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Enige opmerkingen over het auditief-visueel 
gehandicapte rubeola-kind 

Van medische zijde heeft rubeola (rode hond) reeds geruime tijd alle 
aandacht. Telkens weer blijkt hoe desastreus deze ziekte kan zijn voor 
de zich ontwikkelende foetus. In 1941 ontdekte de Australische oogarts 
Gregg, dat er een verband bestond tussen een bepaald type gehan
dicapte kinderen en het geïnfecteerd zijn van de moeder met rubeola-
virus. Hij kwam ook tot de conclusie, dat de eerste 3 maanden van de 
zwangerschap het meest kritiek waren. Men vond weinig gehandicapte 
kinderen van moeders, die rubeola hadden gekregen na het eerste 
trimester van de graviditeit. 
De handicaps die men bij de kinderen aantrof waren: doofheid, oog- en 
hartziekten en zwakzinnigheid. Meer dan eens was er sprake van een 
combinatie van stoornissen. 
Na het onderzoek van Gregg vonden in tal van landen vele andere 
plaats. Sommige onderzoekers waarschuwen ertegen, dat maar al te 
lichtvaardig het rubeola-virus als veroorzaker van de handicap(s) wordt 
aangewezen. Men moet veelal achteraf op verklaringen van de moeder 
afgaan. 
"A woman questioned some years after a particular pregnancy would 
find it difficult to remember an attack of rubella, still more to recall 
accurately the time in that pregnancy when such an illness has oc
curred", aldus een kritische opmerking in een rapport van het Britse 
Ministerie van Gezondheid. De aandacht voor het rubeola-probleem is 
opnieuw vergroot door een epidemie in de V S . in 1964. 
Honderden gehandicapte kinderen zijn nu reeds bij de instituten aan
gemeld. Dit betekent, dat men zich ook psychologisch en pedagogisch 
met het rubeola-kind zal gaan moeten bezighouden. 
Op onze scholen voor doven en slechthorenden treft men tal van ru-
beola-kinderen aan. Vele van hen zijn op de speciale afdelingen ge
plaatst. Een recente studie van Vernon (U.S.A.) toont o.m. aan, dat van 
de 91 bestudeerde rubeola-gevallen er door de onderwijzers 23% als 
"below average" in hun "emotional adjustment" werden gekwalificeerd. 
Een derde kreeg zelfs de kwalificatie "poor". 
Hetzelfde onderzoek vermeldt ook, dat 8% een I.Q. had van minder dan 
70, dat er bij ruim 20% sprake was van een afasieachtige stoornis, 
terwijl 8% een of andere motorische afwijking had. Dit alles wijst in de 
richting van cerebrale beschadigingen. 
Interessant is ook als men de audiogrammen van deze kinderen ver
gelijkt. Bij een zuivere tonentest krijgt men een tamelijk vlak audiogram; 
lang niet altijd is er sprake van een zeer groot hoorverlies. 
Ook valt soms het verschil op tussen beide oren. Sommige auteurs 
menen dit verschijnsel te kunnen verklaren uit het verschil in tijd in de 
ontwikkeling van beide oren; op het moment van de virus-invasie kan 
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het ene oor er al weerstand tegen bieden, terwijl het andere nog in een 
kritische ontwikkelingsfase is. Men meent, dat de grootste schade toe
gebracht wordt aan het orgaan van Corti. Dit brengt ons op een ander 
belangrijk gegeven bij rubeola-kinderen: de recruitment, d.i. een stoornis 
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in de luidheidsensatie, die soms geweten moet worden aan een niet 
goed functioneren van het orgaan van Corti. Hebben daarom zoveel 
rubeola-kinderen (aanvankelijk) zo'n hekel aan een hoorapparaat of zijn 
ze hypersensitief voor harde geluiden? Zeker is, dat men voorzichtig 
moet zijn — als bij ieder ander gehoorgestoord kind — voor overver-
sterking. 
Na deze opmerkingen zou ik me willen beperken tot de groep visueel-
auditief gehandicapte rubeola-kinderen. Groepen van deze kinderen 
treft men aan in de doof-blindenafdelingen. Het zijn kinderen, die mul
tipel gestoord zijn in de ware zin des woords. 
Mijn gegevens strekken zich uit over 41 kinderen. Een negental maak ik 
dagelijks mee bij mijn werk aan de doof-blindenafdeling van het Instituut 
voor Doven te Sint Michielsgestel. 
Gedurende mijn verblijf in de U.S.A. werd ik in de gelegenheid gesteld 
aan de werkzaamheden van een „rubella committee" deel te nemen. 
De proefgroep bestond hier uit 28 kinderen. Een viertal rubeola-gevallen 
heb ik kunnen bestuderen bij mijn bezoeken aan Denemarken. Men mag 
aannemen dat, indien beide vertezintuigen geheel of gedeeltelijk zijn 
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uitgevallen, de ontwikkeling zonder speciale hulp moeilijk op gang komt. 
Het valt telkens weer op hoe „horen en zien" samenhangen. Met name 
in de ontwikkeling van het oog tot vertezintuig speelt het geluid een be
langrijke rol. Een kind hoort iets en kijkt om zich heen om de geluids
bron te ontdekken. Het oor leidt a.h.w. het oog in de ruimte. 
Vrijwel alle visueel gehandicapte rubeola-kinderen hebben residu-visus. 
De meesten hebben in het tweede levenshalfjaar een cataract-operatie 
ondergaan. Toch valt op hoe slecht de gezichtsresten gebruikt worden, 
m.n. daar waar het gaat om ruimte schatten en het zien van ruimtelijke 
relaties. Velen kijken zich verwijderende dingen niet na. Door de zeer 
beperkte informatie die de (verte)zintuigen aan deze kinderen verschaf
fen, treedt er een zeer aanzienlijke achterstand in de ontwikkeling op. 
De wereld kan zijn „uitlokkende" rol niet spelen. We zien dan ook, dat 
de meest elementaire kringprocessen, als het verband leggen tussen de 
zelf voortgebrachte beweging en het wegrollen van de bal die geraakt 
wordt, niet tot stand komen. 
Juist deze processen, die door toeval ontstaan, herhaald worden en 
later weer herkend worden, zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling. 
In het herkennen en classificeren (immers op grond van de gebruiks
mogelijkheden worden de dingen als weg-gooi-dingen, of als iets-om-
mee-te-rammelen herkend en geclassificeerd) ligt de eerste aanzet van 
de ontwikkeling van de intelligentie. Men bedenke, dat de eerste kring
processen al ver vóór de eerste verjaardag tot stand komen. 
Bij de hier bedoelde kinderen komt deze senso-motorische intelligentie 
nauwelijks op gang. Integendeel, herhaaldelijk zien we, dat het kind 
geheel binnen de eigen lichamelijkheid blijft verkeren. De nabijheids-
zintuigen — ook al zijn er nog gezichtsresten — worden overbenadrukt, 
m.n. het tactiel-kinesthetische en het olfactorische. Men kan nog op 
schoolleeftijd gedragswijzen waarnemen, die alleen maar ten doel heb
ben een louter somatisch lustgevoel op te wekken. De nabijheidszin-
tuigen worden door deze kinderen niet gebruikt om toch nog enige 
informatie op te doen; ze zijn geen „vervangers" van horen en zien, 
maar staan in dienst van een lustvol ervaren van de eigen lichamelijk
heid. Als het kind aan een vreemde persoon ruikt, doet het dit niet om 
hem „te leren kennen", maar om het plezier van het ruiken zelf. In dit 
licht kan men een scala van typische gedragsstereotypieën verstaan: 
met de vingers in de ogen poken, voorwerpen tegen de tanden laten 
vibreren, op en neer schommelen met het lichaam, vingers snel voor de 
ogen heen en weer bewegen (zgn. stroboscopie), met rug over vloer 
schuren etc. 
Degenen, die bekend zijn met het verschijnsel van het infantiel autisme, 
als door Kanner, Prick e.a. beschreven, zal een gelijkenis opvallen. 
Inderdaad, ik meen dat men op basis van een gestoorde zintuiglijkheid 
van autistische reactiepatronen bij deze kinderen mag spreken. 
Men treft evenwel ook het autistische syndroom aan bij oligofrenie op 
organisch-cerebrale grondslag. 
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Het is de bijna onmogelijke taak van de differentiaaldiagnose vast te 
stellen met wat voor soort kind men te maken heeft. Dat men in veel 
rubeola-gevallen met centrale stoornissen te maken heeft, ligt in de aard 
van de etiologie. In welke graad echter het kind cerebraal gestoord is 
of „neurologisch ongeorganiseerd", valt dikwijls moeilijk te zeggen. 
E.E.G., hersenfoto's e.d. geven hierover vaak weinig uitsluitsel. Om de 
vraag anders te stellen: Hebben wij bij een bepaald doof-blind kind 
(„doof" en „blind" dan wel in de ruime zin), dat op een laag niveau 
functioneert, nu te maken met echte oligofrenie of met een pseudo-
oligofreen autistiform gedrag t.g.v. een dubbele zintuigelijke handicap? 
Het antwoord op deze vraag is van enorm belang, want ze bepaalt de 
plaatsing in een inrichting voor zwakzinnigen of op een school speciaal 
voor onderwijs aan deze kinderen ingericht. 
De psychotechniek heeft tot op dit moment nog maar weinig bijgedragen 
tot de oplossing van dit probleem. Een langdurige gedragsobservatie en 
een follow-upstudie heeft al wel het een en ander uitgewezen.1) 
Ik wil de resultaten hiervan weergeven, omdat ik meen dat ze ook van 
nut kunnen zijn voor de observatie van andere multipel gestoorde kin
deren. 
Het bleek mogelijk te zijn, na 1 jaar individueel werk met deze kinderen 
4 groepen samen te stellen. 

