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Ten geleide 
Bij de opleiding voor de leerkrachten bij het buitengewoon onderwijs 
bestaat een duidelijke behoefte om meer samenhang te zien in de verschil
lende vakken, die op de leergangen door verschillende deskundigen worden 
gedoceerd. Dit is zeker dringend noodzakelijk bij de veelheid van leervakken, 
die is aan te wijzen in de leergangen voor de leerkrachten die werkzaam zijn 
aan scholen voor dove en voor slechthorende kinderen. Door een verheu
gend initiatief van het curatorium van deze leergangen werd de zojuist 
afgesloten cursus het vorige jaar begonnen met een oriënteringsconferentie 
in het conferentie-oord „Die Ossawa" te Noordwijk aan Zee. 
De docenten maakten hierbij kennis met de tientallen nieuwe cursisten, 
waardoor het doel van de cursus, het waarom van de gespecialiseerde 
vakken en het inzicht op de inhoud van de stof, kon worden bevorderd. 
Hoogtepunt was ongetwijfeld de causerie van een oud-leerling van de 
Amsterdamse dovenschool, die aan docenten en cursisten duidelijk maakte 
waar het bij het onderwijs aan doven wezenlijk om gaat, en dit op grond 
van zijn eigen ervaringen op school en in het sociale leven. 
Ook de film van de heer Geilleit bleek een uitnemende introductie te zijn op 
een zicht op de mogelijkheden van de scholen voor slechthorenden. Zeer 
geboeid waren docenten en cursisten door het uitnemende pantomimespel 
van enkele oud-leerlingen van de Amsterdamse school voor doven. 
Wij prijzen ons gelukkig, dat alle docenten de samenvattende tekst van 
hun korte referaat beschikbaar hebben willen stellen voor een gebundelde 
publikatie. Alleen de samenvatting van de heer drs. A. W. de Vos over zijn 
referaat, waarin hij op geslaagde wijze de samenhang van verschillende 
gespecialiseerde vakken bij de opleiding aantoonde, is bij het ter perse 
gaan van deze publikatie ons nog niet toegezonden. 
Inmiddels is het met deze oriënteringsconferentie begonnen cursusjaar 
met een examen afgesloten, waarvan de resultaten eveneens aan deze 
bundeling worden toegevoegd. 

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, ook door het onderlinge contact 
en de collegialiteit die allerwegen viel aan te treffen. 
Het Seminarium voor Orthopedagogiek koestert de hoop, dat het gevolg 
van een dergelijk experiment zal zijn, dat in het vervolg alle gespecialiseerde 
leergangen op deze wijze kunnen worden begonnen. 

J. L. L Knijff 
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Articulatorische fonetiek 
In één van de eerste lessen zal worden omschreven wat de doelstellingen 
van ons onderwijs aan dove kinderen zijn: 
a. zorgen, dat het kind iets te zeggen heeft; 
b. zorgen, dat het dat kan doen in correct Nederlands; 
c. zorgen, dat dat Nederlands verstaanbaar is. 
a. De eerste doelstelling betreft voornamelijk een pedagogisch-didactische 
opgave. Als de kinderen erg jong zijn betekent het: ze opvangen in een 
sfeer, waarin ze zich vrij voelen, in een situatie, waarin de belangstelling 
kan worden gewekt. Het betekent bij het jonge kind, dat we moeten ver
keren met hem in zijn dagelijks leventje, met zijn kleine vreugden en ver
drietelijkheden, en meedoen met zijn spel, twee momenten in het kinderleven, 
die meestal niet zijn te scheiden, in elkaar overgaan, door elkaar heenlopen. 
We kunnen deze keer hier niet verder op ingaan, hoe belangrijk, hoe essen
tieel een dergelijke houding voor het taal- en spreekonderwijs ook is. 
b. Het tweede brengt ons bij de taaldidactiek, een onderwerp, waarover 
de heren Tervoort en v. d. Vliet met kennis en ervaring zullen spreken. 
c. Het derde, het zich verstaanbaar kunnen uiten in het Nederlands, is het 
probleem, waarmee we ons deze morgen zullen bezighouden. Het gaat 
om de vraag: hoe leren we een doof kind spreken en dan zó, dat we het 
kunnen verstaan. Wat heeft de leerkracht om dat goed te doen nodig? 
En wat mag hij dan ook van de lessen in fonetiek en articulatie-onderwijs 
verwachten? 

In de eerste plaats is daarvoor nodig een goed inzicht in de vorming van 
de klanken; dus hij moet kennis hebben van de algemene fonetiek. In de 
tweede plaats moet hij weten hoe die klanken bij doven worden aangeleerd 
en hoe fouten in de vorming van die klanken worden verbeterd: men moet 
het zelf weten (die vorming van klanken) om het aan anderen (dove kin
deren) te kunnen leren. 
Die kennis is niet zo moeilijk te vergaren; er bestaan heel wat boeken en 
artikelen, die het ons precies vertellen. 
Als voorbeeld de klanken in het woordje „poes". Hoe wordt de „ p " gevormd, 
wat gebeurt er met de lippen, met de tong, het gehemelte, het strottehoofd, 
de stembanden, hoe is de spanning enz. 
Zo ook met de klanken „oe" en „s". We moeten het allemaal zeer nauwkeurig 
weten, willen we met enig succes het dove kind die klanken leren uitspreken 
en indien er een fout wordt gemaakt deze trachten te verbeteren. Wat dit 
laatste betreft, een voorbeeld: welke fouten kunnen we bij de „ p " ver
wachten? 
Om er slechts een paar te noemen: 
zo'n p is nasaal; 
er zit te veel spanning in het gehele stemapparaat; 
er is te weinig spanning in de lippen; 
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we horen na de p een sterke aspiratie; 
mond gaat open, maar we horen niets; 
we horen „mpoes" i.p.v. „poes"; 
we horen een voorklank: „epoes"; 
enz. 
Het gaat daarbij om de volgende vragen: wat is er nu precies fout en hoe 
kan men die fouten verbeteren? 
We zullen er op de cursus ruime aandacht aan moeten besteden. Deze kennis 
zal echter nooit voldoende kunnen zijn. Een gerichte praktische opleiding 
bij een ervaren articulatieleerkracht zal met de theoretische scholing moe
ten samengaan; het beoordelen van fouten immers zal hoofdzakelijk via het 
gehoor moeten verlopen; we horen een niet geheel juiste klank of een bij
klank en de ervaring zal ons moeten vertellen, wat hiervan de oorzaak is. 
Die ervaring zal ons ook op de juiste weg moeten houden bij de ontwikkeling 
van een klank. We halen bv. een „r" uit een „ t " ; weldra horen we een kleine 
trilling. Is het een goed begin, of trilt de rug van de tong, de randen, één van 
de randen, of de huig mee? Alleen de ervaring kan ons het juiste antwoord 
geven. 
De lessen in de fonetiek en in de techniek van het articulatie-onderwijs 
zullen dan ook samen dienen te gaan met praktische lessen met een stage 
bij een ervaren articulatieleerkracht. 
Na deze theoretische en praktische lessen zullen we wel in staat zijn het 
dove kind „poes" te laten articuleren, als het kind daar in beginsel toe in 
staat is. 
Onze voorgangers, reeds lang voorgoed aan de aarde toevertrouwd of 
genietend van een welverdiend pensioen, hebben ons die techniek geleerd. 
Zelf beheersten ze haar volkomen; denkt U maar aan Amman, Heinicke, aan 
de bijna volmaakte articulator Vatter, aan Postma, v. d. Kolk, Goeman en 
aan zuster Rosa. 
Het zijn allemaal namen die met eerbied in dat verband genoemd moeten 
worden en we zullen ze in onze lessen nog vaak tegenkomen. 

Er is echter meerl 
De laatste tijd komt steeds meer naar voren, dat het niet alleen van belang 
is dat het kind de klanken goed kan zeggen en die klanken goed kan com
bineren in woorden en natuurlijk ook de betekenis van die woorden kent, 
maar ook, misschien wel vooral, dat het de functie van die woorden leert 
kennen, de functie in de voor doven zo moeilijke communicatie. Het gaat 
hierbij om het spreken als het gebruiken van een instrument, het spreken 
als taalgebruiken. 
Het kind moet leren het woord te gebruiken, op het juiste moment, op de 
juiste plaats in de zin en met de juiste andere woorden om zich heen. 
Vanaf het allereerste begin van het articulatie-onderwijs dient men met deze 
eis rekening te houden. We zullen dit met een voorbeeld toelichten; we 
nemen weer het woord „poes". 
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Het kind kan het woord „poes" uitspreken; het kind kent het woord, de 
betekenis dus, maar wat moet of wat kan het met dat woord doen? Het 
heeft dat woord niet geleerd om aan de bezoekers van de klas te laten zien, 
hoe mooi het de klanken heeft leren zeggen, maar om het te gebruiken, om 
contact tot stand te brengen en te onderhouden. In de articulatielessen 
moeten we ervoor zorgen, dat het woord, de combinatie van klanken inder
daad als gebruiksinstrument wordt aangeboden. 
Zo maar vanzelf leert het dove kind dat gebruik niet of heel moeilijk. Eerste 
eis is, dat het woord wordt aangeboden op het juiste moment, dus passend 
in een bepaalde situatie en als instrument om in die situatie te gebruiken. 
Aangetoond met een voorbeeld: 
Juf staat voor de klas. Er verschijnt plotseling een poes, die voor het raam 
gaat zitten. Een mooie situatie om bij aan te sluiten. Trouwens de juf heeft 
de kinderen al eens laten schrijven en ze heeft zelf al eens op het bord 
geschreven en getekend: 
„de poes zit voor het raam". 

Inderdaad correct Nederlands, maar dat „de" bevalt niet. Het kan de situatie
partner op een verkeerd spoor brengen, die kan concluderen: O, dat is 
zeker mijn poes; of de poes waar we het zo juist over hadden; of de poes 
van de buurman, die weggelopen is. In ieder geval de verstaanbaarheid 
vermindert, omdat het woord poes vergezeld ging van het in deze situatie 
verkeerd gebruikte lidwoord „de". 
We moeten het lidwoord van onbepaaldheid gebruiken; het is een onbekende 
poes; „een" zal daarom wel beter zijn: 
„een poes zit voor het raam". 
Opnieuw goed Nederlands, maar deze combinatie bevalt nog minder. 
Natuurlijk moet het zijn: „kijk, een poes" of 

„een poes" of 
„kijk, daar zit een poes". 

