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Van de redactie 
DE HEER A. EENDEBAK VERLAAT DE 
REDACTIE VAN HET TIJDSCHRIFT 

De heer Eendebak, die een belangrijk aantal jaren hoofdredacteur van 
het „Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs" en vervolgens eind- en 
hoofdredacteur van „Het Gehoorgestoorde Kind" is geweest, heeft op 
de jaarvergadering 1966 van de „Vereniging ter Bevordering van het 
Doofstommenonderwijs in Nederland" medegedeeld, dat hij ten gevolge 
van de steeds omvangrijker wordende bezigheden op „Effatha" zijn 
medewerking aan „Het Gehoorgestoorde Kind" niet langer kan blijven 
verlenen, hoezeer hem dit ook ter harte gaat. 
Wij betreuren dit besluit uitermate, doch hebben begrip voor zijn be
weegredenen. 
Het is nauwelijks doenlijk namens redactie en lezers de dankbaarheid 
met enkele woorden tot uitdrukking te brengen voor al datgene, wat 
collega Eendebak gedurende al die jaren voor het tijdschrift heeft ver
richt. Slechts zij, die eens een kijkje achter de redactionele schermen 
hebben genomen, kunnen zich er enigszins een denkbeeld van vormen 
wat dit werk aan spanningen en moeilijkheden met zich kan meebren
gen. Het lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, dat men het blad regel
matig in de brievenbus vindt. Wat daar allemaal aan voorafgaat, onttrekt 
zich geheel aan het oog van de lezer. 

De meest gevreesde vijand van een verantwoordelijk redacteur is vader 
Chronos, die met zijn doordringende en dreigende blik de redacteur tot 
spoed aanmaant en hem menigmaal de schrik om het hart kan doen 
slaan. Het woord „tijdschrift" zegt het immers zo overduidelijk! Men 
moet altijd maar weer zorgen, dat de collega's een interessant en ge
varieerd nummer op gezette tijden te aanschouwen krijgen (zowaar, een 
treffende overeenkomst met circusacrobatiel). 
Een vlot, soepel en begrijpend samenspel tussen scribent, redacteur en 
drukker vormt daarbij een onontbeerlijk element. En o weel . . . wan
neer er eens een radertje dit samenspel van krachten dreigt te versto
ren, dan is Holland in last! 

Het mag dan ook zeker een enorme prestatie en een zeer grote ver
dienste van de heer Eendebak worden genoemd, dat hij er steeds in 
geslaagd is een lezenswaardig nummer te laten verschijnen en ook na 
de „commandowisseling zijn aandeel voor de dovensector op voortref
felijke wijze heeft weten te leveren. 

Onze erkentelijkheid voor zijn onuitputtelijke werkkracht, noeste ijver, 
liefdevolle toewijding en trouwe plichtsbetrachting kan misschien nog 
het beste worden samengevat in de drie korte woorden: 

Hulde! Lof! Dank! 
J. C. Cramer 
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Voor het instituut te Voorburg werd in de redactie benoemd de heer 
C. Terpstra, die wij hier van harte welkom heten en tevens veel succes 
toewensen in zijn nieuwe functie. 
Tot hoofdredacteur van de sector Dovenonderwijs werd de heer J C 
Cramer aangesteld. 

Red. 

Onderzoek van het gehoor van jonge kinderen 
met behulp van woorden en objecten 

DRS. A. P. J. M. VAN DEN HORST, PSYCHOLOOG 

Uitgangspunt 

Het werd door ons wenselijk geacht om, naast de gebruikelijke kinder-
audiologische onderzoeksmiddelen, de beschikking te hebben over een 
eenvoudige proef, waarbij het gehoor onderzocht wordt door middel van 
het verstaan van spraak. Deze proef zou niet alleen voor jonge kinderen 
geschikt moeten zijn, maar ook voor kinderen, die niet bij machte zijn 
het voorgezegde testwoord op zodanige wijze na te spreken dat het 
nagesprokene als een adequate of betrouwbare representant 'kan wor
den opgevat van hetgeen zij verstonden. Wij denken hierbij onder meer 
aan kinderen met een gestoorde spraakmotoriek (spastici) en aan kin
deren met een gehemeltedefect. 

Keuze en samenstelling van de proef. 

Na raadpleging van de litteratuur (o.a. Dale en Reed) werd besloten de 
proef de vorm van een aanwijsspelletje te geven, waarbij het kind uit 
een aantal voor hem staande objecten, het gevraagde mag aanwijzen 
Een dergelijke proefsituatie is eenvoudig te scheppen en kan waar 
nodig ook ingelast worden tussen allerlei andere „tafelspelieties" 
Vooral bij bepaalde angstige of verlegen kinderen kan dit van beteke' 
nis zijn. 

In overleg met Mej. G. Esser, logo-akoepediste, werden vijf woordreek
sen samengesteld. De keuze der woorden had plaats op fonetische 
gronden, terwijl tevens rekening werd gehouden met de passieve woor
denschat van de doorsnee normaalhorende kleuter. Na een vóór-onder 
zoek werden de vijf reeksen teruggebracht tot drie eigenlijke testreek 
sen en een voorbeeldreeks. De voorbeeldreeks is van belang om het 

klndrtïÏM U i t h 6 t G e m e e n t e l U k A u d i o l °9 i s c h Centrum van Amsterdam, Joh. Jong-
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kind de gelegenheid te geven aan de proefsituatie te wennen, terwijl 
tegelijkertijd eventuele misverstanden op soepele wijze kunnen worden 
opgevangen. 
De woorden der reeksen zijn: 

Voorbeeldreeks: eend, pop, bank. 
Reeks I : man, vlag, koe, hond, boot. 
Reeks II : bloempje, armpje, boompje, aapje, lampje. 
Reeks III : kistje, visje, petje, kipje, pijpje. 

De objectjes werden zo gekozen, dat ze duidelijk van voorstelling zijn 
en van een niet te groot formaat. Dit laatste om ertoe bij te dragen, dat 
de uitstalling overzichtelijk blijft. Om dezelfde reden werden ook het 
aantal objecten (en daarmee het aantal woorden) per reeks op vijf stuks 
gehouden. 

Techniek van de aanbieding der woorden. 
Hoewel het gebruik van een taperecorder voor de aanbieding der test-
woorden bepaalde voordelen heeft, werd toch besloten hiertoe niet over 
te gaan. Daarmee sluiten wij ons aan bij de onderzoekswijze van Ewing 
en van Reed, wier methoden behoorlijk voldoen, en die er eveneens 
naar streefden de proefsituaties zo natuurlijk en eenvoudig mogelijk te 
houden. Het is uiteraard nodig dat de onderzoeker zijn stem tijdens het 
testen goed onder controle heeft. Naast een zekere training is hiertoe 
ook het gebruik van een geluidssterktemeter onontbeerlijk. 
Om het toetsen van de auditieve discriminatie meer toe te spitsen werd 
besloten de reeksen I en II met zachte stem en reeks III met fluister-
stem aan te bieden. 
Over de afstand van toespreken, de methode van fluisteren, de keuze 
en bediening van de geluidssterktemeter werden wij geadviseerd door 
Dr. E. de Boer, fysicus-audioloog. Om de fluisterstem te „standaardiseren", 
werd bepaald, dat er gefluisterd wordt met de residu-lucht na het uit
ademen (zie ook Groen). Op analoge wijze wordt gehandeld wanneer 
met zachte stem gesproken wordt. De afstand tussen de onderzoeker 
en het kind is voor de testprocedure gesteld op 11/2 m. De luidheid waar
mee de testwoorden worden aangeboden werd bepaald op (omstreeks) 
45 db. De controle ervan geschiedt met behulp van een kleine geluids
sterktemeter, die naast het kind staat opgesteld. 

Het afnemen der proef. 

Het afnemen der proef schept op zichzelf weinig moeilijkheden. Essen
tieel is, dat de onderzoeksruimte rustig gelegen is en tamelijk galm-
vrij. Voorts dient men zich zo strikt mogelijk aan de afspraken inzake 
de afstand, luidheid en wijze van toespreken te houden. 
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Wanneer de objectjes van een reeks aan het kind worden gepresen
teerd, worden tegelijkertijd de namen ervan genoemd. Dit benoemen, 
dat duidelijk moet geschieden en de mogelijkheid tot spraakafzien moet 
inhouden, brengt het kind in de gewenste associatie-sfeer. 

Het spreekt vanzelf, dat de volgorde waarin de objectjes voor het kind 
komen te staan, niet rechtstreeks mag corresponderen met de volgorde 
waarin de testwoorden worden gegeven. 

Wanneer de eigenlijke testprocedure gaat beginnen, wordt het kind -
desnoods onderstreept met een gebaar - tot goed luisteren aange
spoord. Elk testwoord wordt opgenomen in de vraag: „Waar is de 
(het) ?" Hierdoor wordt het kind niet alleen tijdig op het volgende 
testwoord voorbereid, maar telkens ook tot aanwijzen uitgenodigd. 
Voorts geeft deze aanloop de onderzoeker de gelegenheid de luidheid 
van zijn spreken of fluisteren steeds weer te controleren op de geluids
sterktemeter. 

Elk testwoord wordt slechts één maal aangeboden. Spraakafzien is 
uiteraard niet toegestaan. 

De vragen worden in normaal spreektempo gesteld. Kistje wordt uit
gesproken als „kisje" en visje als „fisje", zoals dat in de omgangs
taal gebeurt. 

Onderzochte kinderen. 

De proef werd op twee groepen afgenomen. 

Groep I bestond uit 18 slechthorende kinderen, waaronder 7 vijfjarigen 
en 11 zesjarigen. Het waren allen kinderen van een school 
voor slechthorenden, die zonder 'n andere voorkeur dan hun 
leeftijd, klasgewijze aan de beurt kwamen. 

Groep II bestond uit een aantal kinderen van een gewone kleuter
school, t.w. 15 vierjarigen, 15 vijfjarigen en 10 zesjarigen. Ook 
hier werden de kinderen, zonder 'n andere voorkeur dan hun 
leeftijd, per klassegroep afgewerkt. Het aantal zesjarigen ligt 
lager, omdat er niet meer kinderen van die leeftijd beschik
baar waren. 

Resultaten. 

