Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken. (Niet origineel, 
maar uit één van de lessen van Prof. Reichling.) 
Bekijken we het zinnetje: ,,lk zit met mijn broer te spelen". 
Zo zonder meer is niet duidelijk wat met dit zinnetje wordt bedoeld. De 
mogelijkheden zijn vele; het is mogelijk te denken aan elk bestaand 
muziekinstrument, aan elk kinderspelletje, aan de overdrachtelijke bete
kenis van spelen; ,,ik" behoeft niet per sé ,,ik" te zijn, het kan ook „ j i j " 
betekenen enz. enz. De juiste slotinterpretatie zal eerst mogelijk zijn 
als óf situatie, öf tekst, óf context, óf een combinatie hiervan meedoet. 
De ervaring met dove kinderen nu leerde, dat ze uit de situatie een zo 
groot mogelijke informatie trachten te halen. 
Het gevolg hiervan is, dat de taal wordt gebruikt met een in verge
lijking met het horende kind, veel kleiner aandeel van de taalvormen 
bij het komen tot de slotinterpretatie: enkele woorden worden opge
vangen, de situatie doet de rest. In twee richtingen kan dit negatief 
werken. 
Allereerst kunnen hierdoor vaak misverstanden ontstaan tussen horen
den en doven, omdat een situatie nu eenmaal heel makkelijk onjuist 
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beoordeeld kan worden en omdat de situatie van de dove en de horende 
mens uiteraard verschilt door het ontbreken van het geluid in de wereld 
van de dove, en tenslotte omdat bij de horende mens een naar de 
behoefte van een zo volledig mogelijke informatie een bepaalde variabe
le verhouding tussen vorm, tekst en context aan de ene kant en de situa
tie aan de andere kant bestaat. 
Een tweede minder prettig gevolg is het feit, dat het taalgebruik zelf 
bij het dove kind hierdoor weinig kansen op verdere ontwikkeling krijgt, 
omdat het de vormen onvoldoende als instrument hoort (ziet) en zelf 
gaat gebruiken. 
De aanwijzing voor onze didaktiek is duidelijk: zorgen, dat op de een of 
andere manier deze vorm duidelijk door de kinderen wordt waargeno
men, d.w.z.: 
— niet alleen nagaan of de kinderen iets begrepen hebben, maar na

gaan of het instrument, waarmee ze het begrip hebben verworven, 
juist en zo volledig mogelijk werd waargenomen; 

— vaak vragen: ,,wat heb ik gevraagd", „wat heb ik gezegd", „schrijf 
dat eens op", enz.; 

— zorgen voor tweerichtingsverkeer in de klas, opdat een voortduren
de controle op de vormbeheersing mogelijk is (hier slaan we dan 
twee vliegen in één klap, het communicatieve en het situatieve); 

— niet tevreden zijn met een enkel woord of enkele woorden als ant
woord, ook al zou hieruit blijken, dat de bedoeling juist is; 

— slechts een verantwoord gebruik maken van illustraties; waar het 
mogelijk is met taal te werken, moeten illustraties, tekeningen, enz. 
achterwege blijven. 

Dit alles betekent echter niet, dat we bij het dovenonderwijs niet van 
de situatie uit zouden moeten gaan. 
Ik geloof, dat het zo is: aanvankelijk speelt de taal een bijkomstige rol 
in de situatie; daarbij echter moeten we streven naar een volgende 
fase, waarin de taal als instrument in de situatie gebruikt wordt en ten
slotte moet het dove kind met taal een nieuwe situatie kunnen creëren. 
Dit laatste gebeurt speciaal bij het lezen en we weten allen uit ervaring 
hoe moeilijk deze activiteit voor het dove kind is. 
Het is duidelijk dat hier het spel tussen enkelvoudige taaluiting (de 
zin) en tekst en context van het grootste belang is. 
Enkele opmerkingen lijken me daarom op zijn plaats in een artikel, dat 
het taalonderwijs nader bekijkt. 
Aangezien het lezen op een school voor doven een belangrijk onderdeel, 
volgens sommige collega's zelfs hèt doel van het taalonderwijs is, en 
aangezien dat taalonderwijs principieel anders gericht moet zijn dan 
soortgelijk onderwijs op een school voor horenden, zal ook dat lezen 
leren niet op dezelfde leest geschoeid kunnen zijn als op een gewone 
school. 
Gaat het aanvankelijk leesonderwijs bij horende kinderen uit van een 
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reeds aanwezig taalbezit, bij het dove kind moet dat eerste begin een 
poging tot taalgebruik zijn, dat vergeleken zou kunnen worden met het 
luisterend opnemen van het horende kind. 
Te vroeg trachten het dove kind met aangeleerde klanken (leesplankje 
van Hoogeveen) een woord te laten lezen p . . . . a . . . . p = pap heeft, 
naast vele andere bezwaren, het grote gevaar iets met de kinderen te 
beschouwen, dat nog niet tot hun bezit behoort. 
Pas wanneer het taalonderwijs voldoende gevorderd is zou men m.i. 
verantwoord naar deze activiteit kunnen overgaan, alleen is het dan 
meestal niet meer nodig omdat de kinderen het zich zelf dan wel eigen 
hebben gemaakt (we gaan uit van een gemiddelde leerling). 
Maar ook nadat het kind technisch heeft leren lezen èn nadat we vin
den, dat het taalonderwijs ver genoeg gevorderd is, vraagt het probleem 
van het lezen onze volle aandacht. 
Zoals uit het voorgaande en o.a. uit het tweede taairapport blijkt, is 
kennis van een aantal woorden, misschien wel van veel woorden een 
vereiste, maar zeker niet een eerste vereiste. 
Het probleem van de woordenschat komt achter het probleem van bijv. 
de zinsstructuur en het werkwoordsaspect, dus van de grammatische 
verschijnselen, hoewel deze natuurlijk nooit te scheiden zijn van de 
vragen rond betekenis en inhoud. 
Een juist inzicht in deze grammatische verschijnselen bij de onder
wijzer en een redelijke beheersing daarvan door de kinderen is absolute 
voorwaarde om met een redelijke kans op succes met lezen op onze 
scholen te beginnen. Vóór het tiende jaar een doof kind zo maar een 
boekje in handen geven, zal heel weinig nut hebben. De taal leren ge
bruiken uit een boekje is, gezien het wezen van de taal, niet mogelijk: 
het wordt een beschouwing van dingen die het kind nog geheel vreemd 
zijn. 
Er zal op die manier ook een tegenzin in het lezen ontstaan, omdat het 
kind niet actief bij het proces betrokken is en omdat het tempo veel te 
laag ligt, waardoor elke spanning ontbreekt. Die tegenzin treffen we 
helaas bij veel van onze leerlingen aan, terwijl toch het lezen, stoelend 
op een reeds aanwezig taalbezit, waarbij een nieuwe situatie als een 
wondere wereld in de geest van het kind kan gaan opbloeien, honger 
naar meer en meer kan doen ontstaan. Ook van dat laatste geeft de er
varing voldoende voorbeelden. Maar dan ook kan het lezen de reeds 
aanwezige taalbeheersing doen groeien, omdat het kind dan de tegen
speler van de schrijver wordt, die met het kind een situatie schept, waar-
In de taal wordt gebruikt, in een vorm, die zo volledig mogelijk kan wor
den waargenomen. 
Tot zover de enkele opmerkingen over het leesonderwijs in verband met 
het taalonderwijs, opmerkingen, waarmee benadrukt wilde zijn, dat taai-
opbouw voorwaarde is tot en gevolg kan zijn van dit belangrijke deel 
van ons onderwijs. 
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Zoals enkele malen werd opgemerkt, is taal instrument. Taalontwikke
ling is alleen mogelijk door taalgebruik, maar je kunt de taal alleen 
gebruiken als je hem kent. 
Aldus is in onze redenering een soort vicieuze cirkel ontstaan met de 
vraag — vooral didaktisch van belang — hoe die kan worden door
broken. In de praktijk zal dat wel neerkomen op het aanbieden van 
aanvankelijk een ,,schijntaal'. 
Een voorbeeld: 
Het dove kind heeft kennis gemaakt met het woordteken als taaiin
strument, bijvoorbeeld met ,,pop". 
Na deze kennismaking behoort dat teken nog niet in al zijn veelheid, 
verscheidenheid en afhankelijkheid tot het taalbezit van het dove kind! 
Naast het voortdurend gebruik door de leerkracht eist een juiste didak-
tiek het gebruik daarvan door het kind. Het gebruikt onverwerkte taal 
(i.p.v. „schijntaal" zou men misschien beter onvolledige taal kunnen 
zeggen), die door dat gebruik langzamerhand wordt ingebouwd en uit
gebreid, maar waardoor in ieder geval aanvankelijk het taalhandelen 
wordt mogelijk gemaakt en bevorderd. De taak van de leerkracht is dan 
die aanvankelijke taal steeds meer uit te breiden en tot echte taal te 
doen verwerken. 
Als voorbeeld van „aanvankelijke taal" rond het woordteken ,,pop": 

mag ik de pop hebben? 
de pop is lief (stout). O, wat een lieve popl 
waar is de pop? 
hoe heet je pop? 
dat is ook een pop (als we een pop van een vlinder hebben 
ontdekt). 
de pop is van Jaap, blijf er af. enz. enz. 

Verder dwalend door onze taaltuin ontdekken we opnieuw een heel 
belangrijke plant: ,,de frekwentie van het aanbod" geheten. 
Steeds opnieuw verwonderen we ons, als we tegen een fout in het taal
gebruik van het dove kind oplopen, over het gemak en de grote virtuo
siteit, waarmee het jonge horende kind deze materie beheerst. 
Oorzaak van deze kunde is het de gehele dag deelnemen aan de taal
handeling, waartoe o.a. behoort een zeer frekwent aanbod van de taal. 
Die frekwentie is afhankelijk van de toegangsweg, die in geval van 
doofheid zo moeilijk begaanbaar is. Dat was en is helaas nog steeds 
een oude waarheid, ondanks alle moderne hoorapparatuur. 
Zouden we de frekwentie van het aanbod gelijk kunnen maken aan die 
van het horende kind, dan zouden onze didaktische moeilijkheden zo 
goed als geheel zijn opgelost. 
Uit de praktijk bleek overduidelijk, dat een zo frekwent mogelijk aan
bod niet voldoende is, om het dove kind van zelf tot taalgebruik te 
laten komen. Natuurlijk is het streven naar een dergelijke verhoging 
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wel uiterst belangrijk, maar daarnaast moet komen een didaktiek van 
taalgebruik, waardoor het eerste dan weer zal worden bevorderd. 
De pogingen de frekwentie van het aanbod te verhogen zullen in de 
eerste plaats neerkomen op het besteden van elke minuut, die ons 
gegeven wordt om met het dove kind samen te zijn. 
Maar ondanks ons zwoegen en streven zal een bijna hopeloze achter
stand in vergelijking met de frekwentie van aanbod bij het horende kind 
blijven bestaan. Alleen een juiste taaldidaktiek zal hierin uitkomst kun
nen brengen, een didaktiek, waarin die geringe frekwentie zoveel moge
lijk wordt gecompenseerd door de intensiteit van het hanteren van de 
taal. 

Om die intensiteit zo groot mogelijk te maken is het nodig niet over de 
dingen te praten, maar door middel van taal met de dingen te han
delen in de levenssituatie van het kind, dus heel vaak in het spel. 
Over de dingen spreken is op zekere leeftijd mogelijk, nuttig, ja zelfs 
noodzakelijk als dat streven dan maar functioneel is: in de hogere klas
sen kunnen we in functioneel verband spreken over scheepvaart, ato
men, geschiedenis enz. en aldoende het taalgebruik bevorderen en het 
spreken oefenen. Daarnaast kan de intensiteit verhoogd worden door 
herhaling, eigenlijk het meest voor de hand liggende middel, een mid
del echter dat in verband met de eerdergenoemde fixatie grote geva
ren voor de taalontwikkeling met zich meebrengt. 
Een ander vaak toegepast middel is het gebruik van het zogenaamde 

modelvoorbeeld. 
Dat is het toepassen van een taaifenomeen in een zó exclusieve situa
tie, dat dit voorbeeld kan worden tot een „kapstok", waaraan de kin
deren hun verdere situaties kunnen „ophangen". Het gaat er dus een
voudig om een inslaand voorbeeld te hebben. 
Het gebruiken van modelvoorbeelden houdt vanzelfsprekend in het ken
nen van ordening in het taalgebruik. 
Collega Van Mierlo beschrijft het volgende inslaande geval in verband 
met het modelvoorbeeld: 
..Een onderwijzer vertoefde met zijn leerlingen een weekje aan zee. Op 
een dag liet hij alle kinderen schatten, hoe laat de zon onder zou 
gaan. De tijden, die de kinderen opgaven, werden genoteerd. Daarbij 
kregen de kinderen de mededeling: wie het goed geschat heeft, krijgt 
een reep chocola (een goede situatie voor de onderwerpszin). Toen het 
avond was klom onze collega met de kinderschare op een duin en ging 
met het horloge in de hand zitten wachten tot de zonneschijf onder de 
horizon was weggezakt. Grote teleurstelling.. . niemand had het tijd
stip goed geschat. Wel was Jan er vlak bij, maar het was toch mis. 
Tegen ieders verwachting echter kreeg Jan toch een reep. En daarbij 
kwam de zin: „Jan krijgt toch een reep, al heeft hij het fout gedaan." 
Dat was voor de kinderen om nooit te vergeten. Het z.g. „toch-complex" 
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(zie 2e taairapport) had een modelvoorbeeld gekregen, dat dan ook 
later in de klas bovenaan een bepaalde lijst werd geplaatst." 
Tot zover onze collega, maar ongemerkt zijn we opnieuw beland bij de 
voor onze didaktiek misschien wel belangrijkste afdeling van onze taal
tuin: de ordening in het gebruik, en opnieuw willen wij ons ervan af
maken door naar de eerder genoemde publikaties te verwijzen. 

Zo komen we dan aan de uitgang van de hof, onder de indruk van wat 
we hebben gezien aan mogelijkheden en onmogelijkheden voor onze 
dove kinderen. 
Vóór we de uitgang doorgaan, staan we nog even stil om te kijken naar 
de vlammende woorden, die het geheel beheersen, de woorden van 
wijlen Collega Van Meurs uit Rotterdam, die ons met nadruk vertel
len, dat die mogelijkheden er inderdaad zijn, doch alleen als we Werken 
. . . . Werken. . . . en nog eens Werken. 