Met andere woorden: voortaan gaan we articuleren: „kijk, een poes". 
Ook dat natuurlijk niet. Het zinnetje „de poes zit voor het raam" kan in een 
bepaalde situatie heel juist zijn, bijv. het antwoord op de vraag: „waar is 
de poes?". 

In een andere situatie kan ook de zin „een poes zit voor het raam" het juiste 
instrument zijn, b.v. er zit steeds een poes voor het raam; vervelend, stil 
nou maar, zegt Uw partner „een poes zit voor het raam, dat weet je nou 
eenmaal". 
dus: „kijk, een poes" 

„de poes zit voor het raam" 
„een poes zit voor het raam" 

zijn verschillende instrumenten passend in geheel verschillende situaties. 
Gebruikt men het verkeerde instrument, dan wordt de verstaanbaarheid 
minder of zelfs minimaal. 
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Stelt U zich maar voor: 
vraag: „waar is de poes?" 
antwoord: „kijk, een poes". 
Gewoonlijk praat het dove kind dan nog wat onduidelijk en men vraagt 
zich af: „wat zegt hij nou eigenlijk?". 
Het geheel klopt dan niet, het antwoord wordt niet verwacht en vooral dit 
laatste is voor de verstaanbaarheid uiterst belangrijk. Het contact loopt dan 
vaak uit op misverstand, achterdocht of ruzie. Uit dit alles de volgende 
aanbeveling: 
Klanken aanleren in woorden, die uit een situatie worden gehaald en in het 
algemeen niet in woorden, die worden gekozen, omdat ze naar men ver
wacht gemakkelijk te articuleren zijn. 

Wat zijn in het algemeen die situaties, wat houden ze in? 
Zoals reeds eerder gezegd: het spel van het kind, verder de behoeften: 
eten en drinken, liefkozen en de leuke en minder leuke eenvoudige beleve
nissen uit het kinderleven. 
Het zijn allemaal van die heel eenvoudige dingen, waarbij veelgebruikte 
taaiinstrumenten behoren: 

een nieuwe trui: „oh, wat mooi" 
een kapotte knie: „au" 
een geplofte ballon: „o, wat jammer" 
een vraag: antwoord „ja en nee" 
er is een kind vervelend: „niet doen" 
er gaat een kind weg: „dag juf" 
moeilijkheden thuis: „papa is ziek" 
ongeveer elf uur: „we gaan naar buiten" 
komt soms voor: „bah, wat vies" 
komt veel voor: „het is kapot" 
komt veel voor: „pas op" 
enz. enz. enz. 

Het valt daarbij op en het zal U in de loop van de cursus nog vele malen 
opvallen, dat we niet uitsluitend zelfstandige naamwoorden gebruiken, 
misschien zelfs juist niet. 
Zijn het zelfstandige naamwoorden, die worden aangeleerd, dan zullen 
het allereerst namen van dingen uit de omgeving van het kind moeten zijn 
of uit het spel van het kind. 
Halen we de te articuleren woorden uit de situatie, dan zullen deze zelf
standige naamwoorden als vanzelf aan de orde komen. 
Op deze kwestie hopen we in de articulatielessen uitvoerig terug te komen. 
Zowel bij de eerste kennismaking van het kind met het woord als instrument 
in het taalgebruik, als bij het verder uitbouwen van deze woorden in het 
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contact, zullen kennis van de algemene fonetiek en de techniek van het 
articulatie-onderwijs onontbeerlijk zijn. 
Dat aanleren, die ontwikkeling van een klank zal soms gelijk lopen met de 
ontwikkeling van het gevoel voor de functie van het woord. 
Bijvoorbeeld: „de poes" zal nog weleens in het spel of in het dagelijks 
leventje van het kind opduiken; intussen is de mogelijkheid om het woord 
juist uit te spreken verder ontwikkeld tijdens de individuele articulatiebeurten. 
Soms ook zal die ontwikkeling pas achteraf kunnen plaatsvinden, bijv. bij de 
„ r " ; het aanleren van die klank vraagt soms heel, heel veel tijd, maar reeds 
lang kunnen ze gebruiken, bijv.: 
„eraf": als Jan op een verkeerde stoel zit; 
„klaar": als het werk klaar is. 
Soms heeft de ontwikkeling al plaatsgehad vóór we met de articulatie zijn 
begonnen: een „r" ons in de schoot geworpen; een woord als papa, waar
mede de kinderen op school komen, zonder dat de functie van zo'n woord 
is gezet. 
Wat mag U nu, naar aanleiding van het bovenstaande, van de cursus ver
wachten? 
1. dat U iets leert van de algemene fonetiek; 
2. dat U leert hoe klanken (woorden) aan dove kinderen worden geleerd 

en hoe fouten in die klanken worden verbeterd; 
3. dat U leert, wat nu precies de kenmerken van taalgebruik zijn; 
4. dat U leert, hoe de eenheid van spraak en taal in uw articulatie-onderwijs 

kan worden bewaard en bevorderd. 

U zult begrijpen, dat deze opgave te groot is, om in één enkele avond 
gedurende één enkel jaar te worden uitgewerkt. 
Onze nieuwe opleiding hoopt dan ook tijdens het B-gedeelte te komen tot 
verdieping van het probleem, waarvoor in het eerste jaar alleen een basis 
kon worden gelegd. 

P. R. Berkhout 

De functie van het onderdeel: taalverwerving 
en taalstructuur 
(korte samenvatting van het betoog op de 
oriënteringsdagen) 
De taalverwerving op zeer jonge leeftijd is van doorslaggevende betekenis 
voor het taalvermogen tijdens de schooljaren en de volwassenheid. Bij het 
normale kind is zij voltooid vóór de kleuterschooljaren; daar wordt taalbezit 
dat kenmerkend is voor de leeftijd als vanzelfsprekend volledig aanwezig 
voorondersteld. De kern van de moeilijkheden bij het onderwijs aan het 
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gehoorgestoorde kind ligt in het feit dat de verwerving zwaar gestoord en 
vertraagd is, dat genoemde vanzelfsprekende vooronderstelling niet opgaat, 
en dat bijgevolg speciale maatregelen genomen moeten worden om de 
taalverwerving alsnog op gang te brengen en enigszins bevredigend te 
doen verlopen. Het is derhalve zeer zinvol om kennis te nemen van de fazen 
van ontwikkeling der normale taalverwerving, te zien welke consequenties 
gehoorverlies ten aanzien van die fazen heeft, en daaruit te concluderen 
tot specifieke eisen aan het onderwijs. 

Hetzelfde geldt voor een verdiept inzicht zowel in de taalstructuur van het 
Nederlands zoals die in de grammatika vanuit optimaal normaal gebruik 
geformuleerd is, alsook in de structuur van het gebruik van dove kinderen 
zoals die van het optimale afwijkt. Daarbij dient dus zowel uitgegaan te 
worden van de hoofdstukken der grammatika: klank-, vorm-, zins- en 
betekenisleer, alsook van het feitelijk afwijkend gebruik dat onderscheiden 
kan worden - zeker in beginsel - in: foutief gebruik van het Nederlands, 
en: abnormaal gebruik vanuit visuele systeemprinciepen. 

Bernard Th. Tervoort 

Taaldidactiek 
Oriënteringsdag Noord wijk 29 nov. 1968 J . J . D. van der Vliet 

Ik moge hier beginnen met enkele anecdotes als een inleiding tot de pro
blematiek van het doofstommenonderwijs. Misschien kunnen we van daaruit 
verder exploreren. 
We bevinden ons in een lokaal van een technische school, een gewone 
technische school voor normale jongens; een groep dove jongens krijgt 
daar tekenonderwijs. Eén van die jongens komt naar de leraar toe en vraagt 
met één woord om iets, dat de leraar terecht interpreteert als een etui met 
tekengerei. Die etuis zijn genummerd en nu vraagt de man: „Hoeveel map 
heb ji j?". De leerling antwoordt: „Tes", met gebaar erbij. Het taalcontact is 
adequaat geweest: beiden hebben elkaar optimaal verstaan; de jongen krijgt 
zijn etui. Wat de leraar hier gebruikt, mogen we benoemen als de derde taal 
d.w.z. een poging daartoe, want pas zuiver derde taal zou het zijn, als er 
was gezegd: „Hoeveel map?". „J i j " in plaats van „ je" is wel geheel en al 
zuiver. Waarom zou de man echter niet gezegd hebben: „Welk nummer etui 
heb je?". Waarom antwoordt de jongen niet: „Nummer zes, meneer?". 
Vragen, vragen en toch weten we tot nu toe geen antwoord op deze vragen. 
Waarom gebeurt dit telkens en telkens weer: het apart plaatsen van de dove, 
zodra het om taalcontact gaat en het zich ook makkelijk apart laten stellen 
van de dove zelf? 
De tweede anecdote brengt ons in een Natuurvriendenhuis, waar een groep 
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d.s. kinderen een week doorbrengt. De huishouding wordt daar op voor
beeldige wijze gedreven door vrijwilligers, die al dit werk kosteloos doen. 
Toevallig of niet, één van die mensen blijkt vader van een inmiddels vol
wassen d.s. zoon te zijn. Bij het gezamenlijk afwassen vraagt één van de 
dove meisjes in de keuken om „handdoek" en de man wijst er zwijgend één 
aan d.w.z. een theedoek. Aangezien het hier om een briljante leerling gaat, 
die een fantastische taalbeheersing heeft, zegt de aanwezige leraar: „Je 
moet vragen, of je een theedoek mag hebben". Het meisje vraagt voor de 
tweede maal maar nu correct om een theedoek. Na de afwas neemt de 
huiswacht de leraar apart en raadt hem vaderlijk aan dit niet meer te doen. 
De leraar maakt duidelijk, dat hierin nu juist zijn werk bestaat; toegeeflijk 
luistert de oudere man en verklaart dan als samenvatting, dat dit allemaal 
heus vergeefse moeite is: men moet de d.s. in hun wereld laten. 
Waarom is dit allemaal ? Want deze berusting in wat nu eenmaal is vindt men, 
althans bij de ouders, niet van het begin af aan. Over het algemeen zien we 
juist, dat de ouders heel moeilijk kunnen aanvaarden, dat hun kind doof is. 
Ze blijven meestal zoeken naar genezing of leniging en dat is natuurlijk 
begrijpelijk. In deze richting ontmoeten ze echter weinig hoopvols: de 
medische wetenschap staat hier machteloos, de audiologische wetenschap 
vordert traag. Des te bevreemdender is het, dat de ouders zich over het 
algemeen zo makkelijk neerleggen bij de uit de doofheid voortvloeiende 
stomheid, terwijl juist deze tot op indrukwekkende hoogte te valideren 
blijkt. Dit niet op theoretische gronden gezegd, maar gestaafd met een groot 
ervaringsmateriaal. 

