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In memoriam W. C. ANDREAE 

In het weekend van 17 op 18 juni bereikte ons het ontstellende bericht 
van het overlijden van de heer Andreae - Wim Andreae zoals wij hem 
noemden. 

Na zijn ziekte van twee jaar geleden, kwam het herstel maar moeizaam 
op gang en nu heeft een operatie, waarop hij en wij alle hoop gevestigd 
hadden, niet mogen baten. 
De betekenis van Wim Andreae voor het onderwijs aan slechthorende 
en spraakgebrekkige kinderen is groot. 
Reeds voor de oorlog was hij bij dit onderwijs werkzaam. Hij behoorde 
tot het kleine groepje pioniers, dat zag welke richting dit onderwijs uit 
moest gaan en dat bovendien zijn visie in daden wist om te zetten. 
Op landelijk niveau was hij geen man, die veel aan de weg timmerde; 
maar hij wist te stimuleren en bij alle werkelijk belangrijke beslissingen 
mee te denken. 
Het was op onze conferenties niet eenvoudig hem het woord te doen 
nemen, maar iedereen erkende hem als een autoriteit. In de commissies 
en curatoria, waar hij zitting had werd dit als vanzelfsprekend aanvaard. 
Waren het zaken, die zijn school betroffen, dan kon hij zó welsprekend 
zijn, dat iedereen overtuigd werd, of het nu hoogleraren, inspecteurs of 
burgemeesters waren. Wij allen, zijn directe medewerkers beseften in 
zulke ogenblikken dat hij de chef was. 
Heel zijn leven was gebouwd rondom zijn school. Nooit stond bij hem 
voor persoonlijke eer, altijd was het de school en zijn leerlingen. Dat 
was het centrale thema van zijn denken en handelen. 
In de twintig jaren die ik naast hem heb mogen werken is er veel ver
anderd en gegroeid. 
Het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige kinderen is van 
drie kleine schooltjes uitgebouwd tot een machtig geheel. 
Alle mogelijke differentiatie en organisaties in en rond ons onderwijs 
heeft Andreae helpen uitdenken en toepassen. 
Toen het ogenblik gekomen was om een organisatie te gaan opbouwen 
stond hij klaar met zijn adviezen om de richting mede te helpen bepa
len, die wij gaan moesten. 
Van de stichting van het voortgezet onderwijs aan slechthorende kinde
ren was hij van het eerste ogenblik af een enthousiast voorstander. Het 
getuigt m.i. van grootheid, dat hij na met ons de eerste moeilijke ambte
lijke barrières genomen te hebben, zich terugtrok en zich concentreerde 
op zijn coördinerende taak. Het is hem gegeven geweest de nieuwe 
Prof. H. Burgerschool voltooid te zien. Zijn werk echter niet! 
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De differentiatie van de Amsterdamse s.h. schoolgemeenschap is voor 
een groot deel gerealiseerd. De uitbouw van het centrum, waarvan hij 
de coördinator was, is nog maar net begonnen. Veel is hier nog te doen. 
Slechts enkelen weten wat hem hierbij voor ogen stond. 
Zonder anderen te kort te doen, kan gesteld worden, dat hij op dit 
terrein zijn tijd vooruit was. 
Wij kunnen alleen beloven naar beste weten en kunnen zijn werk voort 
te zullen zetten. 
Namens allen die hun krachten aan het onderwijs aan slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen geven wil ik zijn vrouw en kinderen en allen 
die hem na staan de moed en de kracht toewensen, die nodig zijn om 
door te gaan. 

Moge hij in vrede rusten! 

L J. Pille. 
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Van de redaktie 

Als U de binnenkant van de omslag net zo goed leest als de verdere 
inhoud van het tijdschrift, dan zal het U opgevallen zijn, dat er een wijzi
ging in de administratie gekomen is. De heer van Riet heeft zich door zijn 
drukke werkzaamheden genoodzaakt gezien, de verenigingen te vragen 
een andere administrateur te benoemen. 

De administrateur is iemand wiens werk naar buiten weinig opvalt. Het 
is daarom goed bij deze gelegenheid de nadruk eens te leggen op het 
vele werk dat hij te doen heeft. De financiële kant van het blad wordt 
geheel door hem verzorgd; het bijhouden van de leden-administratie is 
een enorm tijdrovend karwei; bij de verandering van drukker heeft de 
heer van Riet heel veel werk verzet. 

Op deze plaats wil ik de heer van Riet namens ons allen hartelijk dan
ken voor alles wat hij heeft gedaan. Namens de redaktie wil ik bovendien 
graag van onze waardering blijk geven voor de bijzonder prettige 
samenwerking. 

In de plaats van de heer van Riet is nu benoemd de heer H. A. Landman 
Brandespad 2, Rotterdam-14. Wij heten hem van harte welkom. 
Wij kunnen hem misschien enigszins helpen bij zijn taak, door adres
veranderingen steeds zo spoedig mogelijk door te geven aan het secre
tariaat van Uw eigen vereniging. Dat secretariaat zorgt er dan weer 
voor dat de heer Landman het tijdschrift naar het juiste adres kan ver
zenden. 

Iets over de didactiek van het werkwoord in 
ons taalonderwijs 

De didactiek van het werkwoord moeten we op de eerste plaats zien in 
het kader van het gehele taalonderwijs. 

Dit staat voor ons geheel in het teken van een meer natuurlijke taalver
werving: taalverwerving in beleving en levenssituatie. Dit beginsel dienen 
we ook te handhaven in de didactiek van het werkwoord. Het juiste ver
staan en gebruik van de werkwoorden worden het meest doelmatig ge
oefend in het functioneel taalgebruik met reflectie op de werkwoordelijke 
vormen. Op grond hiervan dienen meer formeel gerichte oefeningen niet 
los te staan van de situatief verworven taal, maar erop gebaseerd te 
zijn, er in zinvol verband mee te staan. 

Ze moeten niet levensvreemd maar levensecht zijn. Losstaande vervoe
gingen van allerlei werkwoorden, die als kunststukjes geleerd en gekend 

71 



worden, hebben weinig waarde voor de juiste toepassing in functioneel 
taalgebruik. 

In grote lijnen zullen we nu trachten met voorbeelden te veraanschouwe
lijken hoe we een werkwoorddidactiek kunnen realiseren in het geheel 
van een reflexief taalvormenonderwijs, verweven met het belevingstaal-
onderwijs. 

Nadat reeds honderden keren werkwoordsvormen in het vrije taalonder
wijs zijn voorgekomen, kan men de aandacht van de kinderen eens gaan 
vestigen op die telkens veranderende vormen naar tijd, persoon en getal. 
We gaan reflecteren op die telkens veranderende vormen. Zo grijpen we 
het werkwoord aan in zijn wezen, namelijk in zijn functie. 

Een geschikt uitgangspunt is de verandering van de tijdsvorm der werk
woorden bij kalenderwerk en bij een nieuwe bespreking van taalstof, de 
vorige dag op het bord ontstaan aan de hand van belevingen en erva
ringen van de kinderen. Is men daar een tijd mee bezig, dan geeft men 
aan die telkens veranderende woorden de naam werkwoord door ge
woon te zeggen: — dat is een werkwoord — en bij voorkomende geval
len „duizendvoudig" te herhalen: het werkwoord is fout — waar is het 
werkwoord. 

Door deze voortdurende in zinvol verband toegepaste reflexie groeit bij 
het kind begrip voor het wezenlijke van het werkwoord; heeft er ca
tegoriale ordening plaats van analoge gevallen; groeit langzaam de taai
categorie: het werkwoord. 

Aansluitend bij de door de situatie gevraagde veranderingen der tijds
vormen der werkwoorden en bij de voortdurende correctie van het spon
tane taalgebruik door de kinderen, kan men ook al gauw overgaan tot het 
gebruik van de terminologie: tweede vorm (voor de verleden tijd) in op
positie tot: eerste vorm (voor de tegenwoordige tijd). „Het werkwoord 
is fout; je moet de tweede vorm gebruiken. Dat is de eerste vorm." 
Daarna kan men invoeren de termen: het hele werkwoord of de onveran
derde vorm en de deelwoordsvorm. 

In de tweede klas kan men in dit opzicht al meer formeel gerichte oefe
ning geven, maar in zinvol verband met de behandelde stof; met de 
gespreksstof die op het bord staat. Aanvankelijk wordt deze zonder meer 
door de kinderen overgeschreven in een daarvoor bestemd schrift, Maar 
langzamerhand kan men meer vragen van de zelfactiviteit der leerlingen: 
men veegt bepaalde woorden, woordgroepen of werkwoordsvormen uit, 
die ze dan zelf moeten aanvullen. In het begin moet men veel helpen, 
maar langzamerhand gaat het beter. 

Een enkel voorbeeld ter oefening in het werkwoordgebruik: Alvorens het 
lesje op het bord over te laten schrijven, neemt men het even door op de vol
gende wijze: men vraagt naar de onveranderde vormen der werkwoor
den, schrijft deze voor de kantlijn, veegt de werkwoordelijke vormen in 
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het lesje zelf uit. Een stap verder is, dat men tijdens het ontstaan van het 
lesje op het bord niet meer werkwoordelijke vormen opschrijft, maar hia
ten laat en alleen de hele werkwoorden voor de kantlijn schrijft. 

hebben Jos mooi 

schrijven 

zijn Dat prima. 

krijgen Hij 10 punten. 
zeggen Gerard dat hij ook mooi 
schrijven 
hebben 

In verband hiermee kan men een apart werkwoordschrift aanleggen om 
regelmatig de voorgekomen werkwoorden met enkele hoofdvormen aan 
te tekenen. 

bv. lopen loop liep gelopen. 
Weten ze bij bepaalde oefeningen niet meer de juiste vorm, dan kunnen 
ze het opzoeken, niet zo maar voorzeggen. Het voortdurend gebruik in de 
spontane taaiwerving met de voortdurend vereiste correctie, zoveel mo
gelijk door de leerlingen zelf onder leiding van de onderwijzer, zal het 
juiste situatieve gebruik doen groeien. 
Samengaande met het leren gebruiken van bepaalde zinsvormen als 
verwoording van bepaalde situaties, leren ze tevens het gebruik van 
werkwoordelijke vormen, niet alleen naar hun vorm maar ook naar hun 
plaats in de zin. 

Enkele voorbeelden ter veraanschouwelijking: 

— Hulpww. — voltooid deelwoord: 
Gerard heeft de stok gebroken. 
Piet is gisteren op de wandeling in een sloot geval
len. 

— Inversie: Op de speelplaats hebben ze twee bomen omgehakt. 

— Vraagzin Gaan we vanmiddag zwemmen ? 

— Voorwerpszin: Hij zegt, dat hij morgen een pakje krijgt. 
Wim vraagt, of hij ook een beurt krijgt. 

— Persoonsvorm met onveranderde vorm: 
Je moet goed opletten. 
We gaan spelen. 
Hij wil graag het bord uitvegen. 
Peter kan mooi schrijven. 
Hij mag de bloemen water geven. 

— Persoonsvorm met twee infinitieven: 
Hij heeft zitten suffen. 
Jullie moeten gaan schrijven. 
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Ik ben gaan schaatsen. 
Je moet mooi leren praten. 

— Persoonsvorm met te-infinitief: 
Henk zit te slapen. 
Hij zit te spelen. 
Hij staat op de gang te praten. 

— Persoonsvorm met aan-het-infinitief: 
De grote jongens zijn aan het voetballen. 
Henk is een brief aan het schrijven. 
Jos is zijn huiswerk aan het maken. 