P. R. Berkhout 

Hoortraining voor dove kinderen 

Op de eerste plaats willen wij even aangeven wat wij met hoortraining 
bedoelen. Men kan het gemakkelijk te eng zien en er alleen onder ver
staan, wat wij een vorm van speciale hoortraining zouden willen noe
men: opzettelijk gegeven training tot het leren verstaan van woorden en 
zinnen op het gehoor. Dit is zeker een belangrijk aspect ervan, maar 
het omvat veel meer. 
In ruimste zin genomen zouden wij willen zeggen: 
Hoortraining omvat alle oefening in geluidswaarneming, al of niet op
zettelijk, om de nog aanwezige hoorresten of ook de vibratiezin dienst
baar te maken aan het zoveel mogelijk integreren van het dove kind 
in de geluidswereld. 
Deze training in geluidswaarneming sluit de geluidswereld in op alle 
drie de niveaus, die wij met Ramsdell (26) kunnen onderscheiden: het 
primitief niveau of het niveau der achtergrondgeluiden, het signaal- of 
waarschuwingsniveau en het symboolniveau. 
Wij willen ons in dit artikel beperken tot hoortraining voor die dove 
kinderen, die zó doof zijn, dat ondanks training in geluidswaarneming 
het spraakafzien toch altijd het voornaamste middel tot contact zal 
blijven, waarbij het acoustisch en/of vibratorisch element een steunen
de en aanvulllende rol kan spelen. Daar wij dus ook de vibratiezin erbij 
willen betrekken, stellen wij dat alle dove kinderen ervoor in aan
merking komen. 
Principieel stellen wij op grond van audiogrammen alleen geen limiet. 
Wetenschap en ervaring hebben aangetoond, dat er maar weinig zg. 
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totaal-doven zijn, en dat ook de geringste hoorrest nog van betekenis 
kan zijn. 
Men kan zich afvragen of het nog de moeite loont bij deze zwaarste 
doven apparatuur te gebruiken en hen bij de training te betrekken. 
Alvorens een negatief antwoord te geven, moet men toch overtuigd 
zijn van de nutteloosheid ervan en deze overtuiging is è priori moeilijk 
te verkrijgen. Immers de leeftijd waarop men met de training begint is 
van zeer groot belang; en de periode voorafgaande aan ook maar enige 
reactie op geluid kan soms van zeer lange duur zijn. 
Men kan te veel ingesteld zijn op direct aanwijsbare resultaten of te 
eenzijdig gericht zijn op geluidswaarneming op het symboolniveau; zo 
komt men dan gemakkelijk tot een onderwaardering van de betekenis 
die geluidswaarneming op het niveau der achtergrondgeluiden en der 
signalen (waaronder ook geluiden der natuur en muziek gerekend wor
den) voor de doven kan hebben. 
Het zou ons te ver voeren de betekenis van de geluidswaarneming uit
voerig te gaan bespreken; daarvoor verwijzen wij naar de literatuurlijst. 
In het kort zij hier het een en ander samengevat. 
De hoortraining is belangrijk voor de vorming als mens en medemens: 

— door het voorkomen of doorbreken van een eenzijdige zie-instelling, 
zodat de dove zijn wijze-van-zijn-in-de-wereld meer die van de ho
rende benadert. 

— door een verruimde ervaringswereld met een meer adequate aan
passing. 

— door een gunstige invloed op de ontwikkeling van het gevoelsleven. 
— door een gunstige invloed op de ontwikkeling van de motoriek. 
— door een beter contact voor het leven in de horende maatschappij. 

De betekenis van hoortraining voor het spreken, voor het spraakafzien 
en voor de taalverwerving willen wij nog afzonderlijk vermelden. Voor 
het spreken kan ze bijdragen tot een juister spreekhouding en een beter 
verstaanbaar spreken door minder overheersing van de medeklinkers 
ten opzichte van de klinkers en een vloeiender en ritmischer spreken 
met een betere accentuering en beter stemgeluid. 
Het spraakafzien wordt door geluidswaarneming niet alleen aangevuld, 
maar ook als zodanig verbeterd. 
De taalverwerving wordt door verbetering van spreken en spraakafzien 
indirect vergemakkelijkt en bevorderd. De taalvormen kunnen beter 
worden opgenomen en ritme van de taal en reliëf van de zin kunnen 
van meer invloed zijn. (32) 
Het spreekt vanzelf dat al het bovengenoemde niet los staat van elkaar, 
maar elkaar wederkerig beïnvloedt; het is te onderscheiden, maar niet 
te scheiden in de totale ontwikkeling. Het is ook duidelijk, dat wat 
resultaten betreft er zeer grote verschillen zullen zijn, afhankelijk van 
graad en aard van hoorverlies, van intelligentie, van de toegepaste 
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methodiek, van de leerkracht en meerdere andere factoren. 
Wat betreft de methodiek zullen wij nu enkele beginselen aangeven, 
welke o.i. noodzakelijk zijn om met deze zwaardoven zo goed mogelijke 
resultaten te bereiken. 

1. Voortdurend geluid toevoeren; een voortdurend contact met de 
geluidswereld. 
Dit is alleen mogelijk als er altijd gebruik wordt gemaakt van hoorappa-
ratuur, niet alleen in school maar ook daarbuiten in het gewone dage
lijkse leven: in school liefst een goede groepsapparatuur, voor de indi
viduele spreekles een spraakversterker en voor buiten school het indi
viduele hoorapparaat, dat een goede en grote versterking geeft. Wij 
kunnen onderscheid maken tussen een algemene hoortraining en een 
speciale. Onder deze laatste zouden wij dan willen verstaan: de opzette
lijk en geregeld gegeven training in de vorm van speciale oefeningen. 
Onder algemene training valt dan de gunstige invloed van de geluids
waarneming, die het gebruik van hoorapparatuur heeft tijdens alle les
sen in school en het dragen van het individueel apparaat buiten school. 
De betekenis van beide is wel zó groot, dat noch de ene noch de 
andere gemist kan worden, wil men bij deze zwaardoven optimum 
resultaten bereiken. 

2. Zo vroeg mogelijk beginnen. 
Dit is een zeer belangrijk beginsel; voor bepaalde doeleinden zó belang
rijk, dat het bereiken ervan in veel gevallen ermee staat of valt bv. 
een positief ingesteld zijn op contact met de geluidswereld, zó dat het 
ontbreken ervan als een gemis gevoeld wordt. Het is noodzakelijk om 
te voorkomen dat de dove baby en kleuter alleen maar visueel ingesteld 
raken en om hen voor verdoving en verstomming zo mogelijk te be
hoeden. Is zo'n instelling eenmaal verworven, dan is het later zeer moei
lijk ze weer te doorbreken. Wij moeten trachten de natuurlijke weg te 
volgen in de ontwikkeling der hoorfunctie, die ook haar gevoelige 
periode kent en verschillende fasen doorloopt. 
Elke functieontwikkeling heeft te doen met rijping, een fysiologisch-
neurologisch proces, en leren, een psychologisch proces. (28). Er zijn 
kritieke perioden van betrekkelijk korte duur in het rijpingsproces, die 
optimaal schijnen te zijn voor de ontwikkeling van de verschillende 
psychologische functies. Adequate prikkels tijdens de kritieke rijpings-
periode waarborgen een spontane ontwikkeling der functie, hetgeen op 
een later tijdstip niet meer zo spontaan en effectief zou gebeuren. Voor 
de natuurlijke ontwikkeling der hoorfunctie zijn de eerste levensjaren 
van het grootste belang. Ook voor een meer natuurlijke ontwikkeling 
van het stemgeluid is het nodig, dat van de gegeven mogelijkheden zo 
vroeg mogelijk gebruik wordt gemaakt. 

3. Toepassing van het feed-back princiep of het cybernetisch beginsel. 
Bij de natuurlijke ontwikkeling van het spreken van het horende kind 
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oefent het horen een regulerende en corrigerende invloed uit; het 
horen is de controleur en de corrector voor het eigen spreken; het voedt 
en stuurt het eigen spreken; op grond van zelfregulering komt de aan
passing van eigen spreken tot stand aan het spreken van anderen. 
Wil zo'n feed-back proces goed op gang komen, dan moet eraan ten 
grondslag liggen een eenheid van motoriek en geluidgeving. Primair is 
de actie, de beweging; het veroorzaakte geluid wordt waargenomen en 
voedt weer de beweging. 
Hieruit volgt dat het kind niet maar passief betrokken moet zijn bij de 
hoortraining, maar vooral actief. Het moet zelf door eigen activiteit 
geluid veroorzaken en deze eigen geluidgeving waarnemen. 
Wij onderscheiden dus een passieve hoortraining: het waarnemen van 
geluiden van buitenaf door anderen aangeboden, en een actieve hoor
training: het waarnemen van geluiden, voortgebracht door eigen moto
rische activiteit. 
Deze laatste is fundamenteel: ze bewerkt een eenheid van motorium en 
sensorium, van het motorische en zintuiglijke centrum. Vergeten wij 
dus niet dit in de praktijk ook toe te passen door bv. het gebruik van 
geschikte apparatuur, die het mogelijk maakt eigen spreken te kunnen 
waarnemen en door het gebruik van bepaalde instrumenten door de 
kinderen zelf bv. trom-drum-bel-xylofoon-melodica-blaasorgeltje enz. 

4. Bij deze zwaardove kinderen multi-sensorisch te werk gaan. Bij het 
horende kind ontwikkelt zich de hoorfunctie al spoedig tot de normale 
weg voor het verwerven van spraak en taal; de rol van het zien bij dit 
proces manifesteert zich in een van nature aanwezige gelaatgerichtheid 
van het kind; deze blijft een bijkomstige rol spelen in de verwerving van 
spraak en taal, in de communicatie. Bij onze zwaardoven, die maar 
zeer weinig geluidsinformatie krijgen door gehoor of vibratie, is het 
noodzakelijk deze gelaatgerichtheid te behouden en uit te bouwen tot 
de voornaamste perceptieweg, maar daarbij te trachten deze eenzijdige 
zie-instelling te temperen door zoveel mogelijk ook de geluidswaarne
ming te stimuleren via een juist ingestelde methodische aanpak; een 
moeilijke opgave, die zoals reeds gezegd zo vroeg mogelijk moet starten 
in de home-training. 
Het spreekt vanzelf, dat men bij speciale hoortrainingsoefeningen óók 
oefent op horen alleen. 

5. De speciale hoortraining vergt systematische, geregelde training, 
die geleidelijk voortschrijdt. 
Hoortraining voor zwaardoven is niet een therapie, die men zo nu en 
dan maar eens toepast, waar men ook wel eens wat aan doet. Wil men 
resultaten hebben, dan moet men konsekwent voornoemde beginselen 
toepassen; men moet er jarenlang ook extra tijd aan besteden; elke dag 
een korte oefentijd geven. 
Er moet ook een zekere lijn in zitten, een geleidelijke voortgang, die 
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start met het constateren van de al of niet aanwezigheid van geluid tot 
mogelijke foneemdiscriminatie toe. 

6. Hoortraining staat in het onderwijs niet op zich, maar is in ver
schillende opzichten verweven met spreek-, taal-, lees- en muziekonder
wijs. Dit moge blijken uit de beschrijving van de praktijk der hoor
training. 
Omdat de oefening in geluidswaarneming zo vroeg mogelijk moet be
ginnen, wordt er reeds mee aangevangen in de home-training, al spre
ken we hier niet van lessen, daar dit gebeuren moet in de dagelijkse 
omgang met het kind in de gewone levenssituaties, waarin baby en 
kleuter verkeren. 
Het kind moet zich bewust worden, dat er geluid is, het moet auditief 
gewekt worden. Het gaat erom de van nature aanwezige gelaatgericht
heid van het kind te behouden om tot spraakafzien te komen en de 
wereld van het geluid voor het kind te ontsluiten door versterkte ge
luidsaanbieding, waaronder vooral de spraak. Zo vroeg mogelijk trachten 
wij van het kind een screeningsaudiogram te maken en geven het een 
aangepast hoorapparaat. 
Het voortdurend tot het kind praten bevordert de gelaatgerichtheid 
en het liplezen; door geluidswaarneming — hetzij door aanwezige ge-
hoorresten, hetzij door vibratie—wordt zijn aandacht getrokken naar het 
gelaat van de spreker. Voortdurend moeten dezelfde woorden en zinne
tjes tot het kind gericht worden in de voor hem levende situatie, zodat 
het op de lange duur verband gaat leggen tussen zijn visuele en acous-
tische waarnemingen en zijn belevingen. Ook zijn eigen spreekmotoriek 
zal hierdoor gestimuleerd worden. Vanzelfsprekend is de moeder hier 
de meest op de voorgrond tredende figuur, die hierbij leiding ontvangt 
van de home-trainster. Ze moet tot het kind spreken op normale wijze, 
met voldoende sterkte en normale intonatie. 
Zo ontstaat de mogelijkheid dat een zie- en luisterinstelling bij het kind 
ontwikkeld worden, die het voor verdoving en verstomming behoeden. 
In gunstige gevallen kan de natuurlijke geluidgeving gecontinueerd 
worden om geleidelijk over te gaan in spontane spreekpogingen, een 
instelling en bereidheid tot contact door geluidgeving. Is de geluid
geving reeds verloren gegaan, dan zal in veel gevallen deze weer vroeg
tijdig op gang kunnen komen. Neemt het kind eigen geluidgeving waar 
door gehoor en(of) vibratie, dan zal dit weer stimulerend werken. 
Kringprocessen moeten ontwikkeld worden tussen eigen motoriek en 
geluidswaarneming. Daarom ook het kind van spelmateriaal voorzien 
waarmee het zelf geluid kan voortbrengen; de aandacht van het kind 
vestigen op deze mogelijkheden. 

Andere geluiden die we kunnen gebruiken om geluidsbewustzijn en 
geluidgerichtheid bij het kind te ontwikkelen zijn nog geluiden uit 
het dagelijks leven, zang en muziek, (gebruik van ringleiding voor 
radio en pick-up.) 

106 



Wanneer de kinderen op drie-a-vierjarige leeftijd op de voorschool 
komen, kunnen daar meer vormen van speciale hoortraining gegeven 
worden. Er kan daar ook betere apparatuur gebruikt worden. 

Spreekles voor de spiegel met gebruik van speechamplifier. 
De leerling ziet en hoort (eventueel voelt) de leraar spreken; hij hoort (voelt) ook 
zichzelf en ziet zichzelf spreken. (Toepassing van het feed-backprinciep.) 

Op de eerste plaats noemen we dan de inschakeling van de geluids
waarneming bij het spreken leren. Het gaat er hier om door waarne
ming van het voorbeeld en door waarneming van eigen spreken voor 
zo ver mogelijk het acoustisch, eventueel vibratorisch element, in te 
bouwen in de te verwerven spreekvoorstellingen, zodat zich langzamer
hand visueel-kinesthetisch-acoustische woordvoorstellingen ontwikke
len, hetgeen niet alleen voor het spreken, maar ook voor het spraak-
afzien van betekenis is. 
Wij zullen nu een beknopt overzicht geven van verschillende oefe
ningen, zoals ze op de voorschool gedurende een korte tijd ( ± 10 min.) 
een paar keer per dag gegeven kunnen worden, en verder kunnen wor
den voortgezet op de lagere school. ( ± 5 a 10 min. elke dag.) 
— Het constateren van aanwezigheid van geluid of geen geluid. Men 
kan hiervoor natuurlijk verschillende geluidsbronnen gebruiken: trom-
ratel-xylofoon-bel enz. 
Zijn ze hierin voldoende geoefend, dan kan men overgaan tot: 
— Het onderscheiden van grote verschillen tussen verschillende ge
luidsbronnen; deze leren identificeren, eerst twee b.v. trom en ratel, 
dan meerdere. Eerst kijken en luisteren, dan luisteren alleen. Ook de 
kinderen zelf laten doen voor inschakeling van eigen motoriek. In
teressant voor de kinderen is ook hen onderscheid te leren waar-
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nemen tussen de geluiden, die de hun bekende dieren voortbrengen, 
alsook hun aandacht te vestigen op allerlei geluiden uit het dagelijks 
leven: auto-vliegtuig-bel-handen klappen-lachen enz. 
— Oefeningen in ritme-onderscheiding, in kort en lang, hoog en laag, 
hard en zacht. Deze oefeningen komen vooral op de ,,muziekles" tot 
hun recht. 
— Speciale oefeningen in geluidswaarneming van de spraak. (32-46). 
Het doel van deze oefeningen is niet op de eerste plaats de kinderen zo 
veel mogelijk woorden en zinnen op het gehoor te leren verstaan, niet 
zo zeer kwantiteit als wel kwaliteit: de verschillende kwalitatieve'ken
merken als ritme, accent, reliëf van de zin, foneemverschillen. Bij de 
eerste speciale oefeningen die met spraak gegeven worden, zijn het 
vooral deze kenmerken die een aangrijpingspunt voor het kind kunnen 
zijn ter onderscheiding. Deze eerste waarnemingen zijn voor het kind 
globale diffuse totaliteiten, die door voortdurende herhaling langzamer
hand meer gestructureerd worden; een langzaam differentiatieproces, 
dat zijn grenzen vindt in de gegeven mogelijkheden van het individuele 
kind. Door het bijhouden der reacties der verschillende individuen komt 
men geleidelijk aan op de hoogte van ieders capaciteiten. 
Als wij hier een reeks van oefeningen aangeven, wil dit niet zeggen, dat 
alles precies op elkaar volgt, of precies zo moet gebeuren. De ene oefe
ning kan nog voortduren, terwijl men reeds met een andere oefening 
begonnen is. Over het algemeen een grote lijn volgen van geleidelijke 
voortgang, beantwoordend aan een groeiende geschiktheid tot discri
minatie. Het is ook niet goed mogelijk om precies stof aan te geven 
voor de verschillende leerjaren, daar de voortgang van de ontwikkeling 
van discriminatievermogen te zeer afhangt van allerlei factoren, die wij 
zelf niet in de hand hebben. 
Voor alle oefeningen geldt het contrastprinciep: ga uit van grote ver
schillen om langzamerhand tot fijnere verschillen te komen. 
De stof ter oefening wordt ontleend aan de belevingstaal. Voortbouwend 
op de voorafgegane oefeningen in waarneming van geluiden van be
paalde instrumenten, die ook in kort en lang en in zekere ritmische 
vormen geoefend zijn, kan men ook de spraak daarvoor gebruiken. 
bv. Eerst zien en horen, dan op horen alleen, 

/ba l Man 
\ haal de bal \ Jan gaat morgen naar huis. 
ƒ Hans (Papa 
l Hans is lief. \ Papa komt morgen. 
( Haal de bal. 
I Jan gaat morgen naar huis. 