We staan hier oog in oog met één van onze problemen: het zich onttrekken 
aan de rol van spraakgever van vrijwel ieder uit het eerste en het derde milieu 
van het kind. Werkelijk heel veel van wat men toeschrijft aan de doofheid 
is een vergroot „Kaspar Hauser-effect", vergroot, omdat het met de beste 
bedoelingen gebeurt en zo vanzelfsprekend, dat men het zich niet echt 
bewust is het kind te isoleren. Het is heel moeilijk na te gaan, of kleine dove 
kinderen zich als Kaspar Hauser voelen. Ik neem aan, dat het psychisch 
effect niet gunstig is, maar ik wil er niet te zeer op wijzen uit tactische over
wegingen, n.l. dat dit opnieuw een motief zou kunnen zijn genoegen te 
nemen met povere resultaten in de taaiwerving. 
Het is één van onze taken dit K.H.-effect teniet te doen, hoe moeilijk dat 
ook is. leder behoort tegen een doof kind normaal te spreken of iets voor 
dat dove kind op te schrijven, maar dan in volledig correct Nederlands. En 
dan komt ons de extra-taak toe dit Nederlands uit te breiden, te verrijken 
met andere vormen, hoezeer de reeds aanwezige taal ook voldoet als „ver-
klaartaal". Want dit zij hier al gezegd: een taal is altijd een enorm omvangrijk 
ding en gerede voortgang daarin is het enige wat we daaraan kunnen doen. 
Keren we terug naar het d.s. kind, dat zo makkelijk in zijn apart-staan berust. 
Zeker, omdat het niet weet, dat het afgescheept wordt met een primitief 
comprimaat. Het kan dat pas weten, wanneer het eenmaal over een zó 
groot taalbezit beschikt, dat het kan onderscheiden, of iets goed of fout is en 
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zelfs dan is het er niet zeker van bij een zo globaal middel als liplezen om 
er het minste van te zeggen. Echter, wanneer we in Nederland zeggen: 
„dove kinderen", dan zijn dat dove kinderen op een dovenschool, eigenlijk 
zonder uitzondering. Deze scholen nu hebben, zonder dat dit zozeer de 
bedoeling was, de kinderen een geweldige dienst bewezen door ze alleen 
maar bij elkaar te brengen. Plotseling ervaart het dove kind, dat het normaal 
is te midden van gelijken en stellig vinden we bij oudere leerlingen een 
zeker separatisme, dat streeft naar eigen gemeenschap, dat streeft naar het 
onderhouden van contact met de horenden door middel van tolken d.w.z. 
horenden (let wel), die de gebarentaal kennen. 
In dit merkwaardige krachtenveld bevinden wij, leerkrachten, ons nu. Onze 
taak is weliswaar op zichzelf niet moeilijk, maar wel omvangrijk; het weten, 
wat onze leerstof precies omvat is omvangrijk, maar dit zinkt in het niet 
vergeleken bij de omstandigheid, dat we ons bevinden tegenover zeer sterke 
tegengesteld gerichte krachten. We kunnen daar niets mee aanvangen, 
want onze opgave is een geheel andere. Onze gedragsvorm dient te zijn, 
dat we geen gebaren maken, dat we altijd correct Nederlands gebruiken, 
correct niet hypercorrect, want dat komt ook voor. Doen we dit, dan hebben 
we een hele stap gedaan, maar aangezien de Marathon voor ons ligt, is het 
er maar eentje. Goed: het is dan toch de eerste. Natuurlijk is dat beeld van 
de Marathon vals, want in de eerste plaats wordt het er één, die makkelijker 
valt naarmate we vorderen; het wordt er ook één, waarbij de stapjes niet 
achter elkaar liggen; maar daarover later. Laten we ons nog eens dit afvra
gen: Als we nu zo gewoon tegen het d.s. kind moeten doen en als we dan 
toch al geboren Nederlanders zijn, waarom zouden we dan een opleiding 
nodig hebben? Voor horende kinderen, die tussen ons opgroeien, blijkt 
dat ook niet nodig. Ja, wie zal dat zeggen ? 
Horende kinderen krijgen wèl degelijke toegerichte taal aangeboden, maar 
daarnaast zijn ze doorlopend oorgetuige van het echte taalcontact, n.l. taal 
met zin, met doel, met betekenis: taalgebruik tussen andere mensen. We 
zijn er niet achter waar het horende kind nu eigenlijk zijn taal van leert. 
Vaststaat in ieder geval wel, dat men een bepaalde taalvorm alleen maar 
kan leren, als men die ten minste éénmaal heeft horen of zien gebruiken. 
Wordt die taalvorm niet gebruikt, dan kan men hem ook niet leren. En dat 
lijkt dan wel het intrappen van een open deur, maar dit is toch ons grond-
axioma. En omdat het dove kind nog jarenlang op toegerichte taal is aange
wezen (d.w.z. tot het lezen kan, tot het converseren kan en dan zo gelukkig 
is gesprekspartners te vinden) en op toegerichte taal, die in wezen maar 
door één kanaal komt, door één van ons, bij wie dat kind toevallig in de 
klas zit, omdat dit dus zo is, omdat dit kind maar één bron heeft, is de moge
lijkheid, dat allerlei fouten of tekortkomingen van de leerkracht door aan
bod van anderen gecorrigeerd worden, niet aanwezig. Het taalaanbod aan 
een doof kind is zelfs bij de aller-attentste leerkracht een fractie van wat een 
horend kind aangeboden wordt. Dat kan ook niet anders; wij kunnen daar 
niets aan veranderen in ieder geval, maar de kwaliteit van wat wij doen, wordt 
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daardoor zeer veel belangrijker. Als we dit zo beschouwen, dan zien we wat 
een wonder het eigenlijk is, dat zo'n doof kindje, dat tien jaar geleden bij 
ons kwam zonder ook maar iets, nu de bakvisboeken van haar leeftijd leest 
en de redeneersommen uit het hoogste rekenboekje zonder hulp zit te maken. 
Dit wonder had zich niet voorgedaan, als het kind thuis was gebleven; 
het had zich ook niet voltrokken als we het naar een horendenschool had
den gestuurd en het had zich zelfs op onze school niet voltrokken, als de 
leerkracht niet had geweten, hoe de weg te vinden in die taaigigant. De 
weg daarin vinden, dat is Uw opleiding. En dat is dan een opleiding, die 
een zeer groot aantal weetjes omvat en heel weinig grootse theorieën. 
U kunt n.l. niet antwoorden met een theorie, als een kind leest: „dat iemand 
een tegenstander is van al die tegenstellingen in een land als Spanje", en 
dan om een verklaring vraagt; dan is er geen principieel tekort. Het kind 
heeft geen gebrek aan abstraheervermogen of iets van die aard: dit kind 
kent gewoon te weinig taalvormen. En nu stranden wij in onze verklaring, 
als we deze taalvormen niet voorbereid hebben met andere taalvormen. 
Niet zomaar taalvormen, vanwege de „vormende waarde", maar taalvormen, 
die rechtstreeks hierheen leiden, omdat wij van tevoren wisten, dat eens op 
een dag deze vraag (bijv.) gesteld zou kunnen worden. 
Met heel kleine kinderen is het mogelijk al te laten „stemmen", als het 
regent bijv. „Zullen we nu naar buiten gaan of niet?". „Ik ben er voor". 
„Ik ben er tegen". Als we dat regelmatig gedaan hebben, is het natuurlijk 
makkelijk uit te leggen, wat een voorstander is. „Integendeel" is één van de 
„ja of nee"-varianten. Als we die altijd ruimschoots hebben behartigd, onder
vinden we nu geen moeilijkheden. Een woord als „tegenstelling" is niet 
zo moeilijk, als het kind al jarenlang gewend is aan de vraag: „Wat is het 
tegenovergestelde van...?". Tegen deze achtergronden wordt het dan 
zinvol een voorbeeld van die Spaanse tegenstellingen te geven of een plaatje 
te laten zien. Maar alles zou vrij zinloos geweest zijn, als we moeizaam uit 
een voorbeeld en een plaatje hadden moeten duidelijk maken, wat dit 
zinnetje nu eigenlijk wou zeggen. 

Nu is het onze ervaring, dat zelfs een zorgvuldig doordacht, gericht taal
aanbod vaak niet duidelijk genoeg is voor het dove kind. Het is steeds nodig 
gebleken allerlei aanwijzingen te geven betreffende formele aspecten van 
de taal, betreffende categoriële indelingen. Pas wanneer dit gebeurt, blijkt 
het mogelijk een echte entree in de taal te maken. En alweer: het weten 
wat wèl en wat niét in dit opzicht van belang is, maakt deel uit van Uw 
opleiding. 
Eén ding kunt U echter niet verwachten: n.l. dat er een gesloten systeem 
zou bestaan van volledig weten, hoe we in iedere situatie taaldidactisch 
moeten handelen. Dit is niet zo. We beschikken over een techniek om, 
overigens normale, dove kinderen een heel eind op weg te helpen. Daaraan 
ontbreekt nu nog: het nog verder kunnen helpen, het vlugger zo ver kunnen 
helpen en de bereikbaarheid van één en ander voor een grotere groep dan 
alleen maar de overigens normale doven. 
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Moge de komende opleiding dan ook niet alleen zijn het verslag van het 
kunnen tot dusver, maar moge ze tevens worden een uitwisseling van ideeën 
en ervaringen, die leidt tot het opstellen van nieuwe pogingen enz. 