Men kan voorbeelden van zinsvormen aan de wand een plaats geven en 
bij voorkomende gelegenheden ernaar verwijzen. Zo kan men ook op 
grond van het reeds vertrouwd zijn met de verschillende werkwoordelijke 
vormen in het situatief taalgebruik paradigma's, schema's en overzichten 
laten ontstaan van analoge gevallen, die regelmatigheden meer bewust 
onder de aandacht brengen en analogievorming stimuleren. 

zwakke w.w. 
speelde - gespeeld 
hoorde - gehoord 
huilde - gehuild 

Deelwoordsvorm: altijd ge- als de klemtoon op de eerste lettergreep 
valt; anders geen ge. 

verdelen verdeeld 
geloven geloofd 
bedoelen bedoeld 
ontvangen ontvangen 

danste - gedanst 
fietste - gefietst 
praatte - gepraat 

sterke w.w. 
schreef - geschreven 
liep - gelopen 
zei - gezegd 

schrijven 
bedelen 
dansen 
horen 

geschreven 
gebedeld 
gedanst 
gehoord 

Wederkerende werkw. 
Ik heb me vergist 
Jij hebt je vergist 
U heeft zich vergist 
Hij heeft zich vergist 
Wij hebben ons vergist 
Jullie hebben je vergist 
Zij hebben zich vergist 

Scheidbaar samengestelde werkw. 
Maak de deur open. 
Hij heeft het raam opengemaakt. 
Wij maken morgen de sommen af. 

Onvoltooid deelwoord 
Een brandende kaars = 
een vallende steen = 
spelende kinderen = 

zich wassen 
zich aankleden 
zich omdraaien 
zich verstoppen 

openmaken 
afmaken 
dichtdoen 
neerzetten 

een kaars, die aan het branden is. 
een steen, die aan het vallen is. 
kinderen, die aan het spelen zijn. 

74 



Voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt 
de afgevallen blaren = de blaren zijn afgevallen, 
de afgewaaide takken = de takken zijn afgewaaid, 
de geverfde bank = de bank is geverfd. 

HEBBEN en ZIJN 
Het juiste gebruik van hebben en zijn in zijn verschillende mogelijk
heden is wel een van de moeilijkste opgaven voor onze leerlingen. Het 
belangrijkste is ook hier weer gebruik en oefening in de beleving, het 
juiste situatieve gebruik. Voor velen is dit echter niet voldoende. Waar 
het mogelijk is, moet daarom te gelegener tijd gebruik gemaakt worden 
van speciale didactische middelen en trachten inzicht bij te brengen. 

„Hebben" als „bezitten", „zijn" als koppelwerkw. 
Wanneer langere tijd hier nog fouten tegen gemaakt worden, is het wel 
gewenst, dat dit taalgebruik opzettelijk ter oefening gesteld wordt op 
informele wijze in voor het kind toch wel levende spelsituaties. 
Bv. men heeft een doos met allerlei voorwerpen; eruit laten pakken en 
raden. Mondeling vragen en antwoorden. 
Wat heb jij? Ik heb een auto. enz. Uitbreiden in gesprek: 
Heeft je vader ook een auto? Mijn vader heeft een fiets. 
Zo gesprekken in allerlei variaties, waarin veelvuldig dit werkwoord-
gebruik geoefend wordt. 

Zo ook met zijn als koppelwerkw. In vraag- en raadselspelletjes met 
kleuren, grootte, zwaarte, dikte, lengte enz. 
Mijn trui is grijs. Het is groen. Raad eens. 
Zijn trui is blauw. Die blaren zijn groen. 

Dat krijt is groen. 
Dat potlood is groen. 

Een geschikte oefening is: in de belevingstaal voorgekomen vormen 
als: een nieuwe jas, een lange stok enz. om te laten zetten: een nieuwe 
jas = de jas is nieuw, 
die lange stok = die stok is lang. 
Moeilijker ligt het juiste gebruik bij: zijn als koppelwerkw. met een zelf
standig naamwoord naast hebben als zelfst. w.w. als er twee mogelijk
heden zijn: 
Ik heb een broertje. Henk heeft een ezel. 
Ik ben een broertje (van Jan). Henk is een ezel. 
Waar in zulke gevallen met meer voorbeelden inzichtelijk hulp geboden 
kan worden, is die wel op haar plaats. 

HEBBEN en ZIJN als hulpwerkw. van tijd 
Aan te bevelen is de in de belevingstaallessen voorkomende werkwoor
den, die altijd met zijn vervoegd worden, te verzamelen op een lijst, ze 
in een werkwoordschrift een plaatsje te geven en meermalen als oefe
ning met die werkwoorden zinnen te laten maken. 
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,,Hebben als actief en „zijn" als passief hulpwerkw. van tijd. 
De tuinman heeft de appels al geplukt. 
De appels zijn al geplukt. 

Voor het verstaan en gebruik van de passieve zin is weer een eerste 
vereiste gebruik en oefening in de beleving. Een geschikte oefening lijkt 
ons, bij voorkomende passieve zinnen deze ook om te laten zetten in 
een actieve zin, mede ter verheldering van de betekenis van de passieve 
zin. Het spontaan gebruik van passieve zinnen door de leerlingen lijkt 
ons zeer gering te zijn; ze zijn veel meer gericht op activiteit, op het 
handelend subject en dus ook op verwoording daarvan: Het gebruik 
van de passieve vorm ligt op een hoger abstractieniveau.1) 
Zo zijn er heel wat didactische mogelijkheden om het werkwoord meer 
bewust onder de aandacht van de leerlingen te brengen en het ge
bruik te oefenen in zinvol verband. 
Wanneer in middelklassen en hogere klassen huiswerk gegeven wordt, 
kunnen daarvoor meer formeel gerichte oefeningen gegeven worden, 
gehaald uit en in verband met de belevingstaalstof. 

Enkele voorbeelden van mogelijke oefeningen. 
— Zoek de werkwoorden uit het lesje en schrijf op: 

het hele werkwoord - eerste vorm - tweede vorm - deelwoordsvorm. 
— Gebruik de deelwoordsvorm van onderstaande werkwoorden in zin

nen, (ww. uit de belevingstaal.) 
— Gebruik de tweede vorm van deze werkw. in zinnen. 
— Maak er „spreekzinnen" van (directe rede): 

Hij zegt, dat hij morgen op reis gaat. 
Jan vraagt, of hij naar huis mag. 

Wanneer de kinderen al heel wat taal verworven hebben, kan men in 
hogere klassen ook taaiboekjes gaan gebruiken om op verantwoorde 
wijze daar stof aan te ontlenen ter oefening; erin voorkomende geschikte 
oefeningen mondeling en schriftelijk te laten maken; althans wanneer 
men er behoefte aan heeft. De nieuwste taalmethoden voor de lagere 
school zijn op heel wat gezonder beginselen gebaseerd dan voorheen. 
Niet langer meer gaat het overgrote deel van de taaimethodiek op in 
spraakkunst en spelling, maar veel meer wordt er werk gemaakt van 
oefening in echt taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. Bepaalde 
onderwerpen uit de belevingssfeer en ervaringswereld van het kind, aan
gepast aan de psychologische behoeften van hun leeftijd, worden cen
traal gesteld om van daaruit allerlei vormen van taalgebruik te oefenen, 
zowel in morfologisch en syntactisch als in semantisch opzicht. Zo wordt 
ook hier meer gestreefd naar integratie van leer en leven. 
Het zal wel overbodig zijn nog op te merken, dat hier niet alles en het 
enig juiste gezegd is over didactische verzorging van het werkwoord-
gebruik. Onze bedoeling was de didactiek van het werkwoord te plaatsen 
in de didactiek van het gehele taalonderwijs; het voornaamste princiep 
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ervan te beklemtonen, gelegen in belevingsvol situatief gebruik en voor
beelden te geven van didactische middelen om het tekort aan frequentie 
in het functioneel gebruik zoveel mogelijk te compenseren. 

Br. Jozefo Dassen 

1. Voor uitgebreidere bespreking van hebben en zijn, zie het artikel van Dr. Tervoort: 
„Hebben en zijn" in het Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs, Jrg. 1955, blz. 2-15. 

2. Zie verder voor het werkwoord: 
Proeve van een Nederlandse spraakkunst A. v. Uden 
St. Michielsgestel '57. 
Taaimethodiek voor dove kinderen H. v. Mierlo 
Amsterdam. 

Seminarium voor orthopedagogiek 

Uitslag examens. 

Specialisatiecursus voor Logopedisten. 

Geslaagd: 

Mej. F. van den Ende, Mej. D. A. Bijl, Mej. J. Nagel, M. Lendekamp, Mej. 
M. R. J. C. Leseman, Mevr. G. J. Kluiver-de Kok; Mevr. L. van Es-Boulogne. 

Aan vier cursisten kon het getuigschrift niet worden uitgereikt, omdat 
zij zich van te voren hadden teruggetrokken, aan een cursist is het ge
tuigschrift nog niet uitgereikt vanwege het ontbreken van de scriptie. 

Specialisatiecursus voor REMEDIAL TEACHING. 

Geslaagd: 

Mej. C. Bartstra, Mej. L. Booster, Mej. A. G. van Buuren, Mej. M. J. Den-
tener, Mej. N. van Hemert, mej. A. F. E. Koster, Mevr. W. M. B. ten Brink-
Mateman, J. C. van den Muyzenberg, Mej. A. H. den Otter, Mej. G. M. G. J. 
Postma, Mej. L. Verlint, Mej. K. C. Verburg, Mej. J. P. Weekhout, Mej. 
R. L Willekes, Mej. H. Bergmann, Mevr. M. van Pesch-Jongejan. 

Twee candidaten hebben zich teruggetrokken, een candidaat werd afge
wezen. 

Specialisatiecursus Gehoorgestoorden. 

Na herexamen geslaagd: 
A. v. d. Hey, Mej. D. A. Reddingius, Mej. C. M. Hooikaas. 

Afgewezen: een candidaat. 
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Taaiwervingsproblemen bij kinderen met een 
zeer beperkt gehoorvermogen 

LEZING GEHOUDEN DOOR P. C. DE KLUYVER OP 12 MEI 1956 

De laatste jaren komt men op de scholen voor slechthorende kinderen 
hoe langer hoe meer in aanraking met kinderen met een zeer beperkt 
gehoorvermogen. Het zijn de kinderen met een ernstige aard of met een 
moeilijke vorm van congenitale of zeer vroeg verworven slechthorend
heid. Door deze kinderen worden wij geconfronteerd met bijzondere taal-
wervingsmoeilijkheden en dus met taaldidactische problemen. 

In 1954 heeft deze Werkgemeenschap op twee studieconferenties aan 
de hand van een aantal van tevoren vastgestelde vragen de opvattingen 
en inzichten ten opzichte van het taalonderwijs aan slechthorende kinde
ren gepeild. Men vindt een samenvatting van de besprekingen in het 
najaarsverslag van dat jaar. Het waren taaibesprekingen in algemene zin. 
Ik wil mijn aandacht richten op de kinderen, die men vroeger, d.i. vóór 
een tiental jaren, bijna uitsluitend op scholen voor dove (d.i. doof
stomme) kinderen aantrof, en die men nu bovendien op de scholen voor 
slechthorende kinderen vindt. Er heeft een verschuiving plaats gevonden, 
waarvoor causale factoren aanwijsbaar moeten zijn. Het is van belang 
na te gaan, welke onderwijsmogelijkheden voor deze kinderen in beide 
schooltypen zijn en hoe de aanpassing voor hen in de sfeer van elk 
type onderwijs is. 

Wanneer wij het probleem van fysisch-audiologische kant benaderen 
om bovengenoemde verschuiving te verklaren, schieten wij m.i. in de 
roos. In het fysisch-audiologisch vlak ligt de oorzaak van de evolutie, 
die ontegenzeglijk sinds enige jaren plaats vindt, zowel in het onderwijs 
aan dove als in dat aan slechthorende kinderen. 

