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Het schriftelijk stellen 
in het taalonderwijs aan doven 

1. Plaats van het schriftelijk stellen in het geheel van het taalonderwijs. 
Het taalonderwijs, dat centraal staat in het onderwijs aan onze dove 
leerlingen, wordt in zijn doelstellingen mede bepaald door verder ver
wijderde doeleinden, die men stelt aan de totale opvoeding van het dove 
kind en mede in tweede instantie door specifieke gegevenheden en 
doeleinden van het individuele kind. 
De invloed hiervan zal zich b.v. manifesteren in een genuanceerde be
klemtoning der verschillende aspecten van het taalonderwijs, in een 
prioriteit van het ene aspect t.o.v. een ander. 
Zo stellen wij het mondeling taalgebruik als van primair belang, als het 
belangrijkste aspect van het geheel en wel naar zijn beide zijden: 
expressief het spreken en receptief het spraakafzien plus geluidswaar
neming. Immers, deze beide vormen van taalgebruik zijn de primaire 
communicatievormen, die in het verkeer met de evenmens in de horende 
maatschappij gevraagd worden. 
Dit receptieve en expressieve taalgebruik in de taalverwerving rond 
belevings- en belangstellingscentra van het kind vormt tevens de basis 
van en de voorbereiding op het tweede belangrijke aspect: het schrif
telijk taalverstaan of het lezen, dat weer een belangrijker accent heeft 
dan het derde moment van het geheel: het schriftelijk stellen. Naar de 
mate van belangrijkheid van deze onderdelen van het taalonderwijs zal 
de tijd eraan te besteden mede bepaald dienen te worden. 
De verschillende onderdelen staan in het geheel niet los van elkaar. 
Wij mogen het mondeling stellen, het spreken leren van de normale 
taalvormen der omgangstaal, met als centrum het gesprek, zien als 
basis van en directe voorbereiding op het schriftelijk stellen, dat ook 
wel eens genoemd wordt „spreken op papier". 
Sluit dit in, dat daarmee het probleem van het stelonderwijs vrijwel 
opgelost zou zijn? En dat wij zouden kunnen volstaan met de leerlingen 
zo nu en dan ook eens de gelegenheid te geven hun gedachten schrif
telijk tot uitdrukking te brengen? 
Het zou al te optimistisch zijn te veronderstellen, dat dit zo gemakkelijk 
zou gaan. Het normaal horende kind, dat een mondeling taalgebruik 
heeft, dat veel van onze doven nooit bereiken, heeft leiding en speciale 
oefening nodig om tot behoorlijke resultaten te komen in het schriftelijk 
stellen. In de taaimethodiek van de lagere school wordt er dan ook in 
verschillende vormen tijd en aandacht aan besteed. 
Wij menen, dat het dan nog meer nodig is voor onze dove leerlingen. 
Ook al zouden zij in staat zijn een gedachte in goed Nederlands te 
kunnen uiten, dan sluit dit nog niet in, dat zij een groter geheel als een 
brief, een opstel of welke andere vorm van schriftelijk stellen ook kun-
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nen realiseren zó, dat hij aan behoorlijke eisen voldoet. Dit kan blijken 
uit een nadere analyse van een compositie in verschillende factoren, 
die een rol spelen in het geheel. 

2. Aspecten van het schriftelijk stellen en hun onderlinge waardering. 
Deze nadere analyse van een compositie zullen we stellen aan de hand 
van inhoud en vorm ervan. 
a. Compositie impliceert orde: ordening van samenstellende elementen, 
die te samen een harmonieus geheel vormen; een eenheid, een totaal
structuur, die uit deelstructuren bestaat. Wij menen, dat deze ordening 
der deelstructuren, hun onderlinge samenhang, hun onderlinge verhou
ding de belangrijkste facetten zijn van een compositie als zodanig. 
b. Een ander belangrijk aspect is de kwaliteit van de inhoud. In hoe
verre is hetgeen verteld wordt de weergave van eigen ideeën, gedach
ten, gevoelens en wensen; welke mate van originaliteit, van eigen vin
dingrijkheid is aanwezig, waardoor het geheel een eigen individueel 
karakter krijgt? Het spreekt vanzelf, dat dit mede afhankelijk zal zijn 
van de aard van het onderwerp. 
Wat betreft de vorm kunnen we de volgende punten onderscheiden: 
a. Zijn de gekozen taalvormen de juiste uitdrukking van datgene wat de 
schrijver wil zeggen, zodat de lezer adequaat verstaat, wat bedoeld is te 
zeggen? 
b. In hoeverre beantwoorden de gebruikte taalvormen aan de normen 
van het Nederlands taalsysteem? 
c. Draagt de gebruikte taal het kenmerk van levendigheid en natuurlijk
heid in tegenstelling tot een stijf en onnatuurlijk taalgebruik? Is er vol
doende variatie in keuze van zinsconstructies en woordenschat om 
correctheid en levendigheid van uitdrukking en betekenisnuancering op 
te voeren? 
d. Een minder belangrijk maar toch ook niet te verwaarlozen facet is het 
zuiver schrijven van de woorden alsook de interpunctie, waarbij nog als 
pluspunt genoemd zou kunnen worden een overzichtelijk ingedeeld ge
heel en verzorgd net werk. 
Aangaande de waardering van de genoemde facetten menen we, dat ten 
opzichte van de vorm de inhoud het belangrijkste is. Het gaat er op de 
eerste plaats om wat er gezegd of verteld wordt en wel als een ge
ordend samenhangend geheel, dat een eenheid vormt en waarvan de 
waarde mede bepaald wordt door factoren als b.v. originaliteit, sub
jectieve stellingname, objectieve weergave, afhankelijk van de aard van 
de compositie. 
Wat de vorm van het taalgebruik betreft menen we, dat we grotere 
waardering mogen hebben voor een levend natuurlijk taalgebruik, met 
variatie in woordgebruik en zinsbouw, zij het met niet al te ver gaande 
afwijkingen van het Nederlands taalsysteem, dan een vrij foutloos 
daaraan beantwoordend taalgebruik, maar stijf en onnatuurlijk aandoend 
en blijk gevend van een te beperkt taalvermogen. 
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3. Het valt niet moeilijk uit de voorgaande analyse te komen tot het 
stellen van enkele belangrijke voorwaarden waaraan de leerlingen heb
ben te voldoen, willen ze in staat zijn tot behoorlijke prestaties te 
komen. 
a. Op de eerste plaats moeten ze geleerd hebben behoorlijk geordend 
te kunnen denken, want een compositie maken is ook een denkproces. 
Ze moeten hun gedachten kunnen ordenen, logisch verband weten te 
leggen, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. 
b. Maar alvorens er sprake kan zijn van gedachtenordening moeten er 
gedachten, ideeën zijn. Ook deze zijn niet zo vanzelfsprekend aanwezig, 
maar de geschiktheid ertoe moet langs geleide banen ontwikkeld wor
den, waarbij vooral van belang is de belangstelling der leerlingen en het 
wekken van de belangstelling door de leerkracht. 
Is die belangstelling er, dan zal het ook gemakkelijker zijn de leerlingen 
te leiden tot een meer subjectieve stellingname en subjectieve ver
woording van eigen ideeën, gedachten en gevoelens, waardoor oor
spronkelijker werk met meer individueel karakter kan groeien. 
c. Voorwaarde voor de verwoording van een gevarieerde gedachten-
inhoud is weer de aanwezigheid van een meer uitgebreide taalbeheer
sing, zowel in semantisch als in syntactisch opzicht, m.a.w. de leer
lingen moeten beschikken over een uitgebreide woordenschat en een 
gevarieerde zinsbouw om een correct, levendig en natuurlijk taalgebruik 
mogelijk te maken. 

4. Het in de voorgaande punten besprokene heeft meer betrekking op 
het schriftelijk stellen als zodanig, als object van het stelonderwijs. Wij 
zullen nu even kijken naar het kind, naar zijn psychische ontwikkeling in 
verband met het schriftelijk taalgebruik,1) 
Het mondeling taalgebruik ligt voor een kind gemakkelijker dan het 
schriftelijk. Er doen zich bij het laatste moeilijkheden voor, die in ver
band staan met de eisen die de veranderde communicatievorm stelt. 
Schriftelijk stellen is ook een vorm van communicatie, een vorm van 
gesprek. Men richt zich in de geest tot een „hoorder", de lezer. Deze 
vorm van communicatie stelt hogere eisen aan het kind en vraagt een 
andere instelling. 
Vanaf het begin dat het kind zijn taal geleerd heeft, is dat geweest in 
zijn natuurlijke levenssituaties; zijn taalgebruik functioneerde in zijn 
dagelijkse belevings- en ervaringswereld en als zodanig zijn de functies 
van de taal voor hem beperkt gebleven tot mondelinge communicatie 
met andere aanwezige personen. Er was een hoorder aanwezig en dit is 
voor het kind een fundamentele behoefte, die hij bij schriftelijke uiting 
niet zo maar in één dag overwint. De aanwezigheid van een gespreks
partner vormt voor het kind een aansporing, een prikkel tot communi
catie. Deze natuurlijke stimulans ontbreekt ook bij het schriftelijk stellen. 
Vandaar dat het laatste voor het kind in school tendeert naar iets kunst-
') cf. Lewis M. M.: „Language in school", blz. 37 e.v. 
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matigs, dat te weinig correleert met het werkelijke leven van een kind. 
Het kind heeft ook nog meer behoefte aan ondersteunende middelen, 
die bij mondeling taalgebruik aanwezig zijn als gebaar, expressie en' 
andere extra-linguale elementen van de taal en reacties van de hoorder; 
dit alles ontbreekt bij het schriftelijk taalgebruik. Verder komen er 
moeilijkheden — bij het schriftelijk taalgebruik meer dan bij het mon
deling — voort uit het nog onvoldoende ontwikkeld logisch denken van 
het kind. Wil men zich voor de hoorder of lezer begrijpelijk maken, dan 
moet er een logische ordening zijn in de verwoorde gedachten. Én al 
ziet het kind logische samenhang in ervaring en handelen, dan is het 
toch nog een te leren opgave om die logische samenhang op symbool
niveau, hier dus verbaal, weer te geven. Piaget zegt, dat de behoefte 
aan logische ordening sociaal gefundeerd is en zich ontwikkelt door het 
sociale verkeer. De poging tot communicatie met anderen dringt tot 
logische ordening en groeit als we ons trachten begrijpelijk te maken 
voor anderen. 
De ontwikkeling van de behoefte aan logische ordening en het rea
liseren ervan bij het schriftelijk stellen is een opgave die moet voort
bouwen op gegevenheden bij het mondeling taalgebruik en het kind zal 
er slechts toe komen langs de weg van een langzaam groeiproces. 
Als een derde bron van moeilijkheden kunnen we nog wijzen op de 
egocentrische instelling van het kind, waardoor ook zijn taalgebruik 
langere tijd nog egocentrisch gekleurd blijft. Deze instelling brengt met 
zich mede, dat het kind zich uit op basis van zijn eigen belevings- en 
ervaringswereld, terwijl het zich niet voldoende bewust is, dat die 
wereld van de ander tot wie het zich richt, daarmee niet zonder meer 
identiek is. De moeilijkheid is het zich verplaatsen in de ander om zich 
voor hem begrijpelijk te maken. Bij mondelinge communicatie met de 
ander ligt dit gemakkelijker door de aanwezigheid van de gespreks
partner. 