Met woorden: f aap /ba l f deur /pop 
I autoped I telefoon \ gevallen \ apparaat 
Taap /ba l /deur /pop 
l banaan I zuster 1 buiten I Harrie. 
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Luisteren en met kort en lang laten aangeven: 

tafel 
boven 
spelen 
water 

banaan 
toffee 
vandaag 
gedaan 

autoped op de tafel 
op de vloer 

apparart j n d e Mn 

gegeten in de kamer 

— Zin leren volgen. 
Jan is gisteren op de speelplaats gevallen. 
Jan is gisteren Stop. Waar ben ik gebleven? 
Dit kan voortgezet worden met de lesjes op het bord en later met het 
volgen van de leesles, gelezen door de leerkracht of door de leerlingen. 
— De namen van de kinderen leren onderscheiden. 
Veelvuldig voorkomende taal in het gesprek bv.: 
Wat is het vandaag? enz. 
Dagen van de week; vraagwoorden: wie - wat - waar - wanneer enz. 
— Woorden ontleend aan spreekles en taalles binnen een groepje leren 

onderscheiden: 

bal dom 
banaan knap 
tafel lief 

Hiermede zinnetjes maken in combinatie met de namen van de kin
deren: 
Jan is knap. 
Harrie is lief. 
Frans heeft een bal enz. 

— Waar ligt het accent? 
Woorden staan op het bord, worden gesproken en door een streepje 
het accent aangeven. 
Dan in groepjes de woorden leren onderscheiden op grond van het 
accent: 

apparaat buiten 
papiermand gedaan enz. 
autoped 

Verder doorgevoerd in zinnen bv. als tegenstellingsaccent: 

Jan is knap. (niet Piet) 
Jan is knap. (niet dom) 
Piet is gisteren naar huis geweest, (niet Harrie) 
Piet is gisteren naar huis geweest, (niet vandaag) 
Piet is gisteren naar huis geweest, (niet naar het ziekenhuis) 

— Moeilijker zijn de oefeningen betreffende de foneemonderschei
ding; men oefent dit pas, als ze deze woorden ook goed kunnen spre-
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ken; er zullen altijd kinderen bij zijn, die deze onderscheidingen niet 
kunnen maken. 
Men neemt hiervoor woorden, die alleen in klinker of in medeklinker 
verschillen voor-midden of op het eind van een woord: 

bv. raam man bal oma 
riem pan bad opa enz. 

— Hoortrainingsoefening aan de hand van een bordlesje. 
Het bordlesje is eerst goed behandeld; ze begrijpen het en kunnen 
het spreken en liplezen. bv.: 
— Horen en zien samen van de zinnetjes in volgorde; dan door elkaar. 
— De kinderen kijken naar het bord en luisteren naar het voorlezen 

door de onderwijzer, die bij wijst. 
— Proberen alleen door luisteren de eerste zin te volgen, dan de twee

de enz. Een leerling wijst aan. 
— Dan, terwijl ze naar het bord mogen kijken, alleen door geluids

waarneming de zin herkennen, die de onderwijzer zegt. 
— Als laatste in deze voortschrijdende oefenreeks de zinnen herkennen 

alleen door geluidswaarneming zonder iets te zien. 
— Accent en ritme: 

De leerkracht spreekt de zinnen en vraagt waar het accent ligt. 
Het reliëf van de zin aangeven. 
Ritmische groeperingen uit het lesje halen en oefenen. 

— Woordonderscheidingen. 

Vormveranderingen oefenen: 
bv. 
loop - loopt - lopen - gelopen 
loop - liep - liepen 
enkelvoud en meervoud 
verkleinwoorden 
een nieuw schrift 
een nieuwe auto enz. 

Het spreekt vanzelf dat niet al deze oefeningen aan een lesje worden 
gegeven. Men moet de verschillende oefeningen regelmatig weten te 
doen terugkeren; ze weten aan te passen aan de mogelijkheden van de 
leerlingen en de vorderingen die ze maken. 
Tot slot wijzen wij nog op wat stof ter oefening, die veelvuldig voor
komt in het gesprek zoals: dagen van de week, maanden van het jaar, 
getallen, tijds- en plaatsbepalingen, veel voorkomende bevelen en uit
drukkingen, enz. 
Wanneer zich de gelegenheid voordoet, wordt er ook tijdens de ge
wone lessen geoefend bv. voor verbetering van de uitspraak, accent en 
ritme, het bij elkaar houden der woorden van woordgroepen. 
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Daar het van groot belang is dat de kinderen voortdurend geluid toe-
gevoerd krijgen, moeten ze ook buiten school zoveel mogelijk hun in
dividueel apparaat dragen. Hier ligt een taak voor degenen, die buiten 
school met de kinderen te maken hebben: ouders, pleegouders en per
soneel in de internaten. Men spreke steeds met stem tegen de kinderen 
en men bevordere zoveel mogelijk het onderling spreken. Het is ge
wenst de verblijven der kinderen van ringleiding te voorzien, opdat ze 
kunnen profiteren van de geluiden van radio en televisie. Bij voor
komende gelegenheden make men ze opmerkzaam op geluiden uit het 
dagelijks leven. Het is interessant van de kinderen te horen, welke 
waarnemingen ze in deze soms opdoen. Ik verwijs hiervoor naar 1 en 
32. 

Goede hoortraining biedt vele voordelen, zoals wij reeds boven hebben 
gezien. Maar de vruchten vallen ons niet vanzelf in de schoot. Het 
vraagt van de onderwijzer een voortdurende zorg, ook voor de appara
tuur. Vooral bij de kleinere kinderen moet hij steeds controle uitoefe
nen over het gebruik van het hoorapparaat, over het gebruik van de 
klasapparatuur, de kinderen leren te reageren als er iets niet in orde is. 
Deze therapie vraagt geduld en volharding; men moet doorzetten, ge
loven in succes en overtuigd zijn van de waarde ervan. Dan zal men 
goede resultaten bereiken en het dove kind een grote dienst bewijzen. 
Het is verheugend te kunnen constateren, dat in ons land de hoor
training als een facet van de totale opvoeding, niet alleen op de scho
len voor slechthorenden, maar ook op de scholen voor doven een rela
tief belangrijke plaats inneemt. Het moge onze vereniging op de feest
dag van haar vijftigjarig bestaan een voldoening zijn te horen, hetgeen 
Armin Löwe zegt: 

„Insgesamt steht den Schwerhörigen und tauben Kindern Hollands 
somit eine hochwertige und konsequente Vorschul-und-Schulaus-
bildung unter frühzeitiger und intensiver Ausnutzung ihres Restgehörs 
zur Verfügung, wie sie nur in sehr wenigen Landern anzutreffen ist" 
(22-p. 20). 

BR. JOZEFO DASSEN 

P.S. Mijn dank aan Zr. Cecilia v. d. Poel voor het verstrekken van enkele waardevolle 
aanwijzingen bij het schrijven van dit artikel. 
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Training in geluidswaarneming voor dove 
kinderen bij de lessen in 
muziek, expressieve beweging en dans 

Door de schrijver van het voorgaande artikel is ons gevraagd ter com
pletering van zijn artikel het aspect training in geluidswaarneming 
nader te belichten, zoals dat mede verdisconteerd ligt in onze lessen: 
muziek, expressieve beweging en dans. 

Vibratie en/of horen 
Een feit is dat elk doof kind geluid kan waarnemen. Een feit is ook 
dat de meeste dove kinderen nog kleine hoorresten hebben, waarvan 
na oefening meer of minder gebruik gemaakt kan worden. In de mu
ziek- en danszaal wordt gebruik gemaakt van geluid van een grote inten
siteit. De aangeboden muziek is voor de meeste kinderen voor het groot
ste deel VOELMUZIEK (voor enkele gevallen „uitsluitend", als er 
sprake is van totale doofheid). Meestal is er slechts voor een klein ge
deelte sprake van HOORMUZIEK. Bovendien zal het geluid ten gevol
ge van de aard van het gehoordefect ook gedeformeerd worden waar
genomen. 
Men kan nu de vraag stellen hoe de verhouding vibratie-horen is bij 
de geluidswaarneming van elk doof kind. Het zal de lezer duidelijk zijn 
dat deze kwestie van geval tot geval verschillend is en bovendien zeer 
moeilijk of niet valt te beantwoorden. Wat er van zij, een feit is dat zij 
waarnemen. De ervaring leerde, dat het normale dove kind na training 
van jongsaf in staat is toonduur, toonhoogte, toonsterkte, en ook het 
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dissonantische karakter waar te nemen, maar helaas niet de tonale kwa
liteit van de muziek. Een belangrijk aspect van de muziek blijft voor de 
dove daardoor onbereikbaar. Daardoor is de muziek voor hen maar 
een ,,afgietsel". De geluidswereld is overigens voor de mens een tè 
kostbaar iets om geen intensief gebruik te maken van dit afgietsel. Uit 
de resultaten en het enthousiasme waarmee de kinderen deze lessen 
volgen, blijkt, dat we zelfs mogen spreken van een kostbaar afgietsel. 
In deze bijdrage willen wij geen exposé geven van de theoretische 
achtergronden, en ook geen beschouwing over de psychologische waar
de van dit aspect. 
Wij willen een poging doen een beschrijving te geven van verschillende 
oefeningen, zoals we die dagelijks in de praktijk geven aan onze dove 
meisjes en jongens in de muziek- en danszaal. We hopen daarmee 
tevens onze collega's duidelijk te maken, dat deze lessen niet op zich
zelf staan maar geïntegreerd zijn in de gehele onderwijsmethodiek. 

Wel of geen geluid 
Het waarnemen van het al of niet aanwezig zijn van geluid is het voor 
de hand liggend uitgangspunt, dat als fundament moet dienen van de 
verdere leergang. Het is de noodzakelijke basis voor alle resultaten in 
geluidswaarneming, die we in de toekomst met het jonge dove ktnd 
hopen te bereiken. Reeds bij de hometraining draagt de dove kleuter 
een hoorapparaat. En het blijft niet bij uitsluitend dragen. De ouders 
wordt duidelijk gemaakt hoe reeds op die jonge leeftijd de dove kleuter 
in de meest uiteenlopende leefsituaties niet alleen kan groeien tot ge
laatgerichtheid (voor het liplezen) maar ook tot een — vooralsnog 
primitieve — luisterinstelling als een aanloop voor de latere „training-
in-geluidswaarneming". Trekken we een vergelijking met de reactie 
op geluid van de dove kleuter nu en vijf jaar geleden, dan is er een 
grote vooruitgang te constateren zowel in de voorschool als in de laag
ste klas van de lagere school. Dit is zonder twijfel vooral te danken aan 
een goed functionerende home-training. 

Voorbeeld: 
Op een elektronisch orgel produceren we korte tonen en dan mogen de 
kinderen telkens een stap naar voren maken; bij een lange toon moeten 
ze weer snel in een rij gaan staan. 
De leukste reacties (en de grootste aandacht) krijgt men, als men plots 
tijdens het spelletje stopt met spelen op het orgel, maar toch verder 
speelt „alsof". 
Als men op hetzelfde moment van alle kinderen te horen krijgt dat ze 
niets horen, dan kan men tevreden zeggen: we zijn op de goede weg. 
Dit impliceert niet, dat we bovenstaande oefening later niet meer hoe
ven te geven. In het algemeen kan men stellen dat een dergelijke 
oefening — met vele, vele variaties — rustig tot de derde klas kan 
gedaan worden, bijvoorbeeld als inleiding van een les. Vergelijkend 
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met hetgeen hierover in het voorgaande artikel is geschreven, zal het 
de lezer duidelijk zijn, dat de training van geluidswaarneming in de 
klas en in de muziekzaal elkaar aanvullen. 

Ritme: actieve en passieve training 
Van groot belang is het door de kinderen zelf produceren van geluid. 
Methodisch gezien moet het zelf produceren van geluid in een bepaald 
ritme als zeer voornaam gezien worden. Deze actieve hoortraining is 
belangrijker dan de passieve hoortraining, waarbij alleen passief naar 
het geluid geluisterd wordt. Via het waarnemen van dat zelf geprodu
ceerde geluid zullen de kinderen ertoe komen zélf bewegingen mee te 
maken. In dit verband spreekt men ook van de sturende functie van het 
gehoor. 
Omgekeerd maken we ook mee, dat de kinderen bij het doornemen van 
een pantomimisch spelletje — zonder geluid, louter om de opeenvol
gende handelingen te oefenen — dat ze met de stem geluid geven ter 
ondersteuning van de eigen beweging.1) Op deze wijze ontstaat een 
integratie van geluidswaarneming en motoriek. 
Keren we terug tot onze praktijk: het waarnemen van geluiden die ver
oorzaakt worden door de eigen motorische activiteit. 

Voorbeeld: 
De kinderen staan om het elektronisch orgel. We spelen het volgende 
voor: c, c, rust, d, d, rust, e, e, rust, enz. 
Elk kind mag nu deze oefening op het orgel spelen. 
Als we op deze wijze enkele variaties hebben voorgedaan, geven we de 
kinderen het initiatief door te vragen, wie iets anders weet. Mogelijk
heden zijn er genoeg. 

Voorbeeld: 
Het volgende ritme wordt door een kind op het elektronisch orgel 
gespeeld, aansluitend daarop speelt een ander kind op de drum, ten
slotte een derde leerling op de houten bas-xylofoon (Orff-Schulwerk) 
het volgende ritme: 
• . . ( = lang, kort, kort) op het orgel, 
• . . op de drum 

. . op de bas-xylofoon. 