Het werk in de voorschool 
Wat hier volgt is een verslag van een doorsnee-dag in mijn klas. Het wil 
niet zeggen - zo is het goed - het is niet meer dan een weergave van mijn 
werkwijze op dit moment. 
Het doel van het werk in onze kleuterklassen is naast het normale kleuter-
schoolwerk, de kinderen helpen het wezen van de taal te leren ontdekken, 
de taal als instrument. 
Als ze op school komen hebben de meeste kinderen nog geen of weinig 
taal. Ze kunnen zich nog niet in taal uitdrukken. Ze weten niet dat een stoel 
- stoel heet, een appel - appel. De symboolbetekenis van de taal moeten 
ze vaak nog leren kennen. 
Ze spreken ook niet. 
Wat wij nu de hele dag doen is: taal aanbieden. 
Praten bij alles wat wij doen. Het is dus belangrijk, dat het kind gelaatgericht 
is of gemaakt wordt; dat het weet dat die mond belangrijk is, dat daar de 
informatie vandaan komt. Dat je daar iets mee voor elkaar kunt krijgen. 
Wij spreken dus tegen het kind en daarbij is van veel belang, dat we juiste 
taal gebruiken en dat we ze helpen daar enige orde in aan te brengen. De 
lessen die in de komende cursus door de heer V. d. Vliet en professor Ter-
voort gegeven zullen worden, willen U daarbij helpen. Een voorbeeld: 
Gebruik van het begin af „pijn hebben in", dat gaat nl. altijd op. Als je zegt: 
„hij heeft keelpijn" is dat goed, maar voetpijn - teenpijn enz. is niet juist; 
dus hij heeft „pijn in zijn voet" - en keel" enz. 
Een voorbeeld van het gebruik van het lidwoord: 
Gebruik „een" voor alles wat onbepaald is; „de" en „het" zijn bepaalde 
lidwoorden, dus: „pak een stoel" en als je een bepaalde stoel wilt hebben: 
„pak de stoel van Rob of de jas van Theo". 
De kinderen ontgaat dat in het begin, maar later als ze ongeveer 4 è 5 jaar 
zijn kun je ze erop attent maken in opdrachten als: „pak een pop", „zet de 
pop op de grote tafel" enz. 
Dat zijn maar een paar voorbeelden; er zullen er vele volgen in de komende 
lessen. 
Ik zei al, dat het woordbezit nog zeer gering is en dat moeten we dus uit
breiden. Hiervoor is veel herhaling nodig. Ik doe het in mijn klas als volgt: 
Bij het begin van de dag komen de kinderen in een boog om het bord zitten 
en alles wat hun belangstelling heeft komt op het bord te staan. Een kind 
heeft b.v. een auto meegenomen. „Wat is dat?" - „een auto", „een blauwe 
auto"; „van wie? (is de auto), van juf?"; antwoord of reactie: „nee", 
„van Rob?" - „ ja". 
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Onder het bord op een grote plaat zachtboard komt nu een plaatje van een 
auto + het woord „auto" eronder. Zo b.v. ook de woorden pop - bal - tas -
appel. Dat waren enkele van de eerste woorden, ledere dag komen er 
nieuwe bij. Deze zelfde woorden en plaatjes en/of voorwerpjes komen 
straks na de bordles als ze individueel gaan werken weer terug in zg. „lees-
werkjes". 
Ze kunnen dan met het kaartje naar het bord lopen, het woord opzoeken 
en bij het juiste plaatje leggen. Ze vinden dit een leuk werk. Al deze woorden 
uit de bord/essen komen vanzelf haast dagelijks terug; ze passen in hun 
leventje. 

We gaan weer met de bordles verder. Een meisje uit mijn klas - „Het t ie " -
komt iets later op school: „Waar is Hettie?". De kinderen lopen dan naar de 
kaart met de namen van de leerlingen en wijzen „Hettie" aan; een ander 
loopt naar de foto's aan de muur (van alle kinderen een foto van hun papa 
en mama - opa - oma - broers - zusjes en mensen waar het kind veel con
tact mee heeft, - vertellen bij de foto's, en als er iemand op bezoek was, 
wijzen ze die persoon de volgende dag soms op de foto's aan en proberen 
zo te vertellen) en wijst Hettie daarop aan. 
De volgende plaats waar ze naartoe lopen is de kaart met waar?, daaronder 
alles wat daarop betrekking had: thuis - op school - bij de dokter - in de auto 
- boven, enz. Hettie zit in de auto (dat weten ze nu). Hettie rijdt met de auto 
naar school. Wij maken dan allemaal een rondje met de lippen, als bij het 
articuleren van het woord auto. Hettie komt binnen. „Daar is Hettie". „Wat 
is dat?". „De tas van Hettie". 
Ze lopen dan meteen weer naar het bord en wijzen het plaatje met de tas 
erop aan. „Wat zit erin de tas?". Ze vinden het erg mooi om dat te raden: 
een appel - een banaan - raden maar (er hangt ook een kaart van al het 
fruit). Ze zijn dan zeer benieuwd wat eruit komt. „Brood" zit er ook in. 
„Wat zit erop dat brood?". Kaas, worst enz. De deur staat open - „doe de 
deur dicht". Iemand heeft iets nieuws aan en zo komen de kledingstukken 
ter sprake, waarvan weer plaatjes + woorden op het bord geprikt zitten. 
Sommige kinderen gaan als ze binnenkomen 's morgens naar de plaatjes 
en de kleurenkaart en wijzen aan wat ze aan hebben, soms voor zichzelf. 
Een andere keer vertellen ze het op deze manier aan elkaar. Ook komen er 
iedere dag uitdrukkingen op het bord als „hou op" als er iemand vervelend 
is of „schiet op", „let op", „au", „daar", „ ja", „nee", „ba", al naar de situatie 
zich voordoet. 
Er is iemand ziek: „Waar is Corinne?". Thuis - Corinne is ziek. 
Corinne ligt in bed- tekenen hoofd - ogen - neus - mond - haar - bij zich
zelf aanwijzen en zeggen zover dat mogelijk is. 
Als ze nu een poos gezeten hebben komen er wat opdrachtjes. Als: ga staan -
ga lopen - hollen - huppelen enz. Een rondje en dan weer zitten. Dit breidt 
zich steeds uit: achteruitlopen - op de tenen lopen - op je stoel staan - naast -
achter-voor ook op andere plaatsen: de kast - de tafel van juf enz. 
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„Doe een snoepje in de doos - leg het naast de doos - doe het in je mond", 
enz. We gebruiken ook gewoon de verschillende betekenissen van een 
woord, geen fixatie, bv. op de kast en m'n brood is op, doe je jas uit - licht 
uit - het boek is uit enz. 
Verder hebben we op het bord een grote kalender getekend, waar we dage
lijks gebruik van maken - dit om ze iets van tijd en toekomst te doen beseffen. 
In de kalender tekenen (schrijven) wij wat er gaat gebeuren, bv. wanneer 
we naar gym gaan - de dagen tellen ze dan af - wanneer iemand jarig wordt 
enz. 
Dan oefenen wij iedere dag de stem - dat gaat het best samen met bewe
gingen erbij. Het is dan spel voor ze en de stemgeving is ontspannen. Ze 
oefenen en herhalen zonder daar zelf erg in te hebben. Bij „er komt een 
muisje aangelopen" oefenen ze op pa-pa-pa. Dit doen ze eerst allemaal 
samen - daarna mogen ze één voor één bij mij komen en hoor ik ieder 
stemmetje even apart. Het kan ook op po-pie-ta-to-toe enz. 
Welke klinker en/of medeklinker geoefend mag en moet worden kan het 
best in overleg met de articulator(trice) besproken worden. 

Andere voorbeelden: 
Auto rijden - agent - lichten worden groen: bij rijden: brrr en bij wachten: 
brr-brr enz.; trommelen - soms met echte trommels: bom-bom-bom; 
trompet nadoen: ta-ta-ta, pa-pa-pa. 
We gaan vaak houthakken - de eerste keren heb ik een echte bijl + een stuk 
hout meegenomen. Ze mochten om de beurt hakken - paa-paa- grote 
beweging. We lopen naar het bos - hebben het hout - paa-paa, doen alles 
in de tas en lopen weer naar huis - moe-moe-. 
Spijkers in plankjes slaan - ook allemaal eerst echt gedaan. 
Kleinere bewegingen: pa-pa-pa; band van fiets leeg laten lopen - pfff -
oppompen - fa-fa-fa. Zo is er van alles te bedenken. 
Ook is er het nadoen van bewegingen (oefening van concentratie-imitatie), 
bevorderlijk voor het leren spreken. We gaan daarbij van grote naar steeds 
fijnere bewegingen - armen - handen - vingers - tongbeweging - lipbe-
weging. Ze doen dat allemaal even graag - spelen zelf graag voor juf, doen het 
dan samen (elkaar nadoen). 
Na dit alles komt het individuele werk aan de beurt, waarbij alles wat in 
een kleuterklas thuishoort gedaan wordt: 
sorteerwerkjes: kleuren-knopen-kralen-dieren-mensen-dingen - eerst in 
plaatjes, later alleen in woorden. 
Bij elkaar zoeken: stoffer-blik, kop-schotel enz. 
De rekken - knopen - strikken - veters enz. (ze moeten zichzelf en elkaar 
leren helpen.). 
De zgn. leeswerkjes oplopend in moeilijkheid. 
De kinderen moeten alle werkjes die klaar zijn eerst laten zien vóór ze gaan 
opruimen, daarbij ook praten, waar dat mogelijk is. 
Daarvoor is het nodig, dat U en ik weten hoe een klank gevormd wordt, dat 
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we fouten horen en van de mogelijkheden, hoe die te verbeteren, op de 
hoogte zijn. Een fout raakt dan niet ingeslepen. Verbetering is vaak zeer 
moeilijk en kost veel tijd en energie. 
Hiervoor zijn de lessen van de heer Berkhout in fonetiek en articulatie. 
's Middags, als er iets te vertellen valt, komt dat op het bord. We doen dan 
meestal een paar bewegingsoefeningen met stemgeving en gaan daarna 
samen een boek bekijken. 
Daarbij kijk ik zelf eerst, vertel wat er in het boekje staat en laat dan het 
plaatje zien. De aandacht blijft dan eerst op de mond, later op het boek 
gericht. Daarbij is het 't fijnst als ze alles mogen nadoen wat mogelijk is: 
hollen de kinderen in het boek, dan laat ik de kinderen ook een rondje hollen. 
Staat er een poes op, dan miauwen ze - een hond: waf waf - een bij zoemt 
mmmmmmm - enz. enz. 
Daarna doen wij meestal iets aan handenarbeid, of gaan even naar buiten. 