Groep I: de onderwijsbaren 
Groep II: de nog juist onderwijsbaren 
Groep III: de goed trainbaren 
Groep IV: de minimaal trainbaren. 

De kinderen uit groep I moeten in staat worden geacht een tamelijk on
afhankelijk leven te leiden. 
De pupillen uit groep II behoeven hun gehele leven hulp, kunnen zich 
echter in een „vereenvoudigde samenleving" handhaven. 
De lilde en IVde groep zijn totaal afhankelijk van hulp, hun gehele leven. 
Dit betekent vrijwel altijd institutionalisering. 
Het zal u wellicht interesseren hoe het niveau van de resp. groepen na 
het proefjaar was. 

Het Sociaal Quotiënt van: 

Groep I was 60 of meer 
Groep II was 60 tot 40 
Groep III was 50 tot 30 
Groep IV was 30 of minder. 

') Ik baseer mij hier voornamelijk op gegevens van instituten, die een langere historie 
hebben dan wij. 
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Opm. De "Social Maturity Scale" wordt in ons land nog niet veel ge 
bruikt. Het is een gestandaardiseerde naar leeftijd gerangschikte vra
genlijst, die een goed idee geeft over de redzaamheid van het kind. 
Het zijn vragen, die betrekking hebben op de vaardigheid bij het eten, 
zich kleden, hygiëne e.d. Presteert het kind dat, wat als normaal geacht 
mag worden voor zijn leeftijd, dan is zijn S(ociaal) Q(uotient) 100. 
Voor doof-blinden wordt een adaptatie van de Vineland Social Ma
turity Scale gebruikt (Maxfield-Fjeld). Van Uden en ondergetekenden 
hebben getracht deze lijst aan Nederlandse toestanden aan te passen. 

De Communicatie 

Bij de kinderen uit de beste groep verliep deze via eenvoudige gebaren 
en via het tekenen van plaatjes. De communicatie had zowel betrekking 
op gebeurtenissen die in het verleden hadden plaatsgevonden, als op 
komende dingen (retrospectief en anticiperend gedrag). Het contact van 
de kinderen uit groep II lag op het niveau van het ongedifferentieerde 
signaleren met de stem en het wijzen. Het contact kwam altijd tot stand 
vanuit een bepaalde behoefte: geholpen te worden, iets te krijgen, naar 
buiten te mogen e.d. 
De kinderen uit groep III waren in het geheel niet tot „verwijzen" in 
staat. Wensen werden „geuit" door de volwassene ergens heen te lei
den, of hem iets in de vingers te geven, a.h.w. bedoelend: doe dit of 
dat voor mij. 
Bij deze kinderen is nog enige intentionaliteit aanwezig, in tegenstelling 
tot de pupillen uit de IVde groep. Deze nemen de volwassene wel ergens 
mee naar toe, maar willen eigenlijk niets. Ze zijn wel te trainen te 
reageren op bepaalde signalen. 

Het spelen werd geobserveerd 

Kinderen uit de eerste groep kon men leren samen te spelen. Ook 
symbolisch spel bleek enigszins mogelijk. Braken soms wel plotseling, 
zonder duidelijke reden, het spel af. Alhoewel er agressief gedrag viel 
op te merken, was het spel in het algemeen constructief. 
Dat is ook te zeggen van de kinderen, die in de tweede groep gerang
schikt konden worden. Hun spel was wel veel simpeler. 
Kinderen uit groep III speelden nauwelijks nog met anderen. Hoogstens 
werden ze als „object" gebruikt. Opgemerkt kan worden, dat ze voor
keur geven aan materiaal dat in elkaar gezet kan worden (kubussen, 
tonnetjes e.d.). 
De doof-blinden van het laagste niveau komen niet verder dan het 
manipuleren met bepaalde voorwerpen. 
Interessant is ook de proef met licht. Iedereen die bekend is met deze 
kinderen, weet, dat ze graag in het licht staren. Gedurende 20 minuten 
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werden de kinderen in een ruimte gelaten, waar een bureaulamp brand
de. Het kind uit groep I keek hierin totaal slechts 18 seconden, dat uit 
groep II meer dan 5 minuten, kinderen uit III meer dan 6 minuten, terwijl 
het kind uit IV slechts 21/2 minuut in de lamp staarde. 
Dit fenomeen van in het licht staren is moeilijk te verklaren, maar het 
schijnt toch wel enige diagnostische betekenis te hebben. 

Wanneer men de 41 kinderen in de resp. groepen onderbrengt, krijgt 
men de volgende aantallen: 
Groep I 4 kinderen 
Groep II 24 kinderen 
Groep III 8 kinderen 
Groep IV 5 kinderen 

Een vraag, die altijd gesteld wordt als het over deze kinderen gaat, is: 
Hoe verloopt hun verdere ontwikkeling? In het vorenstaande is daar al 
gedeeltelijk het antwoord op gegeven. De researchafdeling van Perkins 
School in Boston volgde haar 28 leerlingen tot aan de volwassenheid. 
Zij kon de volgende ontwikkelingscurven samenstellen. De curve B zou 
voor onze groep I gelden, curve C voor groep ll-lll en D voor III-
IV. 

A normaal-curve 

B doof-blind kind met goede intelligentie 

baby/kleuter schoolleeftijd puberteit volwassenheid 

Slotwoord 

Aan de opvoeding van en het onderwijs aan gehandicapte kinderen 
wordt veel aandacht gegeven en veel geld besteed. Een vraag, die nog 
te weinig gesteld wordt is: Wat is nu het rendement van al ons pedago-
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gisch handelen? Hiermede nauw verwant is het probleem van de selectie 
en plaatsing. Een selectie vooraf levert niet altijd voldoende gegevens 
op; een voortdurende observatie gedurende de tijd dat het kind is op
genomen lijkt me zeer gewenst. Blijkt het kind niet in een bepaald pro
gram te passen, dan is het zaak naar een meer adequate plaatsing te 
zoeken, of binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden te differen
tiëren. Het bovenstaande moge dit nog eens duidelijk gemaakt hebben. 
Voortdurend pedagogisch en psychologisch onderzoek, alsmede follow-
upstudies, zijn noodzakelijk om zich rekenschap te blijven geven van het 
effect van de dikwijls zeer moeizame pedagogische arbeid. 

St. Michielsgestel J. van Dijk 
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Expressie door woord en gebaar 

INLEIDING TIJDENS DE STUDIECONFERENTIE OP 20 OKTOBER 1966 
TE AMERSFOORT 

Het slechthorende en spraakgebrekkige kind is door z'n handicap voor 
een groot deel afgesloten van de hem omringende wereld. Het kontakt 
met de buitenwereld wordt bemoeilijkt en bij al te grote weerstand 
bestaat gevaar voor het zich afsluiten van die wereld. 
Het vak expressie wil één van de middelen zijn om het kind te leren op 
een ongedwongen wijze in kontakt te treden met zijn omgeving, zich 
hierin te handhaven en zich zodoende zo goed mogelijk voor te bereiden 
op een normale plaats in de maatschappij. 
Omdat het expressiewerk op vele scholen en met name op scholen 
voor slechthorende- en spraakgebrekkige kinderen een nog weinig be
treden gebied is, verdient het hier enige toelichting. 
Er zijn 4 vormen van expressie te onderscheiden, n.l. verbale-, bewe-
gings-, manuele- en muzikale expressie. 