Groep I 

1. De mogelijke invloed van de leeftijdsfactor is in het verkregen mate
riaal niet merkbaar, hetgeen, gezien de leeftijdsverdeling, de grootte 
der leeftijdsgroepen en de heterogeniteit der slechthorendheden, niet 
verwondert. 
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2. Grof genomen vallen de resultaten in vier categorieën uiteen, het
geen zich schematisch als volgt laat uitbeelden: 

Reeks 1 

Reeks II 

Reeks III 

Categorie A 

< 2 fout 

< 2 fout 

< 2 fout 

Categorie B 

< 2 goed 

< 2 goed 

< 2 goed 

Categorie C 

< 2 fout 

< 2 fout 

< 2 goed 

Categorie D 

< 2 goed 

< 2 goed 

< 2 fout 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat aan het cijfer 2 in dit 
geen bindende betekenis mag worden toegekend. 

Plaatst men naast elke categorie de audiogrammen van de kinderen, die 
onder de betreffende categorie vallen, dan blijkt 

a dat de aanwijsproef selecteert tussen enerzijds niet of licht slecht
horend en anderzijds matig of ernstiger slechthorend (categorie A 
tegenover categorie B), doch niet zó, dat het selectie-niveau direct 
aansluit op het „handicap-niveau" van Hoeksema. 

b dat de aanwijsproef, bij een duidelijk domineren van het aantal 
fouten op Reeks III selecteert tussen diskant- en bas-slechthorend-
heid (categorie C). 

c dat de aanwijsproef, bij een duidelijk domineren van het aantal plus
scores op Reeks III, nog niet behoeft te selecteren tussen bas- en 
diskant-slechthorendheid (categorie D). 

Ter nadere oriëntering geven wij van enkele kinderen naast de uitslag 
van de aanwijsproef het audiogram. 

3. Het aantal fouten dat door een van de kinderen uit categorie A, 
voor de drie reeksen tesamen, werd gemaakt, varieert van 0 tot 2. 
Voor categorie B varieert dit van 8 tot 15 (optimaal); voor cate
gorie C van 4 tot 6 en voor categorie D van 7 tot 10. 

Groep II 

1. Uit het verkregen materiaal blijkt niet, dat de leeftijdsfactor invloed 
heeft op de resultaten. 

2. Door geen van de kinderen uit de drie leeftijdsgroepen werd meer 
dan twee fouten gemaakt op de drie reeksen tesamen. 
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3. Per reeks ligt de foutenverdeling als volgt: 

Reeks I : geen kind maakte hiermee een fout. 

Reeks II : alleen een vierjarig kind maakte een fout. Het verwisselde 
bloempje met boompje. 

Reeks III: door twee vijfjarigen werd een fout gemaakt. De ene ver
wisselde kistje met kipje, de andere had het testwoord 
visje niet verstaan. 

4. Kwam het bij de slechthorenden nogal eens voor, dat een kind na 
aanbieding van het testwoord zonder meer verstek liet gaan, omdat 
het dit niet gehoord of verstaan had, bij de kinderen van groep II 
kwam dit niet voor. Het vijfjarige kind dat in reeks III het woord 
visje niet goed verstond, reageerde prompt met: „Watte?" 

Opmerking: Het was niet mogelijk de kinderen van deze groep volledig 
audiometrisch te onderzoeken, hetgeen een gemis is. Er had wel een 
grove veldaudiometrische controle plaats. Op grond daarvan kon geen 
der kinderen slechthorend genoemd worden. 

Nabeschouwing. 

Het moge duidelijk zijn, dat het gehele onderzoek zich nog in een be
ginstadium bevindt. De resultaten, die uiteraard nog slechts relatieve 
en beperkte betekenis hebben, zijn bemoedigend, zodat voortgezet on
derzoek op grotere groepen zinvol is. Om grote en meer gedifferen
tieerde groepen te kunnen bereiken, zou het zeer welkom zijn, wanneer 
andere, geïnteresseerde Audiologische Centra hieraan hun medewer
king zouden willen verlenen. 
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Verslag studie-conferentie 1965 
VAN DE VERENIGING TER BEVORDERING 
VAN HET ONDERWIJS AAN SLECHTHORENDE 
EN SPRAAKGEBREKKIGE KINDEREN 
IN NEDERLAND. SECTIE LOGOPEDISTEN. 

Onze interpretatie van het algemene onderwerp van de studie-confe
rentie ,,de taal" is: . „ , . 
Wat zijn de werkzaamheden van de logopedist op het gebied van de taal. 

Aanwezig zijn 23 logopedisten, van wie 
15 in het bezit zijn van het diploma akoepedie, 
1 van het diploma bobath, 
1 van het diploma lees- en schrijfstoornissen, 
1 van het diploma voortgezette vakstudie, 
4 van de aantekening asthma, 

terwijl 7 de akte L.O. hebben en 1 de akte L.O. engels. 

Hun werkzaamheden zijn als volgt verdeeld: 
1 logopediste is uitsluitend werkzaam op de L.O.-afdelmg van de ge

hemeltedefecten, 
5 logopedisten geven zowel slechthorenden als spraakgebrekkigen les, 
de overigen doen logopedisch werk op de scholen voor slechthorenden. 
Alleen op de Prof. H. Burgerschool te Amsterdam wordt door de logo
pedisten ook audiologisch werk verricht. 

Allen zijn werkzaam op de afdeling L.O., 9 logopedisten werken tevens 
op de kleuterafdelingen, terwijl in Den Haag en Utrecht ook op de ULO-
afdeling een logopediste werkzaam is. De meeste tijd wordt uiteraard 
besteed aan die kinderen, die logopedische hulp het meest nodig heb
ben. In de praktijk blijken dit de kleuter- en aanvangsgroepen, en de 
zwaar-slechthorenden te zijn. 

Om tot een vruchtbare discussie te komen, worden enkele praktische 
vragen beantwoord. 
Als wij ons afvragen waar onze lessen in de eerste plaats op gericht 

zijn: 
a. articulatie-verbetering of 
b taaluitbouw en begripsvorming, 
dan blijkt dat bij de spraakgebrekkigen de articulatie- en stemverbete
ring het belangrijkst zijn. Bij het onderricht aan slechthorende kinderen 
echter zijn articulatie-verbetering en taaluitbouw, dit laatste met ge
bruikmaking van het schriftbeeld, niet te scheiden. Zij vormen een 
onverbrekelijke eenheid. Welk onderdeel uiteindelijk het accent krijgt 
is individueel verschillend, afhankelijk van het taalbezit van het kind, 
de leeftijd en de aard en graad van de slechthorendheid. 
Tijdens de discussie komt naar voren, dat het accent van ons werk wel 
op de articulatie valt, maar in aanmerking genomen dat deze articu-
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laties zoveel mogelijk in een zinvol verband moeten worden aange
bracht, moet men zich wel op het terrein van de taaluitbouw begeven. 
Op de vraag hoe men in de school werkt, variëren de antwoorden van 
een innige samenwerking van de logopediste met de groepsleerkracht 
tot een werkwijze die vrijwel losstaat van het lesprogramma in de klas. 
Wat het lesmateriaal betreft, gebruikt een klein gedeelte hetzelfde mate
riaal als de groepsleerkracht. Het merendeel gebruikt eigen lesmate
riaal, dat zowel is aangepast aan de interessesfeer als aan het taal
niveau van het kind. De meeste logopedisten maken en verzamelen hun 
lesmateriaal zelf. 

Er wordt onder meer gebruik gemaakt van: 
voorwerpen, 
plaatjes, 
lotto's, 
bestaande taaiboekjes, 
leesboekjes. 

Op enkele scholen wordt gebruik gemaakt van de speech-amplifier 
tijdens de spraakles. De gebruikers zijn zeer enthousiast en menen dat 
een groot gedeelte van de slechthorende kinderen beter verstaat met 
behulp van de speech-amplifier dan met het individuele hoortoestel. 
Het zou interessant zijn deze verschillen in verstaanvaardigheid door 
een onderzoek aan te tonen. Ook wordt de speech-amplifier voor hoor
training gebruikt. 
In Utrecht gebruikt men bovendien een repeater. Het werken met de 
repeater blijkt vooral succesvol bij het op gang brengen van het aller
eerste spreken. 
Op de meeste scholen wordt door de logopediste individueel spraakles 
gegeven. In Eindhoven geeft de logopedist tevens klassikaal lipleesles. 
Op de beide scholen te Utrecht en in Leiden wordt lipleesles individueel 
gegeven. Amsterdam wil het liplezen en de hoortraining geïntegreerd 
zien in de algehele logopedische aanpak. Uitzondering vormt het kind, 
dat met een plotseling verworven slechthorendheid op school geplaatst 
wordt. 

Vele onderwerpen konden helaas niet aan de orde komen of konden 
niet uitgebreid genoeg worden behandeld. 
Ook is er nog de vraag: Hoe stelt de groepsleerkracht zich de samen
werking met de logopedist voor? 
Wij zouden deze discussie graag zien als een inleiding tot eventuele 
volgende discussies. 
Kon de taak van de leerkrachten groep voor groep worden besproken, 
de logopedist is in alle groepen werkzaam. Wij zijn dus begonnen kennis 
te nemen van eikaars opvatting omtrent onze taak op de slechthorenden-
scholen, speciaal in verband met de taal. Misschien heeft het zin een 
volgende maal te vernemen hoe de diverse leerkrachten zich de samen
werking met de logopedist voorstellen. 
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Sectie „Eindgroepen" 

Aanwezig 31 personen. (8 dames, 23 heren) 

Afkomstig uit: Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Enschede, Gro
ningen, Den Haag, Haarlem, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam. 

1. Methodiek van het taalonderwijs. 

Het ter bespreking stellen van de vraag: Hoe is de methodiek van Uw 
taalonderwijs bleek geen eenvoudige. De begrippen individueel, groep
jes of klassikaal wekten nogal eens verwarring. Toch bleken er enkele 
scholen een klassikale aanbieding te prefereren, echter het overgrote 
deel der deelnemers werkte in groepjes en/of individueel. De grootte 
der scholen en de samenstelling van de groep bleken mede bepalende _ 
factoren te zijn. Er werd gesproken over symbiose-, opleidings- en (mag ' 
ik het zo uitdrukken) „kneusjes"-groepen. Daar het moeilijk is te spre
ken over dé eindgroep is het wel aannemelijk dat het taalonderwijs in 
de zo verschillende eindgroepen ook uiteen zal lopen. 
Alhoewel er een grote uniformiteit bestaat in het gebruik van bestaande 
methoden is er zeker een verscheidenheid te constateren in aanbieding 
en verwerking. Er zijn scholen waar men de taalles begint met een ver
haal of een leesstuk dat klassikaal wordt aangeboden; de onderwerpen 
voor het verhaal of klassegesprek worden gehaald uit actualiteiten 
(krant, excursies, etc). Naar aanleiding van het leesstuk, verhaal of 
klassegesprek (waarbij de leerkracht vaak corrigerend optreedt) wor
den lessen gemaakt, moeilijke woorden worden op het bord geschreven 
(ook wel op een rol papier, dat dan enkele weken blijft hangen), er 
worden ook wel enkele werkwoorden op het bord geschreven (deze 
moeten dan door de leerlingen vervoegd worden), opstellen worden ge
maakt en dictees. 