Wij wezen op een fundamentele behoefte van het kind: de aanwezig
heid van een hoorder. Als wij bij het schriftelijk stellen op de een of 
andere manier aan deze behoefte weten tegemoet te komen, dan ver
minderen wij de gesignaleerde moeilijkheden. 
Het kind moet eigenlijk niet de instelling hebben te schrijven voor de 
onderwijzer; dat is niet levensecht en overtuigt niet van de waarde van 
het schriftelijk stellen en er gaat maar weinig aansporing van uit om het 
goed te doen; het zal niet opwekken tot echte belangstelling. In het 
gewone leven schrijven wij om te communiceren met iemand anders. 
Wij moeten proberen zoveel mogelijk gelijke voorwaarden in de klas te 
brengen. Als het kind schrijft met een concrete lezer in de geest, zal 
het meer de noodzaak voelen van goed te ordenen, zich meer bewust 
te zijn van zich begrijpelijk te moeten maken. In de klassituatie kunnen 
wij daarvoor de andere kinderen als „hoorder" laten optreden. Het ge
schrevene — hetzij nieuws, dat ze vertellen, een klein geheel van 
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enkele zinnen rond een bepaald feit, hetzij enkele zinnen aan de hand 
van een plaatje of later b.v. een opstel — kunnen ze voorlezen aan de 
medeleerlingen en als het niet begrepen wordt, is het echt voor de 
kinderen. 
Belangrijk is natuurlijk gebruik te maken van de zich voordoende ge
legenheden, waarbij het schriftelijk stellen in een praktisch sociale 
situatie staat, levensecht functioneert als contactmiddel, zoals b.v. het 
brieven schrijven in zijn verschillende vormen. 

5. Na het voorgaande kunnen wij nu komen tot enkele algemene punten 
met betrekking tot het schriftelijk stellen: 
a. Het schriftelijk stellen dient een belangrijke plaats in te nemen in 
het taalonderwijs, maar in een verantwoorde verhouding tot het mon
deling stellen en het lezen, die de voornaamste plaatsen innemen. 
b. Het mondeling taalgebruik is basis voor en voorbereiding op het 
schriftelijk taalgebruik, terwijl het lezen er een grote steun voor is. 
c. Taalbeheersing zal vooral in het mondeling taalonderwijs en door 
lezen verworven moeten worden, maar ook het schriftelijk stellen zal 
hiertoe kunnen bijdragen: 
— het geeft gelegenheid tot functioneel gebruik van reeds verworven 
taal en tot functionele oefening van nog onvoldoend beheerste taal
vormen. 
— het geeft ook gelegenheid en gemakkelijk aanleiding tot uitbreiding 
van woordenschat en idioom. 
d. Gedachten vormen de basis voor de verwoording. De leerlingen 
moeten dus ook werkelijk iets te schrijven hebben. Hier ligt een taak 
voor de leerkracht bij de voorbereiding. 
e. De geschiktheid tot het maken van een compositie, hetzij brief, 
opstel, verslag, samenvatting of welke vorm van schriftelijk stellen ook, 
dient met didactische hulp van de leerkracht langs wegen van gelei
delijkheid, aangepast aan de capaciteiten van de leerlingen, ontwikkeld 
te worden. 
f. Rekening dient gehouden te worden met de psychologische instelling 
van het kind en de veranderde communicatie-situatie, door ernaar te 
streven natuurlijke omstandigheden van een gesprekssituatie te bena
deren, zodat het schriftelijk stellen voor het kind niet een formele aan
gelegenheid is — stellen om het stellen — maar een functionele com
municatievorm. 
Belangstelling en toeleg op deze vorm van taalgebruik zullen daardoor 
bij het kind gestimuleerd worden. 

6. Leidraad voor oefeningen in het schriftelijk stellen. 
A. Oefeningen die tot steun zijn aan het schriftelijk stellen. Wij be
doelen hiermee op de eerste plaats oefeningen van syntactische aard; 
maar ook oefeningen die gericht zijn op uitbreiding van de woorden
schat, idioom en stijl. 
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Het mondeling stellen geeft hiervoor de voornaamste oefening; maar 
deze kan een welkome aanvulling krijgen in de vorm van schriftelijke 
oefeningen, eventueel in de vorm van huiswerk, aan de hand van de 
gesprekstaalstof. Wij noemen hier een aantal voorbeelden, die in de 
loop der jaren gegeven kunnen worden. 
— Maak woordgroepen met gegeven woorden. 
— Maak zinnen met gegeven woorden. 
— Maak vraagzinnen op de gesprekstaalstof. 
— Maak deze gegeven zinnen langer. 
— Maak zinnen met de gegeven woordgroepen. 
— Gegeven zinnen in woordvolgorde veranderen. 
— Antwoorden in hele zinnen op vragen bij een taalles. 
— Zet in de directe rede en omgekeerd. 
— Van twee gegeven zinnen een samengestelde zin maken. 
Het is duidelijk, dat deze oefeningen aangepast moeten zijn en mee 
moeten groeien in moeilijkheidsgraad met de leeftijd en taalontwikkeling 
van de leerlingen. Wanneer ze zover zijn, dat met vrucht taaiboekjes 
gebruikt kunnen worden, kan men daaraan oefeningen ontlenen die 
gericht zijn op zinsbouw, uitbreiding van de woordenschat, idioom en 
stijl. 

B. Het eigenlijke schriftelijk stellen. 
Wij willen bij deze geleidelijke oefengang in het schriftelijk stellen goed 
in het oog houden niet te hoge eisen te stellen aan het kunnen van de 
leerlingen. Ontmoediging en teleurstelling moeten wij trachten te voor
komen. Er moet geen tegenzin ontstaan noch bij de leerlingen noch bij 
de onderwijzer door al te gebrekkige resultaten. Het moet graag gedaan 
worden en de wil moet er zijn om het goed te doen. Het moet niet zo 
zijn, dat ze papier moeten pakken en dan maar beginnen en zien wat er 
uitkomt. Wij zien wel in, dat dit geen didactiek is. Daarom willen wij 
grote nadruk leggen op de voorbereiding, die in mondeling gesprek 
plaats heeft, waarbij ze leren denken en vertellen en ideeën en ge
dachten opdoen, en op de leiding en hulp die de leerkracht moet geven. 
Als de leerlingen zélf te weinig ervaringen en gedachten brengen, dan 
moet de onderwijzer zelf voor ,,stof" zorgen, gedachten en ideeën uit
lokken en erover denken en praten en interesse wekken. Nieuwe woor
den en uitdrukkingen zullen dikwijls gegeven moeten worden om zich 
correct te leren uitdrukken. 

a. Lagere- en middenklassen. 
Voordat het kind eraan toe is om zelf op papier te vertellen, heeft het 
al dikwijls de gelegenheid gehad tijdens het mondeling gesprek over 
allerlei belevenissen om zelf eens wat nieuws op het bord te schrijven. 
Wanneer ze ertoe in staat zijn, moet men ze ook echt de gelegenheid 
daartoe geven. Aanvankelijk is daarbij veel hulp nodig, zodat het ook 
de beste manier is om te oefenen. 
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Wanneer er plaats genoeg is, kan men voor ieder kind een eigen plekje 
reserveren of voor ieder een eigen bordje. 
Zijn er aanvankelijk veel „losse" mededelingen, spontane uiting beperkt 
tot een zin over iets, door vraag- en antwoordspel kan men ze leren 
iets meer naar voren te brengen; eerst in het mondeling gesprek en 
dit toepassen bij het schriftelijk stellen. 
Ze moeten leren bij het onderwerp te blijven, over één ding tegelijk iets 
méér te leren vertellen. Aanvankelijk zijn een paar zinnetjes voldoende. 
Men moet niet te gauw langere „composities" willen hebben. Het gevaar 
dreigt dan, dat het kind maar van alles neerschrijft om het lang te 
maken en altijd maar met „oud nieuws" aankomt. 
Kwaliteit is meer waard dan kwantiteit en onder leiding van de onder
wijzer moet het kind langzamerhand leren wat de moeite waard is om 
te vertellen en wat niet. Zo kan men dus uit het mondeling gesprek over 
naar voren gebrachte zaken voor elke leerling zijn eigen nieuws nemen 
en hem helpen uitbouwen door vragen te stellen (wie-waar-wat-wanneer
waarom). 
Enkele voorbeelden ter toelichting: 
Gerard was te laat. Mijn hoorapparaat is kapot. 
Hij is naar de apotheek geweest. Br. B. moet het meenemen. 
Hij heeft een beetje oorpijn. Meneer Kees moet het maken. 
Wat jammer. Morgen is het misschien klaar. 

Morgen gaan we zwemmen. Ik ben vandaag jarig. 
Dat is fijn. Ik heb mijn zondagse pak aan. 
Ik wil graag duiken. Want ik krijg bezoek van mama. 

Ik ben heel blij. 