Vóór 1945 waren de technische mogelijkheden tot geluidsversterking van 
hoorapparaten in ons land van dien aard, dat die apparaten niet of wei
nig bruikbaar waren in ons onderwijs. De moderne hoorapparatuur biedt 
mogelijkheden om in vele gevallen gehoorresten, zelfs vrij zwakke, pro
fitabel te maken en dus dienstbaar aan de opbouw van de taal en aan 
de ontwikkeling van het technisch spreken. Dit houdt in, dat wat met een 
aantal kinderen vroeger alleen op de doofstommenschool langs visueel-
tactiel-kinesthetische weg en met een speciale didactiek bereikbaar was, 
op een hoger bereikbaar plan is gekomen door inschakeling van de 
mogelijk geworden betere akoestische waarneming. Twee typen onder
wijs, waarvan het ene in ons land vier maal zo oud is als het andere, 
en waarvan het oudste jaren lang in een eigen wereld — beschermd 
door zijn ongenaakbaarheid — alleen stond, raakten elkaar als gevolg 
van de vooruitgang in fysisch opzicht. De gebieden, die jaren lang door 
een brede kloof waren gescheiden, kregen contactpunten. 
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Ruim 10 jaar geleden was het zo, dat het onderwijs aan doofstomme 
kinderen hoofdzakelijk was ingesteld op gevoelswaarneming (tactiel) en 
op optische waarneming. Bij slechthorende kinderen werd vooral en zo 
mogelijk akoestische steun gezocht door hoorbereikbaarheid op kleine 
afstand, door meer individuele zorg in klein groepsverband en door hel 
gebruik maken in enkele gevallen van meestal onvolkomen of onvol
waardige geluidversterkende of geluidgeleidende toestellen. Er was een 
groot verschil in de wezenlijke benadering van het doofstomme en van 
het slechthorende kind. 

Nog geen tien jaar geleden deed de veel verbeterde geluidswaarneming 
haar intrede in de doofstommenschool. Deze geluidswaarneming langs 
akoestische weg was van uiterst groot belang voor de leerlingen op de 
doofstommenschool, die men,.oneigenlijke doofstommen met gehoorrest" 
noemde. In het slechthorenden-onderwijs meende men kansen te zien 
om door de zoveel verbeterde akoestische mogelijkheden een categorie 
„dove" (of waren het slechthorende of misschien wel z.g. horendstom-
me?) kinderen door een nog voor hen ongekend hulpmiddel meer te 
geven dan tot die tijd mogelijk was. 

Van fysische zijde werd dit inzicht gesteund. Het ging waarschijnlijk om 
kinderen met een verminderde hoorcapaciteit van 70 tot 90 db. Men 
noemde de kinderen met een hoorverlies van meer dan 90 db.: doofstom. 
In beide typen onderwijs begon men aan deze groep kinderen aandacht 
te schenken. Het „hooronderwijs" bloeide in de slechthorenden-school 
op en men meende, dat die groep kinderen beter aangepast onderwijs 
zou kunnen krijgen op de slechthorendenschool dan op de doofstommen
school. In de doofstommenschool ging men zich ook toeleggen op de 
zgn. hoortraining; tot zelfs de geringste hoorwaarneembaarheid of voel-
waarneembaarheid voor geluidstrillingen werden dienstbaar gemaakt aan 
het taal- en aan het spreekonderwijs. 

De toestand was dus zo, dat men in het doofstommenonderwijs behoefte 
kreeg aan cultivering van de aanwezige gehoorrest, die door de moderne 
meetapparatuur vastgesteld kon worden, terwijl men in het slechthoren
den-onderwijs een nieuwe groep „slechthorende" kinderen kreeg. Men 
wenste namelijk die kinderen op de slechthorenden-school. Dit lijkt vol
komen aanvaardbaar. Maar zó eenvoudig is dit echter niet. Het is duide
lijk, dat hiermee de waarneming alleen maar vanuit de fysische hoek 
was gedaan. Er is echter niet alleen maar een gradueel verschil in doof
heid tussen de doofstomheid en de slechthorendheid. Bij de voortschrij
ding van een lichte slechthorendheid naar een totale doofheid vanaf 
de geboorte is er „ergens" een essentieel verschil. 

De overgang van slechthorendheid naar doofstomheid is niet door een 
grenslijn aan te geven. Dit kan niet doordat er een grote divergentie is 
in aard, vorm en graad van slechthorendheid. Er is een grensgebied. 
Daardoor is het zonder meer ook niet mogelijk na een gehoormeting 
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en na het vastleggen van een audiogram onmiddellijk uit te maken, of 
een kind met een ernstig beperkt gehoorvermogen op de doofstommen-
school of op de slechthorenden-school onderwezen moet worden. 

In verband met de keuze van het schooltype voor deze kinderen ont
stonden er drie stromingen: 

a) Men wil hen in de doofstommenschool plaatsen of houden, omdat 
men daar door een veeljarige ervaring de speciaal didactische weg 
kent voor de taaiwerving, de taalopbouw en de taalontwikkeling voor 
deze kinderen; van gehoorapparatuur wordt gebruik gemaakt. 

b) Men wil hen op de slechthorenden-school plaatsen in een speciale 
groep, maar in schoolverband tussen de slechthorende kinderen om 
hun de kans te geven zich in dat milieu en in die sfeer op te trekken 
tot de habitus van het slechthorende kind. 

c) Er is een streven uit de wereld van het doofstommenonderwijs om 
een speciaal type school voor hen op te richten. 

Het gaat om de kinderen, die een zodanig hoordefect hebben, dat zij 
zonder de geluidversterkende en aan de aard van het gebrek aangepaste 
apparaten, en zonder speciaal hoor-taal-onderwijs niet tot een accep
tabele spreekvaardigheid en taalverstaanbaarheid en aanvaardbaar taal
gebruik komen. De oplossing van het probleem wil men dus benaderen 
van taaldidactische of van een psychologisch-sociale kant. 

Men moet de hoortraining in het doofstommenonderwijs niet overschat
ten; het beleven echter van maat en ritme door muzikale toonvoort-
brenging heeft zeker psychologische waarde. Het kan de taaiwerving 
steunen, en in het geheel van het taalbegrijpen in het contact met ho
renden zal het een helpende factor kunnen zijn. 

Naar mijn mening wordt in het algemeen van de z.g. hoortraining dikwijls 
meer verwacht dan het resultaat er van kan zijn. Men meent vaak, dat 
bij ernstige slechthorendheid door hoortraining een voldoende gedif
ferentieerd horen van volkomen of bijna volkomen homofone klanken be
reikbaar is. Wij weten, dat bij een bepaalde vorm van slechthorendheid 
de klankgroepen s-f-g en p-t-k, en bij een andere soort van slechthorend
heid groepen vocalen verwisselbaar zijn geworden, d.w.z., dat de slecht
horende die klanken als gelijke of als nagenoeg gelijke klanken hoort. 
Uit ervaring weet ik, dat na veel z.g. hoortraining het resultaat in abso
lute zin, d.i. tot een hooranalytische onderscheiding van homofone klan
ken of woorden, nihil is of zo gering, dat het onderscheid in het vloeiend 
tempo van de conversatiespraak met telkens wisselende accenten en 
met een telkens wisselend ritme wegvalt. Ik geloof dan ook, dat inscha
keling van de hoorfunctie (hoe gering die is) ergens anders ligt. Ik wil 
een vergelijking maken tussen „spraakafzien" en „spraakhoren", beide 
contactfuncties om de „taal" als een mededelingsvorm, die door de 
spraakwerktuigen wordt uitgedrukt, op te nemen. 
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Spraakafzien is een onvolkomen contactvorm door de homorgane klanken 
en door sommige optisch niet af te lezen klanken. Wil een dove of een 
slechthorende goed leren afzien, dan moet hij een goed combinerend 
vermogen hebben. Hij moet de taal, die gebruikt wordt, kennen en on
middellijk een situatie begrijpen. Hij moet ook de taalontwikkeling heb
ben om de partnersituatie in taal te kunnen uitdrukken, en wel gramma
tisch en syntactisch als in de taalgemeenschap van zijn partner. 

Bij doofstomme en bij veel slechthorende kinderen zal die afzienfunctie 
zich gelijktijdig en parallel met de taaiwerving en met de taalopbouw ont
wikkelen, en geassocieerd zijn aan de te ontwikkelen of aan de te cor
rigeren spreekfunctie. Het combinerend denken wordt ook gelijktijdig ge
oefend. Er is dus een groot associatief verband tussen alle taalpercep-
tieve en -receptieve functies. Enige bewuste aandacht aan de functie 
van het spraakafzien kan steunend en verhelderend voor de slechthoren
de werken. Maar het heeft niet veel zin om uitentreuren klanken (letters) 
en woordjes te oefenen om liplezen te leren. 

Het liplezen, geïntegreerd in het totaalbeeld van het taal-spreek-contact, 
ontwikkelt zich naar individuele mogelijkheden als deel in het geheel, 
vooral dus met de taal. 

Men concludere hieruit, dat er een essentieel verschil is bij het zich ver
werven van de lipleesfunctie bij dove en prelinguale kinderen en bij 
kinderen of volwassenen met een postlinguale doofheid of slechthorend
heid. Spraakafzien zonder taaibegrip is zuiver en alleen maar: technisch 
fonetisch, d.w.z. afzienbeelden associëren aan schriftbeelden. 

Met het HOREN in onvolkomen vorm is het nog moeilijker gesteld dan 
met het spraakafzien. Het spraakafzien is immers in zijn onvolkomenheid 
gradueel constant. Het onvolkomen horen is echter afhankelijk van de 
graad, de aard en devormvan de slechthorendheid. Dit maakt de gebrek
kigheid van de onvolkomen gehoorfunctie tot een ingewikkeld probleem. 
Hoortrainen, waarmee men bedoelt de onvolkomen hoorfunctie te ont
wikkelen, is dus veel en veel moeilijker dan liplezen. Iemand, die op vol
wassen leeftijd progressief slechthorend geworden is, zal zich op een 
ogenblik een hoortoestel aanschaffen. Hij heeft normaal kunnen horen 
en normaal spreken geleerd. De akoestische indrukken van de vroeger 
gehoorde en gesproken woorden en klanken zullen vervaagd of afwezig 
zijn, of ze klinken heel anders. Men moet die functie gaan ophalen, d.i. 
gaan trainen (hoortraining). Of men moet een nieuwe associatie gaan 
leggen tussen de anders gehoorde klanken en de herinnering aan de 
vroeger gehoorde en gesproken klanken. Er moet een nieuwe hooraan-
passing komen. Dit is heel moeilijk, en zeker, als men oefent aan losse 
klanken en aan woordjes. Het is natuurlijk onmogelijk voor klanken, die 
niet meer gehoord worden, hooraanpassing te krijgen. 

Slechthorende kinderen met een congenitale of met een prelinguale 
slechthorendheid hebben dikwijls de aanwezige weinige hoorcapaciteit 
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bij het spreektaalcontact met horenden niet gebruikt. Het inschakelen 
van dat weinige gehoor in het contact hebben ze nog niet gekend. Het 
is te moeilijk geweest om differente geluiden aan de differente geluids
bronnen te verbinden. Het primaire doel in onze school is dus: de geluids
training, d.i. het ontwikkelen van het gehoor voor geluid, zodat het kind 
de differente geluiden van verschillend geluidmakend materiaal different 
leert onderscheiden. 

Datzelfde kan men daarna proberen te ontwikkelen voor de spraak-
klankonderscheiding. Elke spraakklank heeft immers ook een geluids
bron, die door de respiratie, de fonatie en de configuratie van de articu
latieorganen wordt bepaald. 

Het akoestisch different onderscheiden van spraakklanken is voor zwaar 
slechthorende kinderen voor sommige groepen homofone klanken m.i. 
niet mogelijk. Er blijft dan slechts over, dat de functies elkaar associatief 
steunen. Dan is hoorassociatie binnen de grenzen van het mogelijke in 
de taalontwikkelingsfunctie alleen tot een taal-hoorgewenning mogelijk. 
In veel gevallen zal ik dus na een poging tot hoortraining en na gebleken 
onmogelijkheid om resultaat te bereiken, en indien dit correleert met het 
audiogram, hoortraining als functie op zichzelf staken en het hoorculti-
veren slechts aanpassend en gewennend integreren in het geheel van 
het taalcontactgebeuren. 