2. Hoe biedt men de taal aan? 

Bij deze vraag bleek de sectie in twee kampen verdeeld n.l. de ene 
groep biedt de taalopgaven onvoorbereid aan. Men gaat er vanuit dat 
de taal moet functioneren. De leerling moet aangezet worden tot het 
critisch verwerken der opgaven. De klas is dan verdeeld in kleine groep
jes en de leerlingen moeten dan aan de hand van woordenboeken, na
slagwerken, of een door de leerkracht samengesteld woordenboek (dit 
is natuurlijk het „woordenboek" waarover de heer Schuts ons vaak 
verteld heeft), de opgaven trachten te verwerken. Bij de correctie con
troleert de leerkracht of het neergelegde inderdaad begrepen is. 
Hiertegenover staat de mening van anderen die van mening zijn dat men 
tevoren de te maken les moet behandelen. 
Er is in onze sectie ook gehoord dat men moet werken naar een taal-
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minimum, n.l. wat te moeilijk of overtollig geacht wordt, schrapt men uit 
de gebruikte methode. Daarnaast streeft men dan om de l.l. die wellicht 
naar M.U.LO. of ander voortgezet onderwijs kunnen specifiek gericht 
taalonderwijs te geven. 

3. De verwerking van de gegeven stof. 

Deze geschiedt schriftelijk en mondeling. Het mondeling verwerken ge
schiedt in gesprekken met de verschillende groepjes of in klassever-
band. Ook bij alle Zaakvakken komt de taal ter sprake en vooral in ons 
onderwijs zijn ook deze vakken weer bij uitstek geschikt om de taai-
schat uit te breiden en aan te vullen. 
Over het creatief taalgebruik in de vorm van spreekbeurten, opzegvers
jes en dramatiseren werd maar van een enkele school iets vernomen. 

' 4. Welke methode gebruikt men? 

Het bleek dat men op alle scholen uitgaat van een bestaande g.l.o.-
methode. Van de 14 scholen in onze sectie vertegenwoordigd gebrui
ken er 7 ,,Taal' nevenserie van Paulusse en Voorwinden. 6 Scholen 
„Taal, het centrale vak". Bij de telling van deze methodes werd buiten 
beschouwing gelaten of het een uitgave betreft voor het Openbaar-, 
Prot. Chr.- of R.K. onderwijs. De kern van beide methodes is n.l. in 
alle uitgaven gelijk. Op één school wordt gebruikt „Onze Moedertaal". 
Naast bovengenoemde methodes worden ook nog wel andere gebruikt. 
Zo werden nog genoemd: ,,Zo is ons Nederlands" - v. Duinen e.a. 

„Taal" Opleidingsserie - Paulusse e.a. 

Van eigen gemaakt materiaal, zoals Taalkaarten e.d. werd in eindgroe-
pen weinig gebruik gemaakt. 

5. Waarop moet men zich richten bij het taalonderwijs in de eind-
groepen? 

Men is unaniem van oordeel dat het zeer gewenst is een goed contact 
te onderhouden met het voortgezet onderwijs zodat de leerkrachten 
aan onze scholen op de hoogte zijn en blijven van de eisen die het 
voortgezet onderwijs stelt. We kunnen zodoende onze leerlingen speci
fiek gericht taalonderwijs geven. Toch zullen er ook kinderen zijn die 
niet naar het voortgezet onderwijs kunnen, echter ook hierbij zal men 
toch steeds het doel voor ogen moeten houden n.l. waar willen we dit 
kind naar toe leiden. We zullen niet alleen in het taalonderwijs, maar 
in het gehele onderwijs, HET doel voor ogen moeten houden. 

6. Lezen. 

Ook hierover konden we verschillende meningen horen. In enkele scho
len werd dit klassikaal gedaan, de meerderheid liet in groepjes lezen. 
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Bij het klassikaal aanbieden van de stof gaat men als volgt te werk: 
Men laat de leerlingen de les lezen, daarna wordt de gelezen stof uit
voerig met de gehele klas besproken, daarna volgt het schriftelijk weer
geven van de les. Deze werkwijze riep bij de meerderheid van onze 
groep nogal wat vragen op; zoals: kunnen alle leerlingen het gespro
kene wel allemaal even goed volgen? Zijn alle leerlingen in zo n groep 
even ver? Hebben alle leerlingen dan evenveel taalbezit? De leerkrach
ten die met groepjes werkten zetten kinderen van gelijk niveau bij el
kaar De opdrachten worden dan ook aangepast aan het niveau van dat 
groepje De leerkracht bespreekt nadat de opdracht schriftelijk ver
werkt is deze met het groepje. De leerkracht controleert zo of het ge
schrevene inderdaad begrepen is. 

Specifiek voor de eindgroepen is niet alleen het doelgericht onderwijs 
met het oog op het voortgezet onderwijs maar ook het klassegesprek 
i.v.m. de voorbereiding op de maatschappij. 

Tenslotte kwam nog de klasseapparatuur ter sprake. Is het inderdaad zo 
dat kinderen die ver van de leerkracht afzitten tot minder optimaal ver
staan komen dan de kinderen dichtbij. Misschien een onderwerp voor 
een volgende conferentie maar belangrijk genoeg om er nu reeds in de 
klas eens op te letten. 

Er zijn zeer uiteenlopende meningen hoorbaar geweest maar dat ieder 
voor zich HET systeem gevonden heeft daarover waren we het allen 
eens n.l. niemand ziet zijn systeem als waterdicht. We zijn allen nog 
steeds zoekende en ieder doet op zijn manier zijn uiterste best om het 
slechthorende kind te brengen tot optimale prestaties en het een zo 
qoed mogelijke plaats in de maatschappij te bezorgen. 
Hoe verscheiden de aanpak ook moge zijn, een goede toekomst voor 
het slechthorende kind, dat is voor ons allen het doel waarnaar wij 

streven! , _ , . .. . 
A. J. C. van der Lijcke. 

N.B. Hartelijk dank aan de beide rapporteursl 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN: 
Rotterdam. Voor het diploma B- doofstommen onderwijs slaagden me
juffrouw H. H. M. Boudens en de heren H. A. Landman en A. G. van 
Yperen. 
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Logopedisch onderzoek en 
daarbij aansluitende behandeling bij kinderen 
lijdende aan de gevolgen van kernicterus 

LEZING TIJDENS DE 6DE „DAG DER AKOEPEDIE" > 

DOOR P. GOLDSCHMIDT, LOGOPEDIST, AMSTERDAM 

In mei 1956 heeft collega van Luypen een lezing gehouden over „Kin
deren met dysarthrieën op de scholen voor slechthorenden en spraak-
gebrekkigen". 
Hij gaf een klassiek overzicht van de dysarthrieën. Bovendien vestigde 
hij er de aandacht op, dat de leerkracht-logopedist een belangrijke bij
drage kan leveren tot een juiste differentiële diagnose. Van Luypen 
stelde indertijd, dat de leerkracht in de klas zijn observaties zou kunnen 
doen. Naar mijn gevoel is daarnaast een gericht onderzoek in alle rust 
nodig. Grewel heeft bij herhaling de aandacht gevestigd op de gecom
pliceerde problematiek van de neurologisch gestoorde slechthorende 
kinderen: 1958, 1962, 1964. 

In mijn privé-praktijk heb ik o.a. gezien: 31 kern-icterische kinderen. 
7 daarvan zijn gestorven; dezen behoorden allen tot de zeer zwaar mo
torisch gestoorden. 
Van de overige 24 behoren of behoorden er 6 tot de populatie van scho
len voor gehoorgestoorden. Deze 6 zijn niet identiek in de structure
ring van hun kunnen en niet kunnen. 
Voor vandaag ben ik vrnl. uitgegaan van de conclusies van uitvoerige 
onderzoek-verslagen over drie kinderen van die laatste groep. En ik 
tracht mij te beperken tot datgene, waarvan ik denk dat het 't meest 
algemeen is. 

De neuroloog kan bij volwassenen, die vóór hun ziekte goed gesproken 
hebben, vaak op het gehoor een dysarthrie classificeren. 
Wanneer de patient B een spraak heeft die klinkt als die van patient A, 
en patient A had syndroom S., dan wordt patient B om te beginnen ook 
verdacht van syndroom S., en dan wordt niet nagelaten in die richting * 
oplettend te zijn. 

Een overeenkomstige routine voor kinderlijke dysarthrieën is er in de 
verste verte niet, m.i. ook niet bij de logopedisten. Het logopedisch on
derzoek in mijn handen lijkt dan ook op botaniseren. Men sprokkelt en 
beschrijft met zorg observaties en de situaties waarin men ze deed, en 
determineert die observaties achteraf. Daarbij is tenslotte, ook als men 
lang wacht, interpretatie onvermijdelijk en meningsverschillen zijn dat 
dus m.i. ook. 

Het logopedisch onderzoek moet bijdragen tot de inventarisatie van ver
mogens en onvermogens van het niet of gestoord sprekende kind in 
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..,,wegrakingen, gedrags-
'j&P^ stoornissen 
• '•'"^K—«, denk- en leerstoorn. 

r \ .~ \—- autisme, infant schizo-
V \ A phrenie 

.„...V.::itaal 

zijn ontwikkeling en het begrip voor dit kind in zijn situaties. Het moet 
o.a. dienen voor het indiceren van en het coachen van de de logope
dische behandeling. 