') A. v. Uden, Motoriek en verwerving van een klankentaai door dove kinderen. Tijd
schrift: Het Gehoorgestoorde Kind, dec. 1960, pag. 208. 
N. Wiener, The human use of human beings, New York, 1946, pag. 69. 
S. T. Bok, Sturen, Het Gehoorgestoorde Kind, 1960, pag. 130. 
A. v. Uden, Principals and practice of a cybernetical approach to the physical educa
tion of the pre-lingually deaf child, Jaarverslag 1962, 2de deel, pag. 40 e.v., uitg. 
Instituut voor Doven, St. Michielsgestel. 
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Het is helemaal niet de bedoeling dat men elke les dit soort oefeningen 
geeft. Men kan enkele lessen achtereen aandacht besteden aan het pro
duceren van een bepaald ritme op een of meerdere instrumenten — 
liefst door de kinderen zelf. Dan kan men deze oefeningen eventueel 
een tijdje laten rusten, en er later weer op terugkomen. Er zijn vele 
mogelijkheden. 

Voorbeeld: 
Samen met de kinderen heeft men bijvoorbeeld op het bord een aantal 
variaties opgebouwd, die de kinderen individueel hebben gespeeld. 
1. J r (r = rust) 
2. Il r 
3- J J J r 
4.JJ f} enz. 
De opdracht kan nu zijn: jullie moeten goed luisteren welk nummer ik 
speel, (passieve training in geluidswaarneming.) Men kan heel gemak
kelijk taal, ritme, beweging en geluidservaring in één oefening samen
brengen. 

Voorbeeld: 
Op de combinatie J J ^ r laten we het woord aardappel spreken 
op bijvoorbeeld de volgende manier: J J ^ r (gespeeld op het orgel) dan 
aansluitend aardappel (in het juiste ritme gesproken door de leer
lingen) en dit een aantal keren afwisselend achter elkaar. 
Als beweging kunnen we de kinderen bijvoorbeeld bij de eerste beklem
toonde lettergreep naar de grond laten wijzen steeds naar een „andere 
aardappel" die ze ontdekken, bij de tweede en derde lettergreep die 
vinger weer „terugnemen", dan bij het uitsluitend op 't orgel gespeelde 

J n elkaar aankijken. Dus afwisselend spreken van het woord 
.aardappel' en luisteren naar het op het orgel gespeelde ritme. 
Dit is maar een willekeurig voorbeeld. Het is vanzelfsprekend dat de 
klasonderwijzer bij de vakleerkracht altijd wel een paar woorden in het 
oor kan fluisteren die in de klas juist ter sprake zijn geweest, maar 
die wat spreken betreft nog niet helemaal .zitten'. 
Hierboven schreven we reeds, dat het van groot belang is de kinderen 
zelf geluid te laten produceren. Een instrument dat zich daar goed voor 
leent, is het zogenaamde blaasorgel. 

Blaasorgel 
Het is een speciaal orgeltje dat 2 octaven omvat (van c 128 Hz. tot en 
met c" 512 Hz.). De witte toetsen zijn van een kleur voorzien, van zwart 
via steeds lichter wordende kleuren tot wit. De corresponderende witte 
toetsen van beide octaven hebben dezelfde kleur. De kleuren zijn ge
makkelijk voor de kleintjes bij het vinden van de juiste toets. 
De kleuren worden bovendien gebruikt bij de oefeningen voor het onder-
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scheiden van toonhoogte. Daar komen we straks op terug. Geluid kan 
pas op het blaasorgel geproduceerd worden als het kind bij het neer
drukken van de toetsen ook tegelijkertijd blaast op het mondstuk dat op 
een gummislangetje wordt geschoven. 
Het aldus door het kind zelf geproduceerde geluid gaat via een inge
bouwde microfoon en transistorversterker naar de 'mibavo', zoals deze 
in onze klassen worden gebruikt. Bovendien is de mogelijkheid aanwe
zig dat elk kind zichzelf alléén kan horen en — na omschakeling van 
een knop — dat alle kinderen elkaar kunnen horen. 

Bij dove kinderen is de potentie van een goede ademhaling wel aan
wezig. Het onvoldoende beheersen van de spreektechniek is wel de 
voornaamste oorzaak van een ondoelmatige spreekademhaling, en als 
gevolg daarvan een dikwijls onvoldoend ontwikkelde uitademings-
techniek. 
Bij het gebruik van het blaasorgel komen vier voorname aspecten van 
het spreekproces tot hun recht, en worden tegelijkertijd geoefend: 
1. geluid voortbrengen d.m.v. de eigen ademstroom, 
2. het spelen in het juiste ritme, 
3. het voortgebrachte geluid waarnemen, en 
4. het onderscheid van toonhoogte waarnemen. 
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Het cybernetisch princiep ligt ten grondslag aan het gebruik van het 
blaasorgel. Bovendien geeft het gelegenheid om een melodie te spelen 
die de kinderen op een bepaalde zin hebben moeten maken. Hiermee 
kan dus het ritme, het aksent en de melodie bij de taal bewust gemaakt 
worden. 

Voorbeeld: 
„Wij vieren een gouden jubileum". 
Laten we zeggen dat deze zin werd gebruikt naar aanleiding van een 
ander feest, waarbij de specificatie .zilveren' ter sprake kwam. Hier ligt 
het aksent dus op .gouden'. De werkwijze is als volgt: 
1. de kinderen schrijven deze zin op een individueel bordje onder een 

notenbalk, en zetten een verticale streep boven de klinker van elke 
lettergreep; 

2. de zin laten spreken met een goed aksent; 
3. een melodieboog laten maken, waarbij de hoogste boog komt op de 

plaats van het zinsaksent; 
4. dan de noten met de waarde van kort of lang op de kruisingen 

van melodieboog en staande strepen; 
eventueel nu nog de maatstrepen. 5. 

Het resultaat is de volgende spreekmelodie: 

n i.^j. nip /tV^>v 
tÜij vlavoATL q&a goucUo. jubt leutn». 

Tot zover wat betreft het gebruik van blaasorgels, ofschoon hier meer 
over te schrijven zou zijn. 
Wel moeten we ter aanvulling nog vermelden dat we vanaf de 5de 
klas geen gebruik meer maken van de blaasorgels, maar in plaats daar
van werken met de melodica, een Hohner-produkt (alt-uitvoering). 
Dat ook het dissonantische karakter kan worden waargenomen, blijkt 
dikwijls bij het samenspelen van een klas leerlingen op de melodica. 
Bij het juist-een-toon-er-naast spelen wordt dit dikwijls direct opge
merkt, liefst vergezeld met een .dissonantische gezichtsuitdrukking'.1) 

') Zie ook: Adem en accent in verband met het spreekonderwijs aan dove kinderen; 
Br. Leodulf Speth; Jaarverslag 1958 Appendix: pag. 97 e.v.; Inst. v. Doven, St. 
Michielsgestel. 
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Onderscheid in toonhoogte 
Nu willen we nog even aangeven hoe ook het onderscheid in toonhoogte 
geoefend kan worden. Voorbeeld (voor kleintjes): bij het aangeven van 
een lage toon mogen de kinderen allemaal op de grond gaan zitten, of 
op een bank of kubus, terwijl ze bij het aangeven van een hoge toon 
(bij de kleintjes gerust 11/2 octaaf hoger dan de „lage" toon) allemaal 
op hun tenen moeten gaan staan, of op de kubus. Ze moeten in ieder 
geval in hun mimiek en houding het hoge, ijle of het lage en zware tot 
uitdrukking brengen. 
Goede diensten verschaffen ons de gekleurde, grote, houten kubussen 
bij deze oefeningen. De grootste kubus stelt de lage c voor en is zwart 
van kleur, de steeds kleinere afmeting en steeds lichtere kleur geeft 
een steeds hogere toon aan: zwart, blauw, groen, rood, bruin, licht-
paars, geel, wit. Het zijn dezelfde kleuren die op de toetsen der blaas-
orgels voorkomen. 
Naarmate de kinderen meer geoefend hebben, kan de afstand in de te 
onderscheiden tonen kleiner worden gemaakt, al of niet in spelvorm. 
Normale dove kinderen van een middenklas zijn dan in staat bij een spe
ciale oefening voor onderscheid in toonhoogte de c en d, d en e, 
een f (halve afstand!) enz. van elkaar te onderscheiden. 
Op het elektronisch orgel wordt in een vast ritme (J = 92) de c aan
geslagen en zonder onderbreking (bv. na 5, 6 of 7 keer c) overgegaan 
op de d, daarna op een zelfde wijze (nu echter bv. na 8 keer) op de e, 
dan f enz. Het kind moet nauwkeurig telkens de verandering aangeven, 
vanzelfsprekend zonder de hulp van anderen. 
Tot nu toe hebben we gesproken over de training in geluidswaarne
ming — zowel actief als passief — in de vorm van speciale oefeningen: 
wel of geen geluid, ritme, ritme in combinatie met adem en het ge
sproken woord, onderscheid van toonhoogte. Dikwijls geven wij als in
leiding van een les de opdracht: blijf op je plaats staan, doe je ogen 
dicht en geef met je handen of met je hele lichaam het ritme aan. 
We spelen dan op het elektronisch orgel enkele variaties of laten via de 
bandrecorder een sterk ritmisch stuk muziek horen. Maar er is meer . . . 

Expressieve beweging en dans 

Op een of ander gegeven — liefst naar aanleiding van een bepaald 
voorval of een idee van de kinderen zelf — wordt een pantomimisch 
spelletje opgebouwd. Maken we hierbij tekst en muziek met de kinderen, 
dan ontstaat een zogenaamd speelliedje. 
Hier mogen de verschillende fasen in het kort worden genoteerd, hier 
en daar aangevuld met praktische notities. 

1. Pantomimische uitbeelding: eerst zonder, daarna mèt een geïmpro
viseerde begeleiding op het (groot of klein) elektronisch orgel. Van
zelfsprekend is het de bedoeling, dat de kinderen hun expressie 
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maken op de aangeboden muziek (en niet omgekeerd!). Wenselijk is 
het soms plots te stoppen met spelen om te controleren of er door 
de leerlingen ook wel .geluisterd' wordt. 

2. Een tekst maken met de kinderen. Bij goede samenwerking (en 
die is met vele andere voorwaarden noodzakelijk) zal dit ook in de 
klas tijdens de taalles kunnen gebeuren. 

3. Een melodie maken op de tekst en op de handelingen, (klassikaal 
of individueel op de wijze die wij hierboven reeds hebben aange
geven.) 

4. Er is een speelliedje ontstaan: afwisselend tekst met muziek 
(spreekmelodie) en muziek alleen. 

Voorbeeld: 

V 

JT^ -bK^^n * J J i J 

É 
*uaut,tr <&z> Tcub • — 

fy „ H ^ , d , h , ^ 
3 H ^ - 4 & - * „ * Ho,. J* rot is dool-

Dit alles wordt nu door een zanger gezongen met begeleiding van 
piano of orgel, en op de band opgenomen. 

5. Nu volgt de fase van het beluisteren, het volgen van de muziek 
en het meespreken van de tekst. Schrijven we zo'n speelliedje op 
een groot vel muziekpapier, dan kunnen we de kinderen om de 
beurt laten aanwijzen. Dit is op het eind van de 2de of begin 3de 
klas reeds mogelijk. Is zo'n stukje volledig een bezit geworden van 
de leerlingen, dan is het zelfs mogelijk op een willekeurig punt de 
muziek aan te zetten en dan zijn veel kinderen in staat na een paar 
maten „er in" te komen. Soms — bij voorkeur de laatste les vóór 
de vakantie — laten wij de reeds geleerde stukjes via de band beluis
teren in de klas met behulp van de klasversterker. De kinderen 
wijzen dan accuraat — en met veel plezier — op het muziekpapier 
alles aan en spreken voor zichzelf de tekst gelijk mee. 

6. Tenslotte volgt, nadat ze de tekst van buiten kennen, de opbouw 
van de beweging, waarbij we graag de suggesties van de kinderen 
gebruiken. 

De expressieve beweging is bij de kleine kinderen overwegend panto
mimisch, later zal zich dat kunnen ontwikkelen tot een danspanto-
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mime met bewegingen uit het klassiek en modern ballet, of tot een vrije 
dans al of niet verhalend op piano- of orkestmuziek. Dit is vanzelf
sprekend wel de hoogste trap van de .expressieladder' en zal niet door 
alle dove leerlingen bereikt kunnen worden. We denken hierbij aan de 
groep dubbel-gehandicapten. De geringere resultaten mogen nooit een 
reden zijn om deze groep geen kansen te geven. Zij beleven er een even 
groot genoegen aan. En er zijn meer redenen aanwezig dan alleen het 
genoegen.... 

Besluit 
Het zal de lezer duidelijk zijn, dat we de dove kinderen tijdens de lessen 
in muziek, expressieve beweging en dans niet alleen trainen in geluids
waarneming, maar tevens trachten te bereiken een verrijking van fan
tasie, gevoelsleven, taaluiting, creativiteit en sociaal gevoel; verder de 
éénwording van de lichaamsmotoriek: ademhaling, spreken en dans
beweging enerzijds met de beleving en expressie anderzijds tot één 
visueel-akoestisch-motorische Gestalt. 
Het waardevolle en de resultaten van deze lessen zijn niet in een gra
fiek te verwerken. Van het feit, dat training van jongsaf in geluids
waarneming — mede verdisconteerd in de muzieklessen — grotere 
kansen biedt tot een zo harmonisch mogelijke uitgroei van het dove 
kind, daarvan raken wij steeds meer overtuigd. 

BR. LEOBERT GERITS 
ST. MICHIELSGESTEL 

121 



Organisatorische benadering 
van een brandend probleem 

Een heel begrijpelijke reactie op dit opschrift zou zijn: We hebben al 
problemen genoeg bij het dovenonderwijs, aan nog meer hebben we 
weinig behoefte en zeker niet aan ,,brandende" vragen. 
Problemen genoeg, inderdaad. Er rijzen steeds nieuwe vragen en posi
tieve antwoorden komen er weinig. Tenminste als men positief opvat 
in de zin van: Zó is het. Maar, en niet toevallig, het zou ook wel eens 
zo kunnen zijn, dat wij ons bij het dovenonderwijs juist met diè pro
blemen van menswording door taal en spraak bezighouden, die geen 
uniforme oplossing gedogen. En hiermee wordt dan niet bedoeld, dat 
het zoeken naar methodische, didactische en pedagogische regels 
vruchteloos zou zijn. Integendeel, uit het oogpunt van efficiency alleen 
al blijft bezinning op deze gebieden broodnodig en is research dringen
de eis. Maar aan de andere kant is taaiwerving en menswording zo 
ongelooflijk gevarieerd en afhankelijk van milieu, aanleg, interesse en 
persoonlijkheid, dat uniformiteit wel eens een gevaar zou kunnen 
betekenen voor de individualiteit van de dove mens. 
Het is juist dit oog krijgen voor de rechten van de individuele mens, 
dat ons brengt tot het probleem dat in deze bijdrage zal worden aan
gesneden. Enigszins generaliserend zou men kunnen beweren, dat, on
danks heftige methodenstrijd, het dovenonderwijs vroeger een min of 
meer afgesloten karakter droeg. Niet alleen doordat het een vrij ge-
isoleerd bestaan leidde en weinig relaties onderhield met andere tak
ken van onderwijs; ook in zijn doelstellingen en bereikte resultaten was 
een zekere afgeslotenheid en beperktheid aanwezig. Dit is geen kritiek 
op werkers bij het dovenonderwijs in het verleden. Integendeel, wij 
moeten altijd weer vol bewondering kijken naar wat zij, met veel min
der mogelijkheden en hulpmiddelen dan wij, met ernstig dove kinderen 
wisten te bereiken. 