Bij dit alles is het van het grootste belang, dat er een goed contact met de 
ouders is en bij een internaat met de leiding daarvan. 
Huisbezoek, al is het maar één keer per jaar, vind ik echt aan te bevelen. 
Je spreekt dan beide ouders en er komen altijd zoveel vragen naar voren 
die op een ouderavond, mede doordat dan zoveel ouders je willen spreken, 
niet tot hun recht komen, soms niet eens naar voren komen. Je ziet de 
situatie thuis - waar het kind slaapt; je krijgt een indruk van de sfeer in huis, 
de aandacht voor het kind. 
De moeders komen ook geregeld op school, om op de hoogte te blijven van 
wat de kinderen al kunnen zeggen en doen. Ze moeten bv. weten dat 
wanneer een kind „water" kan zeggen, ze geen genoegen meer mogen 
nemen met een drinkgebaar. Zo ook met andere dingen. Ze willen een appel 
of een boek en als ze dat kunnen zeggen, moet dat ook thuis gebeuren. 
Zo kun je samenwerken. 
Ik heb voor alle kinderen een boekje gekocht - in mijn vorige groep ben 
ik daarmee begonnen en dat is heel goed bevallen. Daarin schrijf ik dingen 
die op school gebeuren (bv. er liep een muis door de klas. Dat willen ze thuis 
vertellen. Als er iets over in het boekje staat, begrijpen ze het kind thuis als 
het erover vertelt.) en de ouders schrijven erin over wat er thuis gebeurt. 
Ze zijn bv. bij opa en oma geweest-een kind heefteen nieuwe jas gekregen -
een ander heeft een beker melk laten vallen enz. enz. 
De ouders zijn er erg blij mee. Ze begrijpen het kind als het thuis over het 
gebeurde op school wil vertellen en omgekeerd begrijp ik ze na een belevenis 
thuis. Het contact is hierdoor beter. 
Zo loopt dan de dag ten einde. Het laatste woordje is dan meestal „dag" 
of „dag juf". 
Zo kan de dag worden doorgebracht. Dit is één mogelijkheid; zo zijn er vele. 

H. C. Kolthek 
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Wat verwachten de doven van het 
dovenonderwijs ? 
Hieronder volgt bij benadering de tekst, door mij gesproken op de bijeen
komst te Noordwijk aan Zee voor leerkrachten, verbonden aan het onder
wijs voor doven en slechthorenden. Daar ik alleen van aantekeningen 
gesproken had en er geen bandrecorder gebruikt werd, heb ik het onder
staande slechts met behulp van de aantekeningen kunnen neerschrijven. 
Het is daarom geen woordelijke navolging van de gesproken tekst; het 
accent ligt hier meer op de behandelde onderwerpen. Wel heb ik mij bij het 
schrijven meer laten leiden door de spreektaal. 

Dames en Heren, 
Toen mijnheer Berkhout enige tijd geleden mij vroeg of ik bereid was op 
een bijeenkomst van onderwijskrachten in Noordwijk aan Zee te spreken 
over wat de doven van het dovenonderwijs verwachten, heb ik zonder veel 
nadenken erin toegestemd. Achteraf vond ik het geen eenvoudige zaak; 
ik dacht: Wat verwachten de doven van het dovenonderwijs? Is daar zoveel 
over te vertellen? Het leek mij moeilijk een soort verhandeling op te stellen 
en ik heb mij toen maar beperkt tot het maken van aantekeningen, telkens 
als mij weer geschikte onderwerpen in het hoofd opkwamen. Mijnheer 
Berkhout heeft later gezegd, dat het niet uitsluitend over het onderwijs 
hoeft te gaan. 
Nu heb ik hier de aantekeningen voor mij liggen en aan de hand daarvan 
zal ik u maar een en ander vertellen. 
Allereerst wil ik het even hebben over beroepen en bezigheden, die voor 
doven mogelijk zijn. Je staat er soms van te kijken, wat de doven in dat 
opzicht kunnen bereiken. In Italië hoorde ik van iemand, een jong doof-
geworden Siciliaan, die met medewerking van zijn moeder aan de univer
siteit kon studeren en het tot dokter gebracht heeft. En volgens een Ameri
kaans doventijdschrift is er in de Verenigde Staten een dove sportvlieger. 
Een vriend van mij, helemaal doof, heeft het tot balletdanser in horende 
gezelschappen gebracht; hij heeft eens ongeveer een week moeten op
treden in Scheveningen in het Circusgebouw ter begeleiding van een 
operagezelschap. Het publiek kon niet geloven, dat er een dove tussen de 
horenden danste. Hij is echter geen beroepsdanser geworden; het blijft 
een hobby van hem. 
Jaren geleden kwam ik in contact met de dove Limburgse kunstenaar 
Charles Eyck, professor aan de Jan van Eyck-Academie te Maastricht, die 
mij vertelde van een doofstomme man in Maastricht, die niet kon lezen en 
schrijven en alleen in gebaren contact met anderen kon maken. Die doof
stomme zag desondanks kans zakenman te worden, en wat voor éénl Hij 
heeft destijds de overbodig geworden spoorweg van Maastricht naar Vaals 
opgekocht. Verder had hij vlak na de oorlog de Liberty-schepen van Amerika 
willen kopen, maar Onassis was hem voorl 
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Dat blijven wel uitzonderingen, voor zover ze niet met een korreltje zout 
genomen moeten worden. 
Leiding geven blijft bij doven uiterst beperkt. De communicatiemoeilijk-
heden (denk aan telefoneren en vergaderen) zijn te groot en verder kan de 
dove, al kan hij zich wel een behoorlijke algemene ontwikkeling en vak
kennis eigen maken, heel moeilijk op de hoogte komen van allerlei feiten 
en feitjes uit de directe omgeving. Juist dingen, die de horenden zo maar 
vanzelf aan de weet komen door het opvangen van allerlei gesprekken om 
zich heen. Nu het onderwijs zelf. Van andere doven weet ik weinig, hoe 
zij over het dovenonderwijs denken. Wel weet ik van sommige onderwijzers, 
dat zij tè streng waren en weleens tè vlug gingen slaan, zodat sommigen 
van hun leerlingen vanwege de angst voor hen minder goed konden leren. 
Nu is het zo, dat ook die strenge onderwijzers zich erg inspanden om de 
doven een goede grondslag voor later mee te geven. Het zware werk, dat 
het dovenonderwijs nu eenmaal is, kan hun op de zenuwen werken met 
alle gevolgen van dien. Aan de andere kant waren er ook onderwijzers, die 
het zich niet te moeilijk maakten en de resultaten zijn er dan ook naar. Van 
hun oud-leerlingen hoor je dan weleens, dat zij geen hoge dunk van hun 
onderwijzer hebben. Dit dilemma kan volgens mij alleen maar opgelost 
worden met veel doorzettingsvermogen, geduld en liefde voor kind èn taal. 
Het vraagt ook veel intelligentie en vindingrijkheid om al de kunstgrepen 
voor het taalonderwijs uit te denken. 