Daarbij komen bijvoorbeeld differentiaties kijken, zoals in het volgende 

schema voorgesteld: 

deel-functies v, encephalopathie 

gehoor -«;-.-.-.- neuro-sensoor 
luisteren kiikcn • • •***" 
herkennen van klanken'. '. . . . — - ; ; « . - ? ktankwaarnemingsafwijk 
herkennen van taal, audit, en vis. r"V-V''' 
woordenschat en woordvinding . . <Y.<' 
bewustzijn en concentratie . 
emoties 
denken 
contact en frustraties . . . 
alg. constructieve vermogens 
taai-constructieve vermogens . 
spreek-constructieve vermogens 
gnoso-praxie van de mond . . 
adem, stem, articulatie . . . 
synergieën, diadochokinese . 
houding, spasme, athetose, chorea -—~~2*\ incoördinatie 
ataxie, tremor, rigiditeit - - ' " I lateralisatie 

Men kan van de deel-functies er vrijwel geen uitpikken en beweren dat 
die helemaal niets met een andere te maken heeft. 
Hardy stelde, dat bij kernicterische gevallen de transmissietijden in de 
circuits tussen oor en cortex labiel zijn, vaak en onregelmatig vertraagd 
en bovendien verzwakt doorkomen. Zo'n variabiliteit moet conditione
ring, leren, tot een hachelijke zaak maken. 
Laat ik U eraan herinneren, dat vooral Loebell en Luchsinger de senso
rische horendstomheid teruggebracht hebben op klankbelevingsstoor-
nissen. 
Toch mogen wij ons wel afvragen, of deze receptieve taalstoornis wel 
bij vergissing een verkeerde naam droeg. Ik heb voor de oude onder
zoekers veel meer respect dan moderne onderzoekers veelal tonen. 
De moraal van de geschiedenis is ondertussen bijv., dat men nog niet 
besluit tot primaire taalstoornissen wanneer men niet gehoorstoornis-
sen en zware vormen van achterlijkheid kan uitsluiten, of althans kan 
relativeren. 
En evenmin besluit men tot expressieve taalstoornissen voordat men 
dysarthrie heeft uitgesloten of althans gerelativeerd. 
En dit is naar ik meen de grondhouding van de onderzoekende logo
pedist: dat hij eerst het best waarneembare het betrekkelijk zekerste 
beschrijft, interpreteert en relativeert, voordat hij het minder goed waar-

*:---;}~y» spreken 
1 " C v ' ' 
, «'-"-«K f neuro-muscu!. 
, ..^:ï*J ir 
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neembare, de gnosis, de praxie en de innerlijke taal interpreteert. (Ver
gelijk ook P. Goldschmidt, 1965.) 

De anamnese is de inleiding tot het onderzoek-bestek. Indien achteraf 
harmonie blijkt te bestaan tussen anamnestische gegevens en die uit het 
onderzoek-protocol, vermindert dat over het algemeen de twijfel aan de 
juistheid van beide. Daarom kunnen anamnetische gegevens van belang 
zijn over het happen, zuigen, slikken, het eerste glimlachen, de eerste 
conditionering van het happen, vocaliseren, het onderzoekend bijten en 
kauwen, het onderscheiden van vreemden, het op de achtergrond raken 
van de wurgreflex, het keuvelen en de sociale functie daarvan, de eer
ste woordjes, het identificeren van plaatjes, het jargon, de ontwikke
ling van de woordenschat en de syntaxis. (Vgl. P. Goldschmidt, A.V O. 
1955.) 

Een bijzondere moeilijkheid bij het waarderen van de anamnese bij kern-
icterus is, dat men verdacht moet zijn op spontaan herstel, compensa
ties of late rijping en ook op laat optredende degeneratieve verschijn
selen. 
Wat betreft het gehoor, vlg. Switten (1964), zeker tot het 14e jaar. 
Nu laat ik een audiologische en een ophtalmologische indeling volgen 
van een statistisch nog kleine groep en gevallen, die tot de vandaag 
besproken soort van patiënten behoren: 

Audiologische indeling 
47 kinderen met kernicterus en 1 kind dat men op audiologische 

gegevens daarbij indeelde. (Vlg. W. Hardy, 1961) 

rh-factor 
geelzucht 
transfusie 
athetose 
status van het gehoor 
normaal 
geleiding 
typisch neuraal 
typisch neuraal + 
auditor, impercept. 
onbekend 

Dr. A. Breakey, New 
t.g.v. rhesusfactor: 

100% 
9 7 % 
2 2 % 
9 1 % 

18% 
2 % 

5 4 % 

1 4 % 
2 % 

aphasie-achtige compo
nenten 35 o/0 

dysarthrisch 12% 
geen spraak 31 % 

hoorprothese 60 % 

York, onderzocht 11 pet. met „Cerebral Palsy" 

blikbewegingen normaal 
opwaartse blikbewegingen paretisch (en beide ogen draaiden me-
diaanwaarts) 
opwaartse blikbewegingen paretisch (pseudo-ptosis, het ooglid 
gaat, omdat het oog niet naar boven roteert, ook niet naar boven) 
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opwaartse en neerwaartse blikbewegingen paretisch 1 
opwaartse en links later, blikbewegingen paretisch 1 
esotropie (naar binnen draaien van één oog) 1 

11 
opwaartse blikbewegingen parethisch 36 % 

Dr. Perlstein (1961) meent dat stoornissen van de blikbewegingen in de 
een of andere fase van de ontwikkeling bij kernicterische patiënten voor
komt in 91 % der gevallen. 

Stoornissen in de blikbewegingen bleven bij mijn patiënten óók lang 
niet altijd tot de verticale blikbewegingen beperkt. 

Bovendien schijnen stoornissen in het binoculaire zien nogal eens het 
kijken te bemoeilijken; maar dat is vermoedelijk meer typisch voor ence-
phalopathie in het algemeen dan voor kernicterus in het bijzonder. 
Hoe sterker het gehoor is aangedaan, hoe meer het kind op afzien van 
de mond is aangewezen, hoe noodlottiger natuurlijk het over het hoofd 
zien van visuele stoornissen is, o.a. met betrekking tot de taal. 

Een onderzoek naar het korte klankgeheugen kan bij deze multiple ge
stoorde kinderen nog minder een precieze betekenis hebben dan anders 
het geval is. 
Maar het lijstje van Gesell over de naspreekspan voor zinnetjes kan ons 
althans doen vermoeden, hoe funest voor de taalontwikkeling defecten 
van het naspreken kunnen zijn. (A. Gesell, 1950): 

2 jaar: spreekt een zin van 3- 4 lettergrepen na. 
30 mnd.: spreekt één van drie zinnen van 6- 7 lettergrepen na. 
4 jaar: spreekt één van drie zinnen van 12-13 lettergrepen na. 
5 jaar: spreekt niet meer krom. 
61/2 jaar: spreekt een zin van 16-18 lettergrepen na. 

Zoals al gezegd, weegt men de waarnemingen, die als stoornissen in 
het taaibegrip geïnterpreteerd kunnen worden, eerst af tegen hetgeen 
men begrijpt van de invloed van gehoorstoornissen; en in de gevallen 
waar het zien of kijken gestoord is, denkt men ook eerst aan deze 
factoren. 
Maar niet alleen t.o.v. het zintuigelijke en motorische gedrag relativeert 
men vermeende taalstoornissen. Men zal ook pogen dat t.o.v. meer cen
trale functies te doen. Dus taalstoornissen versus denkprestaties bij or
denen, bouwen, tekenen, en versus sociaal gedrag. 

Onderzoek van de psycholoog en van de logopedist overlappen elkaar. 
Stel dat ieder zich beperkt tot zogenaamd zijn eigen gebied, dan is de 
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uitkomst eventueel de som van twee misvattingen. Dan is de terugslag 
van de taalloosheid bijv. niet in de psychologische waardering verdis
conteerd en dan is de spanning tussen de persoon en zijn contact- of 
communicatie-tekorten niet in de logopedische waardering begrepen. 

Pt. J. kon vlg. de audioloog in zoverre voldoende horen, dat hem aan
vankelijk geen prothese verstrekt werd. Toch verstond of onthield hij 
geen woord op de klank. Het feit dat hij ondanks zo'n taaltekort met 
± 12 jaar de weg wist in het magazijn van zijn vader en daar voor klan
ten de juiste artikelen kon vinden, was een van de aanwijzingen, dat het 
woord ,dom' toch óók niet de goede betiteling was. 

Pte. D., die aan de Sio-blokhut na 8 minuten het materiaal heeft leren 
kennen en er logisch mee weet te handelen, de volgorde van het leggen 
zelf vindt en de vormen van het materiaal adequaat gebruikt, heeft geen 
innerlijke woorden voor beeldverhaaltjes van Père Castor en de volg
orde ervan heeft geen betekenis voor haar. 

Zonder dat men over geijkte normen beschikt, kan men uit zulke verge
lijkingen onderling van liefst meerdere parallelle gedragingen van één 
patient, tot sterkere en zwakkere deelfuncties besluiten. 

Ook tot concentratie-stoornissen moet men niet overhaast besluiten. 
Wanneer men de concentratie vergelijkt bij activiteiten waar ze gestoord 
lijkt met activiteiten waar ze intact lijkt, krijgt men soms een hint welke 
deelfuncties betrekkelijk méér gestoord zijn. 

Pt. H., die volkomen geconcentreerd was bij klok-kijken, Montessori 
vormbord en bouwen, leek verstrooid wanneer hij niet steeds begreep 
waarover een ander sprak. Zoiets noem ik geen concentratie-stoornis. 

Voordat ik verslag doe over gebrek aan emotionele beheersing, wil ik 
toch wel graag even nagedacht hebben over de ambities, contact- en 
mededelingsbehoeften, waarbij dit kind frustraties beleeft. 
Maar wanneer anderszijds in meer perifeer opzicht dwanglachen en 
dwanghuilen, dus te weinig gemotiveerde of te weinig geremde activi
teiten optreden en wanneer de pruilmotoriek ontremd blijkt, met een 
sterke of asymmetrische palmo-mentaal reflex, dan moet ik wel erken
nen dat de beheersing over die functies defect, in casu verminderd is-
Pt. R. 

Hoe verhoudt zich het vermogen om zijn woorden te rangschikken t.o.v. 
het meer algemeen vermogen tot ordenen? Hoe verhoudt zich zijn zins
constructie t.o.v. het meer algemeen vermogen tot construerenl Wat kan 
het kind precies bedoeld hebben en hoe werd het verwoord? 
Wanneer Pt. H. voor .zwemband' zegt „een zakje met lucht", dan is er 
met woordenschat of met de woordvinding iets niet in orde, maar de 
definitie blijft indrukwekkend goed. 