In deze eeuw en wel speciaal in de laatste decennia is een dynamiek 
ontstaan, die geheel het buitengewoon onderwijs en ook ons doven
onderwijs in beweging heeft gezet. Er worden momenteel grenzen over
schreden, die men vroeger als vaststaand aanvaardde. Zo is er aandacht 
gegroeid voor tal van problemen, die in vroeger tijden niet of in min
dere mate aan de orde kwamen. Eén van die problemen is dat van de 
dubbelgestoorde doven. 
Deze groep leerlingen is altijd in de doveninstituten aanwezig geweest 
en moet onderscheiden worden van die leerlingen, die waarschijnlijk 
min of meer uit nood als leerling werden ingeschreven en werden aan
geduid als psychisch doven, hoorstommen en ook vernam ik wel de 
geheimzinnige naam „oneigenlijke doofstommen". 
Na de laatste wereldoorlog werd het buitengewoon onderwijs in ons 
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land sterk genuanceerd en gedifferentieerd, hetgeen duidelijk tot uit
drukking komt in het Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs van 1949, 
waarin 14 typen B.L.O.-scholen worden onderscheiden. 
Ook binnen het dovenonderwijs gingen de groepen zich duidelijker af
tekenen en werd naarstig gezocht naar organisatievormen om leerlingen, 
die geen plaats konden vinden in het geijkte klasseverband, op te 
vangen. 
Allereerst denken we dan aan de bovengenoemde groep, die werd aan
geduid als dubbelgestoorde doven. Meermalen heeft men zich afge
vraagd, of deze benaming wel juist is en adequaat kan worden geacht 
voor de groep leerlingen, die men op het oog heeft. Nu moet vooraf 
worden opgemerkt, dat de bedoelde groep dermate gevarieerd is, dat 
men moeilijk een benaming zal kunnen vinden, die passend is voor elk 
kind, dat tot de groepering „dubbelgestoorden" behoort. Aanduidingen 
als dubbelgebrekkige en dubbelgehandicapte doven geven wel nuance
ringen aan, maar kunnen toch niet als wezenlijk anders worden gezien. 
Anders ligt het met de kwalificaties doven met leermoeilijkheden (en 
opvoedingsmoeilijkheden) en doven met nevendefecten. In dergelijke 
aanduidingen komt namelijk duidelijk naar voren, dat de doofheid als 
fundamentele handicap wordt beschouwd en de bijkomende handicap 
(slechts) een nevenmoment vormt. Als men spreekt van multipel ge
stoorde doven, wil men daarmee tot uitdrukking brengen, dat men zich 
niet wenst uit te laten over het aantal handicaps, terwijl dubbelge
stoord aangeeft, dat het er twee zijn. 
Het voorstel om de groep samen te vatten onder de noemer geestelijk 
gestoorde doven biedt ongetwijfeld voordelen, vooral op organisato
risch terrein, en meer speciaal op dat van het financiële beleid. Maar 
ook hier klemt de vraag, welke doven tot die groep moeten worden 
gerekend. 
Het is duidelijk, dat, gezien de vele kwalitatieve en kwantitatieve ver
schillen, een alle groeperingen omvattende aanduiding moeilijk te geven 
is. Misschien biedt een meer negatieve of, als men wil, een meer exclu
sieve omschrijving meer mogelijkheden. 
Dan komen we tot omschrijvingen als: kinderen, die niet tot de „nor
male" doven behoren. Voorbijgaand aan de belangrijke vraag wat dan 
wel een normale dove is, moet zeker een antwoord gegeven worden op 
de opmerking, of die groep dezelfde is als alle dove kinderen, die we in 
onze huidige schoolorganisatie nog niet kunnen (of willen) opvangen. 
Hoe is dan wel in grote lijnen de situatie in de Nederlandse dovenin-
stituten? Let wel, in grote lijnen. Natuurlijk zijn er onderlinge ver
schillen, waarop ter wille van de overzichtelijkheid niet kan worden in
gegaan. Ook wil ik hier voorbijgaan aan het werk met doofblinde 
kinderen, zoals dat bijv. in Sint Michielsgestel wordt verricht. Niet 
omdat dit niet belangrijk zou zijn, maar wel omdat het een tamelijk 
scherp omlijnde groep omvat, waarvoor zich een steeds duidelijker om-
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schreven oplossing aan het aftekenen is. Globaal kunnen we stellen, 
dat de volgende groeperingen in onze instituten voorkomen: 

a. klassen voor ernstig dove kinderen 
b. klassen voor dove kinderen met profitabele gehoorresten 
c. klassen voor dove kinderen met nevendefecten 
d. klassen met ernstiger gestoorde kinderen 

Het is de onder punt d genoemde groep waarom het gaat. 
Het ligt voor de hand, dat men zich afvraagt waardoor juist in de laat
ste jaren allerwegen de belangstelling voor meervoudig gestoorde kin
deren ontwaakt. Men kan immers dezelfde stemmen horen opgaan in de 
kring van hen, die zich bezighouden met de opvoeding van blinden, 
spastici, epileptici enz. 
Het lijkt niet waarschijnlijk, dat zij gelijk hebben, die beweren dat deze 
kinderen er vroeger ook waren, maar in veel gevallen angstvallig ver
borgen werden gehouden. Stellig zal deze factor meespelen, maar niet 
vergeten mag worden dat een groot aantal ernstig gestoorde kinderen 
door de goede medische verzorging tegenwoordig in leven blijft, ter
wijl zij vroeger door gebrek aan mogelijkheden zouden zijn gestorven. 
Blijvend binnen de kring van ons dovenonderwijs, zal het evenmin mo
gelijk zijn een afdoend antwoord te geven op de vraag vanwaar het toe
nemende aantal dezer kinderen komt. Misschien is er wel een verkla
ring mogelijk voor de toenemende belangstelling. 

In het begin werd reeds gewezen op de vrij grote homogeniteit, die 
vroeger in het dovenonderwijs heerste. Natuurlijk waren er ook toen 
uitschieters, maar de schoolorganisatie was minder op hen gericht. Wel
licht speelde de omvang van de instituten daarbij ook een rol. Het 
nijverheidsonderwijs, voor zover men dit kende, demonstreerde even
eens een vrij sterke uniformiteit. Men leidde op voor min of meer ge
ijkte dovenberoepen, zoals schoenmaker, meubelmaker, kleermaker. 
Daarin nu heeft een welhaast fundamentele ommekeer plaatsgevonden. 
De uniformiteit is doorbroken en de differentiatie ving aan. De door
braak vond plaats naar twee kanten. De aandacht werd gericht zowel 
op de begaafden als op de zwakbegaafden. 
Er werden klassen voor Uitgebreid Doven Onderwijs opgericht. Het 
bleek mogelijk steeds hogere eisen te stellen en men sloot steeds meer 
aan bij aanwezige potenties. Deze differentiatie bracht vanzelfsprekend 
mee, dat er ook meer uitvallers kwamen en in sommige gevallen kan 
men zich terecht afvragen, of het proces niet dreigt voort te schrijden 
tot we terecht komen bij individueel onderwijs. 
In het dovenonderwijs, waar alles gericht is op het verwerven van op
timale communicatiemogelijkheden, staat het gesprek centraal. En dit 
gesprek impliceert, organisatorisch gezien, klassikaal onderwijs. 
Zo gezien behoeft het ons niet te verwonderen, dat er spanningen 
kunnen optreden: enerzijds het verlangen naar het optimale realiseren 
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van aanwezige individuele mogelijkheden, anderzijds de didactische en 
pedagogische noodzaak van het klassegesprek. 
Mij het ontdekken van de individuele aanleg heeft de verbeterde 
diagnostiek een grote rol gespeeld. Psychologen hebben testseries ont
worpen, die ons informaties kunnen verschaffen over karakter en in
telligentie, audiologen verfijnen de mogelijkheden tot het vaststel
len van omvang en mogelijkheden van het gehoor, terwijl de opvoeders 
van het dove kind altijd weer bereid blijken wetenschappelijke resul
taten te integreren in hun onderwijs- en opvoedingswerkzaamheden. 
In onze tijd heeft het woord revalidatie een haast magische klank ge
kregen en men ziet een toename van de therapeutische mogelijkheden. 
Bij veel ouders is weer hoop gaan gloren en men aarzelt te spreken van 
,,hopeloze gevallen". 
Maar nog is de groep niet afgegrensd. 
Een duidelijk overzicht van de situatie is mij alleen uit het eigen insti
tuut bekend. Er is echter geen reden om aan te nemen, dat het op dit 
ogenblik in de vier zusterinstellingen in grote lijnen sterk zou afwijken 
van de toestand in „Effatha". Daarom veroorloof ik mij deze te beschrij
ven. In de klassen voor dove leerlingen met nevengebreken zijn op
genomen zwakbegaafde doven of doven met zodanige andere stoornis
sen, dat zij aparte aandacht en een speciale behandeling nodig hebben, 
die hun in de gewone klassen niet of zeer onvoldoende kunnen worden 
gegeven. Communicatie door middel van geschreven en gesproken taal 
neemt ook in deze groepen een centrale plaats in. De gevolgde methode 
in het bereikbare niveau wijkt vanzelfsprekend af van die in de ge
wone dovenschool. 
Zij ontvangen ook beroepsonderwijs, zij het veelal op een lager niveau 
(handvaardigheidsonderwijs en arbeidsgeschikt maken) en als regel ko
men ze na het verlaten van het instituut in het gewone leven terecht, 
waar zij zich, met de nazorg als ruggesteun, kunnen handhaven. 
Naast de dove leerlingen met nevendefecten komen ook de z.g. dub-
belgestoorde doven voor, die ons voor grote problemen plaatsen. De 
mogelijkheden tot het verwerven van gesproken en/of geschreven taal 
zijn summier. Veelal kunnen zij het beroepsonderwijs, ook in zijn meest 
eenvoudige vorm, niet op bevredigende wijze volgen. Na het verlaten 
van de school kunnen zij niet zelfstandig een plaats in de maatschap
pij innemen. 

In een aantal gevallen komen wij tot de ontdekking, dat een dubbel-
gestoorde dove niet in onze schoolorganisatie past en, zolang er geen 
speciale inrichting voor dubbelgestoorde doven is, beter in bijv. een 
zwakzinnigeninrichting kan worden opgenomen. 
Om dergelijke foutieve plaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn 
in de voorschool twee observatieklasjes opgenomen. Het doel van 
deze klasjes is tweeërlei: 
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1. Kinderen gedurende een duidelijk omschreven periode observeren, 
waarna de ouders bericht krijgen, of hun kind voor opname in aan
merking komt. 

2. Kinderen plaatsen voor een proefopname, om (soms na een vrij 
lange periode) uit te maken, of het kind kan worden opgenomen of 
naar een andersoortige inrichting moet worden verwezen. 

Het verschil tussen beide vormen ligt hierin, dat de toelatingscommis
sie op grond van de verkregen gegevens (hometraining, toelatingson
derzoek enz.) van de onder 1. genoemde kinderen de indruk heeft, dat 
zij niet voor definitieve opname in aanmerking komen, terwijl bij de 
onder 2. genoemde kinderen het vermoeden bestaat, dat zij in het 
instituut kunnen blijven. 
Op grond van de hierboven beschreven situatie blijkt, dat er een groep 
dove kinderen is, die tussen wal en schip dreigt te verdrinken. Het zijn 
in grote lijnen die doven, die bij aanmelding worden geweigerd en 
waarmee de ouders dan van inrichting tot inrichting reizen. Daarbij 
komt dan nog de groep, die wel in een doveninstituut is opgenomen, 
maar waarvoor een adequate behandeling ontbreekt. 
Het zijn deze kinderen, waarvoor wij een specifieke inrichting nodig 
achten, hetzij geheel afzonderlijk, hetzij ingebouwd in een ander in
stituut. Voorlopig laten we in het midden, of de „inbouw" moet plaats
vinden in een doveninstituut, in een zwakzinnigeninrichting of in nog 
een andersoortige instelling. 

We hebben dus kinderen op het oog, 

a. die doof zijn of bij wie een gehoorstoornis een vrij aanzienlijke 
rol speelt; 

b. die waarschijnlijk tot hun dood in een beschermd milieu moeten 
verkeren en op grond van hun meervoudige stoornis zeker niet zul* 
len trouwen; 

c. die tot een zekere communicatie met hun opvoeders en medeverzorg
den zijn te brengen; 

d. voor wie behandeling in een speciale inrichting voor dubbelge-
stoorde doven te verkiezen is boven het verblijf in een inrichting 
met horende kinderen (bijv. een zwakzinnigeninrichting). 

Het motief voor de plaatsing van deze kinderen in een voor hen te 
creëren inrichting is de mogelijkheid van een optimale ontplooiing van 
aanwezige potenties. Maar ook het scheppen van een leefmilieu, waar 
ernstig gestoorde dove kinderen tot onderlinge communicatie komen. 
De ouders van deze kinderen wachten al lang op een adequaat op
voedingsmilieu en toekomstig verblijf voor hun kind. Zij beseffen ener
zijds, dat hun kind blijvende verzorging behoeft en vragen zich af, wie 
die in de toekomst zal kunnen verschaffen. Aan de andere kant hebben 
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zij het gevoel, dat zij hun kind onrecht aandoen met plaatsing in een 
inrichting voor geestelijk gestoorde horende kinderen. 
Het zal niet eenvoudig zijn voor ieder geval de juiste afbakening te 
vinden en daarom zal een uitgebreide observatiemogelijkheid aanwezig 
moeten zijn. 
We denken ons de structuur van de inrichting als volgt: 

/ ' , /" __I 
A 

3 v 

\ , 

B 3 > 
C 

V 2 

a. Het observatiepaviljoen. 
Het is uitermate belangrijk, dat de kinderen jong in observatie worden 
genomen. Een belangrijk aspect van de observatie is, dat moet worden 
uitgemaakt of in het totaalbeeld doofheid een rol speelt. Is dit niet het 
geval, dan is een langer verblijf in een inrichting voor meervoudig 
gestoorde doven niet geïndiceerd. 
Vrij sterk geschematiseerd komen we verder tot drie mogelijkheden: 

a 1. het kind blijkt doof te zijn en zodanige prestaties te leveren, dat 
opname in één van de afdelingen van een doveninstituut mogelijk 
is; 

a 2. het kind blijkt doof of slechthorend te zijn, maar is tevens zo 
ernstig gestoord, dat het naar een zwakzinnigeninrichting (of 
naar een ander instituut) moet worden verwezen; 

a 3. het kind is doof, maar kan op grond van een of meer andere 
defecten niet in het kader van het dovenonderwijs worden op
gevangen; het blijft in de specifieke inrichting voor ernstig ge
stoorde dove kinderen. 

De onder a 3. genoemde leerlingen komen in afdeling b. terecht, die 
we als „school" zullen aanduiden. Het zal duidelijk zijn, dat we het 
woord „school" hier niet in strikte zin moeten nemen. 
In de gehele inrichting zal trouwens het accent moeten vallen op het 
samen-leven. 
Zo zou men de „school" kunnen aanduiden als het leef-, speel-, leer- en 
werkmilieu, waar opvoeders en kinderen op basis van de meest mense
lijke (kinderlijke) behoeften samen-zijn. 
In deze leefgemeenschap zullen de kinderen moeten worden opgevoed 
en onderwezen, terwijl zij tevens in handvaardigheid worden geoefend 
en hun een zekere werkinstelling wordt bijgebracht. 
Onderlinge (gebaren)communicatie moet mogelijk zijn, omdat dit im-
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mers één van de belangrijke beweegredenen is om deze geestelijk ge
stoorde dove kinderen samen te brengen en bij elkaar te houden. 
Wederom schematiserend zijn er dan de volgende mogelijkheden: 
b 1. op grond van zich ontwikkelende mogelijkheden kan alsnog ge

tracht worden het kind in een doveninstituut op te nemen; 
b 2. ondanks de aanvankelijke verwachtingen blijkt het kind toch niet 

in de inrichting voor dubbelgestoorde doven te gaan functioneren 
en wordt daarom overgeplaatst naar een andersoortige inrichting; 

b 3. de ,,school"-periode loopt ten einde en de jonge mensen worden 
opgenomen in c: het tehuis voor volwassenen. 