Nog altijd is de taal vermoedelijk wel het voornaamste struikelblok voor de 
doofgeborenen en heel jong doofgewordenen. Soms wordt er op de scholen 
wel wat te weinig aandacht aan gegeven. Zo ken ik iemand, intelligent, die 
heel slecht met de taal overweg kon, omdat zij op school maar 2 keer per 
week taalles kreeg. Wel had zij iedere dag dansen. Zou het niet beter anders
om kunnen zijn? Een andere dove, ook intelligent, liet mij zijn collectie 
boeken zien. Ik verbaasde mij erover, want ik wist, dat hij heel slecht boeken 
kon lezen. Hij gaf toe, dat hij ze eigenlijk niet aankon, maar hij had ze zo 
graag willen lezen. Op school kreeg hij weinig taal, daarentegen overvloedig 
rekenen. 
Mijn onderwijzer heeft wèl heel veel aandacht gegeven aan taalverwerving 
bij zijn leerlingen. Elke dag weer gaf hij zich veel moeite en al heeft hij niet 
bij al zijn leerlingen successen bereikt, toch een groot percentage van zijn 
oud-leerlingen is nu in staat boeken over de meest verschillende zaken te 
lezen. Doordrongen van het feit dat taalonderwijs aan doven geen bagatel 
was, had hij als motto: Het kèn niet, maar het moet! 
Het is ook mede aan zijn grote liefde voor taal te danken, dat hij zich inspande 
ons de grondslagen van de taal zo effectief mogelijk bij te brengen. Hij ge
bruikte veel hulpmiddelen, die in geen enkel taalboek te vinden zijn en hij 
zag kans met een uiterst minimum aan grammaticale begrippen ons met de 
taal vertrouwd te maken. In de hoogste klassen - zijn leerlingen waren toen 
13 è 14 jaar - liet hij ons veel opstellen maken, ten minste een paar per week. 
Van iemand, die na mij bij hem in de klas kwam, heb ik gehoord, dat hij een 
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nieuw systeem had uitgewerkt. Zo moeten de kinderen een stuk van een 
vervolgverhaal lezen en krijgen daarna vragen van de onderwijzer over de 
inhoud. Geven de leerlingen slechte antwoorden, dan moeten ze het stuk 
maar weer eens lezen. Is de onderwijzer ten slotte redelijk tevreden over het 
resultaat, dan komen de kinderen zelf aan de beurt met het stellen van vragen 
aan de onderwijzer. Deze geeft de antwoorden en daarna is het tijd voor 
het maken van een opstel, ook over dezelfde inhoud. Altijd zitten er wel 
fouten in en de onderwijzer kan wel eens b.v. zeggen: Er zitten 8 fouten in, 
probeer eens of je ze vinden kunt. Met enige hulp van hem spoort het kind 
dan de fouten op en leert zo zijn werk kritisch te bekijken. Is dat allemaal 
naar genoegen van de onderwijzer gedaan - hij was daarbij bepaald niet 
toegeeflijk bij de meer intelligente leerlingen - dan pas kan het volgende 
deel van het vervolgverhaal aan de beurt komen. Uiteraard werd ervoor 
gezorgd een spannend verhaal te nemen, zodat de leerlingen een flinke 
prikkel hadden hun best te doen. 
Zelf las ik erg veel, ook thuis. Mijn onderwijzer zei vóór het begin van de 
zomervakanties tegen de andere leerlingen: „Veel lezen in de vakantie", 
maar tegen mij: „Ji j moet niet zoveel lezen; je kunt best meer in de frisse 
lucht". 
Hij gaf mij eens een eenvoudige bewerking van Robinson Crusoë, speciaal 
voor dove kinderen geschreven in „Ons Maandblad". Nadat ik het gelezen 
had, kreeg ik van hem achtereenvolgens nog vier andere versies van Robin
son Crusoë. Taal en stijl werden geleidelijk aan moeilijker en ik merkte ook 
verschillen in feiten tussen de versies op. Na het lezen van vijf boeken over 
die schipbreukeling kon ik geen Robinson Crusoë meer zien, maar ik was 
wel een interessante ervaring rijker geworden. Als 13 of 14-jarige heb ik 
thuis heel erg van David Copperfield genoten, al moest ik wel huilen bij de 
treurige passages. Het was een gewone vertaling uit het Engels, dus niet 
voor kinderen bewerkt. Een andere klasgenoot las op school Olivier Twist, 
ook geen speciaal kinderboek. Hij kon telkens aan de onderwijzer om uitleg 
vragen, maar soms zei deze, dat hij het maar zelf moest opzoeken in zijn 
woordenboek. Wij hadden n.l. allemaal een eigen woordenboekje op school 
en wij leerden er het gebruik van. Zo konden wij met behulp daarvan het 
netelige probleem van de keuze van de lidwoorden „de" en „het" oplossen. 
Het was gewoon een kwestie van even kijken of er een o. van onzijdig 
achterstond of niet. Ik vond het niet zo best later van andere doven te horen, 
dat zij daar nooit iets over geleerd hadden. Volgens mij is het van groot be
lang, dat de doven zo zelfstandig mogelijk gemaakt worden en daar horen 
ook woordenboeken bij. (Merkwaardig is wel, dat mijn onderwijzer vergat 
mij het alfabet bij te brengen, maar geen nood, mijn zuster leerde het mij 
thuis.) Niet speciaal voor het lager dovenonderwijs, maar meer voor voort
gezet onderwijs en oudere doven wil ik opmerken, dat het Van Dale's 
woordenboek van ruim f 10,— meer geschikt is voor de doven dan de andere 
woordenboeken, voor zover ik ze ken, omdat bij Van Dale meer aandacht 
aan de uitspraak gegeven is. 
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Op school leerden wij verder met het spoorboekje omgaan. Tegenwoordig 
is het ook belangrijk, dat de dove kinderen leren per giro betalingen te doen. 
Een jaar vóór ik van school afging, kreeg ik meetkunde en algebra ter voor
bereiding van de overgang naar de ambachtsschool. Mijn onderwijzer 
leerde mij toen zelfstandig te werken, door niet te gauw te helpen bij 
problemen. Hij zei dan, dat ik nog eens goed moest lezen en nadenken, 
want dat ik ook niet zo gauw hulp zou krijgen op de school voor horenden. 
Die training was mij wel goed te pas gekomen; op de ambachtsschool 
- ik was toen 15 jaar - had ik niet veel moeite met de theorie; de jongens 
keken bij mij af, ook voor Nederlandse taal. (Het taalonderwijs op de am
bachtsschool had voor mij weinig te betekenen; het was meer een her
haling van het geleerde op de dovenschool met het accent op spelling
problemen, terwijl ik daar juist geen moeite mee had. Veel lastiger was voor 
mij het juiste gebruik van de lidwoorden; pas omstreeks mijn 25e jaar had 
ik het grotendeels onder de knie.) Later ging ik naar de Leidse Instrument-
makerschool en 's avonds bezocht ik de avondnijverheidsschool. Het was 
een heel oude school, uit het einde van de 18e eeuw, met een mooie La
tijnse naam, „Mathesis Scientiarum Genetrix". Daar was het aflezen van de 
leraren voor mij in het algemeen veel te moeilijk en ik hield mij maar bij het 
bestuderen van de leerboeken. Ook het natuurkundeboek heb ik goed 
moeten bestuderen; de natuurkundeleraar was bijna niet te verstaan. Op 
een keer zei hij, dat de volgende week een proefwerk gemaakt moest worden 
over het hoofdstuk „Geluid". Thuis heb ik dat hoofdstuk nogeens doorge
lopen. Het ging over transversale en longitudinale trillingen, over orgel
pijpen met buiken en knopen, over octaven en dergelijke. Wat octaven waren, 
daar kon ik me geen voorstelling van maken, maar ik kon wel met de for
mules werken. Een week later het proefwerk gemaakt, en weer een week 
later zei de natuurkundeleraar, dat Buter het hoogste cijfer over geluid had 
behaald, n.l. een 9. De jongens om mij heen keken er wel gek van opl 
Voor de doven is omgang met horenden, vooral met vreemden, meestal 
nog een moeilijk op te lossen zaak. Of de dove spreekt slecht, öf hij verstaat 
slecht en het gevolg is, dat van echte gesprekken in de regel weinig of 
niets terechtkomt. Meestal blijft het bij opmerkingen over en weer. De dove 
moet weleens vragen of de horende iets wil opschrijven, maar dikwijls 
blijft de horende dan dezelfde woorden herhalen en vindt dat de dove het 
dan toch wel zou moeten verstaan; hij heeft immers liplezen geleerd? 
Op een vakantie in Londen deelde ik eens een kamer met een Engelse 
regeringsambtenaar en later met een student uit India, een Hindoe. Ik ver
telde hen, dat ik doof was, wel Engels kon lezen en schrijven, maar niet 
liplezen. Het gevolg was, dat ik met hen conversaties van uren kon houden, 
geheel op papier. Het was een hele belevenis voor mij. Ik had met hen veel 
beter contact dan met Hollanders, die ik voor korte tijd tegenkwam, of 
zelfs voor lange tijd. Ik kon precies begrijpen wat zij bedoelden zonder 
voortdurend te moeten gissen naar de niet-verstane woorden, zoals bij de 
Nederlanders. Ik dacht toen: Schreven de Hollanders ook maar meer op 
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voor mij; ik hoef dan niet als het ware op de tenen te staan. Dat laatste 
gaat dikwijls ook ten koste van zelfvertrouwen. 
Er zijn wel doven, die het vernederend vinden, als horenden soms iets 
willen opschrijven voor hen. Daarover kan ik alleen maar de schouders 
ophalen; voor mij is het valse schaamte. Maar bij elkaar blijft het psycho
logisch en praktisch een moeilijke zaak. 
Nu ik ga eindigen, wil ik u nog even terugvoeren naar het onderwijs voor 
het vragen van bijzondere aandacht voor enige punten. We weten allen, 
dat de maatschappij in de toekomst veeleisender wordt. En ook, dat er 
meer tijd voor vrijetijdsbesteding komt. Het is dan goed te weten, dat voor 
de eisen van de maatschappij en de ontplooiing van de persoonlijkheid 
goede kennis van onze taal van heel groot belang is. En dat de doofgebo-
renen, wat taalverwerving betreft, dikwijls onderschat worden. 

H. A. Buter 

De Film 
Op vrijdagavond stonden 2 onderwerpen op het programma: een lezing 
van een oud-leerling van een school voor doven en een film over het onder
wijs aan slechthorenden. 
De film werd voorzien van commentaar door de heer Geilleit, hoofd van de 
Amsterdamse school voor onderwijs aan slechthorende kinderen, de Mgr. 
Hermusschool. 
Het geheel was zeer instructief; het liet een dag uit het leven van deze school 
zien, een heel gewone dag. 
Het is merkwaardig, dat tot nu toe van het onderwijs aan gehoorgestoorden 
zo weinig op de film werd vastgelegd. 
Deze film is m.i. een zeer geslaagde eerste poging om de leek en de begin
nende leerkracht iets te doen begrijpen van de opdracht en de uitvoering 
daarvan aan een school voor slechthorende kinderen. 
Misschien is er door deskundigen kritiek op vormgeving en opbouw te 
leveren; zij zou echter in de schaduw blijven van de grote verdienste 
eindelijk eens iets te hebben geleverd, dat een zo moeilijk onderwerp onder
houdend en begrijpelijk voor de beginneling realiseerde. 
Het was een prettig en leerzaam onderdeel van het programma. Ik zou de 
film graag nog eens zien. 

P. R. Berkhout 
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Overzicht specialisatieleergang 
gehoorgestoorden 213, 214, 215 
Aanvang leergangen november 1968. 
schriftelijk examen 9 juni 1969 
mondeling examen 24 juni 1969 
213: leergang doven te Utrecht 
214: leergang slechthorenden te Utrecht 
215: leergang te Groningen 

213 214 215 totaal 

26 
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8 

19 
3 

16 

6 
4 
6 

8 
0 

8 
0 
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5 
0 
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61 
10 

51 
7 

44 

23 
6 (Diploma A) 

15 

Ingeschreven 
afgeschreven 

geen examen 

examenkandidaten 

kandidaten A1 
kandidaten A2 
kandidaten B1 

De kandidaten voor A1 en B1 slaagden allen voor de toelating tot het 
volgende cursusjaar. 