A) Bij de verbale expressie staat het gesproken woord centraal. Op 
verschillende manieren krijgt het kind de gelegenheid zich te oefenen 
in het leren spreken b.v. in het 

a. creatief spel. Hierbij wordt meestal een klas kinderen verdeeld in een 
aantal groepen die een spelopdracht moeten uitwerken, d.w.z. dat zij 
met elkaar afspreken hoe precies de lijn van het spel zal verlopen en 
welke rollen in dit spel nodig zijn. Het raamwerk van een dergelijk spel 
wordt van te voren vastgesteld, de teksten echter — tijdens het spel ge
sproken — worden al spelende op het moment zelf bedacht. Een 
oefening dus in het spontaan spreken, die echter niet als oefening wordt 
ervaren. 
Heel belangrijk bij creatief spel is ook het sociale aspect. Creatief spel 
betekent samenspel. De spelers moeten zo goed mogelijk hun aandacht 
richten op hun medespelers, want zonder deze concentratie op elkaar 
ontstaat kortsluiting en mislukt het spel. Zodoende tracht creatief spel 
ook bij te dragen tot de sociale vorming van het kind. 
Tot de verbale expressie kunnen we bovendien rekenen 

b. het toneelspel, waarbij wèl sprake is van een vaststaande tekst 
waaraan de speler gebonden is. 
In sommige gevallen, b.v. bij oudere, wat geremde kinderen, verdient het 
aanbeveling eerst enige houvast te geven door middel van een vaste 
tekst. 
Behalve dat het kind leert samenspreken en samenwerken is het ook 
van belang dat het op eigen benen leert staan en alleen voor een 
groep kinderen iets durft te vertellen. Tot de verbale expressie rekenen 
we dan ook: 
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c. opdrachtjes om zich te oefenen in het spreken in 't openbaar. 
Een andere vorm van expressie is: 

B) Bewegingsexpressie. 
Evenals het woord kan ook het lichaam of een deel daarvan middel tot 
uitdrukking zijn. Men beeldt iets uit, men „spreekt" door middel van 
beweging. 

C) Muzikale expressie. 
Dit betekent zelf muziek maken op bestaande of zelf gemaakte muziek
instrumenten, bewegen en dansen op muziek etc. 

D) Bij manuele expressie kunnen we spreken van een soort creatieve 
handenarbeid, d.w.z. dat men bij de uitwerking van het onderwerp niet 
gebonden is aan een voorbeeld. Het kind wordt hierbij in de gelegenheid 
gesteld aan het geboden materiaal steeds nieuwe mogelijkheden te 
ontdekken. Al deze vormen van expressie mag men echter niet los van 
elkaar zien, zij vullen elkaar aan, het een staat in dienst van het ander. 
In een creatief spel wordt niet alleen gebruik gemaakt van het woord, 
maar ook van de beweging en soms van muziek; zakmaskers worden 
gemaakt om mee te spelen etc. 
Nu enige vormen van expressie wat nader besproken zijn, moeten wij 
onszelf afvragen waarom expressie zo belangrijk kan zijn voor de op
voeding en speciaal voor de vorming van het gehandicapte kind. Laten 
wij ons dan realiseren dat ons lichaam, d.w.z. onze houding, gebaren, 
gelaatsuitdrukking en de woorden die wij spreken kontaktmiddelen zijn 
die uitdrukking geven aan onze gedachten en gevoelens. Gebaar en 
woord zijn „instrumenten" tot communicatie. In het expressiewerk willen 
we de kinderen leren deze „instrumenten" te hanteren en hen via het 
spel brengen tot een werkelijk kontakt met elkaar en met de wereld om 
hen heen. Expressie heeft geen doel in zichzelf, maar is middel tot 
vorming en ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind. 
Op school wordt het kind grotendeels verstandelijk gevormd. Het doel 
van de school is hoofdzakelijk de kennisoverdracht. Dit betekent dat het 
kind steeds ontvangt en verwerkt, maar weinig gelegenheid krijgt het 
verwerkte tot uitdrukking te brengen. Het grootste gedeelte van de 
schooltijd zit het kind en is lichamelijk vrij passief. Bovendien, waar 
moet het spelen als de school uitgaat? Op straat is te gevaarlijk van
wege het steeds drukker wordende verkeer, de speelplaatsen zijn over
vol, de moderne woningen zijn klein en gehorig en bieden minder dan 
weiland, bos en water. Er is weinig speelruimte. Het kind mist steeds 
meer het direkte kontakt met de natuur, met de bomen, lucht, aarde en 
water, alle zo'n heerlijke uitdaging tot spelen. Bovendien werken de 
massamedia als televisie en radio een steeds grotere passiviteit in de 
hand. Men lèèt zich bezighouden i.p.v. zelf creatief bezig te zijn. Het 
expressiewerk biedt één van de mogelijkheden om tegemoet te komen 
aan deze eenzijdige vorming. 
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Bovenstaande doelstellingen gelden voor ieder al of niet gehandicapt 
kind, maar heeft niet speciaal een gehandicapt kind een nog veel grotere 
behoefte aan zekerheid, om zich te kunnen handhaven en die volwaar
dige plaats in de samenleving te krijgen die hem toekomt? 
Uit de ervaringen van anderhalf jaar werken aan de Bertha Mullerschool 
te Utrecht kan ik u zeggen dat het doel voor een slechthorend- en 
spraakgebrekkig kind grotendeels hetzelfde is als de algemeen geldende 
doelstelling, waarbij echter bij deze vorm van handicap vooral de nadruk 
ligt op: 
1. enerzijds het losmaken van remmingen, die de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid tegengaan of verlangzamen, anderzijds het leren co-
ordineren en in banen leiden van de in het expressiewerk opgeroepen, 
spontane, impulsieve uitingen. 
2. De ontwikkeling van een goede lichaamshouding en lichaamsbeheer-
sing via de bewegingsexpressie. 
3. De ontwikkeling van de taal, speciaal door middel van het creatief 
spel. 
4. De bevordering van het sociale kontakt, o.a. door samenspel, volks
dans, kortom door het gezamenlijk werken aan een opdracht. 
5. De ontwikkeling van maat- en ritmegevoel in verband met de motoriek 
en de taal. De oefeningen hiervoor worden in een spelsituatie verwerkt. 