Tijdens het werk biedt de leerkracht hulp als de leerlingen erom vragen: 
voor het schrijven van een woord, voor nieuwe woorden of als ze niet 
weten hoe op te schrijven wat ze willen zeggen. 
In het begin veel hulp geven, maar langzamerhand moet die hulp be
perkt worden. 
De kinderen moeten de instelling hebben bij het schrijven, dat ze zich 
richten tot een „gesprekspartner" aan wie ze iets vertellen. Men kan dit 
op verschillende manieren suggereren, b.v, Henk schrijft aan Jan en 
omgekeerd. Hetgeen ze verteld hebben wordt ook voorgelezen en be
sproken. Belangstelling en toeleg om het goed te doen worden erdoor 
gestimuleerd. Het vertellen krijgt meer „functioneel" karakter. 
Een functioneel karakter heeft het schriftelijk stellen helemaal in het 
schrijven van briefjes naar huis, dat dan ook op gestelde tijden moet 
gebeuren en bij voorkomende gelegenheden als verjaardagen en andere 
gebeurtenissen. In dit functioneel taalgebruik moet het schriftelijk stel
len zijn voornaamste oefening en toepassing vinden. Deze briefjes 
hoeven ook weer niet lang te zijn. Ze kunnen schrijven over gemeen
schappelijke en individuele ervaringen; suggesties en ideeën moeten 
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soms gegeven worden, zodat ze echt iets te vertellen hebben; na mon
delinge bespreking enkele punten vastleggen, waarover ze dan iets 
kunnen schrijven. Persoonlijke dingen, die niet voor allen gelden, wor
den individueel behandeld. Dit laatste staat ook ten nauwste in verband 
met de brieven van thuis of van anderen ontvangen. Wij moeten de 
kinderen leren in hun brieven ook te reageren op hetgeen in de ont
vangen brieven staat. In het begin is dit erg moeilijk en zal er veel hulp 
nodig zijn om op de juiste manier op verschillende situaties te reageren 
en daarvoor de geschikte taalvormen te gebruiken. 
Klassikale behandeling van ontvangen brieven, die er zich toe lenen, 
bieden gelegenheid hierover te praten en bepaalde taalvormen te leren. 
Bijzondere aandacht moet hierbij besteed worden aan de z.g. aanwijs-
woorden door naar hun betekenis te vragen, zoals dat al vanaf de eerste 
klas moet gebeuren bij de belevingstaalstof. 
Denken wij nog eens terug aan de egocentrische instelling van het 
kind, hoe het gemakkelijk alles van zijn eigen standpunt bekijkt, moeite 
heeft zich te verplaatsen in de ander, dan zal het niet verwonderen, dat 
men dikwijls moet helpen om het kind te leren zich objectief en be
grijpelijk voor anderen uit te drukken. 
Een andere vorm van schriftelijk stellen is het vertellen aan de hand 
van een plaatje of een serie plaatjes. 
Dat moet ook weer voorbereid worden door mondeling gesprek erover. 
Wij moeten ze leren gebruiken als aanleiding tot uiting van eigen ge
dachten en eigen fantasie, niet voor beschrijving van wat er louter 
objectief te zien is. Een voorbeeld naar aanleiding van een plaatje van 
een hond. 
Wat een mooie hond. 
Die is groot en sterk. 
Ik heb thuis ook een hondje. 
Het heet Hekkie. 
Ik speel dikwijls met Hekkie. 
Hij is heel lief. 

Het gaat er hier ook om tot een klein geheel te komen; het is een steun 
voor de kinderen om over een bepaald iets tot een korte „compositie" 
te komen. Aanvankelijk weer met weinig tevreden zijn. Na een oefen
periode in mondeling gesprek kan men ze na voorbereiding b.v. ieder 
een plaatje geven en er schriftelijk bij laten vertellen ,,aan elkaar ge
richt", dan voorlezen en bespreking. 
In een apart schrift voor „verhaaltjes" of opstelschrift kunnen ze hun 
produkten dan inschrijven met het plaatje erbij, evenals hun briefjes en 
hun nieuws. Het lezen in eikaars schriften is zeer nuttig en leerzaam en 
zelf vinden ze dat wel fijn. 
Door het telkens stellen van de vraag: „Waarover vertel je?", kunnen 
wij ze met hulp langzamerhand ertoe brengen tot het geven van een titel 
aan hun verhaaltje, om het later helemaal zelfstandig te doen. 
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Het gebruik van een serie plaatjes heeft ook zijn eigen voordelen. Het 
is een middel de kinderen te helpen tot logische ordening te komen. 
Ter voorbereiding van het zelf doen worden eerst in mondeling gesprek 
de plaatjes besproken. Men kan in de vorm van een spelletje laten 
oefenen om de plaatjes naar het gebeuren in volgorde te leggen. In het 
begin is men al tevreden met een enkele zin bij elk plaatje; een kort 
verhaaltje, dat de zaak goed weergeeft is voldoende. 
Bij verdere uitgroei kan men b.v. bij elk plaatje een zin geven op het 
bord. Deze zinnen kunnen dan dienen als plan of schema voor een 
langer opstelletje. 
Belangstelling, hulp en aanmoediging van de leerkracht, suggereren 
het verhaal te vertellen aan een ander, het voorlezen ervan, het opstel
schrift: dit alles moet ertoe bijdragen, dat de leerlingen proberen het 
zo goed mogelijk te doen, het fijn vinden te mogen vertellen. 

b. Midden- en hogere klassen. 
Met de voortschrijdende psychische ontwikkeling van het kind en de 
betere taalbeheersing zal ook de geschiktheid tot schriftelijk taalgebruik 
langzaam meer groeien. Mogelijkheden en resultaten hangen ten nauw
ste samen met de capaciteiten der leerlingen. Als wij hier dan ook het 
een en ander rangschikken naar klassen, moet dat zeer relatief gezien 
worden. Nieuwe vormen van stellen, uitbreiding van de omvang, ver
betering van de kwaliteit, meer persoonlijk karakter e.d. zijn aspecten, 
die bij de uitbouw en groei in het oog gehouden moeten worden; dus 
zowel een kwantitatieve als kwalitatieve ontwikkeling stimuleren. 
De voornoemde vormen van stellen vinden voortgang en andere vormen 
kunnen eraan toegevoegd worden.' 
Wat brieven schrijven betreft is het interessant voor de kinderen een 
correspondentieadres te hebben, waarmee ze regelmatig kunnen cor
responderen. Het geeft gelegenheid tot groepswerk; gezamenlijk wordt 
in mondeling gesprek gesproken over wat er geschreven gaat worden. 
Er ontstaat op het bord een overzicht van de verschillende onderwerpen 
en ieder krijgt iets toegewezen om erover te schrijven. Na voorlezen en 
correctie mogen ze om de beurt de brief in zijn geheel schrijven, die 
dan door allen ondertekend wordt. In de voorafgaande bespreking moet 
natuurlijk ook gedacht worden aan reacties op de inhoud van de ont
vangen brieven. 
Bij een opstelletje naar plaatjes dient men eraan te denken iets te 
kiezen, dat aangepast is aan de leeftijd van de leerlingen; iets waarvan 
men kan veronderstellen, dat het de belangstelling heeft. Ik denk hier 
b.v. aan een bespreking van een plaatje uit de krant, dat betrekking 
heeft op iets wat hun interesseert. 
Er zijn vele mogelijkheden om over te praten en te schrijven: gebeurte
nissen en voorvallen uit hun eigen wereldje, een feest, een uitstapje, 
een schoolwandeling enz. Het is misschien niet overbodig hierbij op te 
merken, dat het nodig is de kinderen erop te wijzen goed hun ogen de 
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kost te geven. Hun waarnemen is dikwijls oppervlakkig; ze zien mis
schien wel veel, maar hun kijken is nog niet altijd een bekijken. Toch 
is dit meer gedetailleerd waarnemen met alle zintuigen nodig, wil men 
tot een meer individueel, levendig en interesse wekkend schrijven kun
nen komen. 
De één zal hiervoor meer aanleg hebben dan de ander, maar men zal 
het kunnen stimuleren door ook aandacht te hebben voor de kwalita
tieve zijde van het schriftelijk taalgebruik. 
Het gebruik maken van projectiefilmpjes, die een verhaaltje weergeven 
of een of ander zakelijk onderwerp kan ook gebruikt worden om schrif
telijk over te vertellen. Men heeft er een gesprek over; enkele punten 
worden op het bord als leidraad vastgelegd, en zelf moeten ze het dan 
verder uitbouwen. 
Een droom laten vertellenI Dat wekt grote nieuwsgierigheid en belang
stelling. Wat zal hij gedroomd hebbenl In mondeling gesprek eens een 
droom fantaseren en dan zelf „dromen" op papier. Een „fantastische" 
oefening. 
Er dient nu ook meer aandacht geschonken te worden aan de kwaliteit 
van de schriftelijke taaluiting. 
Voorbereiding in gesprek geeft in verschillende opzichten gelegenheid 
daartoe. Zo moet men er voortdurend op bedacht zijn om iets te laten 
verwoorden op verschillende manieren. Wanneer iets gezegd wordt op 
een wel juiste grammaticale wijze, maar niet gewoon is, moet men er 
een betere levendiger taalvorm voor geven; ook reeds bekende taal
vormen door andere leren vervangen, nieuwe woorden, uitdrukkingen 
en zegswijzen leren. Het hoort bij het voorbereidend werk van elke 
compositie. Het kind leert niet goed schrijven door maar veel te schrij
ven, maar het heeft veel hulp en leiding nodig. 
Men kan b.v. alle leerlingen over hetzelfde onderwerp een klein geheel 
van enkele zinnen laten maken en die samen gaan bekijken. Op de 
eerste plaats lof voor wat goed is en verder eens laten zoeken wat het 
beste is en voor zover mogelijk laten aanvoelen het „waarom". Dan 
gezamenlijk proberen een nieuw geheel op te bouwen, waarbij de leer
kracht weer gelegenheid heeft tot uitbreiding van de taalschat. 
Wij noemen slechts enkele punten waar aandacht aan geschonken dient 
te worden om een levendiger taalgebruik te stimuleren: 
— het gebruik van aanwijswoorden om herhaling van hetzelfde woord 
te voorkomen. 
— het geven van „synoniemen" voor reeds bekende woorden. 
— het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. 
— het juiste gebruik van de tijden der werkwoorden. 
— kwesties van syntactische aard: variatie in woordorde; 
korte maar ook langere zinnen gebruiken, enkelvoudige en samenge
stelde zinnen, directe en indirecte rede. 