Dat bij een groep zwaar slechthorende kinderen door hooropvoeding zo
veel nuttig effect op de taaitraining en op de taalgewenning ontstaat, 
dat plaatsing van deze kinderen op de slechthorendenschool gerecht
vaardigd is, staat voor mij vast. Als deze kinderen door aanpassing in die 
school op een hoger ontwikkelingsvlak komen, mogen we van winst 
spreken. 

Dat eenzelfde groep zwaar slechthorende kinderen (noem hen doof
stommen met hoorrest) dit niet kan, weten wij ook uit ervaring. Ik ben 
er van overtuigd, dat die kinderen dan ontwikkeld moeten worden bijna 
uitsluitend op de basis van de speciale taaldidactiek van het doofstom-
menonderwijs. Het criterium voor de keuze van het schooltype is dus 
vooral: kan het zwaar slechthorende kind zich op de slechthorenden-
school aanpassen? 

Men zal moeten erkennen, dat de aanpak van de zwaar slechthorende 
kinderen voor wat betreft de taaiwerving en de taalopbouw heel anders 
moet zijn dan met de andere slechthorende kinderen. Die aanpak geldt in 
de doofstommenschool voor alle leerlingen. Het spreekt vanzelf, dat men 
de zwaar slechthorende kinderen in de slechthorendenschool in een 
aparte groep moet onderbrengen, en dat de onderwijskracht, die de 
zorg over deze kinderen krijgt, zich de taaldidactiek van het doofstom-
menonderwijs moet eigen maken. 

Het zou veel aanbeveling verdienen, als de onderwijskracht voor die 
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groep ervaring in het doofstommenonderwijs had verkregen. Uiteinde
lijk is het zo, dat in beide typen onderwijs met deze kinderen aparte 
groepen worden gevormd, maar dat wij de voorkeur geven aan een 
proefplaatsing gedurende een observatietijd in de school voor slecht
horende kinderen, omdat daar in het taalverkeer, ook onderling tussen 
de kinderen, het gebaar, dat de vorming van goed geordend klanktaal-
verkeer, dat wij immers als doelstelling moeten zien, nadelig beïnvloedt, 
niet of weinig wordt gebruikt. Maar dan moet de onderwijskracht, ik 
herhaal, de juiste taaldidactiek uit ervaring kennen, of zich die kunnen 
eigen maken. 

Door het noemen van de speciale taaldidactiek ben ik aan de linguïsti
sche benadering van het probleem gekomen. Ik heb slechts het pro
bleem willen stellen, hoewel een uitgestippelde taaldidactische weg van 
groot belang zou zijn. Als ik een weg zou aangeven, zou ik vanzelf
sprekend alleen maar mijn weg kunnen noemen, want er zijn verschillen
de inzichten en dus verschillende wijzen van uitvoering. 

Bij het normale kind groeit de ontwikkelende taalfunctie van een con
crete naar een abstracte inhoud, en wel in een dusdanige ordening van 
grammatische en syntactische verschijnselen, dat het lijkt, alsof het de 
eenvoudigste zaak van de wereld is. De opbouw en de groei gaan in 
normale gevallen „vanzelf" langs akoestische en imitatieve weg. Voor 
het dove en het ernstig slechthorende kind is het abstraheren zeer moei
lijk. Door de aanbieding van de taal als bij horende kinderen komt men 
nooit tot enig bevredigend resultaat. Om de taaiorde te regelen ont
breken bij die kinderen de prikkels, die van buiten af door het oor 
moeten komen. De zwaar slechthorende kinderen komen zonder een ge-
eigende taaldidactiek nooit tot voldoende abstraheren in de taal, en ook 
niet tot een taalgebruik in een voldoende grammaticale en syntactische 
vorm om een voldoend taaibegrijpend verkeer met de horenden te 
maken. 

Het normale kind komt met zijn „taal" op de lagere school; het brengt 
zijn taal volledig mee. Het kent en hanteert die taal op een bijna 
volmaakt ordelijke wijze. De school zal het de schrijfspelling en andere 
vormen van uitdrukking leren en uitbreiding geven aan taalkennis en 
algemene ontwikkeling. 

Het slechthorende kind komt op school met een onvolkomen en gebrek
kige taaihantering; er moet heel wat gebeuren om het kind zo ver 
te brengen, dat de aangeboden taal zich kan „zetten". 

Het doofstomme kind komt op school met een nagebootste en deels 
eigengevormde gebarentaal, al of niet vergezeld van enkele onvolledig 
gearticuleerde klanken. Er moet kunstmatig een taal in een methodische 
gang opgebouwd worden. Het zwaar slechthorende kind moet zich op de 
school ook eerst nog een aanvaardbare taal verwerven. 
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Na de geluids- en na de klanktraining (voor zover mogelijk) zullen geas
socieerd coöperatief optreden: optisch: het schriftbeeld; motorisch: het 
spreekbeeld; optisch-kinesthetisch: het spraakafzien-beeld; akoestisch: 
het klankbeeld (zo mogelijk.) 

Dit alles is geïncorporeerd in een taaiverkeerssituatie van partners in 
een zelfde taalgemeenschap. Didactisch zijn de uiterste grenzen: men 
biedt de taal aan en verklaart ze; men dompelt het kind als het ware 
onder in de taal en: men bouwt de taal op volgens een eigen uitge
stippelde schematische weg. In de regel komt men tot een compromis. 

Enige aspecten van het onderwijs aan een 
speciale groep slechthorende kinderen 

LEZING GEHOUDEN DOOR H. W. SCHUTS OP 2 MEI 1958 

Aan de Prof. H. Burgerschool zijn momenteel drie van die speciale 
groepen. Deze groepen zijn in 1953 gevormd. Wij zijn daartoe overge
gaan naar aanleiding van het feit, dat we steeds meer te doen kregen 
met kinderen, die het onderwijs in de meer normale groepen niet kon
den volgen tengevolge van grote taaltekorten. Taaltekorten, die soms 
samenhingen met het gehoorverlies. Een taalarmoede die zo groot was, 
dat ze een belemmering voor het volgen van het onderwijs in de nor
malere groepen vormde. Toch moet U niet bij voorbaat aannemen, dat 
dit altijd de kinderen met het grootste gehoorverlies zouden zijn. Dit is 
absoluut niet altijd het geval. Daarnaast hebben wij met kinderen te 
doen, die typisch taalstoornissen vertonen. Kinderen die taaigestoord 
zijn in de meest algemene zin van het begrip ,,taal". 

Bij deze kinderen ontbreekt dus het symboolbesef (ook voor gebaren, 
mimiek, etc). Bij deze kinderen heb ik naast de hoorstoornis, ook nog 
met dieper liggende, centrale stoornissen te maken. In hoeverre die taal
stoornissen met de hoorstoornissen te maken hebben, eventueel een 
gevolg ervan zijn, of dat beide een gevolg van een derde, onbekende 
oorzaak zijn, valt meestal niet uit te maken. I. Ewing wijst er al op, dat 
een ernstige doofheid voor de hoge tonen de oorzaak kan zijn van stom
heid, zelfs als de lage tonen voldoende scherp waargenomen kunnen 
worden. Gedeeltelijke doofheid op jeugdige leeftijd, zou zo'n grote 
linguïstische vertraging tengevolge hebben, dat de psychische toestand 
van die kinderen en hun gedrag aphasie konden doen voorwenden of 
intellectuele tekortkomingen (pseudo debiliteit of pseudo imbeciliteit). 
Bij de echte taalarme kinderen ziet men gauwer resultaten, leder nieuw 
geleerd begrip kunnen ze veel gauwer toepassen. Zij leren sneller 
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jongleren met de taal. Bij de taaigestoorden gaat dit alles veel moei
zamer. Alles moet beleefd, gedramatiseerd worden. Daarbij gesproken 
(liplezen-horen-lezen-schrijven). Dus handelend spreken — sprekend 
handelen. Zij komen niet gemakkelijk los van de schemata. Wat mij bij 
deze kinderen nog meer opgevallen is, wilde ik U vermelden: 

a. ontbreken van kennis van eigen lichaam; 
b. ruimtelijke stoornissen, samenhangend met het niet kennen van eigen 

lichaamsschema; 
c. het geheugen voor cijfers en woorden zwak; 
d. het categoriale ordenen ontbreekt. 
e. het karakter is minder gevormd: 

1. door minder sociale beïnvloeding (doof) 
2. armoede aan begrippen 
3. uitblijven van de intellectualisering van het driftleven door taal-

gemis. 

Hoe het denken en denkend handelen door die taalhandicap geremd 
worden kunnen we wel begrijpen, als we denken aan de correlatie die 
men aanneemt tussen taal en denken. (Plato, Watson, Head) 
Als men deze kinderen plaatjes toont, kunnen zij het rationele niet ont
dekken. Zij zien alleen maar los van elkaar staande details. Een reeks 
plaatjes, welke een verhaal vormen, kunnen zij daardoor ook niet in de 
goede volgorde leggen. Zij zien er helemaal het verhaal niet in. Ik kom 
hier later op terug. 
Laat ons niet vergeten de hoge waarden van de taal als uiting en mede
deling voor het gevoelsleven. Dr. Breuer en Freud wezen er op, hoe 
door middel van de taal bij de normale mens een affect tot oplossing 
komt en daarmede tot verdwijning kan worden gebracht. Echt ruzie 
maken kunnen ze ook niet. Ze kunnen hun woede niet in taal afreageren. 

Uiterlijke kenmerken, die ik meen waargenomen te hebben, zijn: 
a. ze zijn over het algemeen rustig, rustiger dan de andere s.h. kinderen. 
b. veel minder, soms geheel geen mimiek. 
c. het gebaar ontbreekt nagenoeg. 
d. „natuurlijke spreektoon" is een weifelende vraagtoon. 
e. sterke aandachtsschommelingen. 
f. moeilijk contact met hen te krijgen. 

Waarom deze kinderen nu in aparte groepen? 
Hun enorm gebrek aan actief en passief taalgebruik of taalstoornis 
vormden een onoverkomelijke hindernis in de normale groep. In de 
speciale groep zitten ze met lotgenoten, de groep is kleiner en de leer
kracht kan zich helemaal aan hun problemen wijden. Wel wordt er op 
gelet, dat ze over een normaal intellect beschikken (voor zover zich 
dit laat vermoeden, op grond van observaties van het kind). Men moet 
dit natuurlijk ruim stellen. 
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In deze groepen wordt bijzondere taaldidaktiek toegepast. Vooral doen 
ervaren, handelen en daarbij laten spreken. Dit alles vormt een onver
brekelijk geheel van taalopbouw - spreken - liplezen - horen - lezen -
schrijven. Deze reeks hangt ten nauwste met elkaar samen en vormt als 
geheel de taal. 

Uiteraard ligt het tempo hier laag. Doordat de groep kleiner is, naar 
mijn smaak nog te groot, is het onderricht intensiever, het contact inten
siever, zowel tussen leerkracht en kind als tussen de kinderen onderling 
en is veel mondeling ,,werk" mogelijk. 