Uit mijn ervaringen is gebleken dat bepaalde kinderen werden gesterkt 
in hun zelfvertrouwen door succesvolle resultaten tijdens de expressie-
les, wat een positieve invloed op hun leerprestaties uitoefende. 
Wat betreft de keuze van onderwerpen voor de expressieopdrachten is 
er een duidelijk verschil met het gewone lagere-schoolkind. De ervaring 
leerde mij de onderwerpen zo eenvoudig mogelijk te houden en direkt 
te laten aansluiten bij hun direkte belevings- en ervaringswereld. Dit 
betekende dat de onderwerpen letterlijk en figuurlijk zo dicht mogelijk 
bij hun huis gehouden moesten worden, b.v. de straat, school, huis, tuin 
enz. Daardoor ook altijd onderwerpen uit de zichtbare werkelijkheid 
i.p.v. sprookjesachtige gegevens. De reële, zichtbare wereld is het 
slechthorende kind nog lang niet bekend genoeg. Laten wij allereerst 
proberen hem daarin meer bekend en vertrouwd te maken alvorens ons 
te begeven op een voor hem nog onontgonnen gebied, waar alle houvast 
aan de concrete werkelijkheid ontbreekt. Het spelen van situaties uit de 
werkelijkheid geeft het kind de gelegenheid zich de wereld waarin het 
leeft meer bewust te maken. Manier van aanpak en onderwerp zijn 
bovendien afhankelijk van de leeftijd. 
Op de Bertha Mullerschool zijn de kinderen voor de expressielessen 
verdeeld in 4 verschillende leeftijdsgroepen: 
de kleuters, groep I van 6 tot 9 jaar, groep II van 9 tot 11 jaar, groep III 
11 jaar en ouder. 
Bij de kleuters is het geven van expressie nog erg moeilijk omdat ze 
via de taal nog weinig aanspreekbaar zijn. We kunnen in dit geval beter 
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spreken van een inleiding tot expressie. Bij deze leeftijd wordt uitslui
tend bewegingsexpressie toegepast. Gebruik van veel woorden heeft 
weinig zin en zodoende werk ik zoveel mogelijk met beeldmateriaal 
d.w.z. met boekjes met plaatjes waarop aangewezen wordt waar het 
over gaat en wat er gespeeld zal worden, b.v. het poesje dat kruipt en 
miauwt, het vogeltje dat vliegt en stukjes brood pikt etc. Omdat deze 
kinderen nog erg ongeconcentreerd en ongecoördineerd zijn, probeer 
ik allereerst te werken aan het zich leren concentreren op één punt n.l. 
de expressieleerkracht. Voordoen van allerlei soorten bewegingen en 
hen deze zo goed mogelijk laten nadoen blijkt hiervoor een uitstekende 
methode, benoeming van hetgeen gespeeld wordt, bovendien een goede 
taaioefening. Er is nog weinig initiatief en creativiteit van het kind. 
Bij groep I (6 tot 9 jaar) ligt de nadruk op de beweging. Er wordt echter 
al meer initiatief en creativiteit van het kind zelf verwacht. Door vragen 
te stellen laat ik hen zoveel mogelijk zelf bedenken en mogelijkheden 
ontdekken. Bijvoorbeeld hoe speel je dat je op een bromfiets rijdt, hoe 
zou je de bromfiets zelf kunnen spelen etc. Meestal laat ik eerst één 
kind voor de groep experimenteren, waarna de hele groep dit speelt. 
Indeling van de klas in kleine groepjes om een spelopdracht uit te 
werken is nog moeilijk, maar aan het eind van het jaar mogelijk, mits de 
opdrachtjes eenvoudig gehouden worden. Bij deze groep probeer ik 
het sociale kontakt te bevorderen door eenvoudige samenspelopdracht-
jes b.v. de politieagent met de politiehond en door het leren kijken naar 
eikaars prestaties. In deze groep wordt ook aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van het maat- en ritmegevoel, door de kinderen bepaalde 
woorden in verband met het onderwerp van de les strak ritmisch te 
laten zeggen. Meestal kies ik hiervoor woorden bestaande uit 2 letter
grepen voor de 2-kwartsmaat. Het woord wordt gezegd en steeds her
haald, de maat geklapt en gebruikt als uitgangspunt om op te lopen. 
De tambourijn dient hier meestal als begeleidend instrument. Alle oefe
ningen worden in een spelsituatie gegeven. 
Bij groep II (9-11 jaar) ligt al meer de nadruk op het woord. Er worden 
niet al te moeilijk creatief spel-opdrachten gegeven, die zij in groepjes 
zelf moeten uitwerken. Eigen initiatief wordt hier gevraagd. De ver
schillende groepen kijken naar elkaar (sociale kontakt) en moeten 
daarna kritiek op elkaar leveren. De beoordeling van eikaars spel be
vordert de verscherping van het waarnemingsvermogen en is tevens een 
goede spraakoefening, die door henzelf niet als zodanig ervaren wordt. 
Deze groep maakte het afgelopen jaar o.a. zakmaskers, die als uitgangs
punt voor een spel dienden. Een zakmasker kan n.l. een belangrijk hulp
middel zijn om een kind over zijn remming heen te helpen. Het is 
mogelijk dat een kind zichzelf vergeet door zich achter dat masker te 
verschuilen en opeens durft te spelen. 
Bij groep III ligt tenslotte geheel de nadruk op het woord, dat gebruikt 
wordt in het creatief spel, vooral ook hier in het toneelspel, hoorspel enz. 
Als afsluiting van dit betoog, zou ik nogmaals de nadruk willen leggen 
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op het feit dat expressie niet als een afzonderlijk vak, losstaand van de 
andere moet worden beschouwd. Het is de bedoeling dat de expressie 
verwerkt wordt in het leerplan. Wij kunnen het beschouwen als een 
onderdeel van het leerplan en als middel tot een intense verwerking en 
bewustmaking van de leerstof. Daarom trachten wij op de Bertha Muller-
school te komen tot een nauwe samenwerking tussen onderwijzers en 
expressieleerkracht, tussen de gewone les en expressieles. Uiteindelijk 
is het niet de bedoeling dat expressie als een apart vak één uur in de 
week door een aparte docent gegeven wordt. Expressie is een vor
mingsmiddel waarmee de betreffende onderwijzer of onderwijzeres zelf 
het meest vruchtbare resultaat kan verkrijgen door zijn of haar constante 
aanwezigheid op school. Daarom zou ik een ieder die zich verantwoor
delijk weet voor de opvoeding van het slechthorende of spraakgebrek
kige kind willen oproepen het niet alleen te laten bij een kennisneming 
van al het voorafgaande, maar om zich te gaan verdiepen in dit onder
werp en tot een zekere toepassing van expressievormen te komen. 
Er is meer met uw leerlingen te bereiken dan u denkt. Uw leerlingen 
hebben er recht op om tot de volledige ontplooiing van hun mogelijk
heden te komen! 

Anne-Marie Barten 
lerares expressie door woord en gebaar. 

Voor vragen en inlichtingen wende men zich tot: 
Anne-Marie Barten - Grietstraat 9 - Utrecht. 

TOEPASSING 
DE KLEUTERSCHOOL 

Dames en Heren, 
Ja, hier sta ik dan en ik sta voor de niet gemakkelijke taak U te ver
tellen, wat ik nu kan doen met de lessen van Mej. Barten met mijn groep. 
Ik ben de kleuterleidster van de Bertha Mullerschool. Mijn groep bestaat 
uit 14 kleuters, de vier oudere kinderen doen mee met de eerste groep 
van het lager onderwijs. Dit zijn de kinderen, die de taal begrijpen, op 
één na behoorlijk babbelen, kortom de besten van mijn groep. 
Over blijft dan een tiental kleuters van 31/2 tot 51/2 jaar. Voor een deel 
S.H., voor een deel spraakgebrekkige kinderen. Het taalniveau ligt zeer 
laag. Een aantal van deze kinderen is nog pas kort op school. Hiermee 
is nog niet alles mogelijk van wat Mej. Barten u vertelde. 
Deze kleine inleiding was nodig, om u iets te doen begrijpen van de 
moeilijkheden, waar Mej. Barten mee kampt bij deze groep. 
De eerste en belangrijkste is zeker de ongeconcentreerdheid van mijn 
groep. Misschien mag ik hier spreken van chaos, een woord, dat U 
ongetwijfeld nog wel meer zult horen. 
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Hier zijn zowel bij Mej. Barten als bij mij de meeste spelletjes erop 
gericht de kinderen te concentreren en allemaal mee te laten doen: niet 
één maar allemaal. Mej. Barten vond hiervoor een leuke oefening. 
Dit is mijn . . . . 
Dit houdt een verrassend element in, waardoor de kinderen geboeid 
worden. 
Deze oefening, ik zou liever zeggen, dit spelletje wordt door mij over
genomen. 
Meestal aan het eind van de dag doen wij iets met de hele groep. Eén 
van onze geliefde spelletjes is dan: dit is mijn . . . . Eén van de kinderen 
mag het dan overnemen. Laatst kwam één op het idee: dit is mijn buik, 
we hadden dit zelf nog nooit gedaan, U ziet, dat er op deze manier toch 
eigen initiatief om de hoek komt kijken. 
Hierbij doen we ook: groot en klein, hoog en laag. Met veel en grote 
bewegingen. U begrijpt natuurlijk, dat deze spelletjes maar kort mogen 
duren. Het moet leuk blijven en een spelletje. 
In de les van mej. Barten, die voor mijn kinderen maar 15 minuten duurt, 
i.t.m. de andere groepen gaat zij dan een boekje ,,lezen". En hier komen 
we aan de tweede moeilijkheid, het geringe taaibegrip. 
Ze komt meestal niet ver. Want alles wat beweegt gaan we spelen. 
Staat er een fiets, dan gaan we fietsen, met veel bewegingen en onder 
het zeggen van het woord, evenzo met de auto, pop, poes, hond, of 
noemt U maar op. ev. gaat de auto toeteren, de poes miauwen. 
Ook dit neem ik weer over in mijn gezellig half uurtje aan het eind 
van de dag. 
Meteen probeer ik hier maatgevoel bij aan te geven, we klappen, stam
pen, lopen. Soms komt de trommel er aan te pas. Dit is heerlijk, vooral 
voor degene die mag trommelen, en de maat mag aangeven. 
Ik probeer ook het verschil van maten te laten horen, langzaam en vlug, 
hard en zacht. De kinderen mogen dan zelf vertellen wie zo kan lopen. 
Dan zou ik nog een derde moeilijkheid willen noemen: nl. dat alle 
kinderen hetzelfde moeten doen, het sociale contact is er nog niet omdat 
zij nog niet in staat zijn om naar elkaar te kijken, of iets anders te doen: 
ik denk aan een agent, die de auto's of het verkeer regelt. Zover zijn 
we nu nog niet. Dit moet nog wachten tot de kinderen wat verder zijn. 
U zult zich afvragen, is dit nu alles? Ja en nee, maar de tijd dringt. 
Mej. Barten vertelde reeds: dit is bij de kleuters nog geheel experimen
teel. 
Ook vorig jaar had zij enkele kleuters. Ook toen waren het de kinderen 
met weinig taaibegrip, die overbleven. Zij deed daarmee spelletjes, als: 
zoek de bal, het kopje, maak een poesje, een hondje. 
De kleuterleidsters onder u zullen vragen: doet iedere kleuterleidster 
dit niet? Ja, en toch: door dit uitspelen, waarbij de kinderen aanwijzingen 
krijgen van hoe een poesje loopt, wat zij doet, kijk eens goed en door 
het doorspelen van mijzelf in de groep zag ik, wat ik niet vond bij 
mijn eerste groepen kleuters. 