Ook de vergelijking tussen meer willekeurig en meer emotioneel of 
meer geautomatiseerd spreken is meestal belangwekkend. 
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Pt. H. heeft in het gesprek frequent opvallend lange reactietijden, waar
van een deel ongetwijfeld in het sensore, maar het belangrijkste deel be
paald in het motore constructie-proces van het woord gaat zitten. 
Bij het antwoorden op vragen vonden wij bij 13 antwoorden latentie
tijden tussen 4/5 en 9 seconden met een gemiddelde van 3,4 seconde. 
Bij de langste van die latentietijden, bij het beantwoorden van de vraag: 
,En wat doe je om kwart over vier?' kwam er na 4 sec. een slurpgeluidje, 
na 5 sec. een smakgeluidje, na 51/2 sec. weer een, na 81/2 sec. een 
schuurgeluidje en na 9 sec. „shpenen" (spelen). Dit wekt de indruk, dat 
hij na 4 sec. reactietijd begint met spreken, waarna het nog 5 sec. duurt 
voordat de eerste min of meer geslaagde klank eruit komt. 
Op andere momenten bleek bij hem, dat meer dan eens zijn tweede 
spreekpoging beter slaagde dan de eerste. We hoorden van hem echter 
te vaak een betrekkelijk heldere articulatie en een normaal spreek
tempo - zij 't in korte, nogal emotionele mededelingen - om zijn vermo
gen tot articuleren laag aan te slaan. 

Toch geloof ik, dat er meer dan voldoende verklaring is voor het feit, 
dat zijn overigens zo goede constructieve vermogens zich ten aanzien 
van de spreekmotoriek niet goed hebben kunnen ontwikkelen. 

Men mag in zijn geval ter verklaring aanvoeren: 
de parese van de lippen en misschien ook van de tong en van het 
gehemelte; 
choreo-athetose, mede van de ademhalingsmusculatuur en de stem; 
de uit die choreo-athetose voortvloeiende incoördinatie (waaronder 
óók hypo- en hypermetrieën); 
en behalve dat vermoedelijk toch óók nog cerebellaire incoördinatie 
(nl. hypo- en hypermetrieën, op momenten dat choreo-athetose min
der evident was). 

Voeg daarbij een mogelijke variabiliteit van zintuigelijke en misschien 
ook van de motore stoornissen en bedenk de voortdurende sensore en 
motore bemoeilijking voor de luister-, taal- en spreekontwikkeling door 
de jaren heen en dus voor de onderlinge conditionering tot een cyber
netisch geheel. 
Het is dan echt niet meer nodig om ook nog - theoretisch bovendien 
vrijwel onaanvaardbare - congenitale aphasie-achtige onvermogens aan 
te nemen om de toestand van het patientje te verklaren. 

De articulatie kan doorgaans wel ongeveer gedetermineerd worden uit 
een stuk bandopname. Dat is een monnikenwerk, waarbij de tekst uit
geschreven wordt, hetgeen natuurlijk inhoudt dat men er zich reken
schap van geeft, of een kind Pipo voor clown, vlieg voor bij, of poes 
voor beer zegt. 
De niet-gesproken klanken worden tussen haakjes gezet, en tekens en 
toelichting geven hypernasaliteit, distorsies en dergelijke bijzonder
heden aan. 
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Bij de beoordeling van de articulatie moet deze deelfunctie natuurlijk 
weer worden afgewogen t.o.v. het gehoor en het afzien van de mond 
en t.o.v. wat bekend is over de gnoso-praxie van de mond. Wanneer 
een poging om een vuurtje uit te blazen eerst door de neus gaat en 
wanneer een kind eerst blaast i.p.v. te zuigen (Pte. D.), dan mag men 
zich toch niet meer verbazen, wanneer ook naspreek-pogingen ontspo
ren; -ffietse- ,,kchk". 

En dat die gnoso-praxie zich niet heeft kunnen ontwikkelen, is weer 
geen wonder, wanneer de primaire motoriek gestoord is door: 
spastische parese, athetose, propulsie en ataxie. 

Bij de kernicterische gevallen vindt men in het hersenzenuwgebied toch 
wel geregeld: 

a. minieme ongeveer nucleaire uitvalsverschijnselen: o.a. van de op
waartse blikbewegingen en Pt. H. een uitval van de voorhoofdsmi-
miek (wellicht mediale of dorsale facialis-kernen?); 

b. supra-nucleaire of pseudo-bulbaire, d.i. pyramidebaanuitval, vaker 
dan men bij zulke zogenaamd athetotische gevallen verwachten zou 
(Pt. J., D„ H. en R.; alle vier); 

c. strio-pallidaire verschijnselen; 
tonusfluctuaties en choreo-athetose; 

d. bovendien cerebellaire ataxie (vgl. Pentschew c.s.) in 50% der ge
vallen. 
Ik meende bij de drie uitvoerigste verslagen ook cerebellaire ataxie 
te mogen aannemen (Pt. D., H. en R.) . 

a., b., c. en d. zijn strikt genomen ongeneeslijke factoren, die in de 
ontwikkeling tot secundaire apraxieën leiden (Twitchell 1959) en die 
aldus voortdurend de conditionering ook van de expressieve taal onder
scheppen. 

Indien men zich ,,catch as catch can", maar desondanks met zorg een 
beeld vormt van deze mensen in ontwikkeling in hun gegeven lijf en in 
hun gegeven situaties, dan houdt men op zich te verwonderen, dat deze 
populatie verschillend is van het gros der overige gehoorgestoorden. 

De logopedische behandeling 

Deze moet natuurlijk zoveel als doenlijk individueel aangepast worden. 
Beslist niet alleen maar aan de onvermogens van het kind, veel liever 
aan de vermogens ervan. 
Men onderhoude in de eerste plaats een voor het kind prettig, om te 
beginnen desnoods niet-verbaal contact, van waaruit men onopvallend 
de therapeutische bezigheden speelt. 

Men legge in overleg met de ouders lijsten aan van het weinige dat het 
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kind verstaat en van het weinige dat het spreekt. Zo'n woordenschat 
moet idealiter gekend worden door ieder die zich intensief met het kind 
bezig houdt. 
Men overwege of het met zachte en luide articulatie toespreken nut 
heeft voor dit kind, maar spreke vooral met natuurlijke melodie toe, of 
althans met de vertraagde imitatie daarvan. Zélfs logopedisten hebben 
de neiging om al te lichtvaardig bij het voor- en toespreken melodie en 
dynamiek van de gesproken taal te verwaarlozen en houden daarmee 
een primitieve sleutel tot goed begrip op de achtergrond. 
Wanneer een kind zich schijnt in te stellen op een verbale reactie, dan 
valle men het gedurende de latentietijd niet meer in de rede, ook al is 
die latentietijd nog niet hoorbaar begonnen. 

Men zal trachten te komen tot een, het kind passende, cocktail van be-
handeltechnieken. Daarbij dringt men het zogenaamde reTlex-inhibitie 
en het faciliteren van bewegingen, spasmen en choreo-athetose op de 
achtergrond. Met geleid babbelen en zo mogelijk gezellig stimuleren van 
het jargon probeert men van audio-kinesthetische associaties alsnog 
taal te maken en het hele complex te automatiseren. 
Het is de kunst van de behandeling om de winst bij banen van primaire 
functies in de secundaire functies en in lustgevoelens te integreren en 
te verankeren. 
Blazen, joelen, gorgelen, spugen laat men voelen, doen, beluisteren, be
kijken en herhalen en, voorzover doenlijk, meteen symbool-functie krij
gen, opdat de vruchten in de krom gesproken woordenschat geïnte
greerd worden. 

Men observere tijdens de behandeling zo goed, dat men zich zelf pre
cies leert welke prikkels men bij dit kind moet vermijden om spasmen, 
choreo-athetose, perseveraties en faal-angst op de achtergrond te hou
den. 
Meer nog dan bij de alleen slechthorende kinderen heeft men reden om, 
zodra de vormzin van het kind daar rijp genoeg voor is, het woordbeeld 
bij de taaivorming te betrekken. 

In Logopedie en Foniatrie heb ik in 1953 en 1963 getracht dergelijke 
technieken te beschrijven. Ik weet uit ervaring, dat praktische oefenin
gen op dit gebied geen luxe zijn. 

American Academy for Cerebral Palsy, 1961 „Kernicterus and its Importance in Cere
bral Palsy". Thomas, Springfield - Illinois 
Breaky, A. „Ocular Problems in Kernicterus" 
Hardy, W. G. „Auditory, Deficits of the Kernictures Chi ld" 
Pentschew, M. D. „Pathology of Kernicterus and Posticteric Encephalopathy" 
Perlstein, M. A. „The Clinical Syndrome of Kernicterus" 

Ansink, B. J. J., 1960 „Over enige reflexen in het gebied van hersenstam en bovenste 
halsmerg". Misset, Doetinchem 
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Bobath, K., 1959 „The neuropathology of Cerebral Palsy and its importance in treat
ment and diagnosis". Cerebral Palsy Bulletin, 1, 8 

Bobath, K. en B., 1964 „Het faciliteren van normale houdings- en bewegingsreacties 
bij de behandeling van Cerebrale Parese". Ned. Tijdschrift voor Heilgymnastiek 
massage en physiotechniek, 74, 11 

Denhoff, E. en Robinault, I., 1960 „Cerebral Palsy and Related Disorders" 
Mc. Graw-Hill, New York 

Gesell, A., 1940 „The first five years of l i fe". Harper, pg. 178 e.v. 
Goldschmidt, P., 1953 „De behandeling van de spastische paralyse vlg. Bobath" 

Tijdschrift v. Logopedie en Foniatrie, 25, 2 
1955 „Algemene logopedie in verband met hersenverlammina" 

A.V.O., 27, 11 en 12 
1963 „Over Logopedische behandeling bij encephalopathie" 

Tijdschrift v. Logopedie en Foniatrie, 35, 10, 11 en 12 
1965 in „Readies op een ter discussie gesteld logopedisch rapport". 

Tijdschrift v. Logopedie en Foniatrie, 37, 3 
Grewel, F., 1950 „Logopedische stoornissen van kinderen met encephalopathie" 

Tijdschrift v. Logopedie en Foniatrie, 30, 5 
1962 „Neurologisch gestoorde dove kinderen". Ned. Tijdschrift v Genees

kunde, 106, 47 
1964 „Mult ipel gestoorde dove kinderen". J. B. Wolters, Groningen. 

Luchsinger en Arnold, 1959 „Lehrbuch der Stimm- und Sprachheilkunde" 2e deel. 
Springer-Verlag, pg. 434-447 

Luypen, J. van, 1953. Gestencilde lezing „Kinderen met dysarthrieën op de scholen 
voor slechthorenden en spraakgebrekkigen" 

Marland, P. M., 1950 „ A New Approach of Speech Therapy in Spastics". International 
Speech and Voice Therapy Conference te Amsterdam, Karger, New York 

1953 „Speech Therapy for the Cerebral Palsied, based on reflex in
hibit ion". Speech Therapy, Prentice Hall, New York. 