Gedurende de laatste jaren van het verblijf in b. zal, indien daartoe de 
gelegenheid bestaat, kunnen worden getracht op de een of andere wijze 
samen te werken met het nijverheidsonderwijs. Niet, dat wij menen dit 
type kind vakscholing te kunnen bijbrengen. Wel moet in veel gevallen 
mogelijk worden geacht dubbelgestoorde doven een zekere arbeidsge-
wenning en arbeidstraining (seriewerk) te geven. 

Het zal van de plaatselijke situatie afhangen, welke mogelijkheden het 
verblijf in c. biedt. 
Wellicht zullen de bewoners werkzaamheden op eigen terrein kunnen 
verrichten. Misschien is er gelegenheid, dat zij 

c 1. een beschutte werkplaats bezoeken; 
c 2. op een beschermde plaats in een bedrijf ongeschoold werk ver

richten. 

Deze globale benadering van het probleem bedoelt niet meer te zijn 
dan een poging om een richting aan te geven waarin een oplossing 
zou kunnen worden gezocht. Op allerlei details, die maar al te vaak juist 
de grootste moeilijkheden kunnen veroorzaken, werd niet ingegaan. Om 
willekeurig maar iets te noemen: Hoe denkt men zich de organisatie 
van het tehuis voor de volwassenen, vooral ten aanzien van het opne
men van mannen en vrouwen. En dan de personeelsbezetting. 
Naast medisch-psychiatrische en audiologische hulpverlening zal 
een staf van psychologisch-, pedagogisch- en sociaal geschoold perso
neel ter beschikking moeten staan. Deze allen zullen in onderlinge ver
standhouding hun bijdrage moeten leveren aan de oplossing van het 
probleem. 
We zouden ons kunnen voorstellen, dat gedurende de observatieperiode 
het accent valt op de diagnostiek, waarbij de psycholoog een belang
rijke rol vervult. Maar onmiddellijk voegen we daaraan toe, dat alle 
andere functionarissen hun inbreng zullen moeten leveren, die van 
geval tot geval zal variëren. 
Tijdens het verblijf in de „school" zal naar alle waarschijnlijkheid het 
accent komen te liggen op de werkzaamheden van de onderwijzer-peda
goog, terwijl gedurende het verblijf in het tehuis de sociale aspecten 
zullen gaan domineren. 
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Het geheel overziende, wil ik tenslotte opmerken, dat juist voor de 
kinderen, waarop wij het oog hebben, schematisering niet alleen ge
vaarlijk, maar ook onmogelijk is. In plaats van een scheiding tussen de 
onderdelen a, b en c, zou het voor de hand liggen, ook ruimtelijk 
gezien, zeker tussen observatiepaviljoen en „school" geen scherp onder
scheid te maken. 
Naast alle voordelen van specialisatie en differentiatie moeten we altijd 
weer attent blijven op mogelijke gevaren. Het leven mag niet verbrok
kelen tot een onsamenhangend gebeuren, waaraan alle zin ontvallen is. 
Een steeds meer gebruikte doelomschrijving van het werk voor gehan
dicapte kinderen is, hun een leefbare wereld bereiden. Het is deze 
frequent gehanteerde en daardoor misschien wat afgesleten aanduiding, 
die voor dubbelgestoorde dove kinderen en volwassenen in de meest 
letterlijke zin geldt. 
Een leefbare wereld is meer dan een prima geoutilleerde inrichting 
en uitgebreide sociale voorzieningen. 
Een leefbare wereld veronderstelt mensen, die met de dubbelgehandi-
capte doven kunnen en willen samen-leven en zo aan hun bestaan weer 
zin verlenen. Een zin, die alleen met het hart kan worden verstaan. 

Voorburg J. L v. d. Have 

Het uitgebreid onderwijs aan doven 

Een facet uit het onderwijs aan doven dat de laatste tijd sterk naar 
voren is getreden, is het uitgebreid onderwijs. Nieuw is het naar onze 
mening niet direct te noemen. In de geschiedenis — en men zal het 
ons niet kwalijk nemen, dat we enkele Rotterdamse gegevens vermel
den — komen we deze vorm van onderwijs al eerder tegen. In het jaar
verslag van 1857-1858 van de Inrichting voor Doofstommenonderwijs 
lezen we over de eerste leerling van de school Eduard Polano: 
„Behalve zijne moedertaal, leert hij thans ook vreemde talen, en 
spreekt, verstaat en schrijft hij reeds tamelijk Duitsch". 
Kort voor de tweede wereldoorlog slaagde een totaal doof meisje dank 
zij de grote en toegewijde steun van één van de leraressen van de In
richting voor het volledige M.U.L.O.-examen. Voorwaar een prestatie. 
Zo kan iedere school voor doven uit haar geschiedenis wel enkele voor
beelden noemen. Toch menen wij van een nieuwe ontwikkeling te mo
gen spreken, omdat naast het „ambachtsschoolonderwijs" dat aan een 
drietal inrichtingen voor doven in ons land reeds langere tijd gegeven 
werd, na ongeveer 1955 aan iedere school een afdeling voor uitgebreid 
dovenonderwijs werd verbonden, waarbij de school in Amsterdam de 
eerste was. 
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Nu was het niet meer de enkeling, die van een bepaalde vorm van 
uitgebreid onderwijs kon genieten, maar werden meerdere daarvoor in 
aanmerking komende leerlingen in de gelegenheid gesteld dit te doen. 
Bovendien verschenen er vakken op het lesrooster, die tot vóór die tijd 
daarop niet voorkwamen. 
Nu een zekere ervaring is opgedaan door de diverse scholen verdient 
het wellicht aanbeveling de ontwikkeling van het uitgebreid onderwijs 
nog eens na te gaan, te overzien hoe de situatie momenteel is en ons 
te bezinnen op mogelijke ontwikkelingen. 
Op één van de vele bijeenkomsten, die gehouden zijn door leerkrachten 
werkzaam bij deze tak van onderwijs, is aan de naam „uitgebreid doven-
onderwijs" na lang beraad de voorkeur gegeven .Het voortgezet onder
wijs aan doven omvat naast het uitgebreid dovenonderwijs ook nog de 
nijverheidsscholen, die door doven bezocht worden en onzes inziens ook 
de studies, die na de volbrachte schooltijd door doven al of niet met 
goed succes ondernomen worden. Als bezwaar tegen de naam UDO 
kan aangevoerd worden, dat ten eerste de klankverwantschap met ULO 
erg groot is, maar eveneens dat ouders van onze leerlingen en ook wel 
anderen het UDO gelijkstellen of enkel een graadje lager stellen dan 
het officiële ULO voor horende kinderen. Wij hopen U later duidelijk 
te maken, dat deze vergelijking bij een bepaalde opzet van dit onder
wijs niet juist is. De naam UDO lijkt ons dan ook geen bezwaar. 
Gewijzigde omstandigheden in de maatschappij hebben de ontwikke
ling van het UDO in de hand gewerkt. De industrialisatie neemt hand 
over hand toe; dit vraagt echter om specialisatie, die slechts mogelijk is 
bij een bepaalde meer uitgebreide basiskennis. Bedrijfscursussen, na
scholing, lessen aan diverse onderwijsinstellingen in de avonduren zijn 
aan de orde van de dag. Willen onze goede dove leerlingen hierbij 
enigermate aansluiting vinden, dan zullen zij over een bepaalde kennis 
moeten beschikken om bovengenoemde specialisatie mogelijk te ma
ken. Bovendien geeft het behalen van een bepaald (bedrijfs)diploma 
vaak de mogelijkheid tot het bekleden van een hogere functie resp. 
verantwoordelijker werk, wat weer belangrijke financiële voordelen 
met zich kan meebrengen. 
Over het doel van het UDO zijn in de scholen in Nederland verschil
lende meningen. Dit heeft aanvankelijk bij de besprekingen van de 
dames en heren werkzaam bij het UDO en ongetwijfeld ook wel bij 
anderen veel aanleiding gegeven tot begripsverwarring. Door de ver
schillende doelstellingen zijn nl. verschillende indelingen van rooster 
ontstaan en is aan bepaalde vakken meer of minder aandacht geschon
ken e.d. 
Een eerste punt, dat aanleiding geeft tot begripsverwarring over het 
doel van het UDO hangt samen met de organisatie van de school als 
zodanig. Is er aan de school (zoals aan de 3 internaten) nog een nijver-
heidsschool verbonden, dan heeft men veelal de gewoonte om de jon-
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Qens, die de lagere leerjaren van de UDO-afdeling bezoeken ook nog 
een aantal uren les en dan hoofdzakelijk praktische lessen te laten vol
gen aan deze nijverheidsschool. 
Ook bestaat de mogelijkheid, dat men de UDO-afdeling min of meer 
coördineert met het nijverheidsonderwijs door b.v. als één van de eind
doelen van het UDO-onderwijs te stellen: het behalen van het midden
standsdiploma. 
Een tweede verschilpunt is: Ziet men als het doel van het onderwijs in 
de UDO-afdeling een zo breed mogelijke theoretische vooropleiding 
voor een nader te kiezen beroep of ziet men primair als doel de har
monische vorming van de leerlingen? 
'n het eerste geval zal men met het gestelde doel voor ogen het 
Programma als volgt opbouwen: gedurende de eerste leerjaren wordt 
een algemene basiskennis aangebracht, daarna vindt er een specialisa
tie plaats. Het is ons bekend, dat men op de scholen in Rotterdam en 
Amsterdam in grote lijnen deze gang van zaken volgt. In de eerste 
twee leerjaren wordt er les gegeven in de vakken Nederlandse taal, 
rekenen, algebra en meetkunde, Engels, bedrijfsrekenen, aardrijkskun
de, geschiedenis, gezondheidsleer en zo mogelijk in het tweede jaar 
ook nog natuurkunde. Daarna wordt er bepaald — natuurlijk nadat 
hierover met de ouders en de leerling zelf van gedachten is gewisseld 
— welke richting deze jongen of dit meisje denkt uit te gaan. Bij het 
nemen van deze beslissing kan eveneens gebruik gemaakt worden van 
adviezen van een beroepskeuzeadviseur van een gewestelijk arbeids
bureau, afd. bijzondere bemiddeling en van de eventueel aan een school 
verbonden schoolpsycholoog. Of er wordt later een betrekking gezocht 
in de meer natuurwetenschappelijke richting, óf één in de meer boek-
houdkundige-administratieve richting. Komt men tot de eerste keus, 
dan heeft dit tot gevolg, dat er meer lesuren worden besteed aan na
tuurkunde; het vak scheikunde doet eveneens zijn intrede en in ver
band met deze twee vakken wordt het aantal lesuren in de wiskunde
vakken uitgebreid. Het vak Engels blijft gehandhaafd, terwijl de vak
ken gezondheidsleer, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis geheel of 
nagenoeg geheel van het lesrooster verdwijnen. Wordt de boekhoud-
kundige-administratieve richting gekozen, dan vervalt het vak natuur
kunde en wordt er veel aandacht geschonken aan de vakken bedrijfs
rekenen en boekhouden, organisatie en techniek van de handel en even
tueel rechts- en wetskennis. Eveneens wordt een vrij uitgebreide oplei
ding machineschrijven, al of niet op school, gevolgd. Het vak algebra 
wordt gehandhaafd, maar het vak meetkunde vervalt. Eveneens worden 
aan de vakken gezondheidsleer, rekenen, aardrijkskunde en geschiede
nis weinig of geen lesuren besteed. Het spreekt van zelf, dat het vak 
Nederlandse taal bij beide richtingen een belangrijk gedeelte van het 
totaal van lesuren blijft uitmaken. 
Overzien wij deze vorm van UDO-onderwijs, dan kunnen wij zeggen, dat 
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hier sprake is van gericht onderwijs. De ervaringen hebben geleerd, 
dat de leerlingen, die gericht onderwijs hebben genoten, aansluiting kon
den vinden, öf bij bepaalde scholen voor horende jongelui (UTS, 
handelsavondschool) öf een studie konden beginnen voor het vak, dat 
zij gekozen hadden (bv. laborante). 
Ziet men als primair doel van het UDO-onderwijs de harmonische vor
ming van de leerlingen of treedt een brede algemene vorming op de 
voorgrond met de bedoeling de leerlingen een basis te geven voor ver
dere ontwikkeling, dan zal men het gerichte onderwijs met de daaruit 
voortvloeiende speciale aandacht aan bepaalde vakken missen. Op de 
tot nu toe gehouden schoolexamens van de diverse instituten komen 
deze verschilpunten duidelijk naar voren. Bij het éne examen vindt men 
een groot aantal vakken waarin geëxamineerd wordt, waarbij vooral 
de zaakvakken genoemd dienen te worden, terwijl bij het andere exa
men slechts in een beperkt aantal vakken examen wordt afgenomen. 
Het is niet aan ons om hier te stellen aan welke vorm wij de voorkeur 
geven, ledere school kan dit tot nog toe voor zich zelf bepalen, maar 
wellicht is het nuttig na te gaan, welke mogelijkheden in het buitenland 
voor dove leerlingen zijn om zich verder te ontwikkelen. 

„De Mary Hare Grammar School in Newbury in Engeland, die in 
1946 werd opgericht, is de enige school aldaar, waar middelbaar 
onderwijs wordt gegeven aan dove leerlingen. In de eerste twee 
leerjaren wordt er algemeen vormend onderwijs gegeven, waarna 
begonnen wordt met de middelbare schoolopleiding. Er wordt dan 
opgeleid tot het General Certificate of Education at the Ordinary 
Level, terwijl zeer begaafde leerlingen hun studie kunnen voort
zetten tot Advanced Level, die vereist is voor een universitaire 
studie of voor sommige andere voortgezette opleidingen. In elk 
vak kan afzonderlijk examen worden gedaan. De school leidt op tot 
vijftien examenvakken: Engels, Engelse literatuur, Frans, Geschie
denis, Godsdienstkennis, Aardrijkskunde, Tekenen, Wiskunde, 
Fysica, Chemie, Biologie, General Science (dit omvat de drie 
voorafgaande vakken), Geologie, Handenarbeid en Koken." 
,,Het feit, dat voor elk vak een afzonderlijk diploma behaald kan 
worden, geeft de leerlingen gelegenheid hun eigen keus te bepalen 
naar gelang van bekwaamheid en „belangstelling". 
„Toch zijn er in Engeland scholen, die hun leerlingen niet naar de 
Grammar School willen sturen, omdat men vindt, dat de doven 
later in de maatschappij maar heel weinig nut hebben van een der
gelijke theoretische studie. Een gespecialiseerde opleiding voor een 
beroep brengt hen maatschappelijk veel verder en zal hen meer 
arbeidsvreugde schenken." 