53 



U zegt: ja maar, deze kinderen hebben geen taal en moeten zich dus 
anders uiten. Dit ben ik met U eens, maar ik geloof toch, dat de lessen 
van Mej. Barten doorwerken, waardoor de kinderen zich gemakkelijker 
uiten, vnl. d.m.v. gebaar, maar toch ook in taal. 
Mag ik besluiten met een voorbeeld: Eén van de kinderen, Mart, 51/2 

jaar, die ook vorig jaar al bij de lessen van Mej. Barten was, kruipt vol
komen onverwachts, midden in zijn spel onder de tafel, kriebelt aan m'n 
been en zegt: waf waf, waarbij hij z'n kopje heerlijk scheef houdt, als 
een echt hondje. Natuurlijk was mijn groep toen in minder dan geen tijd 
veranderd in blaffende hondjes. Dergelijke gebeurtenissen kunt U her
haaldelijk terug vinden in deze groep. Ik maakte dit bij kleuters, die geen 
expressielessen hadden nimmer mee. 

H. J. Smith, 
leidster groep zeer-jeugdigen 

AANVANGSGROEP (6 TOT ± 9 JAAR, SLECHTHORENDEN EN 
SPRAAKGEBREKKIGEN DOOR ELKAAR) 

Mejuffrouw Barten en mejuffrouw Smith hebben verteld dat we met onze 
jongste kinderen zeer eenvoudig werken. Hiertoe zijn wij gekomen door
dat we met de voorgangster van Mej. Barten de ervaring opdeden dat 
je vooral niet te hoog moet grijpen. 
Ter illustratie het volgende: Ik herinner me, hoe ze omstreeks Sinter
klaas de opdracht gaf: „Speel zelf eens wat je van Sint graag zou willen 
hebben." Het was de bedoeling dat de kinderen zelf een bal, auto of 
pop zouden uitbeelden. Deze opdracht was te omvangrijk en er kwam 
niets van terecht. Ook vertelde ze vaak een verhaal waarvan de kinderen 
— omdat het te lang duurde — de draad kwijt raakten. Het verhaal 
moest uitgespeeld worden en soms moesten de kinderen zelfs een eind 
bedenken van een verhaal en dit uitbeelden. Een en ander kan wél met 
grotere kinderen, maar is voor de kleintjes te moeilijk. 
Als we even blijven bij het voorbeeld van Sinterklaas, dan zou Juffrouw 
Barten b.v. de bal gebruiken om er een hele les omheen te bouwen. 
— „Wees zelf een bal", „Hoe speel je met een bal?" (stuiten, gooien, 
trappen), „Hoe speel je samen met een bal?" enz. — 
Doordat één enkel onderwerp van alle kanten wordt benaderd, is het 
voor de onderwijzeres mogelijk te ontdekken waar leemten zitten. N.a.v. 
een les over de vertrekken in het huis bleek, dat sommigen niet wisten 
wat een kelder en een zolder was. Dit was aanleiding om in de klas 
diverse huizen te bespreken: flats, boerderijen enz. 
Het omgekeerde komt vanzelfsprekend ook voor. Juffr. Barten sluit aan 
bij het gebeuren in de klas. Als we met de kinderen naar het herfstbos 
gaan, worden in de expressieles paddestoelen en vallende blaadjes uit
gebeeld. 
Tot slot twee voorbeelden van reakties van de kinderen. Toevallig zijn 
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beiden spraakgebrekkig, doch de voorbeelden zouden met die van 
slechthorende kinderen uitgebreid kunnen worden. 
Carla stottert. In de klas heeft ze de grootste moeite om iets te berde 
te brengen. Juffrouw Barten heeft in haar les Carla's handicap pas na 
lange tijd ontdekt, ten eerste doordat ze bijzonder inventief is en haantje 
de voorste speelt bij het „voordoen", ten tweede doordat Carla tijdens 
deze les veel vlotter spreekt. 
Ronny zit pas op onze school. Op z'n vorige school mocht hij niet 
spreken, want zijn juffrouw „kon tóch niet verstaan wat hij zei"(l) De 
eerste dag bij ons deed hij inderdaad zijn mond niet open, ook niet als 
hem iets gevraagd werd. De volgende dag was er expressieles. Ik be
reidde Mej. Barten voor op mogelijke onwil bij dit kind. Tot onze grote 
vreugde begon hij plotseling spontaan te vertellen over zijn hond. Op dat 
moment werd zijn spraakgebrek pas duidelijk en op het ogenblik praat 
hij zelfs zo graag, dat hij met moeite tot enig zwijgen te brengen is. 

O. M. de Koff, onderwijzeres. 

DE MIDDENGROEP 

De groep die nu belicht wordt bestaat uit kinderen van 8 t/m 10 jaar. 
Het zijn slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 
Op de les in expressie speelt het gebaar de belangrijkste rol. Het woord 
wordt meer gebruikt ter aanvulling. Het gesproken woord gebruiken ze 
nog aarzelend. 
Het slechthorende kind en het spraakgebrekkige kind hebben onvoldoen
de taalkennis om tot uitbreiding van de taal te komen via de ervaringen. 
Op de les in expressie worden situaties beleefd. Dit is van belang voor 
de taalontwikkeling. Het is voor de uitbreiding van het taalbezit. De 
kinderen moeten de situaties volledig beleven. Ook het akoestisch 
symbool. Via voldoende taal en dat hebben de kinderen in deze groep, 
kunnen we kunstmatig opgebouwde situaties laten beleven om tot taai
uitbreiding te komen. Er volgt memorisatie. 
Op het ogenblik zijn we bezig met beroepen. Dit onderwerp heeft vele 
mogelijkheden. De kinderen zijn erg enthousiast over hun spel. De stof 
is actueel. Ze is in de belangstelling. Ze beleven de situatie. 
In de klas komt nu voornamelijk het gesproken woord en daarnaast het 
geschreven woord aan de beurt. In tegenstelling tot de lagere groepen 
waarin het voornamelijk, ook in de klas, om het gebaar gaat. Het mon
deling taalgebruik komt in deze groep tot uiting in b.v.: 
a. Een klassegesprek. Alle kinderen mogen wat zeggen over het onder

werp wat aan de orde is. Zijn er kinderen die niets zeggen dan wordt 
hun een vraag gesteld om ze er toch bij te betrekken. 

b. Soms wordt één van de kinderen gevraagd iets te vertellen over het 
onderwerp wat ze gespeeld hebben. Het verslag wordt in dialoogvorm 
uitgebracht. 
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c. Het kan ook zijn dat we een klassegesprekje hebben gehad en dat 
dan één van de kinderen een verslagje geeft van de besproken stof. 

d. Een andere keer staat er een tekening op het bord. N.a.v. die tekening 
vertel ik een kort verhaal. Daarna gaan de kinderen vertellen wat ze 
zien en waarom juist dat op de tekening staat. 

e. Hetzelfde doen we ook wel met een door de kinderen meegebrachte 
plaat. 

Daarnaast verwerken we de stof schriftelijk. 
a. Het klassegesprek leggen we vast in een paar regels die op het bord 

worden geschreven. Daarna schrijven we die op in het schrift. Het 
lesje wordt aangevuld met allerlei knipsels uit tijdschriften (ook de 
ouders helpen het kind passende plaatjes te zoeken). Soms door een 
plaktekening of spatwerk. Dit vervaardigen we op de handenarbeid-
les. 

b. De kinderen krijgen ook wel eens een eenvoudige schriftelijke op
dracht. De opdracht plakken ze in een schrift. Het antwoord wordt er 
onder geschreven. Het geheel wordt aangevuld met een tekening of 
i.d. over de opdracht. 

c. De stof kunnen we verwerken d.m.v. het opstel. De kinderen maken 
dan een opstel over het spel uit de expressieles. De lengte van het 
opstel hangt af van het niveau van de leerling. De ene krijgt de op
dracht enige regels te schrijven terwijl een andere er meerdere moet 
maken. 

d. Het is ook mogelijk de kinderen te laten vertellen wat iemand nodig 
heeft, b.v. in een beroep. De voorwerpen gebruiken we in een zin. 
Het gaat me nu om het gebruik van de lidwoorden. 

Het is nu wel duidelijk dat het vak expressie niet apart staat van de te 
geven leerstof. Het vormt één geheel met het gehele leerpatroon. 