Mysak, D., 1963 „Dysarthria and Oropharyngeal Reflexology; A Review". Journal of 
Speech- and Hearing Disorders, 28, 11 

Twitchell.T. E„ 1959 „On the motor deficit in congenital bilateral athetosis". 
Journal of Nervous and Mental Disease, 129, no. 2, 8 

Switten, M., 1964 „Audiologische aspecten bij athetotische patiënten". Hoger Tech
nisch Instituut te Brugge, afdeling Logopedie. 

Verslag van de 47ste Algemene Vergadering 
van de Vereniging ter bevordering 
van het Doofstommenonderwijs in Nederland 
GEHOUDEN OP DONDERDAG 26 EN VRIJDAG 27 MEI 1966 TE ST. MICHIELSGESTEL 

Het keurig verzorgde programmaboekje, dat door het ontvangende Insti
tuut voor Doven aan de collega's was toegezonden vermeldde nóg een 
datum n.l. woensdag 25 mei: Volleybaltournooi. Een lange, geanimeerde 
avond, waarin spieren en tongen werden losgemaakt en prijzen in de 
wacht gesleept. De sterkste „slepers" bleken de dames van Voorburg 
en de heren van Groningen te zijn. Huldel 

166 



Donderdagmorgen 9 uur, het verwachtingsvolle begin van een bijzon
dere schooldag voor kinderen, bezochte en bezoekende collega's. Wat 
de laatsten betreft, deze werden niet teleurgesteld. We hebben vakman
schap kunnen bewonderen op velerlei gebied en bemoediging kunnen 
putten uit volhardende worsteling met problemen, die ook de onze zijn. 
Na een broodmaaltijd, ons aangeboden door het Instituut voor Doven, 
volgden gedecentraliseerde besprekingen in verschillende lokalen van 
het Instituut. Er waren een tiental mogelijkheden. Elk onderwerp werd 
door een deskundige ingeleid, waarna een discussie volgde. De onder
werpen waren: 

1. Muziek. - Leiding Br. Leobert en Zr. Irene. 
2. Meervoudig gehandicapte kinderen. - Leiding Hr. J. van Dijk. 
3. Rekenonderwijs - Leiding Hr. J. van Puyenbroek. 
4. Derde taairapport van de Taaicommissie. - Leiding Br. Jozefo. 
5. Vrije expressie. - Leiding Heren Zeegers en Roestenburg. 
6. Audiologie. — Leiding Hr. J. van Ligtenberg en Br. Florentius. 
7. Onderwijs op de Huishoudschool. - Leiding Zr. Hadewych en Mej. 

T. Lubbers. 
8. Technisch Onderwijs. - Leiding Hr. M. Bevers. 
9. Research. - Leiding Hr. A. van Uden, Pr. 

10. Maatschappelijk Werk. - Leiding Mej. L. van Uden en de Hr. T. 
Teunissen. 

Door voorliefde of plichtsbesef geleid had elk lid van te voren zijn keus 
kunnen bepalen. Die middag betreurden velen, dat de mens geen splijt
baar materiaal is. Wat hadden we graag bij meer besprekingen geluis
terd of meegepraat! 

Voor het afwerken van de volgende programmapunten kwamen we bij 
elkaar in het Casino te 's Hertogenbosch, gelegen aan de Parade. 
Om half 7 opende de voorzitter onze huishoudelijke vergadering. Hoe
wel de leden elkaar op de essentiële punten sport, spel en gesprek 
reeds ontmoet hadden, en daar zeker bemerkt hadden welkom te zijn, 
heette de voorzitter nu officieel allen en zeer in het bijzonder de nieuwe 
leden hartelijk welkom. 

De notulen van de vorige huishoudelijke vergadering werden ongewij
zigd goedgekeurd. 

Het financieel verslag was in gestencilde vorm aan de leden uitgedeeld. 
De penningmeester bracht in een korte toelichting wat leven in de 
„dode" cijfers. 

Namens de kascommissie deelde de heer van Puyenbroek mee, dat de 
financiën der vereniging in goede orde bevonden waren. Hij complimen
teerde de penningmeester voor de overzichtelijke wijze, waarop het be
heer der financiën was weergegeven en stelde voor de penningmeester 
te dechargeren. 
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De voorzitter maakte van deze gelegenheid gebruik om vooruitlopend 
op een volgend programmapunt, de penningmeester bij het neerleggen 
van zijn functie hartelijk te danken voor het werk in dienst van de ver
eniging verricht. 
„Er is in de periode van uw penningmeesterschap op financieel gebied 
veel aan de orde geweest: groeiend commissiewerk, het 50-jarig jubi
leum, de uitgave van het jubileumboek „Het Doofzijn beluisterd". Heel 
hartelijk dank voor uw werk, voor uw vriendschap en voor uw accurate 
zorg voor het geld van de vereniging." 

Bij het programmapunt: Ingekomen stukken en mededelingen memo
reerde de voorzitter allereerst dat de vereniging vertegenwoordigd was 
geweest bij de jubilea, die in Groningen en St. Michielsgestel gevierd 
waren. 
Het Koninklijk Instituut voor Doofstommen bestond 175 jaar. We kun
nen er trots op zijn dat het b.l.o. in Nederland gestart is met het onder
wijs aan doven. 
In St. Michielsgestel vierde men een 3-voudig jubileum: het „Instituut" 
bestond 125 jaar, eveneens de orde van de Zusters van de Choorstraat, 
die hier op zo onopvallende wijze werkt, terwijl Mons. van Overbeek 
25 jaar directeur was. 

De voorzitter vermeldde een schrijven van de Nederlandse Bond voor 
Moederschapszorg en Kinderhygiëne, waarin de vereniging een bedrag 
wordt toegewezen voor activiteiten, die het dove kind ten goede komen. 
Eén van die activiteiten is het commissiewerk. 

1. De taaicommissie bracht haar 3de taairapport uit en onder 't wakend 
oog van de heer Berkhout kwam een keurige bundeling van de 3 
taairapporten tot stand. 

2. De U.d.o.-commissie kreeg een nieuwe organisatie en deed het be
stuur een omschrijving van doel en werkwijze toekomen. Binnenkort 
zal een overzicht van de werkzaamheden van de afgelopen jaren in 
het tijdschrift gepubliceerd worden. 

3. Ook in de commissie maatschappelijk werk heerst activiteit en zoekt 
men naar de meest doeltreffende organisatie. 

De uitbreiding van dit commissiewerk maakt financiële planning nood
zakelijk. De commissies is daarom verzocht jaarlijks een begroting in te 
dienen. 
De heer van Riet spreekt de mogelijkheid uit van uitholling van het ver-
enigingswerk door drt commissiewerk. 
De voorzitter meent, dat dit werk gezien moet worden als activiteit van 
de vereniging. Wel is het gewenst er door publikaties en onderlinge ge
sprekken meer bekendheid bij de leden aan te geven. Hij spreekt de 
wens uit dat de commissies ook dit jaar een grote activiteit zullen ont
plooien. 
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De drukkerij van ons tijdschrift is opgeheven. De administrateur, de 
heer van Riet, heeft in overleg met de redaktie voor een nieuw onder
komen gezorgd: de drukkerij Gebr. Janssen te Nijmegen. 

Br. Walter uit België heeft het initiatief genomen tot oprichting van een 
Europese vereniging. De heren Delhez en Van der Have hebben het be
stuur op de oriënterende besprekingen vertegenwoordigd. 
De heer Delhez bracht hiervan verslag uit. 
De eerste bijeenkomst werd in oktober 1965 te Brussel gehouden. Er 
kwam een ontwerp-Statuten tot stand. De vereniging zal heten Inter
nationale federatie van nationale verenigingen van dovenleraren. Ze zal 
haar zetel hebben in Brussel en zich tot doel stellen het uitwisselen van 
kennis over onderwijs en opvoeding van dove kinderen en jonge men
sen. Haar leden zullen zijn de leden van de aangesloten nationale ver
enigingen en ze zal bestuurd worden door een Raad, gevormd door af
gevaardigden van die verenigingen. 
Onze afgevaardigden hebben geadviseerd in kleine conferenties onder
werpen uit de praktijk te behandelen door en voor mensen van de prak
tijk. 
De tweede bijeenkomst vond plaats in mei 1966. Men zal pogen reeds 
in 1967 tot een congres te komen, leder land zal 6 deelnemers kunnen 
afvaardigen. De officiële talen zullen zijn Frans, Duits en Engels. 
Er zijn nog vele problemen, waaronder het financiële, nog niet opgelost. 
Naast enthousiasme voor deze ontwikkeling blijft waakzaamheid gebo
den. 

Het dagelijks bestuur was reglementair aan de beurt van aftreden. De 
voorzitter en de secretaresse (rekenend op aanneming van het artikel in 
de nieuwe statuten, dat de verplichte aftreding regelt) stelden zich her
kiesbaar, de penningmeester niet. Er werden geen tegencandidaten ge
steld voor de eerstgenoemde vacatures en voor de vacante kwaliteits
zetel van Amsterdam werd de heer Cramer door de Amsterdamse col
lega's candidaat gesteld. Hij werd met 114 van de 127 uitgebrachte 
stemmen tot bestuurslid gekozen. 

Bij de verdeling der functies werden de heer van der Have met 126 en 
mej. Rog met 125 van de 129 uitgebrachte stemmen herkozen in hun 
functie. Het nieuwe bestuurslid, de heer Cramer, werd met 126 van de 
129 uitgebrachte stemmen tot penningmeester gekozen. 
De voorzitter wenste de heer Cramer geluk met deze verkiezing en 
deelde mee, dat de heer Cramer de vorige dag in de redactievergade
ring tot hoofdredacteur was gekozen. Deze functie was vacant gewor
den door het aftreden van de heer Eendebak. De heer Terpstra was 
door de Voorburgse collega's gekozen om Effatha in de redactie te 
vertegenwoordigen. 

De heer Cramer bracht hulde aan zijn voorgangers en dankte de leden 
voor het vertrouwen, dat uit deze verkiezingen bleek. Hij zag zijn nieuwe 
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functies als een weelde en hij hoopte, dat zijn benen sterk genoeg 
zouden blijken te zijn om die te kunnen dragen. 