Natuurlijk moet dit alles primair, zowel het passief als actief gebruik, 
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geleerd en geoefend worden in de natuurlijke, spontane taaiwerving, 
maar wij menen dat het nuttig en nodig is bij de voorbereiding van het 
schriftelijk stellen op al deze kwesties de leerlingen attent te maken, 
opdat ze het meer bewust leren toepassen in hun schriftelijke uiting en 
ernaar streven hun taalgebruik goed te verzorgen. 

c. Hoogste klassen en voortgezet onderwijs. 
Belangstelling voor en toeleg op goed taalgebruik, zowel mondeling als 
schriftelijk, moet bij de oudere leerlingen ook steeds meer gestimuleerd 
worden door een diepere motivatie: de betekenis ervan voor het leven; 
ze moeten leren inzien en ervaren, dat goed taalgebruik zijn nut en 
betekenis heeft voor allerlei situaties in het leven, om die aan te kunnen. 
De leerlingen moeten er de noodzaak van gaan inzien. Dit niet op de 
eerste plaats door verstandelijke beredenering en uiteenzetting, maar 
door de aard der schriftelijke taaioefening, die niet levensvreemd, maar 
zoveel mogelijk levensecht, functioneel moet zijn. Wij moeten dan ook 
op de eerste plaats stof kiezen, die verband houdt met levenssituaties, 
waar ze nu mee te maken hebben of later mee te maken krijgen. 
De gewone correspondentie met familie en kennissen moeten de leer
lingen nu zelf verzorgen. Voor hulp of gewenste correctie moeten ze 
altijd bij de leerkracht terecht kunnen. 

Correspondentie voor bepaalde gelegenheden blijft speciale aandacht 
vragen. Er zijn zoveel situaties mogelijk, die ieder een aangepast taal
gebruik vragen en die de leerlingen niet zo maar komt aangewaaid. De 
juiste taal op de juiste plaats moet hun vooral in mondeling gesprek 
situatief geleerd worden. Het zal ook soms nodig zijn situaties te schep
pen om bepaald taalgebruik aan de orde te stellen. 
Verder dient het schrijven van zakelijke brieven beoefend te worden. 
Op de eerste plaats moet men hiervoor gebruik maken van zich wer
kelijk voordoende situaties: 
— correspondentie betrekking hebbend op een schoolreis, een excursie, 
een wedstrijd enz. 
— inlichtingen vragen. 
— een bestelling doen. 
— aanvragen om bepaald materiaal enz. 
Men kan dit in mondeling gesprek voorbereiden; bepaalde gebruikelijke 
taalvormen leren gebruiken; dan individueel stellen, waarna bespreking. 
Wat is het beste en waarom? 

Enkele voorbeelden van gefingeerde situaties: 
— Je hebt een afspraak met een vriend om op bepaalde tijd samen te 
gaan vissen. Maar er is iets tussen gekomen. Je kunt niet meegaan. 
Schrijf hem een briefje. Vertel hem waarom het niet kan doorgaan. 
Betuig hem je spijt en spreek de hoop uit op een andere keer. Wens 
hem tot slot een goede vangst. 

In de krant heb je gelezen, dat er een tweedehands bromfiets te 
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koop is. Je hebt er wel interesse in, maar je wilt hem eerst bekijken en 
over de prijs praten. Schrijf een brief en maak een afspraak. Verzin 
zelf namen. 
— Je bent geabonneerd op een tijdschrift, dat je elke week gestuurd 
wordt. Je wilt later deze tijdschriften laten inbinden. Nu heb je het tijd
schrift van de laatste week niet ontvangen. Je wilt natuurlijk de jaargang 
compleet hebben. Schrijf dus een brief naar de administratie van het tijd
schrift en zeg dat je het laatste nummer niet ontvangen hebt en of ze 
het ontbrekende nummer nog willen opsturen. Verzin zelf naam en 
adres. 

Een andere vorm van schriftelijk stellen is het opstel, dat in allerlei 
variaties beoefend kan worden: naar aanleiding van belevenissen en 
gebeurtenissen; navertellen van een gelezen verhaal, een fantasie
opstel; opstel aan de hand van gegeven titels. 
Wat betreft de keuze: het voornaamste is, dat ze kunnen schrijven over 
iets wat hun interesseert. Als ze vrije keuze hebben kan dit het ge
makkelijkst tot zijn recht komen. Maar ze moeten toch ook weer niet 
altijd vrij zijn. 
Ze hebben nog veel hulp en leiding nodig van de leerkracht bij voor
bereiding en nabespreking om tot betere resultaten te komen en dit alles 
ligt gemakkelijker bij een gemeenschappelijk onderwerp. In mondeling 
gesprek kan op het bord een schema ontstaan, dat als leidraad dient. 
Men kan wijzen op punten, die door de leerlingen goed in het oog 
gehouden moeten worden, zoals: het beantwoorden aan de titel, lo
gische ordening van het geheel, begin en slot van het opstel, indeling 
in alinea's enz. Deze hulp moet men geven naar gelang en zolang als 
het nodig is; ze moeten zo gauw mogelijk leren het zelf te doen. 
Men moet hun ook leren hoe in het algemeen te werk te gaan. Hebben 
ze keuze uit enkele titels, dan eerst tot een beslissende keuze komen. 
Daarvoor resp. de titels bekijken, nadenken en in enkele punten no
teren wat men ervan weet te vertellen. Dan zijn keuze bepalen en zijn 
gedachten schematisch schriftelijk vastleggen. Dan pas aan het schrij
ven van een opstel beginnen. Men moet dit de nodige keren met de 
leerlingen samen doen om het zelfstandig te leren toepassen. 
— Wij noemen nog het schrijven van korte samenvattingen van een 
verhaal, een leesles, een kranteartikel, een hoofdstuk van een leesboek, 
een leesboek. Een grote steun hiervoor is de leerlingen regelmatig de 
gelegenheid te geven om in het kort met eigen woorden mondeling te 
vertellen over wat ze gelezen hebben. 
Het belangrijkste is hier, dat ze de hoofdzaken van de bijzaken leren 
onderscheiden, van wat belangrijk en niet belangrijk is, van wat niet en 
wel weggelaten kan worden. 
Ook dit moet eerst klassikaal samen beoefend worden onder leiding 
van de leerkracht aan kleinere gehelen, om later tot zelfstandig werk 
van de leerlingen te komen. 
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— Het uitgeven van een schoolkrant, in hoofdzaak van en voor de 
leerlingen, voor individueel en groepswerk, kan een stimulans zijn voor 
de toeleg op het schriftelijk stellen. 
Met de groeiende taalbeheersing van de leerlingen zal ook met meer 
vrucht aandacht besteed kunnen worden aan het kwalitatieve aspect van 
het taalgebruik. 
Bij goed taalonderwijs zal het mogelijk zijn bij deze oudere leerlingen 
daar gevoel en waardering voor te ontwikkelen, al zullen de resultaten 
individueel sterk verschillen, afhankelijk van allerlei factoren. 
Wij wijzen hier nog op enkele punten, die een genuanceerder en af
wisselender taalgebruik bevorderen en die bewust bij klassikale voor
bereiding, bespreking en correctie van het schriftelijk werk aan de orde 
gesteld kunnen worden: 
— variatie in verbindingswoorden; geen eentonigheid van en en toen. 
— geen storende herhalingen, maar samentrekkingen leren gebruiken. 
— het vermijden van herhalingen van gelijkklinkende werkwoorden: 
bij te veelvuldig gebruik van hebben en zijn als hulpwerkwoorden van 
tijd kan dit lelijk worden (was - was - waren - was of had - had - hadden 
— had gehad). Meer gebruik maken van de onvoltooide tijden en de 
voltooide tijden gebruiken als het nodig is. 
— variatie in woordvolgorde, bepaald door inhoud en verband of ook 
alleen voor de afwisseling. Dikwijls staat het belangrijkste voorop. 
— uitbreiding van de woordenschat; zegswijzen en ook figuurlijke taal 
zullen nodig zijn om genuanceerder en levendiger te kunnen schrijven 
wat men bedoelt te zeggen. 
Wij wezen reeds op oefeningen tot steun voor het schriftelijk stellen. 
Taalboeken, die oefeningen geven gericht op de hierboven genoemde 
aspecten en waaruit men een geschikte en aangepaste keuze kan ma
ken, kunnen met vrucht gebruikt worden. 
7. Correctie en waardering. 
De correctie is niet het meest prettige werk, noch voor de leerlingen 
noch voor de leerkracht. Maar ze is wel noodzakelijk. Gemaakt werk 
moet gecorrigeerd worden met het doel ervan te leren. Zowel de leer
lingen als de onderwijzer moet de correctie tot „lering" strekken: 
— aan de onderwijzer doordat hij op de hoogte komt van de fouten der 
leerlingen, zowel van de individuele fouten als van de fouten, die meer 
algemeen gemaakt worden, om de eerste individueel en de laatste klas
sikaal te behandelen. 
— aan de leerlingen doordat ze leren zien wat ze fout gedaan hebben, 
waarom het fout is en door zoveel mogelijk zelf of met de hulp van de 
leerkracht te verbeteren om zo hun taal juister te leren gebruiken. 
Hieruit volgt, dat wij niet kunnen volstaan met het rode potlood te han
teren, een cijfer te geven en daarmee de zaak als afgedaan te be
schouwen. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat het schriftelijk stellen 
dan te veel en te lang ,,op rood" zou blijven staan en uiteindelijk op 
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de leerlingen zou kunnen inwerken als de bekende rode lap op de 
evenzeer bekende stier. Dit moet in elk geval voorkomen worden. 
Tegenzin, afkeer, ontmoediging, gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, 
geen hoop om het ooit te leren, zijn verschijnselen, die goede resultaten 
in het schriftelijk stellen bijna onmogelijk maken. Ze zijn dodelijk voor 
belangstelling en toeleg en belemmeren de spontane uiting. 
In verband hiermee is het goed ons de vraag te stellen: moeten wij alle 
fouten aanstrepen of ons gedurende een bepaalde tijd beperken tot 
bepaalde fouten, b.v. tot wat goed kon zijn en dan weer andere? Maar 
die dan ook door de leerlingen zelf laten verbeteren of met hulp als die 
nodig is. Wij menen, dat door de correctie de belangstelling en de durf 
om te schrijven niet gedood of niet te veel geschaad mag worden. Het 
lijkt ons daarom gewenst, zolang als dat nodig is, onze correctie aan 
te passen aan de eisen, die redelijkerwijze aan de individuele capaci
teiten der leerlingen gesteld kunnen worden. 

De bedoeling van de correctie is, zoals wij al zeiden, dat vooral de 
leerlingen er voordeel van hebben, waarvoor nodig is dat zij ze zowel 
psychologisch als didactisch kunnen verwerken. 
Wellicht is het aan te bevelen geleidelijk met de leerlingen, als ze er 
rijp voor zijn, een code-systeem op te bouwen om aan te geven de aard 
van de gemaakte fouten, b.v.: 

oo = de woordorde is fout; ^ = het werkwoord is fout; 
_ T = het lidwoord is fout; 3 = inspringen die regel; 
A = spelfout; a m leesteken; enz. 