J. Hooikaas, onderwijzeres. 

DE HOOGSTE GROEP 

Het toneelspel bezit een grote bekoring. In het toneelspel is men wel 
gebonden aan teksten, de rollen moeten van buiten geleerd worden, de 
interpretatie is het werk van regisseur en speler. In deze streng ge
bonden vorm is het toneelspel slechts ten dele aanvaardbaar voor de 
lagere school. 
In vrijer vorm kan het een zeer belangrijke vorm van expressie worden 
die ons taalonderwijs tevens gunstig zal kunnen beïnvloeden. 
We geven het kind gelegenheid zich in eigen woorden te uiten, de uit
breiding van zijn woordenschat in toepassing te brengen, op den duur 
te komen tot een betere zinsbouw, tot een onderscheiden van verschil
lende verbale uitingen (De koning zegt het anders dan de boer en deze 
weer anders dan de boef). 
U zult merken dat we in de hoogste groep juist het woord op de eerste 
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plaats zetten in tegenstelling met de aanvangsgroep waar het gebaar 
nog een zeer grote rol speelt. 
Gezien het voorgaande zijn we in de hoogste groep begonnen met de 
kinderen een voorstel te doen, n.l. „Straks is het Kerstmis. Kunnen jullie 
nu niet eens op de kerstmiddag een kerstspel voor de andere kinderen 
spelen?" 
Er rezen nu verschillende vragen. Wat is Kerstmis? Waarom vieren we 
het? Wat moet het onderwerp zijn van ons spel? 
Een deel van deze vragen werd door de groep zelf opgelost o.a. „We 
kunnen natuurlijk de andere kinderen laten zien waarom we nu kerst
feest vierenl" 
Ze vonden het de eerste keer toch wel erg moeilijk om het „stuk" zelf 
te schrijven. We spraken af dat ik het raamverhaal zou schrijven, waar
aan ze zelf zinnen mochten toevoegen. Ze hoefden de tekst ook niet 
uit te spreken zoals die op papier stond, ze werden dus zoveel mogelijk 
vrijgelaten. 
Aan het spel namen alle kinderen uit de groep deel, te weten slecht
horenden en spraakgebrekkigen (waaronder 1 stotteraar). 
Toen het raamverhaal klaar was werd dit ter bespreking aan de klas 
voorgelegd! 
De vragen die nu rezen waren legio. „In welk land speelt het?" „Zoek 
het land maar op?" „Hé, Bethlehem bestaat echtl Bestaat het nu dan 
ook nog? Kijk daar ligt Jeruzalem!" „Hoe lang zouden Jozef en Maria 
onderweg geweest zijn?" 
Het begrip „schaal" kwam aan de orde. Men rekende afstanden uit. 
Het klimaat werd bekeken en men ontdekte dat onze kerstkaarten niet 
altijd eerlijk waren. Zo werd steeds dieper op het onderwerp Israël 
ingegaan. 
Nadat Israël goed bekeken was stapten we over op het lezen van de 
tekst. Zo kwam men op het woord kribbe (Ze moesten er zelf een 
maken, en dat deden ze bijzonder vindingrijk). Wat zijn geschenken? 
Ander woord er voor. Goud voerde ons naar het onderwerp delfstoffen. 
Wierook voerde ons naar de verschillende godsdiensten. 
Zelfs de rassenstrijd kwam ter sprake. Ook het vak geschiedenis kwam 
aan bod daar plotseling ook de naam Augustus opdook. Wie was dat? 
Waarom kon hij zich met Palestina bemoeien? Zo kwamen de Romeinen 
en Het Romeinse rijk aan de orde, zelfs de Evangeliepredikers mochten 
hierbij nog meedoen. 
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met volksdansen. Wij dachten dat 
dit juist goed was omdat het kind toch ook een grote behoefte heeft 
aan bewegen. Juist in het volksdansen doet men iets als groep en juist 
voor de hoogste groep waaruit de leerlingen binnen korte tijd de maat
schappij zullen ingaan vonden wij het volksdansen ook van belang voor 
de sociale opvoeding van het kind. In het volksdansen moet het ook op 
de anderen letten. 
Na het volksdansen hebben we een tekstspel op het repertoire geno-
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men. We hebben gekozen: een kolderiek spel dat met de ruimtevaart te 
maken heeft. 
Ook hier kwam weer het tekst verklaren aan de orde. Echter met de 
ruimtevaart kwam het heelal ter sprake. We spraken over andere hemel
lichamen, over sterren en sterrenbeelden, het ontstaan van eb en vloed 
en nog heel wat andere zaken, maar ook dook men weer in de ge
schiedenis. 

A. J. C. van der Lijcke, onderwijzer. 

Zijn we op de goede weg ? 

Bij al het onderwijs is het zinvol deze vraag van tijd tot tijd te stellen. 
Voor het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
betekent dit o.a.: ,,ls het verantwoord deze kinderen speciaal onderwijs 
te geven?" 
Tracht men deze vraag te beantwoorden, dan blijkt men te doen te 
hebben met een komplex van faktoren, die gezamenlijk het beeld van 
ons onderwijs geven. 
Het is alleszins de moeite waard deze verantwoording scherp en vol
ledig te geven. 
Ik wil trachten een voorlopige beantwoording van deze vraag te be
perken tot het voortgezet onderwijs. Dit is echter slechts schijnbaar een 
beperking. 
Waar men bij het voortgezet onderwijs in het algemeen nauwelijks weet 
waar men aan toe is. geldt dit zeer in het bijzonder voor het voortgezet 
onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 
Twaalf jaar geleden werden schuchtere pogingen gedaan de mogelijk
heid van uitgebreid lager onderwijs voor deze kinderen aan te tonen. 
Deze pogingen werden gedaan, omdat enerzijds verschillende goede 
leerlingen het niet-speciale voortgezette onderwijs niet aankonden en 
omdat anderzijds de sprong naar voortgezet onderwijs voor verschillen
de leerlingen niet aangedurfd werd. 
Van beide groepen was men echter overtuigd, dat hun ontwikkelings
mogelijkheden groter waren dan lager onderwijs alleen. 

Bij het nagaan welke leerlingen onze scholen (afdelingen) voor voort
gezet onderwijs dienen te bevolken, worden we geconfronteerd met 
feiten en vermoedens. 
Feiten: Er zijn leerlingen, die elders mislukken. 
Vermoedens: Er zijn leerlingen, waarvan men vermoedt dat het gewone 
voortgezet onderwijs een mislukking zou kunnen worden. 
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Er zijn bovendien slechthorende (ev. spraakgebrekkige) leerlingen, die 
voortgezet onderwijs ontvangen zonder op een van onze scholen ge
plaatst te zijn. 
Het ware echter gewenst, dat die leerlingen bij het gewone voortgezet 
onderwijs begeleid zouden kunnen worden door een pedagogisch ad
viseur, zoals dit voor het lager onderwijs thans incidenteel geschiedt. 
Er zijn gevallen bekend van slechthorende kinderen, die zich via gewone 
scholen voor voortgezet onderwijs ontwikkeld hebben. Het blijft altijd de 
vraag of deze ontwikkeling optimaal is. Het is denkbaar, dat de strijd, 
die deze kinderen hebben te leveren positief karaktervormend werkt. 
Evenzeer is het denkbaar (en bekend) dat er scheeftrekking plaats vindt 
en er ondanks het schijnbare resultaat schade aangebracht wordt. 
In de meeste gevallen zal een plaatsing op een onzer speciale scholen 
zeker niet in het nadeel van het betreffende kind zijn. De moeilijkheid is 
echter vaak de ouders hiervan te overtuigen. 

Het is duidelijk, dat aan onze scholen in didaktisch en pedagogisch op
zicht hoge eisen gesteld dienen te worden. 
Het nieuwe b.o. besluit geeft ons grotere mogelijkheden t.a.v. de leer-
lingenschaal. Het is te wensen, dat de uitvoering ervan niet te lang op 
zich laat wachten. 
Willen wij in onze betrekkelijk kleine scholen kunnen differentieren dan 
is een herziening van de leerlingenschaal noodzakelijk. En wij moeten 
differentieren! 
Aanvankelijk moesten wij ons beperken tot U.L.O. Dit stelde ons voor 
een reeks problemen, die in de loop der jaren opgelost konden worden. 
Het uitgangspunt daarbij was en is: Het verwerven van het „normale" 
landelijke diploma en geen apart en dus ondergewaardeerd diploma. 
Dit betekent dat onze leerlingen met hun handicap o.a. drie vreemde 
talen enigszins moeten leren schrijven, lezen en spreken. Daarbij komen 
dan nog de taal- en specifieke problemen van tal van andere vakken. 
Bij een storing in het taalverwervingsinstrument bij uitstek, het gehoor, 
is dit een enorme opgave. Voor het kind en voor de leerkrachten. 
De moderne techniek kan daarbij enorme steun bieden. Vele hulp
middelen zijn echter (nog) onbereikbaar, omdat het daarvoor benodigde 
kapitaal niet beschikbaar is. 
Gezegd dient te worden, dat gemeenten en schoolbesturen vaak doen 
wat zij kunnen: speciale scholen werden gebouwd, veel apparatuur werd 
verschaft. 
Dit is natuurlijk zeer te waarderen, maar de vraag doet zich voor of het 
uitgangspunt bij vele voorzieningen niet anders zou moeten zijn. 
Op het congres ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de 
heer Vlietstra werd dit duidelijk tot uitdrukking gebracht. De hoofd
inspecteur drukte het ongeveer zo uit: De gehandicapte mens heeft bij 
de te treffen voorzieningen geen gunsten te vragen. Hij heeft recht om 
te eisen. 
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Het zou interessant zijn te becijferen wat een ideale voorziening zou 
kosten. 
Het is daarbij een afgezaagd thema de dan gevonden bedragen te ver
gelijken met uitgaven op een minder opbouwend gebied. De maximale 
ontwikkeling van onze leerlingen is een onderwerp, dat nauwelijks nog 
interessant is voor de grote pers. Wij zullen dus wel een lange weg 
moeten gaan voor we ons doel bereiken. De mogelijkheden en eisen 
zullen ons duidelijk voor ogen moeten staan en we zullen ze op tijd 
moeten formuleren. 