Het voorstel statutenwijziging werd door de leden aanvaard. Het was 
reeds in schoolvergaderingen besproken en van amendementen voor
zien. Bij de opiniepeiling over de belangrijkste punten van de statuten
wijziging: verplichte aftreding van de bestuursleden, regeling van het 
lidmaatschap en uitbreiding van de doelstelling met „bevorderen van 
een doelmatige opleiding van leerkrachten" deelden de heren Jansen en 
Puyenbroek mee, dat zij dit 3e punt graag in de nieuwe statuten zagen 
opgenomen. 
Op de volgende Algemene Vergadering zullen de nieuwe statuten offi
cieel in stemming worden gebracht. 
Een voorstel van het bestuur een commissie-statutenwijziging in te stel
len werd aanvaard. Er zal een omschrijving van de opdracht naar de in
stituten worden gezonden met het verzoek 1 lid voor deze commissie 
af te vaardigen. 
Ook de uitbreiding van het scholenbezoek is aan de orde geweest in 
de schoolvergadering. De volgende stap is nu bespreking van de voor
gestelde mogelijkheden in de directeurenvergadering. 

Bij het punt: Plaatsbepaling van de volgende Algemene Vergadering no
digde de heer Cok, namens het bestuur van de Ammanstichting, de ver
eniging uit haar volgende Algemene Vergadering te houden als gast van 
het Rudolf Meesinstituut te Rotterdam. Dit werd met dank aanvaard. 
Hierna werden twee Rotterdamse collega's nl. de heren Louwe en Van 
Yperen gevraagd de kascommissie te vormen. Zij stemden daarin toe. 

De volle agenda van deze huishoudelijke vergadering was hiermee af
gewerkt en met een dankwoord aan de leden sloot de voorzitter de ver
gadering en droeg de verdere leiding van de avond over aan de gast
heer van deze Algemene Vergadering, de heer Van Eyndhoven. 
In verband met het overlijden van Mons. Beckers was het karakter van 
de ontspanningsavond wat gewijzigd. Na een afwisselend programma 
van het pantomime theater ,,Carrousel", waarbij enkele knappe solo-
nummers van de artistieke leider van dit theater, Jan Bronk, gingen we 
uiteen. 

Vrijdagmorgen half 10 waren we allen weer in „Casino' aanwezig. De 
voorzitter verzocht de aanwezigen van hun zitplaatsen op te staan. Hij 
sprak een memoriam voor Mons. Beckers uit. „In het bisdom Den Bosch 
en in geheel Nederland wordt getreurd om een gevoelig verlies, dat 
echter voor Mons. Beckers zelf is omgezet in winst. Ook voor ons 
dovenonderwijs kan een verlies tot winst worden als wij bouwen aan 
een goede verstandhouding in de geest van deze gestorven priester. 

Hierna heropende de voorzitter de Algemene Vergadering. Hij verwel
komde de heer Bauer, die de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
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vertegenwoordigde, de heer Bus, die aanwezig was namens de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en, met de herinnering 
aan het congres ,,De gehandicapte mens" nog vers in 't geheugen, zeer 
in het bijzonder onze 60-jarige hoofdinspecteur de heer Vlietstra. Ver
der sprak hij een woord van welkom tot de Belgische collega's, de 
aanwezige bestuursleden van de instituten en tot de beide sprekers 
van deze morgen Prof. Dr. J. J. G. Prick en de heer J. van Puyenbroek.}) 

Prof. Prick sprak over Autisme. 
Met een gevoel van beklemming volgden we de filmbeelden van de ge
dragingen van autistische kinderen, schokte ons de leegte van het iso
lement, waarin deze contactgestoorde kinderen verkeren, maar zagen 
we ook in de toegewende, luisterende houding van het autistische 
meisje de bekroning van toegewijde zorg. 
De voorzitter dankte Prof. Prick voor zijn boeiend betoog. ,,U hebt ons 
een kind in nood getoond. Het doet een appèl op ons, het spreekt ons 
aan en wij moeten antwoord geven in ons werk van elke dag. U hebt 
ons met uw lezing behulpzaam willen zijn met het zoeken naar het goe
de antwoord." 

De heer Van Puyenbroek sprak over het rekenonderwijs en met hem 
verdiepten we ons in de vele kansen, die het rekenonderwijs biedt voor 
het rijke leven van elke dag. 
De voorzitter dankte de heer Van Puyenbroek, dat hij op zulk een leven
dige wijze het rekenonderwijs onder onze aandacht heeft gebracht en 
sprak de wens uit dat het „rekengesprek" op even levendige wijze ge
voerd zal worden. 

In zijn slotwoord dankte de voorzitter de heer Van Eyndhoven en allen, 
die aan het Instituut werken voor alles, wat zij deden en organiseerden. 
„Wij ervaren een bezoek aan uw instituut altijd als een sensatie van 
bijzondere orde. Het is ondefinieerbaar, maar werkelijkheid en het werkt 
iets uit. Toch hebben we wat gemist. We hebben iemand gemist, Mons. 
Van Overbeek. Op 4 mei werd hij 65 jaar. Hij heeft zich teruggetrokken 
om zich op zijn 40-jarig priesterjubileum voor te bereiden. Dit valt op 
29 mei, eerste Pinksterdag, kerkelijke feestdag voor de uitstorting van 
de Heilige Geest. Moge zijn menselijke geest nog lang sterk blijven en 
moge de Geest van Boven hem leiden." 
Bij het opmaken van de balans van deze Algemene Vergadering zijn de 
onweegbare zaken, de gezelligheid, de vriendschap en de collegialiteit 
niet de onbelangrijkste. Laten we ook bij ons werk de onweegbare din
gen in het oog houden: liefde, idealisme. Als die in de balans geworpen 
worden gaat het dove kind een goede toekomst tegemoet. 

Voorburg. N. Rog. 

') De beide lezingen zullen in het tijdschrift verschijnen. 
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Overzicht 
VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 
DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET GEVEN VAN 
UITGEBREID ONDERWIJS AAN DOVEN, 
TIJDENS HUN BIJEENKOMSTEN TUSSEN 
6 JULI 1960 EN 1 DECEMBER 1965. 

Op 1 december 1965 installeerde de voorzitter van de Vereniging ter Be
vordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland, de heer J. L. v. 
d. Have, een vaste U.D.O.-Commissie, uitgaande van deze Vereniging. 
Met deze installatie eindige een 5-jarige periode waarin leraren, die Uit
gebreid Onderwijs geven aan de 5 instituten, regelmatig besprekingen 
voerden over hun werk. 
Deze vaste commissie is haar werkzaamheden reeds begonnen, op 
basis van de resultaten die in de voorafgaande jaren werden bereikt. 
Het is de bedoeling dat ieder jaar aan de Vereniging verslag zal worden 
gedaan over dit Commissiewerk. 

Een overzicht van deze besprekingen, tussen 6 juli 1960 en 1 december 
1965, volgt hieronder. 

Op 6 juli 1960 werd in Sint Michielsgestel de eerste vergadering gehou
den. De heer Van Uden was voorzitter en de heer Van Riet secretaris. 

De agenda van deze vergadering luidde: 

1a. Wat is het doel van dit onderwijs? 

1b. Welke leerlingen kunnen we op onze opleidingen toelaten? 
2. Welke naam moet aan dit onderwijs worden gegeven? 
3. De indeling in een primaire en een eindopleiding. 
4. Programma en exameneisen. 
5a. De erkenning van ons diploma of getuigschrift door de 

maatschappij. 
5b. De plaatsingsmogelijkheid na de opleiding. 
6. De mogelijkheden van kontakt tussen de leerkrachten van de 

verschillende scholen om tot een didaktisch gesprek over de 
verschillende vakken te kunnen komen. 

Deze agenda werd niet volledig afgewerkt. Eigenlijk is alleen maar ge
sproken over punt 1a. De moeilijkheid was, dat men elkanders termino
logie soms niet geheel verstond, waardoor men nogal eens langs elkaar 
heen praatte. 

Het is nu 1966. Sinds deze 6e juli 1960 zijn er 19 vergaderingen geweest. 
Daarnaast werden nog verschillende sectievergaderingen gehouden 
voor de leraren in de Handelsvakken en de leraren Wis-, Natuur- en 
Scheikunde. De vergaderingen werden gehouden op uitnodiging van 
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één van de vijf instituten. Deze nodigden om beurten uit. Vanaf 31 ja
nuari 1962 (de 6e vergadering) was Utrecht de vergaderplaats. Nadien 
is er nog éénmaal in Amsterdam een bijeenkomst geweest (14e verga
dering op 16 april 1964). Voorzitter en secretaris werden gekozen uit het 
instituut, dat de uitnodiging verzond. De agenda's liepen nogal uiteen. 
Op de eerste drie bijeenkomsten werden gegevens uitgewisseld. Tijdens 
de discussie werden de verschillen in situaties en opvattingen nader 
belicht. 
De opleidingen liepen (en lopen gedeeltelijk nog) zeer uiteen. 

In Groningen wordt de nadruk gelegd op het behalen van het Midden
standsdiploma en een diploma voor Algemene Ontwikkeling. In Amster
dam begint na een basisopleiding, een differentiatie van schooltype 
(L.T.S., U.T.S., of andere beroepsopleidingen). In Rotterdam streeft men 
ook naar een bestaand wettelijk erkend diploma (1e vergadering), na 
een basisopleiding. In Sint Michielsgestel is primair de harmonische 
vorming van de leerlingen. Een brede algemene vorming staat op de 
voorgrond. In Voorburg is dit ook het geval, hoewel de leerlingen ook 
nog een vakopleiding krijgen in de aan het instituut verbonden nijver-
heidsscholen voor jongens en meisjes. Het ideaal van sommige leden, 
een opleiding te creëren met een zelfde leerplan, bleek op korte termijn 
niet te verwezenlijken. Men aanvaardde de formulering, dat de minimum
eisen zodanig dienden te zijn, dat een bruikbaar peil wordt bereikt, het
geen inhoudt, dat de tijd die voor dit onderwijs wordt uitgetrokken, goed 
besteed is; en dat de maximumeisen de algemene vorming van de kin
deren niet in gedrang mag brengen (3e vergadering 22.3.61). 