Het diploma A werd uitgereikt aan: 
213-19 H. J. Stel 
213-21 mej. G. Spaa 
214-07 mej. O. M. de Koff 
214-13 A. C. Schilperoort 
214-19 H. Vrielink 
214-22 K. van der Wijk 

Vakken en docenten cursusjaar 1968/1969: 

j . Didactiek en taaimethodiek -

m. Spraak- en taalontwikkeling -
n. Taalstructuur -
p. Articulatorische fonetiek -

J. J. D. van der Vliet 213,214 
H. H. Arends 215 
Prof. dr. B. Th. Tervoort 213, 214, 215 
Prof. dr. B. Th. Tervoort 213, 214, 215 
P. R. Berkhout 213,214 
A. Staal 215 

Uit de didakt iek van het rekenen 111 
Het vorige artikel stond in een dubbeldik nummer van ons tijdschrift. Dat 
bereikte U tegen het einde van het schooljaar, een tijd waarin U allerlei 
andere zaken aan het hoofd had. Daaroverheen is nog een ander nummer van 
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dit tijdschrift verschenen. Bovendien hoorden we van verschillende kanten, 
dat het artikel nogal taai was... 
Aan het einde ervan beloofden we deze keer wat meer praktisch gericht te 
zijn. Die belofte komen we nu na, maar het zou jammer zijn, als U de prak
tische tips die U hier vindt, niet ziet in hun verband met de beweringen 
in het vorige artikel: we kunnen hier niet meer dan een richting geven voor 
Uw rekenlessen, een hulp bij de praktijk van alle dag; maar die praktijk wordt 
bepaald door Uw eigen inventiviteit. Uw kreativiteit, die gevoed kunnen 
worden door Uw inzicht in de leerstof die aan de orde is. 
Herleest U het vorige artikel even? 
We willen het jonge gehoorgestoorde kind helpen het kwantitatieve aspekt 
in zijn wereld te ontdekken en er ons getallen- en rekensysteem aan toe 
te voegen. 
We benadrukken - en dat geldt niet alleen voor de rekendidaktische pro
blemen - dat het gaat om ZIJN wereld; dat is vaak niet de onze. Zijn wereld 
is er een van een affektief-sensorisch-motorisch beleven. Zijn ervaringen 
komen tot stand bij de gratie van lichamelijke aktiviteit. Zijn woorden en 
begrippen zijn aktie-geladen. 
Als het onze taak is hulp te bieden bij het kinderlijk ervaren en richting te 
geven bij het ontdekken en struktureren van die wereld, zullen wij kansen 
moeten scheppen voor ervaringen die passen in de kinderlijke leefwereld. 
Als de belangrijkste bezigheden van de kleuter ter verwerving van hoeveel-
heidsbewustzijn zien we dan ook: het spelen met zand, het knoeien met 
water, het kapot scheuren, knippen en trekken van wat hem onder de handen 
komt en nog vele andere aktiviteiten die hem vaak slechts node toegestaan 
worden. Het met drieën vechten om twee schepjes; het voortzeulen van een 
te zwaar geladen karretje, waarvan de inhoud in het niet van een diepe kuil 
verdwijnt; een kamer vol met snippers van één krant, die tezamen een halve 
papiermand vullen; het met trots overeind krijgen van een lange paal; dat 
alles zijn ervaringen die voor het kind iets betekenen! 
Van onschatbare betekenis bij het vermenselijken van deze aktiviteiten, bij 
het werkelijk ervaren en struktureren van de leefwereld is de taal. Als we 
deze belangrijke faktor in de ontwikkeling van het kind voorlopig afdoen 
met deze ene zin, komt dat beslist niet, omdat we te weinig doordrongen 
zouden zijn van de grote rol die de taal speelt ook bij de totstandkoming 
van hoeveelheidsbewustzijn en getalbegrip. 
In ieder geval zullen we in de school trachten een meer systematische 
verwerking op te bouwen en materiaal aan te bieden, dat de aandacht meer 
direkt richt op het kwantitatieve. 
We maken voor de overzichtelijkheid enkele onderscheidingen: 

Ordenen 
Getal voegen we toe aan een verzameling. 
Het is in de ontwikkeling van de kinderlijke intelligentie van belang, dat 
het leert „verzamelingen" te zien; dat het zijn wereld gaat struktureren; 
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dat het kategorieën ontdekt in de veelheid van indrukken en ervaringen die 
het opdoet. (We wilden er binnen het kader van dit artikel niet over uitweiden, 
maar U moet op dit punt even stilstaan en reflekteren op de grote rol, die 
de taal hierbij speelt.) 
Sommige verzamelingen vragen zelf om een bepaalde ordening, andere 
krijgen ze van buitenaf opgelegd. Altijd is er een ordenend principe, een 
aspekt, dat als uitgangspunt voor de ordening genomen wordt. 
Zo kan men voorwerpen laten sorteren: naar het gebruik, naar de vorm, naar 
de grootte, naar de kleur. Het is erg nuttig eenzelfde groep dingen naar 
verschillend principe te laten sorteren. (Verschillende onderzoekers wijzen 
erop, dat onze doven daar extra moeite mee hebben.) Ook moet men erop 
bedacht zijn diverse groepen van dingen onder één hogere kategorie te 
brengen; men kan van de voorwerpen uit de klas de autootjes bij elkaar laten 
zetten, de vrachtautootjes, de karren, fietsen enz.; samen vormen ze de 
kategorie „dingen die kunnen rijden". 
Rangschikken: een aantal gelijksoortige zaken kan men op volgorde van 
grootte, lengte, dikte, gewicht laten leggen. U vergeet dan daarbij het 
interpoleren niet; een of meer voorwerpen tussen de reeds gerangschikte 
hun plaats geven. 
Bewegingen: zijn te ordenen (met name voor onze gehoorgestoorde kin
deren moeilijk maar nuttig). Er is dan steeds een verloop in de t i jd; de ele
menten zijn niet tegelijkertijd aanwezig. In de handen klappen, hard, zacht, 
hard, zacht; op de tafel kloppen, links, links, rechts, links, links, rechts; drie 
stappen vooruit, één terug; luisteroefeningen in velerlei variatie van lang-
kort, hoog-laag, hard-zacht, weer te kombineren met ritmische beweging 
en zelfgeproduceerd geluid. 
Voorwerpen kan men op een rijtje laten leggen, twee aan twee, in groepjes 
van drie, in stapeltjes van vier enz. 
Wat het materiaal betreft moet U voor voldoende variatie zorgen, van kon-
kreet naar min of meer formeel: autootjes, mannetjes, kastanjes, knopen, 
kralen, stokjes, blokjes, papieren rondjes, tekentjes op papier, streepjes 
enz. Uitmuntend „materiaal" vormen natuurlijk ook de kinderen in de klas, 
hun tafeltjes en stoeltjes, de ramen in het lokaal en de bloempotten op de 
vensterbank. Steeds meer winnen de logiblokken terrein als leermiddel ook 
bij het aanvankelijk rekenonderwijs. En terechtl Het is een set van de geo
metrische figuren: cirkel, vierkant, rechthoek, en driehoek, elk in drie kleuren, 
twee groottes en twee diktes, in totaal dus 48 stuks. Ze geven legio moge
lijkheden o.a. tot sorteren, van eenzelfde aantal dingen onder verschillend 
aspekt, het onderbrengen in hogere kategorieën. Er zijn ook handleidingen in 
de handel, waarin allerlei aardige spelletjes aangegeven zijn, die met deze 
blokken gedaan kunnen worden. 
En om dit chapitertje over ordenen af te sluiten, wat dacht U (toch maar) 
van termen als: een rijtje, een groepje, vooraan, achteraan, vooruit, achteruit, 
naar die kant, dat is langer, dat moet daarnaast, daar is één te veel; om 
maar wat te noemen? 
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Coördenen 
Daarmee bedoelen we het aan elkaar toevoegen van de elementen van twee 
of meer verzamelingen. In onze „wiskundige" beschouwing hebben we 
het afbeelden genoemd. Daarin is ook gebleken, dat dit coördenen een 
zinnige bezigheid ter voorbereiding van het rekenen moet zijn. Om U te 
helpen hiervoor oefeningen te vinden, maken we enkele onderscheidingen. 
Naar de aard van de elementen van de verzamelingen die we op elkaar 
willen afbeelden, kan dat coördenen zijn: komplementerend: 
ei - eierdopje, bloempot - plant, kapstok - jas, doos met vakjes - voorwerpen 
die erin moeten; 
bij elkaar horend: 
jongen - meisje, bord - lepel - vork - mes, kind - appel; 
gelijk: 
bal - bal, auto - auto; 
geordend: 
poppen van verschillende grootte - halssnoeren van verschillende lengte, 
vazen opklimmend naar inhoud - bloemen met stengels opklimmend naar 
lengte; 
formeel: 
streepjes op papier - kinderen in de klas (turven); het aantal dagen vóór 
de vakantie begint - de knopen in een touw voor de klas; het aantal keren 
dat er nog geslapen moet worden vóór de juf jarig is - lucifers in een aard
appel. U bent met de boerderij aan het spelen (ordenen!). De koeien staan 
in de wei. Dat gaan de kinderen tekenen (coördenen). In een wat later 
stadium legt U om de „geordende" dieren een touw; de kinderen tekenen 
een „e i " en de paarden worden kruisjes, de koeien rondjes en de varkens 
streepjes. U kunt ook zelf die formele tekens op het bord zetten en de kin
deren met de voorwerpen laten „coördenen". 
Moeilijker, maar de moeite waard, zal het zijn, om wat in de tijd verloopt, 
ruimtelijk te laten fixeren; telkens als ik op de tafel klop, doet Jan een knoop 
in het bakje, Marietje zet een streep op het bord en Truusje steekt een speld 
in het speldenkussen. Later blijkt er één knoop te weinig in het bakje te 
liggen! Telkens als de wijzer van de klok verspringt, haalt Mieke een blauw 
blokje en Pietje een rood. 
Aan één element van de ene verzameling kunnen er ook twee of meer van 
een andere toegevoegd worden: wielen bij auto's of fietsen, stoelen bij 
tafels, bloemen bij vazen. 

U hebt intussen begrepen, dat we met onze voorbeelden niet altijd even 
gelukkig zijn. Wellicht dacht U al: Je kunt wel merken, dat die man nooit voor 
een voorschoolklas gestaan heeft of in een eerste klas les gegeven. Inder
daad! Ik bedoel ook slechts richtingen uit te zetten voor Uw eigen denken 
over deze zaak en mijn ideeën erover te illustreren in de hoop daardoor wat 
duidelijker te zijn. 
En nu verwacht U wellicht, dat het tellen aan de orde komt als noodzake-
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Iijke voorbereiding voor het rekenen. Ik maak daar graag enkele opmer
kingen over, maar wil dan toch beginnen met de misvatting recht te zetten, 
als zou tellen zo'n belangrijke bijdrage leveren ter verwerving van getal
begrip. Natuurlijk moeten onze kinderen de telwoordenrij leren. Uiteraard 
moeten ze steeds meer tot de ontdekking komen, dat deze woorden bij 
hoeveelheid horen, maar ook Resag beweert in „Kind und Zahl" (p. 23), 
d a t z a h l e n a|s Mittel und methodisches Verfahren der Zahlsbegriffs-
bildung einem Bauen ohne Fundament gleichkommt". 
Het valt bij normaal horende kinderen op, hoe foutief ze de telwoorden 
kunnen gebruiken. De taal van een kleintje van een jaar of drie is enorm. 
Zelfstandige naamwoorden worden goed toegepast; een fiets heet „fiets" 
en een auto wordt „auto" genoemd. Werkwoorden kunnen al eens verkeerd 
vervoegd worden; het gebruik is adekwaat. Ook de grammatikale kon-
struktie is meestal in orde. Maar het benoemen van kleuren bijvoorbeeld 
gaat nogal eens fout. „Blauw" betekent dan, dat de kleine een kleur aan 
het voorwerp ziet; hij weet namelijk al dat „blauw" een woord is om zoiets 
aan te duiden. Met de telwoorden gebeurt dit nog vaker en hardnekkiger. 
Hij zegt korrekt, dat zijn broertje er meer heeft, dat hij nog een keer wil, 
dat hij veel moet hebben; maar als hij wil zeggen hoeveel, dan kan daar 
evengoed twaalf als negen, als zelfs achtendertig voor dienen. Hij hoort 
dergelijke woorden nogal eens gebruiken en heeft ontdekt, dat ze met 
hoeveelheid te maken hebben. 