Wanneer een leerkracht meent een candidaat voor zo'n groep te hebben, 
geeft hij dit op. We bekijken dan gezamenlijk de zaak. Blijkt hier, dat niet 
een intellectueel tekort in de eerste plaats de oorzaak van de achter
stand in taal de oorzaak is, dan wordt het kind in die groep geplaatst, 
waarin het qua actief en passief taalbezit het beste past. Dit niet zozeer 
voor het onderwijs, want dat is toch individueel, maar voor het onder
ling contact, waar het kind de beste aansluiting kan vinden. De bedoe
ling is, het kind zoveel taal bij te brengen, dat het in de normalere 
groep van slechthorende kinderen teruggeplaatst kan worden. Als het 
maar even kan, moet dit geschieden. Want natuurlijk is een taalrijker 
milieu veel gunstiger voor de taalontwikkeling, dan een taai-arm als dat 
van de speciale groepen. Dus kan het kind door zijn meer ontwikkelde 
actieve en passieve taal aansluiting vinden bij een normale groep slecht
horenden, dan moet het daarin terug. Dit lukt niet altijd. In het begin 
frequenter dan nu. De groep van kinderen die gedoemd zijn op grond 
van hun taalstoornis in de speciale groep te blijven, groeit steeds aan. 
In de ruim vier jaar, dat ik zo'n groep heb, is een jongen ervan in de 
MUL.O.-groep terechtgekomen, een paar zijn naar de ambachtsschool 
gegaan en een paar meisjes naar een huishoudschool. Een jongen is, na 
een verblijf van ruim twee jaar bij mij, in een normale groep geplaatst 
en gaat waarschijnlijk het volgend jaar naar de M.U.L.O.-groep, een 
paar zijn op een fabriek en één op kantoor. 

Nu iets over de didaktiek, door mij gevolgd bij deze kinderen: 
De opbouw van de taal, het actieve en passieve taalgebruik is hier doel. 
Daarbij vormen spreken (articulatie en taalgebruik), liplezen, lezen, 
schrijven en horen een onverbrekelijk geheel. Liplezen en hoortrainen 
is in wezen taalopbouw en laten zich niet losmaken van dat geheel 
om ze apart te oefenen. Het is alles taalopbouw. Ze moeten de taal 
ervaren via het gehoor, gezicht, gevoel, etc. totale waarneming en bele
ving dus. Vooral het verbalisme, waartoe het s.h. kind van „nature" toch 
al gauw geneigd is, bestrijden. Zelf laten handelen, praten en schrijven. 

Op den duur werk ik naar de leerboeken toe. Ik moet namelijk rekening 
houden met het doel: de kinderen zoveel taal bij te brengen, dat ze in 
de normalere groep van s.h. kinderen terugkomen. Dan moeten hun 
kennen en kunnen ook aansluiten hierbij. Het onderwijs is individueel. 
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De prestaties lopen zeer uiteen. Ze moeten zelfstandig de stof verwer
ken. Daartoe heb ik een (zich nog steeds uitbreidend) kaartsysteem 
ontwikkeld, dat, gekoppeld aan tientallen dozen en mappen een soort 
woordenboek, een beeldencyclopedie vormt. Van alles op aardrijks
kundig, geschiedkundig, natuurhistorisch, natuurkundig, rekenkundig, 
taalkundig terrein is daar categorisch in ondergebracht. Kunnen ze iets 
niet vinden, omdat het er in ontbreekt, dan geven ze dat bij mij op. 
Ik behandel niets, maar zorg, dat de volgende dag de nodige kaarten, 
platen, etc. aanwezig zijn. Op die manier leren ze zelfstandig tekst ver
werken, kritisch lezen en zelfstandig werken. 
Ze leren geschreven en gedrukte tekst verwerken. Ook wordt hiermee 
het categoriale denken, ordenen, bevorderd. Bij het overhoren van hun 
taakwerk moeten ze in staat zijn op alle mogelijke vragen, die ik over het 
verwerkte materiaal stel, antwoord te geven, eventueel het verwerkte 
kunnen toepassen, waaruit blijkt, dat ze het werkelijk begrepen hebben. 
De taal op die kaartjes is natuurlijk zoveel mogelijk aan hun taalbeheer
sing aangepast. 

Bij huisbezoek blijkt, dat men thuis de gevolgen van deze manier van 
werken ondervindt: „Meneer, het kind vraagt de hele dagl" ,,Ze zit 
steeds in een woordenboek of encyclopedie te zoeken en komt dan met 
allerlei vragen." 

Zelf merk ik de vooruitgang bijvoorbeeld bij het tonen van platen. Ze 
zitten niet meer zo aan het bijzondere vast maar ze ontdekken het 
relationele. Geef hun een reeks plaatjes, dan zijn zij, die het verst in 
hun taalbeheersing gevorderd zijn, onmiddellijk in staat, die plaatjes in 
de goede volgorde te leggen, ook al vormen die plaatjes niet een op
eenvolging van handeling, maar zijn het grepen uit een verhaal. Ze 
kunnen dan zelf het verband beredeneren. 

Op den duur geloof ik toch verschil te kunnen waarnemen tussen die 
kinderen, die de indruk maakten taaigestoord te zijn, maar wier taal-
gestoordheid in wezen voortsproot uit grote taalarmoede (zie de aan
haling van I. Ewing in het begin van de lezing) en de echt taaigestoorden. 
Bij de eerstgenoemde kinderen meende ik duidelijk het ontstaan van 
intonatie, accent, kortom, een spontaan gaan toepassen van de tonale 
elementen van de spraak te bespeuren. Ook werd de mimiek levendiger, 
het strakke in de gelaatstrekken werd minder. De uitdrukking in de 
ogen werd levendiger. Men kan nu meer echt contact krijgen, alleen al 
door spel met de ogen. Het valt op, dat nu gebaren op gaan treden om 
het tekort in de gesproken taal aan te vullen. Dus net omgekeerd als 
bij het doofgeboren kind: daar is gebarentaal primair en het gesproken 
woord aanvulling daarop. 

Bij de echt taalgestoorde kinderen gaat dit alles veel trager, moeizamer 
Zij blijven veel meer vastzitten aan de geleerde taaischemata, terwijl de 
kinderen uit de eerstgenoemde groep zich daarvan losmaken en gaan 
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jongleren met de taal. Wel maken zij veel meer grammaticale en syntac
tische fouten dan de echt taaigestoorden, juist door dit jongleren! Maar 
hun taal is echt levend, zij plaatsen zichzelf in de situatie, zij ontdekken 
zichzelf als het ware. Dat het voor deze kinderen uitermate belangrijk 
is, juist in verband met het leren begrijpen en toepassen van de extra 
linguale elementen en de tonale vormen van onze taal, in een sprekende 
omgeving te verkeren, zodat ze steeds weer dit alles horen en zien 
toepassen, lijkt mij wel gemakkelijk te begrijpen. Zomin ik een afasie-
patient begrip voor gesproken taal, zowel in actieve als passieve zin, 
kan teruggeven, door hem in een niet sprekende omgeving te plaatsen, 
zomin kan men deze taalgestoorde kinderen taaibesef bijbrengen door 
ze in het milieu van het dove, niet sprekende kind (of althans niet in 
de zin zoals wij spreken: met de volle rijkdom aan extralinguale elemen
ten en de tonale vormen) te plaatsen. Het is absoluut onjuist, volgens 
mij, deze meer centraal gestoorde of (denk aan het geciteerde van 
I. Ewing) pseudo centraalgestoorde kinderen op de scholen voor dove 
kinderen te plaatsen, waar ze steeds een verre van volmaakte taal aan
treffen, waaraan onze tonale vormen ontbreken en de extralinguale ele
menten zoals wij die gebruiken eveneens. Bovendien een taal, die altijd 
ook aan woordenschat armer is dan die, gebruikt op de scholen voor 
slechthorende kinderen. Vooral ook vormt het feit, dat de woorden, die 
de dove kinderen in hun esoterische taal gebruiken, tot andere woord
categorieën behoren en een heel andere functie hebben, dan diezelfde 
woorden in onze gesproken taal, ook een groot gevaar voor de taal
ontwikkeling bij deze taalgestoorde kinderen. Zij behoren mijns inziens 
op de scholen voor slechthorende kinderen. Ze moeten voortdurend in 
contact komen mét, als het ware ondergedompeld worden in gesproken 
taal. Dit gebeurt vooral in het contact van de kinderen onderling. 

Nu iets over de problemen bij het gehooronderzoek en het aanpassen 
van het gehoorapparaat bij deze kinderen. Het is vaak erg moeilijk om 
enigszins betrouwbare gegevens omtrent het gehoor bij het audio-
metrisch onderzoek te verkrijgen. Het is vaak moeilijk hun de opdracht 
duidelijk te maken en als ze reageren, weet men nog lang niet altijd 
waaróp. Het verschil tussen horen en voelen kunnen ze vaak niet aan
geven. Ze praten over horen, als ze iets voelen (vibratie). Hun akoes
tische aandacht is weinig constant. Vaak worden de begrippen hard en 
zacht verward met hoog en laag. Er komen dan ook sterk wisselende 
audiogrammen. De aard van het gehoorverlies is steeds een hoge-
toondoofheid. Groot discriminatieverlies. Zelfs met behulp van het aan
gepaste hoorapparaat blijft het discriminatieverlies meestal aanzienlijk. 
Toch heeft het apparaat een groot nut voor de kinderen, ten eerste als 
weksignaal: ze horen dat er gesproken wordt en richten onmiddellijk 
de blik op de spreker. De spraakverstaanbaarheid nu, dus met behulp 
van apparaat en afzien, is vaak zeer groot, groter naarmate de taai-
opbouw gevorderd is. Bovendien kan het nu meer van de tonale vormen 
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van het spreken ervaren. Vervolgens is het ook zeer belangrijk, dat het 
waarnemen of beter waarnemen van de achtergrondgeluiden, dus het 
contact met de geluidswereld, de wereld, verbeterd is. Uit halfjaarlijkse 
onderzoekingen blijkt, dat de spraakverstaanbaarheid toeneemt naar
mate het kind over meer taal beschikt, dat de prestaties van het liplezen 
en het horen vooruitgaan, zonder dat deze beide verrichtingen afzon
derlijk getraind worden. 

De taalopbouw is één groot geheel, dat spreken, lezen, schrijven, lip
lezen, horen, handelen, handelend waarnemen, voelen, kortom het 
totale waarnemen omvat. Ik verwijs U hiervoor naar de uitkomsten van 
het onderzoek door Mej. Esser en de Heer Kemperman in 1951/52 ver
richt en die door Mej. Esser in haar lezing te Doorn in 1957 vermeld 
werden. 

Sedert een paar jaar geef ik de kinderen ook onderricht in het spelen 
op de blokfluit. Dit gaat erg leuk. Ook de kinderen die nagenoeg niets 
van de fluit horen kunnen hieraan meedoen. Het lezen van de muziek-
noten leren ze vlug en aangezien elke noot een bepaalde greep op de 
fluit is, is het resultaat goed. Hoogstens kunnen ze bij het fluiten te 
hard of te zacht blazen. Dit leren ze op den duur beheersen. Veel wordt 
er door hen op het ritme herkend. Het feit dat ze iets kunnen presteren 
wat menig normaal kind niet kan, geeft deze kinderen een psychische 
steun. Ook het samenspelen, het samen beleven is uitermate belangrijk. 
Bovendien leren ze al spelende de begrippen hoog-laag, hard-zacht, 
vlug-langzaam, vrolijk-droevig, ervaren. Ook ritmisch gevoel wordt ont
wikkeld. Thuis of bij familie met de blokfluit te kunnen optreden en be
merken, dat het mooi of knap gevonden wordt, is ook een machtige 
sensatie. 

Ik ben nu aan het eind van mijn voordracht gekomen. Ik ben mij er vol
komen van bewust, dat al de onderwerpen die ik heb aangeroerd, stuk 
voor stuk een veel uitvoeriger en meer diepgaande bespreking waard 
zijn. Maar alleen reeds het aanstippen van de problemen kan van groot 
nut zijn. 

De psycho-motorische aanpassing 
van het S.H. kind. 

LEZING GEHOUDEN DOOR WILHELMINA J. BLADERGOEN 
OP 29 APRIL 1954 

Het probleem van de psychomotorische aanpassing reikt verder, dan 
de wereld van het S.H. kind alleen, leder kind, dat in welke zintuigsfeer 
ook getroffen is, staat anders in de wereld, dan een kind zonder moei-
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lijkheden in een of ander zintuiggebied. De mens is een zeer subtiel 
wezen, dat weliswaar over een zeer groot aanpassingsvermogen be
schikt, maar daarin toch is aangewezen op gaafheid van zijn lichaam. De 
totale lichaamsvoorwaarden moeten normaal zijn. Wanneer ook maar 
iets daaraan mankeert, voelt de mens zich gereduceerd. 