Een jaar na de eerste vergadering, op 21 juli 1961 te Voorburg, kwam 
de eerste bespreking over het taalonderwijs. De exameneisen liepen op 
de verschillende instituten nogal uiteen. De lees- en leerboeken waren 
niet gelijk. Om de besprekingen te vereenvoudigen zond men elkaar de 
examenopgaven toe van alle tot nu toe gehouden examens. Men ver
strekte gegevens over de leerboeken en de leeftijd, waarvoor deze boe
ken geschikt werden geacht. Op de 6e vergadering (31.1.62) kwam de 
discussie beter en gemakkelijker op gang. Het ,,vak lezen" werd uit
voerig besproken. Er waren volgens de notulen van deze bijeenkomst 
twee opvattingen, beide uitgaande van dezelfde basis. Beide stelden: 
de leerlingen zijn doof. De ene „parti j" verbindt daaraan de conclusie: 
dat mogen we nooit vergeten en daarom mogen we op taal- en lees-
gebied niet te veel gaan eisen en zeker geen vergelijking gaan maken 
met horenden. De ander zegt: dus moeten er eisen gesteld worden en 
moet men zorgen dat de leerlingen gaan lezen. 
Het „stellen" geeft ook stof voor een lang gesprek. De vergadering 
concludeerde, dat het fantasie-opstel een middel kan zijn de leerlingen 
los te doen komen en hun fantasie kan ontwikkelen en dat het leren 
schrijven van brieven en verslagen noodzakelijk is, maar dat men moet 
uitgaan van voor het dove kind reële situaties. 
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Op de 8e bijeenkomst (4.12.62) kwam het taalonderwijs weer ter sprake, 
nu in verband met het geven van vreemde talen. 
Men stelde, dat het aanleren van een vreemde taal bevorderlijk kan zijn 
voor het aanleren van de Nederlandse taal; dat men verder kan komen 
in een te kiezen beroep, dat vreemde woorden in het Nederlands beter 
worden verstaan, dat de achterstand op horenden daardoor wordt ver
kleind. Over de vraag of de cultuurschat werd uitgebreid, ontspon zich 
een levendige discussie, die de toen aanwezigen zich nog zullen her
inneren. 
Vanwege de structuur en het praktische nut, gaf de vergadering de 
voorkeur aan het Engels en was men van mening dat het geven van 
twee vreemde talen de kinderen nogal belast. 

Nog even werd op deze zelfde vergadering de vraag gesteld, of er 
eventueel mogelijkheden waren om organisatorische moeilijkheden, die 
sommige scholen hebben om voldoende leerlingen in deze opleiding te 
plaatsen, landelijk (centraal) op te lossen. Deze gedachte speelde ook 
reeds op de allereerste bijeenkomst. Vanwege de grote verschillen, die 
er bestaan aan de verschillende scholen is deze oplossing nog niet in 
zicht. Een lichtpunt is misschien de gedachte, die op de 12e vergade
ring (14.1.64) naar voren kwam, de leerstof in verschillende niveaus te 
verdelen en deze niveaus uniform al of niet centraal en geheel vrijblij
vend te examineren. Hierover echter later. 
(Amsterdam neemt in haar exameneisen voor het jaar 1966 het 2e ni
veau van enkele vakken op!) 
Op de 4e vergadering te Voorburg (21.6.61) werd na de pauze een 
begin gemaakt met het bespreken van de vakken Handelskennis, Wis
kunde en Engels door de leraren die deze vakken geven. Ook nu stelde 
men elkaar in kennis van de eisen die gesteld werden. Methodes wer
den uitgewisseld. Op de 12e vergadering (14.1.64) werden voor het vak 
Wiskunde, het vak Handelskennis en de vakken Natuur- en Scheikunde 
enkele leraren uitgenodigd drie niveaus te bepalen van de leerstof. 
Deze secties vergaderden afzonderlijk en legden het resultaat van hun 
werkzaamheden voor aan de gehele vergadering. In november 1964 
werd het ontwerp Handelskennis aangenomen. Op de daaropvolgende 
bijeenkomst op 8 maart 1965 kreeg het eerste niveau Natuur- en Schei
kunde de goedkeuring. Op de 17 vergadering (9.4.65) werden de drie 
niveaus voor Algebra aanvaard en het B- en C-niveau voor Meetkunde. 
Bij het vaststellen van de verschillende niveaus stond het doel voor 
ogen de leerlingen van de vijf instituten een uniform examen te laten 
doen in één of meer vakken. (Waarschijnlijk zal eind 1966 een proef-
examen worden gehouden, waarbij op elk instituut leerlingen dezelfde 
opgaven zullen maken op het A-niveau. Er worden examenopgaven 
samengesteld voor de vakken Algebra, Meetkunde, Natuurkunde, Schei
kunde, Handelsrekenen, Boekhouden. Op de 14e vergadering, op 16.4.64 
werd de afspraak gemaakt, dat dit eens zou gebeuren.) 
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Over de genoemde vakken is uitvoerig van gedachten gewisseld. 
De discussies waren soms fel, maar bijzonder boeiend. Er is op één 
vergadering gesproken over de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, 
Staatsinrichting, Biologie. Dit gebeurde op 4 april 1962. Vooraf had men 
elkaar de programma's toegezonden. Uit de bespreking bleek (aldus de 
notulen van deze bijeenkomst), dat er een grote mate van overeenkomst 
was over de te behandelen stof bij Aardrijkskunde. Voor het vak Ge
schiedenis geldt dat de nadruk dient te vallen op de tijd na de 2e we
reldoorlog. Levensgewoonten van vroeger en thans dienen te worden 
vergeleken. Er moet op gewezen worden dat geweld geen vooruitgang 
brengt. Bij Biologie moet Menskunde een voorname plaats innemen. Uit
voerig werd in dit verband van gedachten gewisseld over het geven van 
sexuele voorlichting. 

Vanaf de 5e vergadering (4.11.61) werden de notulen ook toegezonden 
aan het Bestuur van de Vereniging ter Bevordering van het Doorstom-
menonderwijs in Nederland. 

Twee maal, op 7 mei 1963 (10e vergadering) en op 9 april 1964 werd 
over het geluid gesproken, een onderwerp met vele aspecten. 

De naamgeving, op de 1e bijeenkomst al een moeilijke zaak, kwam weer 
ter sprake op 14 januari 1964. 
De meeste leden voelden wel voor de naam U.D.O. (Uitgebreid Doven-
Onderwijs); Groningen echter heeft hiertegen nog bezwaar. 

De kwestie bijzitter/gecommitteerde bij de examens werd eveneens op 
14 jan. 1964 belicht. Is men uitgenodigd als bijzitter, dan dient het uitno
digende instituut de reis- en verblijfkosten te vergoeden. 

Veel leden vonden dat het vergaderen onder elke keer een andere 
voorzitter bezwaren had. Er was een vaste kern van leden, die op 
bijna elke bijeenkomst werd gezien; maar het werk werd soms ver
traagd, als leden, die vorige besprekingen niet bijwoonden, het woord 
vroegen over zaken die al eens aan de orde waren geweest. Op de 
16e vergadering, op 8 maart 1965, stelde Voorburg voor het Bestuur 
van de Vereniging ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs in 
Nederland te verzoeken een vaste U.D.O.-Commissie te benoemen. Tus
sen de 18e en 19e vergadering, resp. op 15 juni 1965 en 21 oktober 1965, 
werd met het Bestuur gecorrespondeerd namens de gehele vergadering 
door ondergetekende. Op 21 oktober 1965 werd het voorstel de Vaste 
Commissie te benoemen, aangenomen. Het Bestuur van de Vereniging 
ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland deelde in 
een schrijven van 29 november 1965 mee, dat op 1 december 1965 van 
elk instituut 2 leden zouden worden benoemd, namelijk één vast lid en 
een plaatsvervangend lid. De installatie had plaats te Voorburg op 1 de
cember 1965. Tot voorzitter werd gekozen de heer A. Cok uit Rotterdam 
en tot secretaris de heer K. Koenen uit Voorburg. Voor Amsterdam heb-
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ben zitting de heren P. R. Berkhout en H. H. M. Jansen; voor Rotterdam 
mejuffrouw M. J. v. Ramshorst en de heer A. Cock; voor Groningen de 
heren J. T. Albronda en J. Helder. Voor Voorburg de heren A. Eendebak 
en K. Koenen en voor St. Michielsgestel Broeder Josepho en de heer 
J. van Puyenbroek. Deze vaste commissie heeft vergaderd op 1 decem
ber 1965 en 30 maart 1966. De onkosten voor de commissie worden 
door de Vereniging vergoed. 

Er is in de naoorlogse jaren veel veranderd in het onderwijs aan intel
ligente dove kinderen. Ook deze leerlingen hebben recht op een hoog 
rendement van het onderwijs. Misschien dat bovengenoemde vergade
ringen, en de vele schoolbezoeken in de afgelopen jaren, het rendement 
al enigszins hebben verhoogd. De leden, die de besprekingen tot nu 
toe voerden, zijn voor hun dove leerlingen dankbaar dat de Vereniging 
hen hiertoe in staat heeft gesteld. 

Voorburg, mei 1966. K. Koenen. 

Overzicht van de vergaderingen gehouden tussen 6 juli 1960 
en 1 december 1965 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Datum 

6. 7.60 
14.12.60 
22. 3.61 
21. 6.61 
4.10.61 

31. 1.62 
4. 4.62 
4.12.62 
7. 2.63 
7. 5.63 
1.10.63 

14. 1.64 
9. 4.64 

16. 4.64 
13.11.64 
8. 3.65 
9. 4.65 

15. 6.65 
21.10.65 

1.12.65 

Vergader
plaats 

Gestel 
Gestel 
Amsterdai 
Voorburg 
Rotterdam 
Utrecht 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Uitnodigende 
school 

Gestel 
Gestel 

n Amsterdam 
Voorburg 
Rotterdam 
Gestel 
Groningen 
Amsterdam 
Rotterdam 
Voorburg 
Gestel 
Groningen 
Amsterdam 

Amsterdam Amsterdam 
Utrecht 
idem 
idem 
idem 
idem 
Voorburg 

Voorburg 
Rotterdam 
Gestel 
Groningen 
Voorburg 
Vereniging 

Voorzitter 

A. v. Uden 
Berkhout 
Berkhout 
A.Eendebak 
A. Cok 
A. v. Uden 
Albronda 
Berkhout 
A. Cok 
A.Eendebak 

— 
Albronda 
Berkhout 
Berkhout 
Koenen 
A. Cok 
v. Puyenbroek 
Albronda 
A.Eendebak 
A. Cok 

Secre
taris 

G. v. Riet 
Jansen 
Jansen 
Koenen 
Stoel 
v. Riet 
J. Helder 
Jansen 

— 
Hoekstra 

— 
Werkman 

— 
— 

Sybesma 
— 

v. Riet 
Werkman 
Koenen 
Koenen 

Aantal 
deel

nemers 

15 
17 
16 
19 
20 
14 
13 
13 
10 
13 
12 
15 

14 
11 
12 
10 
10 
12 
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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. antl-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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