Bij het bespreken van differentiatie in ons voortgezet onderwijs noemde 
ik het uitgebreid lager onderwijs aan onze scholen. Als een soort 
rekening en verantwoording moge de nu volgende statistiek dienen. 

Overzicht examenresultaten van leerlingen van de 
Alex. Graham Bellschool. 

aantal A-diploma B-diploma Av 3 jr afgewezen 

1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

4 
5 
6 
8 
6 

14 

3 
2 
2 
2 
5 
6 

— 
2 

— 
2 

— 
1 

1 

— 
2 

3 
4 

— 
4 

1 
1 

1 (3jr) 
1 

43 20 11 

Tussentijdse overplaatsing: 5 
16 Leerlingen waren zeker geschikt voor V.H.M.O. 

Beroepsplaatsingen: 

Administratie 
Tandtechnicus 
Verpleging 
Analyste/laborante 
U.T.S. 

22 
3 
2 
2 
2 

Grafisch beroep 
Heilgymnaste 
Technische beroepen 
Overige beroepen 

2 
1 
4 
5 

Dit is uiteraard slechts een voorbeeld. Andere scholen hebben onge
twijfeld soortgelijk cijfermateriaal. 
De vraag of we op de goede weg zijn is hiermee uiteraard niet geheel 
beantwoord. 
Onze differentiatie dient m.i. nog veel verder te gaan. Samenwerking 
met scholen voor v.h.m.o. zal nodig zijn om na te gaan of leerlingen, 
die meer in hun mars hebben geholpen kunnen worden. Hoe dat ge
realiseerd moet worden is nog niet precies te zeggen. 
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Verder is er de groep leerlingen, die in sommige vakken wel het U.L.O. 
niveau zullen kunnen halen maar bij andere vakken niet. Daarnaast 
kunnen zij specifieke kwaliteiten hebben, die niet in het raam van een 
U.L.O. opleiding te passen zijn. Voor deze leerlingen dienen andere 
opleidingsvormen gecreëerd te worden. Waarschijnlijk in overleg met 
het bedrijfsleven. 
Ik heb bij dit alles een reeks van problemen genoemd. De oplossing 
ervan is ons werk van alle dag. Nadere uitwerking van deze problemen 
in ons blad is wellicht gewenst. Dit kan blijken uit reakties of stromen 
artikelen. Vermoedelijk zal de redaktie U dankbaar zijn. 

Naar de oprichting van een 
„Internationale Federatie" 

VAN BELANG VOOR DE DEELNEMERS AAN DE HUISHOUDELIJKE 
VERGADERING TE ROTTERDAM OP 11 MEI 1967 

In de komende huishoudelijke vergadering, welke tijdens ons „congres" 
in het Rotterdams instituut zal worden gehouden, komt de Internationale 
Federatie weer aan de orde. 
De leden zal worden gevraagd hun goedkeuring te hechten aan de 
ontwerp-statuten van de op te richten federatie. Deze ontwerp-statuten 
vindt u hieronder afgedrukt. 
Zij zijn tot stand gekomen in een aantal vergaderingen en besprekingen, 
waar men bij tijd en wijle niet aan Babylonische spraakverwarring ont
kwam. Daarvan blijkt iets bij vergelijking van de Engelse, Franse en 
Duitse tekst der statuten: bepaalde begrippen zijn in de ene taal met 
een enkel woord te formuleren, terwijl een andere taal veel meer woor
den ter omschrijving behoeft. Zodoende ontstaan teksten in de drie 
moderne talen, die, zo deze elk afzonderlijk in het Nederlands zouden 
worden vertaald, tot verschillende formuleringen zouden voeren. 
Men vergelijke b.v. 
art. 3 lid d.: to contribute towards the formulation of public opinion 
concerning the educational needs of the deaf; 
d'informer I'opinion publique concernant les besoins pédagogiques des 
sourds; 
Information der öffentlichkeit über die Bildung und Erziehung Hörge-
schadigter. 
De Nederlandse vertaling heeft dus in zich iets van een compromis. 
Daaraan is niet te ontkomen, maar, naar mijn mening, is dit niet van 
essentieel belang. 
Wel moge ik erop wijzen, dat né het rondzenden van de ontwerp-
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statuten naar de deelnemende landen er nog enkele onvolledigheden 
zijn gedekt. 
Deze zijn inmiddels doorgegeven aan Broeder Walter, directeur van 
het Koninklijk Instituut voor dove en blinde jongens te Brussel, die de 
grote animator van de internationale federatie is. 
In de vertaling, die hieronder volgt, zijn deze omissies en veranderingen 
niet weggewerkt c.q. aangebracht. 
Volledigheidshalve zullen zij echter na de statuten worden vermeld. 

ONTWERP-STATUTEN 

Art. 1 
Naam 
De Federatie draagt de naam: Internationale Federatie van Verenigingen 
van Dovenleraren. 

Art. 2 
Zetel 

De Federatie is gevestigd in Brussel of in een der voorsteden. 

Art. 3 
Doel 
De Federatie stelt zich ten doel: 
a. De uitwisseling van kennis en ervaring betreffende de opvoeding van 

kinderen en adolescenten met gehoorstoornissen te bevorderen. 
b. Pogingen, die in dit opzicht door de Nationale Verenigingen worden 

aangewend, te coördineren. 
c. De pedagogische belangen van de doven te waarborgen. 
d. De publieke opinie te informeren omtrent de pedagogische behoeften 

van de doven. 

Art. 4 
Leden 

1. De Federatie bestaat uitsluitend uit de Nationale Verenigingen van 
Dovenleraren. 

2. Het aantal leden-verenigingen zal niet minder zijn dan vier, waarvan 
één de Belgische vereniging moet zijn. 

3. Een vereniging wordt beschouwd te zijn nationaal of representatief, 
wanneer deze tenminste % van alle leraren, die in dat land actief 
betrokken zijn bij het onderwijs aan gehoorgestoorde kinderen, ver
tegenwoordigt. 

Art. 5 
Toelating 

1. De Raad beslist over de toelating van nieuwe leden. 
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2. Aanvragen om het lidmaatschap te verkrijgen moeten schriftelijk bij 
de Raad worden ingediend. 

3. leder lid is verplicht een afschrift van de Statuten te ondertekenen. 
Deze handtekening wordt beschouwd als aanvaarding van de Sta
tuten van de Federatie. 

Art. 6 
Beëindiging van het Lidmaatschap 
Het Lidmaatschap wordt beëindigd: 
a. Door een schriftelijke kennisgeving aan de Raad. 
b. Bij het niet betalen van de contributie. 
c. Door royement door de Raad. 

Art. 7 
Organisatie 
De Federatie functioneert door: 
a. De Raad. 
b. Het Dagelijks Bestuur. 
c. Het Congres. 

Art. 8 
De Raad 
1. De Raad is het enige orgaan van de Federatie, dat beslissingen kan 

nemen. 
2. ledere Vereniging ( = Lid) wordt vertegenwoordigd door twee Ge

delegeerden. Verenigingen met meer dan 500 leden hebben drie 
vertegenwoordigers in de Raad. 

3. ledere Vereniging benoemt volkomen zelfstandig de Gedelegeerden, 
die haar in de Raad vertegenwoordigen. 

4. Wanneer een Gedelegeerde uitvalt (dood, bedanken, uitsluiting), 
benoemt de Nationale Vereniging, waartoe dit lid behoorde, een op
volger en stuurt hiervan bericht aan het Dagelijks Bestuur. De op
volger neemt de resterende zittingstijd van het lid, in wiens plaats 
hij is gekomen, over. 

Art. 9 
Bevoegdheden van de Raad 
De bevoegdheden van de Raad zijn: 
a. Verkiezing of herbenoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur. 
b. Besluiten ten aanzien van toelating of uitsluiting van Leden-Vereni-

gingen. 
c. Besluiten betreffende Statuten of Statutenwijzigingen. 
d. Controle op de activiteiten van het Dagelijks Bestuur. 
e. Controle en goedkeuring van de begroting. 
f. Kascontrole. 
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g. Het dechargeren van het Dagelijks Bestuur. 
h. Goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement en het financieel be

heer. 
i. Besluiten ten aanzien van het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, die 

de 20.000 Fr. B. (of ƒ1400,— Ned.) niet mag overschrijden. 
j . Besluiten t.a.v. de organisatie van het Congres. 
k. Besluiten t.a.v. de opheffing van de Federatie en de wijze van liqui

datie. 

Art. 10 
Zitting van de Raad Leiding 
1. De Raad komt tenminste eenmaal per jaar bijeen. De vergadering 

wordt door de voorzitter tenminste 30 dagen van tevoren bijeen
geroepen, met vermelding van plaats, datum en agenda. 