Inderdaad eindigen een aantal leerlingen van de Grammar School in 
zeer middelmatige baantjes, anderen daarentegen worden tot een 
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hoogte gebracht, die zij zonder Grammar School nooit bereikt zou
den hebben.1) 

Een ander instituut, waar eveneens onderwijs wordt gegeven gelijk aan 
dat aan horenden vormt het Gallaudet College in Washington, op
gericht in 1864 en tot nog toe het enige college voor doven ter wereld. 
De examens, die daar worden afgelegd hebben dezelfde waarde als die 
van horende studenten. Na de studie aan het college te hebben beëin
digd, is het mogelijk om verder te studeren in diverse richtingen aan 
diverse universiteiten of om een plaats te vinden in de maatschappij 
op basis van de gedane studie. 
Wij noemen deze twee scholen, omdat zij in de eerste plaats tot doel 
hebben het aanbrengen van een zo breed mogelijke basiskennis om 
daarna een beroepskeuze te doen. Deze instituten zijn dus vergelijkbaar 
roet soortgelijke instellingen voor de horende jeugd in betrokken lan
den. Voor zover ons bekend is, vormen de Mary Hare Grammar School 
en het Gallaudet College de enige instituten waar deze vergelijking met 
scholen voor horende leerlingen mogelijk is. Alle andere scholen voor 
doven, waar op de één of andere wijze voortgezet onderwijs wordt gege
ven, zijn niet te vergelijken met scholen voor horenden. Eén uitzondering 
willen we maken voor de Burwood Park School te Walton on Thames, 
die is opgericht in 1954. 

„Het is evenals de Mary Hare Grammar School een instelling 
voor uitgebreid onderwijs aan dove leerlingen, maar met als doel 
de jongens een dusdanige opvoeding en scholing te geven, dat zij 
in staat zijn om na het beëindigen van hun studie een „techni
cal college" voor horende leerlingen te bezoeken. Het is tot nog toe 
de enige school voor doven in Engeland, die deze scholingsmoge-
lijkheid biedt." 
„De cursusduur is gesteld op vijf jaar. Aan het eind van de cursus 
kunnen de jongens examen afleggen op „O-level of the General 
Certificate of Education". De samenstelling van de vakken waar
in ze van hun kunnen blijk geven, is anders gericht dan die op de 
Mary Hare Grammar School. Het zijn in hoofdzaak Engelse taal, 
algebra, meetkunde, gonio- en trigonometrie, natuur- en schei
kunde, technisch tekenen, kennis van de godsdienst, die als „exa
menvakken" op de voorgrond treden. Een zeer goede leerling kan 
in één of meer van deze vakken een „advanced level" bereiken. 
Een speciale beroepsscholing wordt dus niet gegeven, wel komt het 
vak handenarbeid in de vorm van metaal- en houtbewerking op het 
rooster voor." *) 

') Uit: Verslag van het bezoek aan de Mary Hare Grammar School. 28 en 29 april 
1964 door M. J. van Ramshorst (niet gepubliceerd). 
2) Uit: Verslag van het bezoek aan de Burwood Park School, 30 april 1964 door 
A. Cok (niet gepubliceerd). 
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De Burwood Park School is dus een school met sterk gericht onderwijs 
n.l. voorbereiding voor het bezoeken van een „technical college". Mis
schien hiermede te vergelijken zijn de in Rusland aanwezige „Technical 
Secondary Schools for the Deaf". In deze scholen schijnt vooral de 
nadruk te worden gelegd op de vakken wiskunde, chemie, fysica en 
technisch tekenen. Bronnen, waaruit wij één en ander nader zouden kun
nen bestuderen, zijn ons echter niet bekend. 
Naast deze scholen voor uitgebreid onderwijs aan doven kent men in 
het buitenland ook diverse afdelingen verbonden aan „gewone" scho
len voor doven, waarin ook op de één of andere wijze voortgezet onder
wijs wordt gegeven. In Engeland kent men de zgn. secondary education, 
die min of meer vergelijkbaar is met ons UDO-onderwijs. Ook hier 
bleek, dat de maatschappelijke ontwikkeling het noodzakelijk maakte 
steeds meer opleidingen in het leven te roepen, die uitgingen boven 
die, welke tot nog toe aan de scholen werden gegeven. Ook daar wor
den die vakken gegeven, die een theoretische basiskennis kunnen geven 
voor een later te kiezen beroep. 
Ringli beschrijft in de „Neue Blatter für Taubstummenbildung" van 
augustus/september 1963 de organisatie van „die Oberschule für be-
gabte Gehörlose in Zurich". Als doel van deze school wordt onder meer 
genoemd: 

a) Vertiefung und Erweiterung der vorangehenden Schulbildung; 
b) Vorbereitung der Schuier auf Lehrstellen, die normalerweise eine 

höhere Volksschulbildung (Sekundar- oder Realschule) voraus-
setzen. 

In Duitsland kent men de zgn. Aufbauabteilung aan diverse scholen. 
Uit persoonlijke contacten, die wij met Duitse collega's hadden, bleek, 
dat ook hun organisatie veel trekken gemeen had met de onze. 
Met een zekere algemeenheid kunnen we dan ook stellen, dat alle scho
len, resp. afdelingen voor uitgebreid onderwijs aan dovenscholen resp. 
afdelingen op zich zelf vormen, die niet te vergelijken zijn met die voor 
horende leerlingen. We menen, dat dit niet als zwakte gezien moet wor
den, maar dat juist door deze eigen geaardheid de gelegenheid bestaat 
om die mogelijkheden tot ontplooiing te brengen, die in de dove leer
ling aanwezig zijn. Onze scholen, resp. afdelingen voor uitgebreid 
onderwijs aan doven dienen geen „surrogaat" te zijn van een bestaand 
schooltype voor horende leerlingen. Wel zijn we ervan overtuigd, dat, 
indien wij deze eigen geaardheid voldoende tot zijn recht willen laten 
komen, hiermee niet de gemakkelijkste weg kiezen wat betreft orga
nisatie en opbouw, resp. uitbouw. 
Een geheel ander punt, dat bij het UDO-onderwijs aandacht verdient, 
is de toelating van de leerlingen tot dit onderwijs. In de eerste plaats 
dienen wij na te gaan, op welke leeftijd dit dient te geschieden. Over 
het algemeen duurt het UDO-onderwijs 4 è 5 jaar. Stellen wij — en 
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met het oog op plaatsing in de maatschappij, die niet te laat mag ge
schieden en met het oog op eventuele verdere studie op een school 
voor horende leerlingen waar beperkende bepalingen kunnen zijn ge
steld ten aanzien van de leeftijd, waarop leerlingen mogen worden toe
gelaten, lijkt ons verantwoord — dat de leerlingen „klaar" moeten zijn 
op achttienjarige leeftijd, dan dient de toelatingsleeftijd tot het UDO-
onderwijs 13 a 14 jaar te zijn. Is dit geheel juist? Is het verantwoord 
om goede leerlingen tot deze leeftijd te laten wachten vóór dat zij aan 
uitgebreid onderwijs kunnen beginnen? Bij een voldoend aantal leer
lingen (op één school of op meerdere scholen?) is het wellicht eerder 
mogelijk om daarvoor in aanmerking komende leerlingen bijeen te 
plaatsen en met „uitgebreid onderwijs" aan te vangen. Zij kunnen zich 
dan geheel „uitleven" en hoeven niet te wachten tot minder begaafde 
medeleerlingen in hun huidige klas zich bepaalde leerstof hebben eigen 
gemaakt. Op kleinere scholen is het echter niet altijd mogelijk om een 
voldoend aantal goede leerlingen uit één leeftijdsgroep bijeen te krijgen 
om daarmee een UDO-klas te vormen. Daardoor kan de situatie wel 
eens ontstaan, dat eigenlijk te laat met het uitgebreid onderwijs wordt 
begonnen. De leeftijd van 12 a 13 jaar lijkt ons daarom geschikter. De 
leeftijd van de leerlingen, die in aanmerking komen voor de Mary 
Hare Grammar School en de Burwood Park School, ligt tussen 111/2 en 
121/2 jaar. In het reeds eerder aangehaalde verslag van Mejuffrouw Van 
Ramshorst lezen we: 

„Vroeger lag deze (leeftijd van toelating) een jaar hoger, maar het 
is psychologisch beter deze kinderen, die stuk voor stuk in hun 
eigen school en in hun eigen klas de beste zijn, hieruit weg te halen 
en hen in een omgeving te brengen, waarin ze zich meer moeten 
inspannen. Bovendien is het met het oog op hun verdere opleiding 
van belang zo spoedig mogelijk tot een hoger tempo over te gaan." 

Een tweede punt vormt de vraag, of dit uitgebreid onderwijs voor jon
gens zowel als meisjes geschikt geacht wordt. Uit de literatuur, die we 
hierop nasloegen vonden we steeds, dat beide groepen aan dit onder
wijs deelnamen. We willen echter attenderen op de mening, die hier
over heerst op de school in Amsterdam. Men ziet de uitgebreide op
leiding voor de dove leerling speciaal bedoeld voor de meisjes. Voor 
de jongens is geen aparte opleiding. Zij worden het liefst geplaatst op 
lagere technische scholen en zo mogelijk daarna op uitgebreid techni
sche scholen. Men vreest nl., dat in geval van mislukking bij plaatsing 
van jongens in het uitgebreid onderwijs kostbare jaren van een be
roepsopleiding verloren zouden zijn. We kunnen begrip hebben voor 
dit standpunt en zien er in de eerste plaats een compromisvorm in voor 
een school, die niet de beschikking heeft over een nijverheidsschool 
voor doven, maar menen verder, dat bij een goede doelstelling van het 
uitgebreid onderwijs aan doven en een goede uitbouw daarvan deze 
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vrees niet geheel gegrond is. Doorstroming naar een UTS behoort wel 
degelijk tot de mogelijkheden na een volbrachte leertijd in het uitge
breid onderwijs, terwijl bij gericht UDO-onderwijs zoals hierboven is 
geschetst wel degelijk sprake is van een zekere beroepsopleiding. 
Een veel belangrijker punt vormen de eisen van toelating, die we moe
ten stellen aan de toekomstige leerlingen van het uitgebreid onderwijs. 
De toelatingseisen, die voor de Mary Hare Grammar School en de Bur-
wood Park School gelden, zijn zwaar. Vele leerlingen melden zich aan, 
maar slechts een beperkt aantal wordt toegelaten. Dit toelatingsexa
men bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte; het schrif
telijk examen omvat de vakken rekenen en Engels, het mondeling, dat 
een gehele dag duurt, omvat o.m. een onderzoek naar woordenschat, 
taalbezit, begrip van gesproken en geschreven taal, spraak en liplezen. 
Hierbij dienen we er wel rekening mee te houden, dat deze scholen uit
sluitend scholen voor uitgebreid onderwijs zijn en leerlingen uit geheel 
Engeland, Schotland en Wales toelaten. 

Rammel gaat in zijn dissertatie „Beitrage zur Frage der schulischen 
Förderung begabter taubstummer Jugendlicher unter besonderer Be-
rücksichtigung der Schulformen" uitvoerig in op het begrip begaafde 
doofstommen. Hij schrijft onder meer: 

,,Der begabte Taubstumme übertagt den Durchschnitt einer ver-
gleichbaren, zunachst ebenfalls taubstummen Gruppe durch 
besondere Fahigkeiten in seiner leiblich-seelischen Ausstattung. 
Unter diesen Fahigkeiten interessieren besonders die Leistungs-
fahigkeiten innerhalb eines kulturellen Bereiches. Trotz des Aus-
falles der normalen Kommunikation zwischen Seele und Welt 
(Nichtteilhabe am üblichen Hören-Sprechen-Sagen des Vollsinni-
gen) haben solche Fahigkeiten derart durchgesetzt, dass sie erkenn-
bar wurden". 

Dit is een ruime omschrijving van het begrip begaafdheid, waaruit 
uiteindelijk conclusies getrokken worden over het al of niet toelaten 
van een leerling tot het uitgebreid onderwijs. Het is wel een tegenstel
ling met de eisen, die op de Engelse scholen gesteld worden! 
Het lijkt ons, dat wij in Nederland, wat betreft de toelating tot het uit
gebreid onderwijs ons laten leiden door datgene wat Rammel hierover 
geschreven heeft. Voor zover ons bekend, wordt er op geen van de 
scholen een toelatingsexamen gehouden. 
Men gaat af op de prestaties, die een bepaalde leerling tot nu toe ge
leverd heeft, tracht aanvullende gegevens te verkrijgen uit beroeps-
keuzeonderzoek of uit diverse testgegevens en besluit dan al of niet 
tot toelating. De kans, dat men genoegen neemt met een te middelmatig 
intellect, waardoor de werkelijk begaafden evenmin een kans krijgen 
zich voldoende te ontplooien, is daarbij niet uitgesloten. Zeer zeker 
dienen wij te beoordelen de beheersing van de Nederlandse taal en de 
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vaardigheid in het rekenen, maar hoe hoog stellen wij de eisen? In 
wezen zijn we dan ook niet zo erg gelukkig met de huidige wijze van 
toelating. Toch moeten wij erkennen, dat al werkende met leerlingen, 
waarin we niet veel vertrouwen hadden, verrassende ontwikkelingen 
met deze jongelui naar voren kwamen (door medeleerlingen in een 
vorige groep een te laag tempo opgelegd?). 
Een tussenoplossing, wat betreft de toelating, vormt het instellen van 
een brugklasse voor één jaar. In dat jaar bestaat er gelegenheid de 
leerlingen te toetsen op hun begaafdheden en kunnen we eveneens na
gaan, hoe zij tegenover het uitgebreid onderwijs staan (huiswerk, veel 
meer vakken, meer dan één leerkracht, e.d.). Na en tijdens dit „brug-
jaar" moet het dan mogelijk zijn om bepaalde leerlingen te laten af
vloeien. 
Over de toelatingseisen is er naar onze mening nog niet voldoende een
heid. Tot nog toe kan ieder instituut deze eisen zelf vaststellen, maar 
— en hiermee lopen wij vooruit op zaken, die verder aan de orde ge
steld zullen worden — willen wij tot een algemeen erkend en min 
of meer uniform examen komen, dan zullen wij ons toch ernstig over 
deze materie dienen te beraden. 
Op de vraag hoeveel leerlingen aan het uitgebreid onderwijs kunnen 
deelnemen, willen wij niet diep ingaan. Dit wordt ten zeerste bepaald 
door de eisen, die wij aan het examen wensen te stellen en dienten
gevolge ook aan de eisen van toelating. Wel willen wij stellen, dat het 
aantal leerlingen per klas niet te groot mag zijn. In een artikel van 
Ringli (Neue Blatter für Taubstummenbildung 17e jaargang no 8/9 
1963) lezen we, dat 15 jongens en meisjes een klas vormden in „die 
Oberschule für begabte Gehörlose in Zurich". Dit is naar onze mening 
veel te veel. Het is ons bekend, dat de grootste klassen op de Mary 
Hare Grammar en de Burwood Park School uit 9 è 10 leerlingen be
stonden. Wij hebben ervaring met een groep van acht leerlingen en dit 
lijkt ons zeer zeker het maximum. 
Bij een hoger aantal is het naar onze mening niet mogelijk voldoende 
aandacht te schenken aan de individuele behoeften (door de te lage 
toelatingseisen?). Dat men van overheidswege begrip heeft voor de moei
lijkheden verbonden aan deze vorm van onderwijs moge blijken uit het 
toekennen van een extra leerkracht, indien aan tenminste 7 leerlingen 
onderwijs wordt gegeven in drie of meer ULO-vakken. 
Het is gebruikelijk en onzes inziens ook zeker nuttig om na de 4 of 5 
leerjaren, waaruit het UDO-onderwijs bestaat, de leerlingen examen te 
laten doen. De vraag doet zich dan hierbij voor in welke vakken. En 
wat mogen en kunnen de eisen zijn, die gesteld worden? Is het doel zoals 
op de reeds vele malen aangehaalde Mary Hare Grammar School, de 
Burwood Park School en het Gallaudet College om de dove leerlingen 
hetzelfde examen in een bepaald vak te laten doen als horende leer
lingen, dan vormt dit geen probleem. Men weet als man of vrouw voor 
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de klas, waartoe men opleidt, want de eisen zijn in dit geval nauw
keurig of vrij nauwkeurig omschreven, voor zover dit van exameneisen 
gezegd kan worden. 
Hoe ligt dit nu op onze scholen? Voor zover ons bekend is, worden de 
opgaven van het schriftelijk examen door iedere school apart samen
gesteld, waarbij men zich onbewust zal laten leiden door het niveau, 
dat door de leerlingen — die men immers al jarenlang kent! — is 
bereikt. Wij zien dit niet als een oneerlijke zaak, maar als een reële 
houding van de samenstellers tegenover de leerlingen. Het kost weinig 
moeite een aantal opgaven te maken, waarbij allemaal onvoldoendes 
vallen of omgekeerd. Aan deze wijze van examen doen is als grootste 
bezwaar verbonden, dat iedere school zijn eigen zwaarte van examen 
heeft, wat door de kwaliteit van de leerlingen bovendien nog jaar voor 
jaar kan wisselen en dat daardoor de uitgereikte diploma's voor een 
buitenstaander niets zeggen, wat weer moeilijkheden met zich mee kan 
brengen t.a.v. plaatsing in een bepaald bedrijf of opeen bepaalde school. 
Dit bezwaar is ook naar voren gekomen op de verschillende bespre
kingen, die gehouden zijn door de leerkrachten bij het uitgebreid 
onderwijs. Bij het bijwonen van de mondelinge examens als bijzitter 
of toehoorder bleek echter toch voor bepaalde vakken wel een zekere 
mate van overeenstemming te zijn. Deze factoren zijn aanleiding ge
weest om voor de vakken algebra, meetkunde, natuurkunde, schei
kunde, bedrijfsrekenen en boekhouden een nauwkeuriger omschreven 
programma vast te stellen. Dit programma is onderverdeeld in drieën, 
het zgn. A, B en C-niveau, waarbij het C-niveau het meest omvattend 
is. De bedoeling is om in de naaste toekomst iedere school de vrijheid 
te geven om in verband met de kwaliteit van de leerlingen en de tijd, 
die men aan een bepaald vak besteed heeft, samenhangend met het 
doel dat men voor ogen heeft, te bepalen op welk niveau men examen 
wenst af te nemen. Van meerdere vakken dient zo mogelijk het pro
gramma nader te worden vastgesteld, waarbij we wel inzien, dat dit 
vooral voor het vak Nederlandse taal zeer moeilijk zal zijn. 
Hiermee is de „waarde" van het diploma uitgebreid dovenonderwijs 
nog niet bepaald, want een diploma met vakken, waarin uitsluitend op 
A-niveau geëxamineerd is, is van een andere orde dan dat, waarin — 
zo dit mogelijk zou zijn — op alleen C-niveau examen is afgenomen. 
Nadere richtlijnen dienen hiervoor zeker te worden vastgesteld, terwijl 
eveneens omschreven dient te worden met welk gemiddelde alsnog een 
diploma mag worden uitgereikt, of voor een bepaald vak of combinatie 
van vakken een bepaald totaalcijfer dient te worden behaald, e.d. 
In de ontwikkeling, die momenteel gaande is, zien wij een goede poging 
om aan het diploma uitgebreid dovenonderwijs een zekere uniformi
teit te geven, wat zeer waardevol kan zijn voor de waardering van dit 
diploma door bedrijfschefs, hoofden van andere onderwijsinstellingen, 
e.a. 
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Greenaway schrijft in „The Teacher of the Deaf" van april 1964 aan 
het eind van het artikel: 