In de psychologische en pedagogische, zelfs in de medische wereld 
huldigt men nog veelal de onjuiste opvatting, dat elke deficiëntie eigen
lijk een kwestie zou zijn van een gradueel verschil ten opzichte van de 
normale toestand, en dan nog betrokken op het betreffende zintuigge
bied of lichaamsdeel. De invloed, die het defect uitoefent op de gehele 
persoonlijkheid, liet men nog te veel buiten beschouwing. 

De spreekster is van mening, dat iedere deficiëntie een invloed heeft 
op de totale mens, zeer zeker van de zich ontwikkelende mens. Degene, 
die de dokter of orthopedagoog in behandeling krijgt, is door zijn defi
ciëntie een bijzonder mens met een eigen structuur. We hebben hier dus 
niet te maken met graduele vermindering van b.v. gehoor of gezicht 
alleen, maar ook met de gevolgen daarvan in de gehele aanpassing 
van organisme en persoonlijkheid. Dit behoeft nog niet in te houden, dat 
men bij de behandeling de totale mens moet aanpakken, maar wel, dat 
men rekening moet houden met het feit, dat toch de hele mens op die 
behandeling reageert. Als voorbeeld diene de simpele voor ieder open
staande mogelijkheid, dat men zijn enkel verstuikt. De getroffene is 
pijnlijk uit zijn humeur; voelt zich in bewegingsvrijheid belemmerd; in 
de uitvoering van zijn plannen gestoord; er is totale reducering van acti
viteit en omstelling op ander plan wordt vereist. Eventueel kan men acti
viteit omzetten op ander gebied. 

Bij een toenemende of blijvende deficiëntie, moet er dus blijvende ver
andering intreden. 

Een kind, geboren met een deficiëntie, vertoont een totaal andere ont
wikkeling van de persoonlijkheid. Het kind, dat van meet af aan niet 
horen of zien kan, wordt in zijn totale ontwikkeling getroffen. De mens 
is niet een samenstel van afzonderlijk naast elkaar staande functies, 
maar is voorzien van een net van onderling samenspelende functies, die 
ten nauwste op elkaar zijn afgestemd. Valt één functie of een groep van 
functies uit, dan wordt ook het samenspel met andere functies verstoord. 
We kunnen dit aantonen bij de motoriek. 

Hier zien we een samenspel van innerlijke impulsen, uitwendige prikkels 
en reactie op deze beide factoren. Als gevolg zien we een toenemende 
differentiatie van impulsen, ontvankelijkheid voor prikkels en reactie-
mogelijkheden. B.v. het kindje beweegt het hoofd, er zijn reflectorische 
reacties in het gehele lichaam (b.v. de tonische halsreflex), door de 
hoofdbeweging zijn er visuele reflexen, dit alles in onderlinge afhanke
lijkheid en samenwerking. Deze visuele reflexen bereiden b.v. de oog-
hand-coördinatie voor. 
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Bij deficiëntie is er vrijwel altijd ontwikkeling op een lager, minder ge
differentieerd niveau het gevolg. 

B.v. een verlamd kind kan nooit op de juiste wijze zijn houding t.o.v. de 
omgeving bepalen. De visuele gerichtheid is anders, b.v. bij ontstentenis 
van tactiele en bewegingservaring in de ruimte, anomalieën in perspec
tivisch ruimtebegrip. Dit vond spreekster duidelijk gedemonstreerd bij 
enige Little-patiënten, onder wie een vrouw van 28 jaar, die niet kon 
rekenen, geen tijds- en ruimtebesef had. Pas na het 16e jaar had ze 
goed leren lopen en zich oriënteren. Ze sprak uitstekend. De taal miste 
echter als het ware inhoud en perspectief. Bij onderzoek bleek, dat er 
een leemte zat in de oog-hand-coördinatie. Ze richtte bij het werken de 
ogen niet op de handen. Driehoek naleggen of natekenen mislukte; een 
bovenste plank in de kast kon ze niet vinden. De begrippen voor, achter, 
boven, onder etc. waren haar niet bekend. Ze miste ook perspectivisch 
besef in een tekening. Drie-dimensionaal inzicht ontbrak; ze kon ook 
niet bouwen. Ze had de oefeningsmogelijkheden in haar prille jeugd ge
mist. De totale psychomotoriek was gestoord, hetgeen een belemmering 
had gevormd voor de ontwikkeling van bepaalde intellectsfuncties. Men 
had zich in de opvoeding voornamelijk toegelegd op de ontwikkeling 
van de taal. Een jarenlange psycho-analytische behandeling had de denk
stoornissen niet kunnen opheffen. Door een behandeling, die er op ge
richt was het coördineren van ogen en handen te bewerkstelligen, heeft 
patiënte begrepen, waar het om ging: te kijken naar hetgeen ze deed. 
Na tactiele en cognitieve oefeningen als sorteren, opeenstapelen, ver
gelijken, ontstond al spoedig het spontane spelen, zoals we dit ook 
bij het kleine kind kunnen waarnemen: omgooien, stapelen, vullen, leeg-
gooien, bouwen en ordenen. Naarmate het spelen vorderde, groeide 
het ruimte-inzicht, nam het begrip voor de betekenis van de taal ook 
toe. Ze ging de woorden tussen, tweede, boven, meer etc. niet alleen 
gebruiken, maar ook in hun betekenis verstaan; zodoende ontstond het 
tellen en van daar uit het rekenen. Na ruim 2y2 jaar legde ze een uit
stekend examen U.L.O. af. 

We zien hier een voorbeeld, hoe defecte motorische ontwikkeling ook 
een defectueuse intellectsontwikkeling tengevolge had. 

Dit geval was voor spreekster aanleiding zich af te vragen, in welke 
gevallen bij kinderen met reken- en taalstoornissen, tevens een stoor
nis in de motoriek aanwezig was. 

De motoriek kan zich eerst normaal ontwikkelen, wanneer de zintuigen 
goed functionneren. 

Het kind wordt tot activiteit geprikkeld door datgene, wat door middel 
van de zintuigen vanuit de buitenwereld tot hem komt. (Kinderen zoeken 
naar een „geluidsbron", gaan af op iets blinkends.) Alle zintuigen werken 
hiertoe mee. Wanneer door deficiëntie van één dier zintuigen het kind 
onvoldoende prikkels van buitenaf krijgt toegevoerd, wordt de motoriek 
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even goed afgeremd in ontwikkeling, als wanneer de motoriek zelve 
defecten vertoont. Het zien, ruiken, horen, maar vooral ook het tasten 
zijn van het grootste belang. De tastzin brengt het kind in aanraking 
met de objecten in zijn omgeving; het lopen betekent, dat het de dingen 
kan bereiken, die het ziet, hoort of ruikt en met tastzin, ogen, neus etc. 
kan onderzoeken en leren kennen. 

Een 5-jarig kindje, voor imbeciel doorgaand, bleek door zwakte van het 
gezichts- èn gehoororgaan onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden ge
had te hebben. Het kind was praktisch alleen aangewezen geweest op 
reuk- en tastzin. Deze laatste had door gebrek aan prikkels ook maar in 
geringe mate tot het ontwikkelen van de cognitieve functies bijgedragen. 
Toen door middel van een sterke bril en later ook gehoortraining er wel 
„prikkeltoevoer" mogelijk werd ging de ontwikkeling normaler verlopen 
en bleek na enige jaren de achterstand grotendeels te zijn ingehaald en 
het intellect normaal. 

De deficiënties remden dus de totale ontwikkeling van het kind. Toch 
moest bij de therapie in de eerste plaats worden aangegrepen bij de 
versterking van de deficiënte zintuigen (bril, gehoorapparaat), om ver
betering van de totale ontwikkeling in gang te zetten. 

De wereld van het deficiënte kind is een totaal andere, dan die van het 
normale kind. Het kind leeft toch reeds in een andersoortig tijd- en 
ruimtebeleven, als de volwassene. Het heeft in mindere mate bewustzijn 
van hoogte, diepte, afstand etc. Het kind beleeft de wereld niet met de 
geometrische begrippen van het volwassen denken, maar ervaart zijn 
ruimte door middel van de psycho-motorische activiteit. Het kind ziet en 
beleeft door zijn klein zijn de wereld onder een andere gezichtshoek 
als wij. Wij kunnen dit b.v. gewaar worden uit de tekeningen van het 
kind (disproportioneel, schematisch, a-perspectivisch). In zekere zin 
geeft het kind de buitenwereld daarin toch weer, zoals het die vanuit zijn 
gezichtshoek beleeft. Zo beleeft het de mens met hele lange benen
de volwassene buigt zich naar het kind toe en fixeert het met de ogen' 
strekt de armen uit. Het kind beleeft dus van de volwassene: benen! 
armen, ogen, mond. Voorts leeft het kind nog overwegend op de grond' 
en van daaruit hebben de dingen een andere waarde voor het kind, dan 
voor ons en het handelt vanuit deze eigen waardebeleving der dingen 
(wij noemen het kind dan gewoonlijk stout!). Het kind leeft overwegend 
motorisch; het beweegt zich naar alles wat blinkt, schittert, of kleurig is. 
Het interesseert zich voor alles, wat zich vullen, legen laat, wat rollen, 
scheuren of ritselen kan. Verbod en afremming van het onderzoeken 
doet verenging ontstaan in de belevingsmogelijkheden en werkt der
halve ontwikkelingsremmend. Wanneer het experimenterende tasten 
wordt uitgeschakeld, kunnen hiaten in de ontwikkeling van het verhou-
dingsbewustzijn ontstaan, of in het driedimensioneel bewustzijn. Het 
ruimtelijk denken ontwikkelt zich niet voldoende en op grond daarvan 
kan een kind b.v. niet leren rekenen. 
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Niet alleen het gemis van een zintuig, maar ook psychische factoren, 
zoals b.v. angst, kunnen een dergelijke afremming veroorzaken. Het 
afgeremde kind komt zodoende voor de psychische ontwikkeling op een 
te klein steunvlak te staan. 

Het gehoorgestoorde kind heeft de neiging zich lichamelijk minder vrij 
door de ruimte te bewegen. Het vertoont gewoonlijk minder correctie op 
de motoriek; het is lawaaierig, sloft, stampt, zet de voorwerpen hard 
neer. Voor het zich richten op de buitenwereld is het hoofdzakelijk aan
gewezen op de gezichts- en tastzin. Een normaal horende kan op grond 
van de gehoorde geluiden de ruimte en afstand projecteren, localiseren. 
Een slechthorende mist deze mogelijkheid en is voor ruimte- en distan-
tiebewustzijn uitsluitend op visus en eigen motoriek aangewezen. Zo 
zien we, hoe slechthorende kinderen in het donker moeilijkheden onder
vinden. Wanneer er geen visuele ruimte meer is, blijft er voor hen geen 
,,gehoorsruimte" meer over, waarin ze bekendheid en veiligheid kunnen 
beleven. De wereld van het S.H. kind is enger, anders. Zo kan er dus 
ook bewustzijnsverenging ontstaan. De slechthorende trekt zich dus 
psychisch terug op een beperkt vlak van veiligheid en zekerheid. Worden 
ze a.h.w. gedwongen om zich buiten deze psychische veiligheidszone 
te bewegen, dan treedt protest op, of agressiviteit; ze worden dan moei
lijk of ongehoorzaam. De wezenlijke ondergrond hiervoor is angst. Bij 
de zintuigelijk gestoorde kinderen treffen we derhalve grotere bereid
heid tot angst. 

Bij de behandeling van het slechthorende kind gaat het dus om: 
a. vaststelling van zijn psychische veiligheidszone; 
b. verwijding daarvan door verantwoorde maatregelen. 
Stelt men te hoge eisen ten aanzien van het onder a. genoemde, dan be
reikt men alleen, dat een kind zich op nog kleiner vlak terugtrekt met 
als gevolg de bij slechthorende kinderen zo bekende schijndebiliteit. Dit 
gebeurt vooral, wanneer de zintuigelijke storing niet wordt ontdekt. 