Het is een steun voor de leerlingen om bij de zelfcorrectie in de goede 
richting te zoeken. 
Wat betreft de waardering moeten wij deze ook weer niet los zien van 
het doel der oefening in het schriftelijk stellen. Ook zij moet ertoe bij
dragen tot betere resultaten te komen. Zij moet een stimulans zijn en 
geen rem voor de leerlingen, waaruit volgt, dat zij in het algemeen meer 
positief moet zijn, uitzonderingen daargelaten. 
Veel aanmoediging is nodig; altijd prijzen waar iets te prijzen valt; in 
kritiek voorzichtig zijn en niet persoonlijk worden, niet kleineren noch 
spotten. Als de kritiek, die noodzakelijk is, juist gegeven wordt en door 
de leerlingen aanvaard wordt, kan men ze brengen tot zelfkritiek, een 
belangrijke factor voor vooruitgang in resultaten. Lof en kritiek moeten 
zich richten, wat haar karakter en nuancering betreft, naar de leeftijd, 
ontwikkeling en karakter van de leerlingen. 
Gaat men de waardering ook in een cijfer uitdrukken, dan zal dit be
paald moeten worden naar de belangrijkheid van de verschillende fa
cetten, die men erin verdisconteert: de inhoud en de eenheid en samen
hang ervan; taalgebruik en de stijl; spelling, interpunctie en uiterlijke 
verzorging. Het is natuurlijk gewenst, dat de leerlingen op de hoogte 
zijn van de normen der waardering; wat het belangrijkste en het minder 
belangrijke is voor de beoordeling. 

114 



Tenslotte beklemtonen wij nogmaals de belangrijkheid van de rol van 
de onderwijzer bij het schriftelijk stellen. In het voorgaande is dat 
reeds gebleken: bij de voorbereiding, bij het schrijven zelf, bij correctie 
en waardering. Hij moet steeds klaar staan om te helpen. Ook moet hij 
bereid zijn zo nu en dan zelf eens een opstel te maken over hetzelfde 
onderwerp als de leerlingen: als voorbeeld en om aan hun kritiek (bij 
de groteren) bloot te stellen. Ze moeten ook van voorbeelden kunnen 
leren.') 
De belangstelling van de leerlingen moet een stimulans vinden in de 
belangstelling van de onderwijzer en de pedagogische situatie zal zo
danig moeten zijn, dat spreekdrang en schrijfdrang, spontane uiting in 
spreken en schrijven geen remmingen ondervinden, maar erdoor ge
stimuleerd en bevorderd worden. 
Wij kunnen van onze dove leerlingen geen schrijvers maken, maar wel 
zullen wij ernaar moeten streven, dat de resultaten van het schriftelijk 
stellen beantwoorden aan de individueel gegeven mogelijkheden der 
leerlingen. 

Br. Jozefo Dassen 
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Is het slechthorende kind 
ruimtelijk gestoord? 

In het juli-nummer publiceerden we een lezing van Dr. W. J. Bladergroen 
over de psycho-motorische aanpassing van het slechthorende kind. 
In het artikel wordt gewezen op het belang van de bevordering van de 
psycho-motorische aanpassing. Het belang hiervan en van de be
oefening van de vrije expressie wordt, geloof ik, door allen, die bij de 
opvoeding van het slechthorende kind betrokken zijn onderschreven. 
We willen de kinderen alle ontwikkelingsmogelijkheden geven die er 
zijn. In de praktijk is het wel eens moeilijk omdat we elke dag eigenlijk 
in tijdnood zitten. We willen zoveel met de kinderen doen, maar de dag 
is zo kort en de groep is eigenlijk te groot. 
Ik zou naar aanleiding van het artikel toch een paar opmerkingen willen 
maken over dingen die ik zo in de praktijk opgemerkt meen te hebben. 
Ik heb nu bijna 17 jaar steeds de jongste groep kinderen van de lagere 
schoolafdeling gehad, die speciale zorg nodig hebben wat hun taal 
betreft. In de meeste gevallen zijn dit zwaar-slechthorende kinderen, 
hoewel niet altijd de achterstand in taal alleen door het audiogram be
paald wordt. In sommige gevallen is het taalbezit veel geringer dan je 
aan de hand van het audiogram zou verwachten. Vaak vinden we bij 
deze kinderen naast het gehoorverlies nog neven-defecten, die een taal
stoornis tengevolge kunnen hebben. Als ik nu het artikel over de psycho
motorische aanpassing van het slechthorende kind lees, en daarbij 
denk aan de kinderen uit mijn groep, dan vind ik de moeilijkheden 
waarover Dr. Bladergroen sprak, terug bij de kinderen met de neven-
defecten. Moeilijkheden op allerlei gebied vind ik ook bij die slecht
horende kinderen die thuis niet op de juiste wijze opgevangen zijn. 
De ouders hebben de doofheid niet willen accepteren, of ze hebben 
het kind juist overbeschermd. 
Enige tijd geleden spraken we met een aantal collega's over lees- en 
taalmoeilijkheden. Er werden wat namen genoemd van kinderen, die met 
deze moeilijkheden te kampen hebben. De gymnastiekleraar merkte 
toen op dat de genoemde kinderen ook bij de gymnastieklessen moei
lijkheden hadden. Of dit toeval is of niet zullen de collega's van de 
scholen voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden in hun praktijk ervaren. 
Denk ik echter aan de andere zwaar-slechthorende kinderen (we ken
nen ze allemaal wel van onze scholen), dan zie ik die moeilijkheden niet. 
Deze groep is verre van homogeen, er zijn kinderen bij die altijd al 
slechthorend geweest zijn, er zijn er ook bij die het in de kleuterleeftijd 
geworden zijn. Ook de audiogrammen lopen nogal uiteen. Naar mijn 
mening bewegen deze kinderen zich wel vrij in de ruimte. Zij maken 
wel vaak meer lawaai dan goedhorende kinderen, maar ik geloof dat 
dat komt omdat zij de controle door het gehoor missen, en niet omdat 
zij motorisch onhandig zijn. Zo draaien zij b.v. ook vaak de kraan niet 
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goed dicht. Een goed-horende doet dit wel omdat hij het geluid van 
een lopende of druppelende kraan irriterend vindt. 
Onder deze groep zwaar-slechthorende kinderen zijn er natuurlijk wel 
verschillen in motorische aanleg, maar deze verschillen zie je ook in 
een klas kinderen van de gewone school. 
Dr. Bladergroen sprak indertijd over een groepje slechthorende kin
deren die oefeningen verrichtten met ballen. Deze kinderen hadden de 
neiging de bal dicht bij huis te houden. De vraag komt dan bij mij op, 
waren dit „normaal" slechthorende kinderen, of kinderen die naast hun 
slechthorendheid neven-defecten vertoonden? 
Natuurlijk heeft het gehoorverlies invloed op het kind. leder die eerst 
op een gewone school gewerkt heeft en bij ons onderwijs gekomen is, 
zal dit bevestigen. In onze scholen zijn er zelfs weer verschillen tussen 
de zwaar- en de licht-slechthorende kinderen. 
Vaak zijn de opvoedingsmoeilijkheden bij de licht-slechthorende kin
deren groter dan bij de kinderen met een groot gehoorverlies. De 
didactische problemen zijn bij de laatste groep weer groter dan bij 
de eerste. 
Ik zou graag van andere collega's eens willen horen of hun ervaringen 
overeenstemmen met die van mij, of dat zij tot andere conclusies komen. 

N. M. Gelijns-Moleman 

We zijn niet zo bang meer 
Bij het doorlezen van de lezingen die op vroegere conferenties van 
„de Werkgemeenschap" gehouden zijn kom je soms leuke dingen 
tegen. Na de voordracht van Zuster Assumpta (1954) b.v, kwam tijdens 
de discussie de hoorapparatuur ter sprake. Zr. Assumpta was enorm 
enthousiast over de apparatuur, maar één van ons zei: „Wij durven bij 
onze jonge kinderen niet goed met apparatuur te werken." Degenen die 
de laatste jaren bij ons onderwijs gekomen zijn kunnen zich misschien 
niet voorstellen hoe bezorgd we waren, dat de gehoorresten beschadigd 
zouden worden door de apparatuur. Natuurlijk worden nu nog de ap
paraten met de grootst mogelijke zorg aangepast, maar die angst van 
vroeger zijn we toch wel kwijt. 
De kinderen kregen in die tijd de hoorapparaten alleen in de klas op. 
Als ze naar buiten gingen werden de apparaten weer afgedaan. Toen 
het eerste kind in mijn klas een hoortoestel had, en we eens met zijn 
allen naar 't Scapino-ballet gingen, lieten we 't apparaat uit voorzichtig
heid op school. 
Wat een verschil met nu. Nu zetten de kinderen 't apparaat op als ze 
's ochtends opstaan en 't gaat pas weer af als ze naar bed gaan. 
Een paar weken geleden viel 't me nog op bij de sportdag van school. 
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De kinderen renden en sprongen met de beide oorhangers aan. Na 
afloop was er geen enkel apparaat defect of zoek geraakt. 
Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen van kinderen, die er een hekel 
aan hebben om de een of andere reden, en die 't afdoen zodra ze thuis 
zijn. 
Toen een jaar of 12 geleden langzamerhand alle kinderen die er voor in 
aanmerking kwamen, een hoorapparaat kregen, gaf 't bij de grote 
meisjes vaak tranen. Nu ligt dat heel anders. De apparaten zijn veel 
kleiner en veel minder opvallend geworden. Bovendien is het voor de 
kinderen iets vanzelfsprekends: in de kleuterklas immers krijgen de 
kinderen al een hoortoestel. 
We zouden in onze klassen de hoortoestellen en onze klasseapparatuur 
niet graag willen missen. 
Op de dag van de akoupedie die kortgeleden gehouden werd, vroeg 
een van de collega's of 't geen bezwaar was dat de kinderen in de klas 
de beschikking hebben over ideale apparatuur, en 't daar buiten met 
individuele toestellen moeten doen van een mindere capaciteit. Dit 
bezwaar klonk heel redelijk, maar ik geloof dat je bij het onderwijs toch 
de beschikking moet hebben over de beste mogelijkheden, vooral als 
het kinderen betreft die de taal nog leren moeten. Natuurlijk zou 't fijn 
zijn als de omstandigheden buiten de school net zo goed zouden zijn 
als in de school, maar jammergenoeg zijn er daar nog niet de technische 
mogelijkheden voor. Wie weet echter hoe de individuele apparaten nog 
verbeterd zullen worden. Zolang we de toestellen nu al in de school 
gebruiken zijn er, geloof ik, wel elk jaar weer betere in de handel 
gebracht. 
Ik heb in de klas een moeilijkheid en dat is het ,,fluiten" van de appa
raten, die door de zwaar-slechthorende kinderen gebruikt worden. Deze 
kinderen hebben een toestel aangemeten gekregen met een grote ver-
sterkingsmogelijkheid, maar als zij de volume-regelaar op 3 zetten be
gint het gefluit. Bij het gebruik van de ringleiding gaat 't iets beter, 
maar toch nog niet voldoende. Deze kinderen hebben dus niet het 
maximale profijt van hun toestel. De oorstukjes zijn met de grootste 
nauwkeurigheid aangemeten, maar soms fluit 't zelfs bij 't stekkertje. 
Er is al geprobeerd om daar iets tussen te doen, maar 't helpt niet. 
Ik zou wel eens willen weten of men daar op de andere scholen een 
oplossing voor heeft, 't Lijkt me toe dat men ook vooral op de scholen 
voor dove kinderen met dit probleem moet zitten. 
Van onze technicus heb ik een koptelefoon gekregen, een „dummy", 
een koptelefoon dus zonder apparatuur er in. Deze telefoon zet ik een 
kind op over zijn eigen telefoontjes van een kast-toestel heen. Dit doe 
ik op tijden dat 't erg belangrijk is dat 't kind zoveel mogelijk opvangt. 
Nu kan het kind het toestel zo luid zetten als goed is, zonder dat we 
last hebben van gepiep. 