„All teachers in the Secondary Schools should be specially quali
fied and the qualification should be shaped to their functions 
and not based on some bygone conception of the general class 
teacher. The general class teacher must remain as the rock on 
which the educational edifice is built but modern provisions 
must be made to encourage the recruitment of the modern spe
cialist teacher". 

De schrijver snijdt hier een probleem aan, dat onzes inziens zeer belang
rijk is n.l. de eisen, die gesteld moeten worden aan diegenen, die werk
zaam zijn bij het uitgebreid dovenonderwijs. Moet het iemand zijn, die 
uitsluitend een onderwijsbevoegdheid heeft voor een bepaald vak (be
paalde vakken) al of niet met een speciale opleiding voor het onder
wijs aan het dove kind of moet het iemand zijn, die in het bezit is van 
de akte volledig (onvolledig) bevoegd onderwijzer en daarnaast de hui
dige opleiding gevolgd heeft voor de diploma's A en B doofstommen-
onderwijs? Bovendien kan zo iemand dan ook nog in het bezit zijn van 
één of meer zgn. ulo-bevoegdheden. Vele combinaties van mogelijk
heden liggen hierin opgesloten. 
Rammel heeft zich met deze vragen in zijn dissertatie uitvoerig bezig
gehouden en hij heeft een studie gemaakt van de huidige situatie in 
zijn land, Duitsland, en in het buitenland. 
Hij onderscheidt en bespreekt dan de volgende mogelijkheden: 

a. Die geeigneten Lehrer für T(aubstummen) — Begabtenschulen 
sind T-Lehrer. 

b. Geeignete und interessierte T-Lehrer sollen sich durch autodidak-
tische Studiën (ohne Prüfungsnachweis) in einzeln fachwissen-
schaftlichen Gebieten fortbilden urn für ihre spezielle Aufgabe ge-
rüstet zu sein. 

c Geeignete und interessierte T-Lehrer holen auf offiziellem Wege 
(mit Prüfungsnachweis) eine Mittelschul — bzw. Oberschullehrer-
ausbildung in bestimmenten Fachern nach. 

d. Geeignete und interessierte Mittelschul — bzw. Oberschullehrer er-
werben sich zusatzlich das Diplom für das Lehramt an T.-Schulen. 

e. Geeignete und interessierte Mittelschul — bzw. Oberschullehrer er-
werben sich theoretisch und praktisch ein bestimmtes Mass an 
Kenntnissen und Fertigkeiten die für die erfolgreiche Beschulung 
T. im allgemeinen als unerlasslich gelten. 

f. T — Lehrer und Mittelschul — bzw. Oberschullehrer arbeiten ent-
weder getrennt oder in enger Zusammenarbeit an T — Begabten
schulen. 

Als algemeen bekend mag worden aangenomen, dat voor de onder-
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wijzer in de klassen voor uitgebreid dovenonderwijs een lagere akte 
noodzakelijk is voor de vakken Frans, Duits, Engels, Wiskunde of Han
delskennis, indien men in één van deze vakken onderwijs geeft. Hier
voor wordt dan van rijkswege een speciale beloning gegeven. Voor zover 
ons bekend is, zijn in de beginjaren van dit uitgebreid dovenonderwijs 
vooral collega's, die in het bezit waren van één of meer ULO-aktes, 
met dit werk begonnen, waarmee voldaan was aan de eisen, die door de 
overheid waren gesteld. Op een enkele school werd een leerkracht aan
getrokken, die in het bezit was van een ulo-akte of de op dit vak 
betrekking hebbende middelbare akte, maar aan hem is de eis gesteld 
dat hij zich zou bekwamen voor de bestaande diploma's doofstommen-
onderwijs. Hiermee zitten wij ineens voor de vraag, die o.a. door Green-
away gesteld is: 

„Moeten deze mensen nu werkelijk de bestaande opleiding geheel 
volgen of kan er volstaan worden met een „bestimmten Mass an 
Kenntnissen und Fertigkeiten, die für die erfolgreiche Beschulung 
T im allgemeinen als unerlasslich gelten?" 

Het lijkt ons van wel, maar deze eisen zullen dan nog dienen te wor
den bepaald. Hetzelfde kan gelden, wanneer een jonge leerkracht zijn 
intrede doet bij het uitgebreid dovenonderwijs en niet in het bezit is 
van een bevoegdheid tot het geven van les in een bepaald vak, maar 
wel hiervoor grote belangstelling toont. Laten wij als voorbeeld hier
voor het vak natuur- en scheikunde nemen. Voor het onderwijs hierin 
bestaat geen speciale ULO-akte. Toch kan dit vak, zoals wij eerder 
schetsten een buitengewoon belangrijk geheel uitmaken van het uit
gebreid dovenonderwijs. 
Wij geloven, dat de kennis, die de leerkracht zich van dit vak door 
zelfstudie heeft eigen gemaakt niet voldoende is om verantwoord onder
wijs te geven, waarmee wij niet willen zeggen, dat wij geen respect heb
ben voor die zelfstudie van zo een leerkracht. Integendeel! Men staat 
te weinig boven de stof en kan heel vaak onvoldoende overzien op 
welke wijze de diverse onderdelen van zo'n vak in elkaar grijpen. Over 
didactisch verantwoord onderwijs geven, zwijgen wij geheel. Het lijkt 
ons daarom noodzakelijk, dat de leiding van een school zo een ge
schikte en geïnteresseerde leerkracht de gelegenheid geeft om zich op 
daarvoor bestemde plaatsen voldoende te bekwamen, waarbij dan aan 
de opleiding tot — zo ons deze term toegestaan wordt — doofstom-
menonderwijzer puur in zulk een geval op andere dan de gebruikelijke 
wijze aandacht geschonken wordt. Prettig zou zijn, indien het behalen 
van een bevoegdheid van zo een niet ULO-akte door de overheid resp. 
het schoolbestuur gehonoreerd zou kunnen worden. 
Wij mochten enkele jaren ervaring opdoen met het door Rammel 
onder f genoemde. Een vakleerkracht voor het vak handelskennis kwam 
gedurende enkele uren per week op school. Dit is geen succes gewor-
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den, wat onzes inziens onder meer kan voortkomen uit de onbekendheid 
van deze leerkracht in de wijze van omgaan met en lesgeven aan de 
dove teener. Geheel anders was dit misschien verlopen, indien be
trokkene volledig aan de school was verbonden. Een vakleerkracht voor 
een beperkt aantal uren achten wij wel mogelijk voor vakken als han
denarbeid, gymnastiek, handwerken e.d. 
Samenvattend menen wij te mogen stellen, dat het wenselijk is, om zo 
mogelijk voor ieder vak, waarin onderwijs wordt gegeven in de afdeling 
uitgebreid dovenonderwijs een leerkracht te benoemen, die bevoegd is 
tot het geven van dit vak. Daarbij kan het wenselijk zijn hogere normen 
te stellen dan die welke tot nog toe voor het ULO-onderwijs gelden. 
Over de vraag in hoe verre zo iemand zich moet bekwamen voor de 
diploma's doofstommenonderwijs dienen wij ons ernstig te beraden. 
Een zekere, basiskennis achten wij wel gewenst. 

Een probleem, dat rechtstreeks voortvloeit naar wij menen uit het uit
gebreid onderwijs aan doven en dat dientengevolge mede in dit artikel 
onder ogen dient te worden gezien, is de hulp, die geboden moet wor
den aan die leerlingen, die het eindexamen hebben gehaald, maar óf 
,,doorgestroomd" zijn naar een school voor horende leerlingen óf in 
verband met hun dagelijks werk nog verder zijn gaan studeren. 
We schreven: de hulp, die geboden moet worden, omdat het voor de 
dove man of vrouw zeer moeilijk zal zijn om geheel zelfstandig het ge
bodene op een school of een cursus voor horende leerlingen op te 
nemen en te verwerken. Steun is hierbij nodig. Onze huidige school
organisatie is er niet op berekend om in deze gevallen in de doven-
school voldoende hulp te verlenen, want deze jongelui zijn geen leer
ling meer. De hulp, die gegeven wordt beperkt zich dan ook vaak tot 
lessen buiten de directe school of werkuren van deze mensen om. Maar 
hier doet zich wederom de vraag voor, wie deze lessen moet geven. De 
ervaring heeft ons geleerd, dat het zeer moeilijk is om iemand buiten 
het dovenonderwijs te vinden, die daarvoor de nodige tijd en moeite 
wil opbrengen. Betrokken jongelui of hun ouders doen dan ook weer 
heel vaak een beroep op de hun zo vertrouwde school, want we hebben 
hulp toegezegd bij het verlaten van de school, indien dit nodig mocht 
zijn. En van dit aanbod wordt graag gebruik gemaakt, want nogmaals 
zonder extra steun achten we het zeer moeilijk voor de dove om tot een 
volgend succes op studiegebied te komen. Zijn we er echter toe in 
staat om deze hulp te verlenen? Hoe verder de specialisatie van de 
dove gaat, hoe minder we daartoe competent zullen zijn, tenzij — en 
hiermee komen we terug op hetgeen hierboven beschreven is — wij 
specialisten in ons midden hebben; leerkrachten, die in een bepaald 
vak een speciale bevoegdheid hebben. Wij denken hierbij in het bij
zonder aan de vakken natuur- en scheikunde, wiskunde en handels
wetenschappen. Is het echter nuttig en wenselijk om deze lessen dan 
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buiten de directe school- en werkuren van leerling en leerkracht te 
geven? We menen van niet, maar dan zullen regelingen getroffen dienen 
te worden zowel door de wetgever als door de werkgever, die dit moge
lijk maken (b.v. in de vorm van parttime-onderwijs). 

Er zijn met betrekking tot het UDO-onderwijs nog vele problemen. Eén 
ding weten we zeker. Het UDO-onderwijs is niet meer uit onze scholen 
weg te denken. Het is een snelle ontwikkeling geweest, die vooral in 
het beginstadium door velen kritisch is bezien. Het is echter gebleken, 
dat vele dingen, die voor onmogelijk werden gehouden, toch te reali
seren waren. Er zijn er gelukkig onder onze leerlingen, die de beschik
king hebben over een goed intellect en willen zij daarvan gebruik maken 
in de school en in hun werk, dan zullen wij als school hen de gelegen
heid moeten geven om deze gaven tot ontplooiing te brengen. Nu we 
dan zo bijna tien jaar ervaring hebben is het echter de vraag, of met 
de huidige situatie, met de doelstelling, met de organisatie, met de 
toelating e.d. die we momenteel aan de diverse scholen voor doven in 
Nederland hebben, de meest ideale toestand is bereikt. Is onze orga
nisatie werkelijk zó, dat de dove jongen of het dove meisje, die vorm 
van onderwijs kan krijgen, die voor hem of haar het meest geschikt is? 
Doen we een aantal — en dit aantal is misschien zeer beperkt — niet 
te kort? Is het niet wenselijk om hier tot bundeling van krachten te 
komen zowel wat betreft de leerlingen als de leerkrachten? De gedachte 
van een centrale school voor uitgebreid dovenonderwijs is op een be
spreking van leerkrachten werkzaam bij deze tak van onderwijs wel eens 
summier aan de orde geweest, maar toen bleek, dat dit vooralsnog op 
principiële gronden voor onmogelijk werd gehouden. De Vereniging ter 
Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland is altijd 
een vereniging geweest, waarin de „drie zuilen" aanwezig waren. Eer
bied en begrip voor eikaars levensbeschouwelijke opvattingen hebben 
gedurende vijftig jaar een goede samenwerking mogelijk gemaakt, die 
uiteindelijk tot doel had het dove kind maximum kansen tot ontwik
keling te geven. Moge dezelfde gedachtengang ook gevolgd worden bij 
de verdere uitbouw van het uitgebreid dovenonderwijs. 

Rotterdam A. Cok 
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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,-
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