Het komt er dus op aan om vanaf de prille ontwikkeling zoveel mogelijk 
de psychomotorische aanpassing te bevorderen, door bewuste keuze 
van spelvormen, materialen, waarbij vooral de visuele en tactiele, als
ook motorische functies dusdanig worden ingeschakeld, dat het gehoor 
wordt gecompenseerd. Wanneer de motoriek slecht is geoefend, wan
neer ze de ruimte niet met het eigen lichaam hebben leren beleven, blijkt 
er angst te bestaan zich in de ruimte uit te strekken. Dit bleek bij oefe
ningen, verricht door slechthorende kinderen, met het gooien en vangen 
van ballen. De ballen gingen bij de meesten niet hoog de lucht in; er 
bleek a.h.w. de neiging de bal ,,dicht bij huis" te laten blijven. Het 
slechthorende kind moet dus geleidelijk aan uit de enge ruimte worden 
gehaald met vooral versterking van de visuele controle. 

De middelen, waarmee dit kan worden bereikt, zijn toch wel voor het 
grijpen, mits ze worden aangepast aan de behoeften van het slechthoren-
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de kind. Denken we aan de leermiddelen van Decroly en Montessori; 
aan de motorische speelse oefenvormen van Gaulhofer en Streicher en 
past men deze toe in geïndividualiseerde vorm, dan valt er veel te be
reiken. Ritmiek volgens de opvattingen van Mimi Scheiblauer in Zurich 
bleek zelfs kinderen met zware gehoorstoringen een bewegingsvrijheid 
en betere aanpassing te geven. Vrije expressie in ritme en muziek, kleur 
en lijn verwijden de belevingswereld van het kind. Men kan b.v. uitgaan, 
zoals M. Scheiblauer, van bewegingsritmen van zichtbare dingen (b.v. 
een hoepel laten tollen tot zij plat valt) en dit door na-bewegen laten on
dergaan en weergeven. Hierdoor wordt het kind losgemaakt van eigen, 
soms al verstarde bewegingsschema's. 
Allerlei materialen zijn hiertoe geschikt: hoepels, ballen; alles wat 
schuift, draait of slingert. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt, zo
als bekend, van trillingsbewustzijn. Door systematisch hiervan gebruik 
te maken, gelukt het haar de kinderen op pianospel te laten dansen. 
De psychomotorische opvoeding moge worden gezien als basis voor de 
intellectuele opvoeding. Dit geldt vrijwel voor alle deficiënte kinderen. 
Wij hebben ons mogelijk te veel ingesteld op aanleren van de taal alleen, 
vergetend, dat ook het ruimtebeleven en ruimtebesef grondslag is voor 
de ontwikkeling van het denken. 

(Prof. W. . Bladergroen schreef ons geen enkel bezwaar te hebben tegen publicatie 
van dit artikel. De gegevens van deze lezing zijn nog steeds actueel; zij heeft ze 
zelfs in haar oratie verwerkt. 
Wel verzocht zij te verwijzen naar haar nieuwe litteratuur als: 
1) De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind; Querido Reeks M.M I. 

1966; 
2) Het verslag van het Congres over het prelinguaal dove kind; St. Michielsgestel '62; 
3) Verantwoording van Verkenning; mijn oratie van 28 febr. '67, uitg. Wolters, Gro

ningen. Red.) 

De opleiding van leerkrachten 
voor het dovenonderwijs 

INLEIDING GEHOUDEN DOOR DE HEER A. COK OP DE JAAR
VERGADERING TE ROTTERDAM VAN DE VERENIGING TER 
BEVORDERING VAN HET DOOFSTOMMENONDERWIJS IN 
NEDERLAND D.D. 11 MEI 1967. 

Meneer de voorzitter, dames en heren, 

In het koninklijk besluit van 2 februari 1967, dat inhoudt een regeling van 
het buitengewoon onderwijs, worden in artikel 14 regels gegeven om 
voor een benoeming tot onderwijzer, onderwijzeres of kleuteronderwij-
zeres in aanmerking te kunnen komen. 
Uit dit artikel blijkt, dat met uitzondering van het zesde lid, ten aanzien 
van de benoemingseisen uitsluitend gesproken wordt over een akte van 
bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer met daarnaast enkele 
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aantekeningen of over een akte van bekwaamheid, zoals die bedoeld is 
in een bepaald artikel van de Kleuteronderwijswet. Ten aanzien van ons 
dagelijks werk vinden we deze eisen begrijpelijk — hoe zouden er an
ders vandaag aan de dag collega's bij het buitengewoon onderwijs be
noemd kunnen worden — maar aan de andere kant hebben we hier
tegen toch wel enkele bedenkingen. 

Ons dagelijks bezig zijn vraagt immers om een zo verantwoord moge
lijk bezig zijn met de kinderen. In deze kring behoeft het geen betoog, 
dat er een groot verschil is tussen het werk met een klas normale kin
deren en een klas met dove kinderen. Een ieder van ons zal dit ervaren 
hebben in zijn beginjaren bij het dovenonderwijs. Verantwoord werken 
zijn we uiteraard tegenover onszelf verplicht, maar we zijn het vooral 
verplicht tegenover de kinderen, die we voor ons hebben en we zijn het 
ook verplicht tegenover de ouders, die hun kinderen aan onze zorg heb
ben toevertrouwd. Nu is het geenszins onze bedoeling om te zeggen, dat 
verantwoord werken staat of valt met het met succes gevolgd hebben 
van een theoretische opleiding. Aan de andere kant zouden we niet 
graag beweren, dat uitsluitend ervaring, intuïtie, geestdrift of vakliefde 
een juiste aanpak van ons werk garanderen. Beide zijn noodzakelijk. 
De geschiedenis van het dovenonderwijs in Nederland leert, dat aan de 
opleiding van leerkrachten altijd zorg is besteed. 
Lange tijd was deze scholing een zuivere instituutsaangelegenheid, waar
bij ieder instituut min of meer zijn eigen eisen stelde. Een aanzienlijke 
verbetering trad onzes inziens in, toen in 1955 de besturen van de vijf 
inrichtingen voor dovenonderwijs hun goedkeuring hechtten aan een 
gemeenschappelijke examenregeling voor de te behalen diploma's. Een 
lijst van zeventien punten, waarin de theoretische eisen nader werden 
genoemd, vormde de grondslag van deze regeling. Een uniforme uit
voering van deze opleiding werd echter nog niet direct gerealiseerd. 
Het bleef aanvankelijk nog te veel een opleiding in de eigen school. 
Langzamerhand is daarin een wijziging gekomen, waardoor de huidige 
situatie is ontstaan. 

Het Seminarium voor de Orthopedagogiek en de Rooms Katholieke 
Leergangen voor Buitengewoon Onderwijs trachten door hun cursussen 
de concretisering van de eerder genoemde eisen te verwerkelijken. 
Dat deze theoretische verdieping door onze werkgevers werd gewaar
deerd moge blijken uit het feit, dat ieder schoolbestuur naar vermogen 
de behaalde diploma's beloonde met een extra marge. Ook de overheid 
waardeert sinds 1 januari 1965 bepaalde bevoegdheden, die in het 
bezit zijn van leerkrachten bij het buitengewoon onderwijs, met extra 
salaris. Is dit enkel een welwillend gebaar, of zouden we het kunnen 
zien als een eerste begin van het stellen van zeer specifieke eisen om 
aan een school voor buitengewoon onderwijs werkzaam te kunnen zijn? 
Dan komen problemen van opleidingsmogelijkheden; eisen, waaraan 
voldaan moet worden, e.d. zeer zeker om de hoek kijken. 
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In onder meer het Rapport van de Commissie tot voorbereiding van een 
wettelijke regeling betreffende het Buitengewoon Onderwijs, dat is uit
gebracht aan de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 
wordt aan deze problematiek dan ook de nodige aandacht gegeven. Het 
leek ons goed om in het eerste gedeelte van deze tweedaagse vergade
ring na te gaan, welke criteria nader beschouwd moeten worden — zon
der ons daarbij te verliezen in gedetailleerde aanwijzingen over te vol
gen vakken, urentabellen, lesroosters, e.d. — om een theoretische op
leiding zo goed mogelijk te realiseren. 

Een allereerste vraag, die dan naar voren komt is: Moet deze opleiding 
plaatsvinden in samenwerking met collega's, die bij andere takken van 
het b.o. werkzaam zijn, of moet de opleiding zich alleen beperken tot 
diegenen, die aan een school voor doven zijn verbonden? 

Momenteel is b.v. bij het Seminarium voor Orthopedagogiek de situatie 
zo, dat er sprake is van een basisopleiding, die gevolgd kan worden 
door iedere onderwijzer, die bij het b.o. werkzaam is of wil gaan werken. 
Zover onze gegevens strekken, wordt aan deze basiscursus niet of nau
welijks deelgenomen door collega's, die bij het dovenonderwijs zijn. 
Voor hen is in samenwerking met de collega's van het onderwijs aan 
slechthorende kinderen een speciale cursus gecreëerd, waarin uitslui
tend de problemen rondom de gehoorgestoorden aan de orde worden 
gesteld. Om tot deze speciale cursus te worden toegelaten, is het met 
succes gevolgd hebben van de basisopleiding niet nodig, hoewel er 
wel andere eisen worden gesteld, die hier niet nader aangegeven zullen 
worden. Vergelijking met de opleiding van werkers bij het dovenonder
wijs in diverse landen van Europa leert ons, dat ook andere mogelijk
heden aanwezig zijn. In het artikel van Trygve Lie, dat gepubliceerd is 
in het boek ,,Van Gunst tot Recht", wordt aangegeven, dat in Noor
wegen alle werkers bij het b.o. een zelfde opleiding volgen. Hij gaat 
uit van de stelling, dat leerkrachten bij de verschillende afdelingen van 
het buitengewoon onderwijs in aanraking zullen komen met en oog zullen 
moeten krijgen voor een reeks van problemen, die bij alle takken iden
tiek zijn. Hij is van mening, dat gehandicapte kinderen meer hebben, 
waarin ze gelijk zijn dan waarin ze verschillen. Dit gelijk zijn is aan
leiding geweest om een gecoördineerde opleiding te organiseren, waar
bij in een later stadium sprake is van een zekere specialisering b.v. 
naar de zijde van de spraaktherapie en het onderwijs aan dove en 
slechthorende kinderen. Nemen we daarentegen kennis van de oplei-
dingsmogelijkheden in Engeland of Duitsland, dan zien we dat daar 
sprake is van een zeer specifieke opleiding van diegenen, die werkzaam 
zijn of zullen zijn bij het onderwijs aan gehoorgestoorden. Een min of 
meer analoge situatie dus als in Nederland. 

Bij de totale zorg voor het gehoorgestoorde kind — en we hopen allen, 
dat dit kind afhankelijk van zijn capaciteiten een zo juist mogelijke plaats 
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in de maatschappij zal innemen — zijn veel mensen betrokken. Naast 
de onderwijzers en kleuteronderwijzeressen kennen we de voorzorg-
sters, de maatschappelijke werksters, de hoofden van de huishoudelijke 
afdeling van de internaten, de logopedisten, die aan sommige scholen 
zijn verbonden en nog diverse andere werkers. Is voor allen naast hun 
grondopleiding, die zij op één of andere school of cursus verkregen 
hebben, een uniforme aanvullende opleiding gewenst nu zij betrokken 
zijn of zullen worden bij het onderwijs aan doven? 
Voor allen geldt in wezen dezelfde situatie. Er is een grondopleiding en 
op basis van deze grondopleiding mag of kan men aangesteld worden 
in een bepaalde functie bij de zorg rondom de dove. Of deze grond
opleiding in wezen echter de juiste is of adequaat is voor deze functie, 
is zeer de vraag. Vele van hen zullen de behoefte voelen om zich verder 
te verdiepen in de problemen, waarvoor ze dagelijks komen te staan. 
Misschien mag zelfs wel de eis tot deze verdieping worden gesteld. 
Het zou ons te ver voeren en wellicht zou het probleem rondom de oplei
ding nog onoverzichtelijker worden, indien we hen allen in onze beschou
wing zouden opnemen. Toch leek het ons goed om hen hier te noemen, 
want ook zij zijn betrokken bij de opvoeding van en het onderwijs aan 
het dove kind. Laten we ons dus voorlopig beperken tot de opleiding 
van de leerkrachten. 