N. M. Gelijns-Moleman 
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Hoe probeer ik de groep 
oudste slechthorende leerlingen 
klaar te maken voor de maatschappij ? 

LEZING GEHOUDEN DOOR DE HEER A. BREVE OP 14 OKTOBER 1955 

Ik zal U niet onthalen op wetenschappelijke uiteenzettingen of psycho
logie, in de eerste plaats, omdat ik daar te weinig van weet en in de 
tweede plaats, omdat dat niet de bedoeling is van deze inleiding. 
Ik wil U het een en ander uit de praktijk vertellen; hoe ik probeer deze 
kinderen in het leven te plaatsen. Dat wil dus niet zeggen, dat mijn 
manier van werken de juiste is. Ik geloof, dat we dat geen van allen 
mogen zeggen, leder zal het op zijn eigen manier doen. Maar het 
prettige is, dat we na afloop van mijn praatje, naar ik hoop uitvoerig van 
gedachten zullen wisselen, zodat we een uitwisseling van eikaars er
varingen kunnen krijgen, waar wij allen zeer veel aan kunnen hebben. 

Zoals ik reeds zei: Het is vaak zeer moeilijk om de kinderen zover te 
brengen, dat we met een gerust geweten kunnen zeggen: dit kind mag 
van school. 

We komen dan al direct tot de belangrijkste vraag: Wanneer mag een 
kind van school? Volgens mij hangt dit af van drie factoren en wel: 

1. Karakter. 2. Ontwikkeling. 3. Het beroep. 

Het karakter is een zeer belangrijke factor. Het lijkt mij niet nodig verder 
in te gaan op de vraag hoe het komt, dat ,,onze kinderen" in vele ge
vallen zulke moeilijke karaktereigenschappen hebben. We weten, dat de 
opvoeding thuis hierbij een zeer belangrijke rol speelt. Wanneer een 
kind van school gaat en in de maatschappij wordt geplaatst, moet het 
aan zekere eisen voldoen. Volgens mij zijn dit de volgende: 

1. Het kind moet zelfstandig kunnen werken. 
2. Het kind moet geleerd hebben alle werkjes aan te pakken, dus ook 
die, waar het eigenlijk helemaal geen zin in heeft. 
3. Het kind moet belangstelling tonen ,,naar buiten" en dus weten, dat 
er belangrijker dingen zijn dan hijzelf. Waarbij eigenlijk het volgende 
punt aansluit: 
4. Het kind moet zich min of meer kunnen aanpassen aan de maat
schappij en niet verwachten, dat de maatschappij zich zal aanpassen 
aan hem. 
5. Het kind moet voldoen aan zekere eisen van orde en netheid. 
6. Wanneer bij het normale kind de eis wordt gesteld: het moet voor 
100% zijn werk kunnen volbrengen, dan zou ik voor onze kinderen 
willen zeggen: „voor 150%l" 
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Wanneer een slechthorend kind aan deze eisen voldoet, dan kunnen 
we zeggen dat het een ideaal-toestand is. Hetgeen dus inhoudt, dat we 
dit lang niet altijd zullen bereiken. Daarvoor is de tijd die ons gegeven 
wordt vaak veel te kort en komen de kinderen dikwijls te laat op onze 
scholen, waardoor de moeilijkheden dan al zo groot zijn, dat we al blij 
zijn als we verbetering bereiken. 

Ontwikkeling en beroep grijpen eigenlijk min of meer in elkaar. Het is 
duidelijk, dat deze twee factoren mede criterium zullen zijn voor het 
van school gaan van het slechthorende kind. 

Hoe probeer ik de kinderen nu zo ver te krijgen? Hoe ,,pak ik ze aan"? 

Ik geef de kinderen een grote mate van vrijheid. Hiermee hoop ik te 
bereiken, dat ze zelf leren beoordelen wat kan en niet kan. Wanneer ze 
dit onderscheid reeds op school hebben geleerd, zal dit in het latere 
leven een grote steun voor hen zijn. Bovendien is me gebleken, dat ze 
(in het algemeen!) vrijer en openhartiger worden. En dit is al een zeer 
belangrijke winst voor onze slechthorende jeugd. 

In de praktijk is dit natuurlijk niet altijd even gemakkelijk om uit te 
voeren. We hebben rekening te houden met de andere kinderen op 
school. In de schoolorganisatie is het vaak noodzakelijk één lijn te 
trekken, waardoor vooral in het begin, of met nieuwe leerlingen, ver
ontwaardiging ontstaat in de vorm van: Maar wij mogen dat toch wel? 
Ze moeten zich geen „standje apart" gaan voelen. 

Maar ook voor de leerling zélf kan het moeilijk zijn. Ik herinner me een 
meisje uit mijn klas, dat er minstens twee en een halve maand over 
heeft gedaan eer het uit zichzelf naar me toe durfde te komen om iets 
te vragen. Gedurende die tijd was het ,,de ideale leerling" voor een 
grote klas: ze werkte alleen maar en zei nooit iets uit zichzelf. Eindelijk 
begon ze een beetje los te komen en toen het zover was, dat we konden 
zeggen: Nou kunnen we er iets van gaan makenl, kwamen de ouders 
om te zeggen dat het kind zó opgeknapt was, dat ze maar besloten 
waren het van school te nemen. Dat zijn zo de teleurstellingen in ons 
werk, die we ongetwijfeld allen wel zullen meemaken! 

Het gedrag van leerlingen, die van een andere, een „gewone", school 
zijn gekomen heeft me ervan overtuigd, dat het goed is op de ingeslagen 
weg voort te gaan. Een jongen was van een G.L.O. school gekomen en 
in mijn klas geplaatst. Ik wist dus, dat het voor hem een zeer grote 
overgang moest zijn. Desondanks was hij de eerste weken een zeer 
prettige leerling, waar niets op aan te merken viel. Echter gedurende 
de derde week begon het te veranderen. Hij werd uitgesproken ver
velend. En dit werd steeds erger. Dan wordt het pas moeilijk voor de 
betreffende leerkracht. Uit heel zijn houding bleek, dat hij nu pas begon 
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te beseffen, dat hij mocht „doen en laten wat hij wilde". Hij kende de 
weelde niet van het vrij-zijn. 

In zo'n geval is het natuurlijk zeer eenvoudig om hem zijn vrijheid in 
te perken; maar brengt dat een oplossing? Volgens mij niet. Zeer veel 
geduld is dan vereist om zo een leerling weer op het juiste spoor te 
brengen. Kwaad worden en straffen heeft weinig zin. Hoe kan een 
leerling zó veranderen? Ik geloof niet, dat de jongen was veranderd. 
Hij kwam op twaalf-jarige leeftijd tot de ontdekking wat vrijheid was en 
wist toen niet, hoe hij daarmee aan moest. De oorzaak moeten we 
zoeken in het systeem van de lagere school waar hij was geweest. (Het 
op de meeste scholen toegepaste systeem, jammer genoeg!) Ik moet 
direct hieraan toevoegen, dat de gewone school, met zijn overbevolkte 
klassen, moeilijk een vrij systeem kan toepassen. Maar dat neemt niet 
weg, dat het fout is. Er wordt het beroemde laagje vernis gelegd en 
ogenschijnlijk bereiken we daar veel mee. Maar dan ook ogenschijnlijk. 
Zodra het kind wordt losgelaten, komt het zelf los, maar op de ver
keerde manier. Waar wij op onze scholen voor slechthorende kinderen 
betrekkelijk kleine klassen hebben, moeten wij zorgen, dat we geen 
laagje vernis aanbrengen, maar de kinderen leren te zijn zoals ze wer
kelijk zijn en dan, zo nodig, verbeteringen aanbrengen. We moeten 
proberen zonder dwang ons doel te bereiken. 

Alle kinderen in mijn klas krijgen een weektaak op. Dit is voor ver
schillenden een grote opgave. Meestal beginnen ze met het werk dat 
ze prettig vinden en laten de „snertvakken" tot het laatst liggen (meestal 
rekenen!). Het gevolg is dan, dat ze hun werk niet afkrijgen. Nu kunnen 
we wel zeggen: dan maak je het na schooltijd maar afl Maar daar 
komen we er niet mee. Een vak, dat niet prettig is, gaat doorgaans niet 
vlot. Zo'n leerling zit dan al minstens drie dagen achter elkaar te re
kenen, want de rest heeft hij af. Het lijkt me dan zeer optimistisch te 
veronderstellen, dat hij met dat schoolblijven zijn werk ineens wel zal 
afkrijgen. Het is immers logisch, dat hij zijn rekenboek niet meer kan 
luchten of zien. Neen, we moeten hem leren zijn werk behoorlijk te 
verdelen. Elke dag zoveel mogelijk van het nare vak. Het mooist zal 
het zijn, als we de leerlingen zover krijgen, dat ze met dat werk be
ginnen, waar ze de meeste hekel aan hebben, zodat ze de prettige 
werkjes voor het laatst bewaren. 