2. Een buitengewone vergadering moet door de voorzitter bijeen worden 
geroepen, als tenminste een kwart van de Leden-Verenigingen daar 
schriftelijk om verzoekt. 

3. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur of bij diens afwezigheid door een ander lid van het Dagelijks 
Bestuur. 

4. De officiële talen zijn Frans, Engels en Duits. In gevallen van twijfel 
is de Franse tekst bepalend. 

Art. 11 
Stemming 
1. De Raad kan geldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van 

de Leden-Verenigingen is vertegenwoordigd. 
2. Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid. Een 

lid van de Raad, dat afwezig is, kan zich doen vertegenwoordigen bij 
schriftelijke volmacht door een ander Raadslid van zijn eigen natio
nale vereniging. 

3. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de stem van de voorzitter. 
4. Ingeval van Statutenwijziging en ingeval van liquidatie van de Fede

ratie moet de stemming plaatsvinden overeenkomstig art. 17. 

Art. 12 
Verkiezingen 
1. De leden van het Dagelijks Bestuur worden gekozen uit de leden van 

de Raad. 
2. De verkiezingen kunnen plaatsvinden bij acclamatie. Een geheime 

stemming moet worden gehouden, indien door een of meer leden van 
de Raad hierom wordt verzocht. 

3. Bij een gelijk aantal stemmen wordt de oudste geacht te zijn gekozen. 
4. De leden van het Dagelijks Bestuur worden voor drie jaar gekozen. 

Zij zijn herkiesbaar. 
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Art. 13 
Het Dagelijks Bestuur 
1. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld: 

a. Een voorzitter. 
b. Een eerste en een tweede vice-voorzitter. 
c. Een congres-secretaris. 
d. Een penningmeester. 
e. Een secretaris. 

2. Een lid van het Dagelijks Bestuur moet Belg zijn. 

Art. 14 
1. Wanneer een lid van het Dagelijks Bestuur uitvalt (dood, bedanken, 

uitsluiting), benoemt de Raad op voordracht van de Vereniging, waar
toe het lid van het Dagelijks Bestuur behoorde, zijn opvolger. 
Deze neemt de resterende zittingstijd van het lid, dat hij vervangt, 
over. 

2. Als de voorzitter tijdens zijn zittingsperiode vervangen moet worden, 
wordt de eerste vice-voorzitter waarnemend voorzitter. 
Hij roept een vergadering van de Raad bijeen, die binnen een jaar 
moet plaatsvinden. 

3. Op deze vergadering treedt het gehele Dagelijks Bestuur af en de 
Raad benoemt opnieuw een Dagelijks Bestuur. 

Art. 15 
Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur 
1. Het Dagelijks Bestuur verricht onder controle van de Raad: 

a. De administratie van de Federatie. 
b. De uitvoering van de besluiten van de Raad: 

2. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Federatie naar buiten. 

Art. 16 
Het Congres 

1. Tenminste elke twee jaar zal er een congres worden georganiseerd. 
Aan deze congressen kunnen ten hoogste zes afgevaardigden per 
Vereniging deelnemen. Deze deelnemers moeten zich grondig hebben 
voorbereid op het onderwerp van het congres. 

2. Het thema van het congres zal tenminste één jaar van tevoren bekend 
worden gemaakt. 

3. Ten einde de Verenigingen en de publieke opinie op de hoogte te 
brengen, zullen de congresverslagen gepubliceerd worden. 

Statutenwijzigingen. Opheffing van de Federatie 
1. Zowel tot Statutenwijzigingen als tot opheffing van de Federatie kan 

slechts worden besloten door een meerderheid van tweederde van 
de Raad bij aanwezigheid van tenminste tweederde van zijn leden. 
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2. Ingeval, dat tweederde van de leden van de Raad niet aanwezig is, 
moet een nieuwe Raadsvergadering binnen drie maanden plaats
vinden. Deze vergadering neemt besluiten, onafhankelijk van het 
aantal leden, dat aanwezig is. 

3. Statutenwijzigingen en opheffing van de Federatie worden pas effec
tief na goedkeuring per Koninklijk Besluit en overeenkomstig de 
voorwaarden, vastgelegd in Art. 3 van de Belgische Wet van 25 ok
tober 1919. 

4. Alle leden zullen bericht ontvangen van de Statutenwijzigingen of 
van de opheffing van de Federatie. 

Art. 18 
Slotbepaling 

In zaken, waarin deze Statuten niet voorzien, moet worden gehandeld 
overeenkomstig de Belgische wetgeving. 

Een belangrijk punt, dat niet in de statuten staat vermeld maar er wel 
in hoort, is het volgende: 
In artikel 8 lid 3, komt de verkiezing der vertegenwoordigers van na
tionale verenigingen aan de orde. Vergeten is in alle 3 talen te bepalen, 
dat de tijdsduur waarvoor men deze vertegenwoordigers kiest 3 jaar 
moet zijn en dat de vertegenwoordiger herkiesbaar moet zijn. Wanneer 
dit niet wordt vastgelegd en er vertegenwoordigers kunnen komen die 
maar 1 of 2 jaar als zodanig zitting krijgen in de raad, dan verliest het 
bepaalde in artikel 12 lid 4 elke zin: de (her)verkiezing van leden voor 
het comité voor de tijdsduur van 3 jaar. 
Op de vergadering in Rotterdam zult u nog nadere informaties ontvangen 
over de verder te nemen stappen. 
Uw „huiswerk" voor die ontmoeting is deze ontwerp-statuten aan een 
kritische en, naar ik hoop, positieve beschouwing te onderwerpen. 

Namens het bestuur van de Vereniging ter 
Bevordering van het Doofstommenonderwijs, 
F. Delhez 

Nieuws van de scholen 

St. Michielsgestel 

Op 2 februari 1967 slaagden de Eerw. Zr. Mariëlla en Br. Leodulf-Speth 
voor het kandidaatsexamen Pedagogiek aan de universiteit te Nijmegen. 
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Bericht van de Voorlichtingsdienst van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

HET LID DER TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, DE HEER 
P. VOOGD HEEFT OP 26 JANUARI 1967 DE VOLGENDE SCHRIFTE
LIJKE VRAGEN GESTELD AAN DE REGERING: 

1. Is het de minister bekend, dat dikwijls bij kleine afwijkingen kinderen 
van het gewone l.o. naar het b.l.o. worden verwezen, doch dat naar de 
mening van prof. Hoeksema dit niet mag geschieden, zolang er geen 
audiologisch onderzoek heeft plaats gehad? 
2. Kan de minister mededelen hoeveel kinderen er jaarlijks bij toeval, 
niet thuis blijken te horen in inrichtingen voor debielen en imbecielen? 
3. Waarom is de eenvoudige voorzorg, door prof. Hoeksema in 1958 
aanbevolen, nooit ingevoerd? 

De minister van onderwijs en wetenschappen, prof. mr. I. A. Diepenhorst, 
heeft op 13 februari 1967 de volgende antwoorden ingezonden: 
1. Het is de ondergetekende bekend, dat op zichzelf kleine afwijkingen 
het kinderen onmogelijk kunnen maken gewoon lager onderwijs te 
volgen. Deze kinderen worden als regel naar het buitengewoon onder
wijs verwezen. Aan de plaatsing op een voor deze kinderen geschikt 
geachte school gaat een toelatingsonderzoek vooraf, waarbij een met 
de problematiek van dergelijke kinderen vertrouwde medicus betrokken is. 
Een audiologisch onderzoek wordt daarbij hoe langer hoe meer toe
gepast. 
2. Het is niet mogelijk te zeggen, hoeveel kinderen niet op scholen voor 
debielen en imbecielen thuis horen, omdat hun functioneren op zwak
zinnig niveau een gevolg is van een gehoorstoornis, een gezichtsstoor
nis of een andere lichamelijke stoornis. 
Door intensivering van de medische bemoeienis, onder andere voor
geschreven in het Besluit buitengewoon onderwijs 1967, zal dit aantal 
afnemen. Dat steeds meer gehoorstoornissen tijdig worden onderkend, 
blijkt wel uit de sterke stijging van het aantal scholen voor gehoor
gestoorden. 
Het aantal leerlingen op zulke scholen is tussen 1958 en 1966 met 100% 
gestegen, terwijl in diezelfde periode het aantal leerlingen op scholen 
voor debielen en imbecielen slechts met 16% steeg. 
3. De ondergetekende acht het onjuist de competente schoolartsen
diensten en andere medische instanties, die de toelating tot het buiten
gewoon onderwijs beoordelen de aard van het onderzoek voor te 
schrijven, zulks temeer als niet vaststaat, dat voor een bepaald onder
zoek de nodige mankracht aanwezig is. 
Bovendien zou een voorschrift te dezen het gevaar kunnen inhouden, 
dat andere, even belangrijke onderzoeken in het gedrang komen. 
M. 19 (Pb. 74). 
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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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