Een belangrijke vraag is, of deze opleiding moet plaatsvinden vóór of na 
de benoeming. We weten, dat de huidige situatie eigenlijk alleen een 
opleiding mogelijk maakt na de benoeming tot onderwijzer of kleuter-
onderwijzeres aan een school voor buitengewoon onderwijs, dus ook 
aan een school voor doven. Het gevolg hiervan is, dat jonge collega's 
na schooltijd — en dan natuurlijk nog in verschillende plaatsen — 
diverse cursussen moeten volgen. We willen hier voorbijgaan aan de 
ongemakken, die daarvan het gevolg zijn. Is deze opleidingsvorm echter 
wel de meest geschikte? Ontstaat daardoor niet een vacuüm, waarin de 
leerkracht er onvoldoende van bewust is, waarom hij op de wijze, die 
door zijn directeur, hoofd of collega is aangegeven, moet werken; een 
vacuüm, waarin deze leerkracht nog niet kan zien, waar hij naar toe 
moet werken; een vacuüm, waarin kortom allerlei problemen op hem 
afkomen, zonder dat hij daarvoor een oplossing weet te hanteren. Nog
maals toegegeven: een theoretische opleiding garandeert niet goed 
werken. Inventiviteit en intuïtie zullen in ons onderwijs altijd onontbeer
lijk zijn. In Nederland kent men alleen tot nu toe — en dan nog op basis 
van vrijwilligheid — een opleiding na de benoeming. We zouden bijna 
zeggen: In alleen Nederland kent men tot nu toe een opleiding na de 
benoeming. Bijna overal elders in Europa en ook in de Verenigde Staten 
vindt de opleiding van leerkrachten bij het buitengewoon onderwijs 
plaats vóór de benoeming. Om tot leerkracht bij het dovenonderwijs te 
worden benoemd moet men eerst een meestal meerjarige dagcursus 
hebben gevolgd. Aan deze opleiding, die dan vaak op de een of andere 
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manier aan een universiteit is verbonden, is dan ook een praktisch ge
deelte toegevoegd. Dr. O'Connor b.v. schetst in het novembernummer 
van 1963 van de ,.American Annals of the Deaf" de opleiding van leer
krachten in de Verenigde Staten. Een speciale wet heeft het daar moge
lijk gemaakt, dat de opleiding uitsluitend plaatsvindt op een universiteit 
of een college en dat speciale kredieten beschikbaar worden gesteld om 
zowel de opleiding zelf te kunnen creëren als de cursisten aan deze 
opleiding te kunnen laten deelnemen. In Engeland, Zweden, Noorwegen, 
Duitsland, de landen achter het ijzeren gordijn kennen we soortgelijke 
opleidingsmogelijkheden. 

Indien een opleiding plaatsvindt vóór de benoeming, vervalt onze vraag 
rondom de verplichting tot opleiding. Zolang we echter staan voor de 
situatie, zoals die momenteel in Nederland is, stellen we zonder meer, 
dat de leerkracht, die een benoeming bij het dovenonderwijs aanvaardt, 
zich verplicht om aan een theoretische opleiding deel te nemen. Als de 
opleiding niet met succes gevolgd kan worden, moet de leerkracht 
omzien naar een andere betrekking. Een noodzakelijkheid is onzes in
ziens: Alle leerkrachten bij het dovenonderwijs moeten in het bezit zijn 
van speciale diploma's. 

Onze schoolbevolking bestaat uit leerlingen van 3 tot 20 jaar. ledere 
leeftijdsgroep stelt zijn aparte eisen aan opvoeding en onderwijs; eisen, 
die zo goed mogelijk geconcretiseerd moeten worden door de leer
krachten. Het totaal van leerlingen is ook anders in te delen. We kennen 
de kleuters, waar met de kleuter ,,het kleuter kunnen zijn" ook veel aan
dacht gegeven dient te worden aan het aanvankelijk taalonderwijs en het 
spreekonderwijs, en we kennen de jonge mensen, die in de eindklas 
zitten en die dus zeer binnenkort hun entree in een totaal ander milieu 
zullen maken. We kennen onze leerlingen met nevendefecten en onze 
leerlingen, die in de afdeling voortgezet onderwijs geplaatst zijn. Grote 
verschillen, die ons brengen bij het probleem van een universele oplei
ding of een specialistische opleiding. Onder universele opleiding willen 
we dan verstaan een dusdanige opleiding, dat een leerkracht in principe 
in iedere klas van een school werkzaam kan zijn. We stellen hier met 
nadruk in principe, omdat we weten, dat de ene leerkracht liever met 
oudere leerlingen werkt, terwijl b.v. een ander zich meer aangetrokken 
voelt tot het werken met leerlingen met nevendefecten. Onder een spe
cialistische opleiding verstaan we dan een opleiding, dat een leerkracht 
uitsluitend voor een zeer specifieke vorm van onderwijs opgeleid wordt, 
b.v. tot articulator of tot degene, die uitsluitend werkzaam is in het 
voortgezet onderwijs. Over deze laatste heeft Rammel in de „Neue 
Blatter für Taubstummenbildung" van 1964 diverse mogelijkheden aan
gegeven. Zo zouden we ons kunnen indenken, dat een opleiding zodanig 
gespecialiseerd werd, dat aan de cursisten van zo'n opleiding uitsluitend 
een eindklas werd toevertrouwd. In deze beschouwing kan ook opge
nomen worden, of de opleiding van de kleuteronderwijzeres dezelfde 
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dient te zijn als die van een onderwijzer bij het elementair onderwijs. 
In Oost-Duitsland blijkt, dat de lessen in didactiek en methodiek voor 
de onderwijzers en kleuteronderwijzeressen afzonderlijk gegeven wor
den. Overigens valt de studie van de kleuteronderwijzeressen samen met 
die van de onderwijzers. 

Een universele of specialistische opleiding is voor Gustav Lesemann 
in „Van Gunst tot Recht" geen vraag, want hij zegt: Differentiatie is één 
der tendensen van gezonde ontwikkeling. Waar de differentiëringsten-
dens overheerst, ontstaat het gevaar van afsplitsing en uiteenval. 

Wel brengt het ons bij de vraag van eindscholing of nascholing. In alles 
wat rondom ons heen gebeurt, vinden grote ontwikkelingen plaats. De 
afgestudeerde ingenieur b.v. is niet voor altijd klaar; hij dient bij te blij
ven door middel van vakliteratuur, door middel van congressen bezoe
ken of door middel van cursussen e.d. Dit geldt ook voor ons. Hoewel 
gezegd kan worden, dat het grondprobleem van ons werk hetzelfde blijft 
— hoe de dove op te voeden en te onderwijzen, dat hij met zijn handicap 
tussen de andere mensen zo volwaardig mogelijk mens kan zijn — ont
kend kan niet worden, dat in de wijze van opvoeding en onderwijs steeds 
nieuwe gezichtspunten naar voren komen. Van deze nieuwe zienswijzen 
moet kennis genomen kunnen worden. Wat is er tegen om post-
graduele dagcursussen te organiseren, waarin nieuwe methodes, tech
nieken, opvattingen e.d. aan de orde worden gesteld? Nascholingsmoge-
lijkheden kunnen zeer zeker oplossing bieden voor het probleem van 
universele of specialistische opleiding, dat we hiervoor stelden. 

Naast de theoretische opleiding staat de praktische opleiding. Zolang de 
theoretische opleiding plaatsvindt na de benoeming, zal de praktische 
opleiding in de school zelf moeten gebeuren. Het zien doen kan wellicht 
veel meer aanwijzingen geven voor de te volgen werkwijze dan een 
theoretische informatie. Ingezien dient echter te worden, dat slaafse 
navolging ook geen succes garandeert. Eigen ervaring, eigen ondervin
ding zijn gegevens, die onzes inziens beter inzicht in het totaal van de 
problemen verschaffen dan het nadoen van datgene, wat men van een 
ander gezien heeft. Natuurlijk kan een gesprek met een collega ver
helderend werken, maar wellicht is het nog beter, indien de uit de prak
tijk verkregen gegevens getoetst kunnen worden aan de theoretische 
grondslagen van ons dagelijks werk. 

We noemden u enkele punten, die betrekking hebben op de opleiding. 
We zijn niet van mening, dat alles aan de orde is geweest. Dat was ook 
geenszins de bedoeling. We hopen evenwel, dat er voldoende gegevens 
zijn aangedragen om een discussie over dit onderwerp op gang te 
brengen. Zo u ons toestaat, willen we nog één punt naar voren brengen. 
Momenteel zijn er diverse cursussen, die op de één of andere wijze 
mogelijkheden bieden om een gedeelte van de eisen, die inzake de 
theoretische opleiding worden gesteld, te realiseren. Wij denken aan 
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de lessen, die gegeven worden door het Seminarium voor Orthopedago
giek, resp. R.K. Leergangen voor B.O., door de Stichting Logopedische 
Opleidingen en de Nederlandse Vereniging voor Audiologie. Alle hebben 
in hun opleidingen gedeelten, die voor ons van groot belang zijn. Oók 
kan gezegd worden, dat b.v. het Seminarium voor Orthopedagogiek in 
zijn speciale opleiding stof behandelt, die een toekomstig akoupedist 
gaarne de zijne zou maken, terwijl juist dit onderdeel in de opleiding 
van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie niet of nauwelijks aan 
de orde wordt gesteld. 

Het is geenszins onze bedoeling om welke opleidingsinstelling dan ook 
iets te verwijten. Wat we willen betogen is, dat er zoveel gemeenschap
pelijke zaken zijn. Het is daarom, dat we gaarne mede in de discussie 
zouden willen betrekken de vraag, in hoeverre in de toekomst sprake zou 
kunnen zijn van een uniforme basisopleiding voor toekomstige logopedis
ten, akoupedisten en leerkrachten bij het onderwijs aan gehoorgestoor
den. 

Wellicht zijn we met dit laatste punt buiten het onderwerp „Over de 
opleiding van leerkrachten" gegaan. We konden niet laten het te noemen, 
want onzes inziens dient bij de opvoeding van en het onderwijs aan een 
doof kind zowel aan het taaigestoord zijn als aan het spreekgestoord zijn 
een zo groot mogelijke aandacht te worden besteed. Kennis van de 
problemen rondom het doof zijn, het taaigestoord zijn en het gestoord 
zijn in het spreken is dan ook noodzakelijk. 

L e e r g a n g e n 

GEHOORGESTOORDEN B. 

K a t h o l i e k e 

VAKSTUDIE B.O. 

Bij voldoende deelname zal in september a s . wederom een cursus wor
den geopend ter opleiding voor het Diploma Gehoorgestoorden B voor 
leerkrachten aan scholen voor Gehoorgestoorde kinderen. 
Tot deze cursus kunnen worden toegelaten allen die in het bezit zijn 
van het Diploma Gehoorgestoorden A, behaald bij de Katholieke Leer
gangen. 
Aanmeldingen worden voor 1 juli a.s. ingewacht bij de afdeling Vak
studie B.O. van de Katholieke Leergangen, P.F. Bergmansstraat 1 te 
Tilburg, alwaar ook nadere inlichtingen worden verstrekt. 

Sj. J. de Jong 
Direkteur Vakstudie B.O. 
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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,-



DRUKKERIJ QEBR. JANSSEN N.V., NMUEQEN 