Ondanks dit streven zullen er ook wel mislukkingen zijn. Bijvoorbeeld: 
een jongen uit mijn groep was zeer intelligent maar ook zeer lui. Het 
type van een goede werkverdeler als er wat te doen viel, maar die wel 
oppaste, dat er een werkje voor hem zou overblijven. Daarbij lukte het 
me niet hem regelmatig zijn werk af te laten hebben. Het was eigenlijk 
andersom: regelmatig niet af. Toen heb ik iets gedaan, wat ons onder
wijsmensen „tegen de borst stuit". Ik heb hem gezegd, dat hij maar 
eens bij me moest komen, als hij over een paar weken zijn taak afhad. 
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In het begin leek hem dat zeer voordelig. Ik was zo optimistisch om te 
denken, dat hij er gauw genoeg van zou hebben. Hij werd namelijk door 
mij volkomen genegeerd betreffende zijn werk. Tot hij eindelijk na bijna 
acht weken bij me kwam om zijn werk na te laten kijken. Ik deed zeer 
verbaasd, dat hij het al af had. Toen het nagekeken was, vroeg hij om 
een nieuwe taak. Ik vroeg hem of het voor twee of drie maanden moest 
zijn. ,,Nee meneer, voor een weekl". Die taak heb ik hem gegeven onder 
voorwaarde, dat het dan ook af was na een week. Inderdaad was het 
een week later in orde en gedurende de verdere tijd, die hij op school 
was, zijn er praktisch geen moeilijkheden meer voorgekomen. 

Ik geef toe, dat het niet meeviel om hierbij mijn geduld te bewaren. 
Wij onderwijzers vinden het immers zo gauw zonde van „de verknoeide 
ti jd". Maar stel U gerust, hij heeft de verloren tijd dubbel en dwars in
gehaald, doordat hij daarna met dubbele energie aan het werk is ge
togen! 

Wanneer ik er van overtuigd ben, dat een kind iets zelf kan uitzoeken, 
zal ik hem er nooit bij helpen. Ik laat ze liever een hele morgen over een 
moeilijkheid zitten puzzelen, dan dat ik ze help. Het is wel veel ge
makkelijker wanneer ze geholpen worden (ook voor Uzelfl), maar het 
kind heeft er niets aan. Iets wat het zelf heeft ontdekt, zal veel beter 
blijven „hangen" dan wanneer we het hen vertellen. Bovendien leren 
ze zelfstandig werken. En dat is een zeer belangrijke ontwikkelingl!I 

Het is prettig, wanneer we als leerkracht gevoelig zijn voor humor. 
Ik zou haast zeggen: noodzakelijk. Met humor bereiken we hetzelfde 
resultaat als met boos zijn, terwijl de sfeer in de groep prettiger blijft. 
Bovendien zullen we opmerkingen van de kinderen ook beter naar waar
de kunnen schatten en ons niet de beledigde onderwijzer voelen. 

Toneelspel door de kinderen vind ik zeer belangrijk. Vooral voor ónze 
kinderen. Het gevoel van eigenwaarde, hetgeen we zo vaak missen, zal 
hierbij worden aangebracht en vergroot. Een jongen, die er van over
tuigd was, dat hij niets kon en nergens toe in staat was heb ik door 
hem te „dwingen" mee te doen zover gekregen, dat hij inzag dat hij toch 
tot veel in staat was. 

Straffen doe ik maar heel weinig. Misschien te weinig? Maar ik straf 
liever te weinig dan te veel. Als we iets van een leerling bereiken om 
der wille van de straf, heeft het voor mij geen enkele waarde. We 
moeten ze leren iets te doen of te laten, omdat het in het algemeen 
belang is en niet omdat ze anders straf krijgen. 

In het algemeen zou ik willen zeggen, dat we ons moeten instellen op: 
probeer het kind te begrijpen. We moeten proberen de reacties van het 
kind bliksemsnel te begrijpen en niet maar ineens te oordelen. Want 
dan zitten we er vaak naast. We moeten ook niet bang zijn om ongelijk 
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te erkennen of toe te geven, dat we iets niet weten. Men denkt zo 
gauw, dat we daardoor ons prestige zullen verliezen. Ik vind echter, 
dat we dit al kwijt zijn als we tegenover het kind niet eerlijk durven 
te zijn. 

De resultaten? Over het algemeen zeer bevredigend. Hetgeen niet wil 
zeggen, dat er nooit mislukkingen voorkomen. 

Ik heb geprobeerd een indruk te geven van de manier van werken met 
mijn groep van oudste slechthorende kinderen. Ik hoop niet de indruk 
gevestigd te hebben, dat alles altijd van een leien dakje gaat en dat er 
nooit eens gemopperd wordt, want dat is natuurlijk niet waar. Ik hoop 
echter te hebben bereikt, dat we een uitwisseling van gedachten zullen 
krijgen, hetgeen ten goede zal komen aan ons vaak moeilijke werk. 

Medische aspecten bij 
de beroepskeuze van gehoorgestoorden 

INLEIDING DOOR L W. HILDERNISSE OP 17 MEI 1957 

Voor zwaar slechthorende en dove kinderen wist men tot voor vijftien 
jaar geen andere voor hen geschikte beroepen te vinden dan schoen
maker, tuinman en dergelijke. Dat men hierin niet verder kwam was te 
wijten, in de eerste plaats, aan de gebrekkige onderzoekingsmethoden, 
terwijl er bovendien nog geen geschikte apparatuur bestond. 

Momenteel ligt de zaak heel anders en veel gunstiger. Uit de verbeterde 
onderzoekingsmethoden kwam naar voren, dat onderscheiden konden 
worden: 
a. Chronische otitis media (met trommelvliesdefecten); 
b. Perceptiedoofheden; 
c. de tussengroep van: otosclerose. 

De bevolking van de scholen voor slechthorenden bestond vroeger voor 
het grootste deel uit kinderen met looporen. Door de zeer verbeterde 
medische behandeling is dit percentage sterk teruggebracht, zodat er 
geleidelijk een verschuiving optrad en het aantal gevallen van perceptie
doofheid op de scholen in grote mate toenam. Voor volwassenen geldt 
bovendien nog de verbeterde chirurgie. Met de fenestratie worden be
hoorlijke resultaten bereikt. (Lempert in Amerika kan bij ongeveer 
veertienjarigen al bepalen of otosclerose zal ontstaan en opereert daar
om al zeer vroeg bij dergelijke patiënten). De tympanoplastiek, (waarvan 
wordt verondersteld dat dit een ingreep van de laatste jaren is, terwijl 
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deze operatie reeds in 1875 wordt vermeld) heeft ook veel verbetering 
gebracht. 

a. In verband met de beroepskeuze is het voor ons van belang na te 
gaan of er bij de doofheid sprake is van een vatbaar zijn voor infectie 
waardoor het gehoor terug kan gaan lopen. Daarom moet er bij der
gelijke gevallen rekening worden gehouden met de aard van het beroep, 
dus geen beroepen waarbij de infectiemogelijkheden groot zijn. Ook 
temperatuurwisselingen kunnen funest zijn, zodat voor gevallen waar 
deze wisselingen nadelige invloed hebben, bepaalde beroepen uitge
sloten zijn. 
Voor de gevallen van chronische otitis media komen verder alle be
roepen in aanmerking, uitgezonderd het beroep van duiker en bovendien 
verblijf in de tropen. Als deze patiënten maar onder voortdurende con
trole blijven van de K.N.O.-arts zijn er geen bezwaren. 

b. De groep van perceptiedoven ondervindt het grote bezwaar van 
regressie, waardoor deze patiënten geen beroepen kunnen vervullen, 
waarbij veel lawaai is (zwaar fabriekslawaai: 120-130db.). Hier bestaat 
dus een grote kwetsbaarheid van het orgaan. Voor deze patiënten zullen 
beroepen gekozen moeten worden, waarbij het orgaan zoveel mogelijk 
wordt gespaard. 
Het gehooronderzoek bij de perceptiedoven moet in ieder geval in
houden: 
1. Het bepalen van de regressie. 
2. Onderzoek van de difference limen: bij verschillende gevallen van 
perceptiedoofheid is de diff. limen groter, hetgeen wijst op regressie. 
3. Het bepalen van de vermoeidheid. Indien het herstel langer duurt dan 
normaal, wijst dit op vergrote kwetsbaarheid. Hier zal zich dan een 
lawaaidoofheid kunnen gaan ontwikkelen, 

c. Bij de groep van otosclerose, de „tussengroep", treedt geen regressie 
op. Goede resultaten worden hier bereikt met fenestrate. Het gebruik 
van een prothese geeft een zeer nuttig effect. Komt bij jeugdige per
sonen echter zeer weinig voor. Deze groep kan dus verder buiten be
schouwing worden gelaten. 
N.B. De verlaagde beengeleiding bij geleidingsdoofheden behoeft niet 
op regressie te wijzen, aangezien die verlaagde drempel van de been
geleiding meestal te wijten is aan een verminderde beweeglijkheid van 
het ovale en ronde venster (Palva en Ojala). 

In het kort bestaat dus het audiologisch en otologisch onderzoek voor 
het bepalen van het beroep uit: 
1. Vaststellen van een drempelaudiogram. 
2. Onderzoek van de woordverstaanbaarheid met en zonder verster
king. 
3. Onderzoek van de difference limen. 
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4. Onderzoek van de vermoeibaarheid. 
5. Medisch aspect. 

Na dit onderzoek kunnen we zeggen welke beroepen ongeschikt zijn, 
echter kunnen we niet het juiste beroep adviseren. Over het algemeen 
klampen we ons nog te veel vast aan het gehoor, want naar verhouding 
gaan er nog te weinig kinderen naar het M.O. of zelfs H.O. We zullen 
hen meer kansen moeten geven. Oorzaak is misschien het gemis aan 
bovenbouw aan onze scholen. Geprobeerd moet worden de kinderen 
verder te brengen dan tot nu toe het geval was. Als het intellect aan
wezig is, waag het dan (bv. laborant). Is het intellect matig, stuur dan 
aan op vakonderwijs). 

Welke beroepen zijn zeker geschikt voor slechthorenden? 
— Telefonist(e) geen enkel bezwaar. 
— Beroepen die met chaufferen te maken hebben zijn zeer geschikt. 
Totaal doven kunnen ook uitstekend rijden. Het rijden komt immers aan 
op het visuele. 
— Automonteur over het algemeen ongeschikt: 
1. het niet kunnen constateren van onregelmatigheden tijdens het lopen 
van een motor. 
2. vrij hoge geluiden. 
— Technische vakken over het algemeen aan te raden. Mits niet in de 
zware industrie, (perceptiedoven) 
— De fijn-instrumentmakerij biedt mogelijkheden genoeg. Doch vaak 
vormt de basisopleiding het struikelblok. 
— De overheid moet het voorbeeld gaan geven door niet een perfect 
functionerend gehoororgaan te eisen bij beroepen waar het gehoor geen 
functie van betekenis heeftl 
— Alles wat met de vliegdienst te maken heeft moet worden afgeraden 
in verband met lawaaidoofheid, recruitment. Vanzelfsprekend is het be
roep van vliegenier of duiker uitgesloten (barotrauma). 
— Textielfabrieken (2000-4000 hz : 140 dbl) sterk af te raden. 
— Montagebedrijven, vooral de fijnere, zijn zeer geschikt. Over het 
algemeen ook voor meisjes zeer geschikt (electro-montage). 
— Alle bedrijven waar men met veel mensen te maken heeft, vereisen 
een goede compensatie door apparatuur of anderszins. 

Natuurlijk spelen naast de doofheid ook de psyche, intellect, natuurlijke 
aanleg, de taalontwikkeling een belangrijke rol, zodat niet alleen uit het 
vaststellen van een bepaalde gehoorafwijking besloten mag worden tot 
een bepaald beroep. Sterker: Laten we ons niet blind staren op de 
doofheid. Kweek zelfvertrouwen aan, laat niet te lichtvaardig afkeuren 
voor de militaire dienst. Houdt regelmatig contact met het leidinggevend 
personeel van het bedrijf waar een S.H. is geplaatst èn met de arbeids
inspectie. 
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Ervaringen bij de beroepskeuze 
en bij het tewerkstellen 
van gehoorgestoorden 

LEZING DOOR J. v. d. SCHAAF OP 18 MEI 1957 

Bij het geven van een advies betreffende beroepskeuze, zal men re
kening moeten houden met de volgende factoren: 
1. Kennis van de beroepen is noodzakelijk. Kennis van de slechthoren
de jeugd alleen is niet voldoende; men moet weten welke eisen er 
voor elk beroep worden gesteld. Kinderen en ouders moeten goed wor
den voorgelicht. Bv. timmerman zijn is niet slechts iets in elkaar tim
meren, maar ook sloopwerk verrichten. Als schilder moet men ook kun
nen berekenen hoeveel verf men nodig heeft. 
2. Welke vooropleiding is nodig voor het te kiezen beroep? 
3. Welke persoonlijke eigenschappen zijn nodig? (concentratievermo
gen, organisatievermogen). 
4. Welke mogelijkheden biedt de vooropleiding van de candidaat? 
U.L.O. - L.T.S. - U.T.S. - bedrijfsopleiding? 
Opmerking: De keuze Ulo of L.T.S. hangt nauw samen met de persoon
lijkheid van het kind en met zijn leeftijd. Bij toelating L.T.S. valt de 
beroepskeuze doorgaans op een te jonge leeftijd. 

Personen, betrokken bij de beroepskeuze zijn: ouders, medici, beroeps
keuze-adviseur en onderwijskrachten. Zij bepalen niet wat het kind moét 
worden, maar wat het kan worden. Dwing het kind niet tot een bepaalde 
keuze, maar leer het zijn mogelijkheden zien. 

Ook de volgende factoren spelen een rol: 
1. De pupil zelf: welke mogelijkheden heeft hij in zich, hoe is zijn 
ontwikkeling? 
2. De ouders. De beroepskeuze-adviseurs hebben slechts een advise
rende taak, bij de ouders berust de beslissing. 
3. Het beroep van de vader. Dit wordt dikwijls nagevolgd, econo
mische factoren zijn hier belangrijk. 
4. Het beroep in de familie. De traditie speelt hier een rol, ook de 
grotere bekendheid met het beroep. In arbeiderskringen werkt dit vaak 
negatief: ,,Mijn zoon geen metselaarl". 
5. De maatschappelijke status van het gezin: loonverschillen; beroepen 
die onderbetaald worden. 
6. De economische status van het gezin: kunnen de ouders de opleiding 
bekostigen of moet het kind vlug verdienen? 
7. Levensbeschouwing en levenshouding: vegetariër, geheelonthouder. 
8. Religieuze overtuigingen. Het is voorgekomen, dat een meisje, dat 

126 



lid was van een godsdienstige secte die tegen medisch wetenschappelijk 
onderzoek is, de raad kreeg medisch analyste te worden. 
Deze acht factoren zijn algemene factoren. Een belangrijke factor bij 
ons is ook de aard en grootte van het gehoorverlies. Er moet vooraf 
op de scholen voor S.H. een verantwoord gehooronderzoek bij de 
candidaat plaatsvinden. Als doel moet bij het beroepsadvies worden 
gesteld: normale arbeidsvoorwaarden, gelijkstaand met die van de 
valide. 

Men kan de vraag stellen welke beroepen de slechthorende kan uit
oefenen of negatief, welke beroepen voor de S.H. niet geschikt zijn. 
Enkele beroepen uitgezonderd (bv. piloot) is deze vraag niet te beant
woorden. Belangrijk is wie de slechthorende is. 

Wanneer we met bovengenoemde factoren rekening houden en het 
beroep kennen, moeten we ons bovendien nog verplaatsen in de positie 
die een slechthorende inneemt als hij in het beroep tewerk gesteld is. 
Men mag dit niet te veel uit de wereld van de goedhorende bezien, soms 
heeft de slechthorende compensatiemogelijkheden. (In theorie is het 
beroep horlogemaker voor de S.H. nog steeds onmogelijk, maar in de 
praktijk kent spreker een totaal dove als goed horlogemaker.) 

Door het Gewestelijk Arbeidsbureau is een beroepslijst samengesteld, 
waarin 4600 beroepen zijn onderscheiden. Spreker vindt hierin een te 
grote differentiatie. Als voorbeelden hiervan geeft hij: 
a. Koeherder, hoeder van koeien op dijken en bermen. 
Waarsman, hoeder van koeien in uiterwaarden. 
b. In de veenstreken komt voor: Bolsterveensteker, bovenste laag. 
Grote turfsteker, tussenlaag. Kleine turfsteker en Sponsturfsteker, aan-
maakturf. 
In een dergelijke differentiatie zit een gevaar. In opdracht van de Ver
eniging voor S.H. is een beroepenoverzicht samengesteld, waarin de 
beroepen zijn ingedeeld naar de bedrijfsklasse. Dit is van het Gew. 
Arbeidsbureau overgenomen. 

Spreker verstrekte aan de aanwezigen vervolgens twee stencils, waarin 
hij een overzicht gaf van de in 1957 in de verschillende bedrijfsdassen 
werkzame slechthorenden. Hierbij behoren zowel degenen die op jeug
dige leeftijd S.H. waren, als zij, die op oudere leeftijd S.H. werden en 
een ander beroep moesten kiezen. Onderwijzers, die slechthorend wor
den, worden bv. vaak naar de administratieve dienst overgeplaatst. 
In de beroepen treden steeds wijzigingen op. Er ontstaan nieuwe, andere 
verdwijnen. De plaats van de lithografie wordt steeds meer ingenomen 
door de fotolithografie. Dit beroep is zeer geschikt voor jongens met 
een behoorlijke tekenaanleg, die erg precies zijn, maar geen artistiek 
vermogen hebben, zodat zij niet voor een beroep als reclametekenaar 
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in aanmerking komen. De carosseriebouw gaat over van hout naar 
metaalindustrie. 

Om aan te tonen hoe belangrijk de houding van de goedhorende col
lega's voor de S.H. is en wat de sociaal werker in dit opzicht kan ver
richten, gaf spreker ons de volgende voorbeelden: 

Een door een hersengezwel S.H. geworden meisje, dat ook last van 
duizelingen had, was als naaister op een atelier werkzaam. Haar tempo 
lag te laag, maar ze was heel secuur. Door met de andere meisjes te 
spreken en hun de moeilijkheden van dit meisje voor te leggen, is het 
gelukt, haar als controleuze over de andere meisjes aangesteld te 
krijgen. 

Een volledig opgeleid tuinman kreeg geen aanstelling als plantsoen
arbeider, „daar deze man toch moeilijkheden met de collega's zou 
geven". Na een gesprek van de sociaal werker met de betreffende 
instantie is deze kwestie opnieuw in behandeling genomen. 

We moeten echter zelf voorzichtig zijn met onze uitspraken. Zo zou bij 
de slechthorende de concentratie in bedrijf en beroep zoveel beter zijn 
dan bij de goedhorende. Dit is niet waar. Is de concentratie er, dan is 
deze diep, maar anders zijn de S.H. veel vluchtiger. Bij de S.H. vinden 
we vrijwel nooit de middenweg, maar doorgaans uitersten. 

We moeten de problemen heel reëel stellen; weten we, dat de slecht
horende gauw is afgeleid, dan zeggen we de werkgever dit. 

Het tempo van de slechthorende ligt dikwijls lager dan normaal. Zo kan 
een jongen, die op de L.T.S. zijn schildersdiploma met goede cijfers 
heeft gehaald, als schilder mislukken door gebrek aan tempo. 

De salariëring van de slechthorende is gelijk aan die van de valide. 
Er is tegenwoordig een collectieve arbeidsovereenkomst. Voor afwijking 
van het salaris moet de werkgever dispensatie aanvragen, hetgeen voor 
alleen slechthorendheid niet wordt toegestaan. 

Nieuws van de scholen 

St. Michielsgestel 

Op 15 juni slaagden te Nijmegen voor het Diploma Akoepedie: 
Br. Reginaldus-Haverkort en Br. Sebastianus-Cox. 
Op 17 juni slaagden te Tilburg voor Diploma A (cursus voor onderwijs 
aan gehoorgestoorden): 
Zr. Veronie-Franken, Zr. Marie de Montfort-van Meel (cl.), Zr. Camilla-
v. d. Broek, Zr. Tharcisius-Gardien, Mej. E. de Leur, Mej. E. Veira en de 
Heer L Huynen (c l . - S.H.-school te Heerlen). 
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Achter-het-oor 
apparaten 

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

PHILIPS 

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

Conventionele apparaten 

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