Zo, dunkt me, kunt U ook bij onze kleintjes zinvol telwoorden gebruiken 
zonder dat telkens over het „hoeveel" uitgeweid behoeft te worden. De 
ontdekking dat er een aantal woorden is, dat gebruikt wordt om hoeveel
heid uit te drukken, is in dit stadium al belangrijk genoeg. 
Zo zijn er zonder nu direkt cijfers te „leren" ook kansen genoeg om de 
kleintjes te konfronteren met deze getaltekens. De wereld rondom is er vol 
van, van de cijfers op de klok tot de prijskaartjes in de etalages. 
Dit alles geeft aanleiding tot het gebruik van hoeveelheids-aanduidingen 
binnen het taalleren. De telwoorden voor de kleinere aantallen, woordjes 
als een halve, honderd, funktioneren aanvankelijk louter binnen de taal. 
Later zullen ze mee opgenomen worden in een systeem dat een min of meer 
zelfstandig bestaan gaat leiden, los van de taal: het rekensysteem. Het op
zeggen van de telwoorden: één, twee, drie, vier, blijkt voor kinderen een 
heerlijk ritmisch spelletje, dat niet gauw verveelt. Juist omdat ze er als rij 
zo geheid in moet komen zitten - het is immers een welgeordende verzame
ling - lijkt het mij van belang, dat juist bij onze gehoorgestoorde kleintjes 
het aanleren van de telrij ook op basis van ritmische strukturen geschiedt. 
Het moet door ieder van ons meermalen gekonstateerd zijn, dat onze kinderen 
op het gebied van „short term memory" juist als het om getallen gaat 
ernstig tekort schieten. Nu ligt het voor de hand te veronderstellen, maar 
ook steeds meer onderzoekingen wijzen in die richting, dat ritmische pa
tronen een belangrijke steun zijn in die kort-geheugenfunktie. Dit moet 
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voor ons betekenen, dat we bij het leren van de telwoorden en bij het 
voorspreken en laten zeggen van getallenrijtjes het ritme een belangrijke 
rol laten meespelen. 

Als we echt tellen - de rij der natuurlijke getallen afbeelden op een ver
zameling waar we getal aan willen toevoegen - moeten onze kinderen al tot 
struktureren van hoeveelheden in staat zijn. Het vraagt een analytische 
benadering die voorbereid wordt door oefeningen als onder „ordenen" en 
„coördenen" beschreven zijn. 
Mij dunkt, dat in de voorschoolklassen en zeker ook nog in de eerste klas 
van onze lagere scholen het „rekenen" beperkt dient te blijven tot deze voor
bereiding; en daar is werk genoeg aan. Ook dat het leren van woorden die 
kwantiteit uitdrukken nog volkomen geïntegreerd dient te zijn in het taal
leren; al zullen de oefeningen in „voorbereidend rekenen" vaak wel nuttige 
kansen voor het aanbieden van deze termen geven. 

J. van Puyenbroek 

Nieuws van de scholen 

ST. MICHIELSGESTEL 
Geslaagden 

Diploma Akoepedie - Mej. Fr. Florie, Br. Ludwin Speth, Hr. J. van Berkel. 
Diploma B - Zr. Camilla, Zr. Marie de Montfort (cum laude), Br. Raino 
Blume. 

AMSTERDAM 

Bij de intrede van het nieuwe schooljaar werden op de Joh. C. Amman-
school aangesteld tot onderwijzeres: mevr. M. Horsmeier-Barendse en tot 
kleuterleidster: mej. I. van Beusekom. 
Op vrijdagavond 5 september werd tijdens een gezellig samenzijn afscheid 
genomen van mej. J. van den Berg, die vele jaren als kleuterleidster aan de 
Ammanschool verbonden was geweest. 
Door de voorzitter van de oudervereniging en door de directeur werd zij op 
hartelijke wijze toegesproken. Van beiden mocht zij een waardevol aan
denken in ontvangst nemen. 
Ook de redactie wil mej. Van den Berg dankzeggen voor alles wat zij ten 
behoeve van het dove kind met zoveel liefde en toewijding heeft verricht 
en wenst haar een otium cum dignitate toe. 

J.C. C. 
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Boekbespreking 

A maternal reflective method 
Teaching an Oral Mother Tongue to deaf children 
by A. van Uden Pr. 
St. Michielsgestel 1968 

Een boek van 233 blz. bedoeld als voorloper van een groter handboek: 
„A world of language for deaf children" in voorbereiding door dezelfde 
auteur. Dat maakt de beoordeling niet makkelijker, want wat men hier mist, 
kan wellicht daar behandeld worden. En één van de dingen, die dan hier 
ontbreekt is de bewijskracht, enig bewijs door gevorderde leerlingen of 
oud-leerlingen, dat de methode tot resultaat leidt, tot dusdanig beter resul
taat, dat de uitgave gewettigd is. Zolang dit bewijs niet voorhanden is, 
blijft het bij een bijdrage tot de grote hoeveelheid ideeën, die in ons vak 
a.h.w. het vak vervangen. Jammer is (dit nu even geheel terzijde), dat 
meneer Van Uden verschillende, voor hem verwerpelijke, ideeën, samenvat 
onder de term „constructive methods", ons daarmee berovend (stel, dat 
die ideeën verwerpelijk zijn) van een prachtige positieve term. Ik meen, dat 
wij hierin wat zorgvuldiger moeten zijn en kwalijke dingen, die we kwijt 
willen, met termen moeten benoemen, die we makkelijk kunnen missen. 
Het boek begint met 122 blz. voortreffelijke ideeën, waarop natuurlijk wel 
hier en daar iets aan te merken is, maar zoals gezegd: ideeën zijn nooit 
ons probleem geweest. Ons probleem is - men sta mij toe deze vergelijking 
te maken - niet de aërodynamica of de metallurgie, want die zijn allemaal 
wel in orde, maar een Concorde, die langer dan tien minuten vliegt. 
Na de 122 blz. komen dan woordelijke verslagen van een aantal lessen, 
gegeven aan verschillende groepen dove kinderen door leerkrachten en door 
de auteur. Ik meen, dat wij deze lessen als voorbeelden hebben op te vatten, 
in de zin van modellen: dat ze bedoeld zijn als voorbeelden ter navolging 
of als bewijs van welslagen der methode. Nemen we dan appendix III be
treffende een vierde klas van 9 meisjes, allen met 2 jaar voorschool, allen 
op 2 na met home-training, allen op 1 na meer dan normaal begaafd, 
prelinguaal doof in zeer ernstige mate. Het is de beste, meest gevorderde 
groep uit het boek. De les verloopt geheel in meneer Van Udens trant: als 
een conversatie, een geleide conversatie met correctie. Wat valt daarin 
nu op? 

Dat de meisjes in de meerderheid der gevallen geen correcte zin produceren, 
in veel gevallen met één woord volstaan, dat de „klassieke" lidwoord-
fouten der doven worden gemaakt: „in de Helmond", „een wit schuim", 
„ . . . scheerapparaat", „met borstel", dat op een vraag „waar?" klassiek 
wordt geantwoord: „de tuin", dat, zodra er naar „waarom" en „waarom 
dan niet" en „hoe dan" gevraagd wordt (wat bij het lesgedeelte van de 
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leerkracht veel meer het geval is dan in meneer Van Udens deel) er een 
geworstel ontstaat om uit allerlei misverstanden te geraken. 
Kortom, de modellessen tonen op geen enkele manier aan, dat de methode 
aanbeveling verdient boven ons aller probeersels. Of eigenlijk dit: dat de 
Concorde ook nog gevlogen moet worden. Gaat het wel om de methode? 
Of om de aanpak van de methode? 
Meneer Van Udens inbreng in de lessen zijn de volgende onderwerpen: 
een flesje preshave, een steker van een bandrecorder, een balpen. Ik char
geer, maar het zijn wel allemaal voorwerpen en ze worden te weinig be
handeld als alleen maar even een aanleiding; ze worden tot onderwerp der 
conversatie. Zodra de leerkrachten de les leiden, zien we persoonlijke 
meningen en bedoelingen tot inhoud worden. De conversaties zelf zijn 
dan weer veel te veel opgebouwd uit beschrijvende en constaterende mede
delingen. 
In het begin van het boek staat het zo veelbelovend: dat taal veel en veel 
meer is dan beschrijving, dat de beschrijving geen voorkeur en geen priori
teit toekomt. De lessen maken er echter geen ernst mee. En dan is de daarin 
door de leerkracht gebruikte taal, ook tegenover de oudere, betere leerlingen, 
structureel zo weinig gevarieerd en ook nog zo weinig gevorderd, dat het 
„waarom" van de uitgebreide woordelijke verslagen echt een verklaring 
behoeft. 
Een tegenvaller, dit boek. Van de uitgebreide bibliografie is misschien wel 
15% der items van de hand van de auteur. Z'n oudste publikatie dateert van 
1943. We hadden van z'n praktische uitwerking dan ook veel meer mogen 
verwachten. 

J. J. D. van der Vliet 
Amsterdam 

Conferentie 1970 
Sommigen van U zullen zich afvragen hoe het staat met de voorbereiding 
op de conferentie 1970. 
Om U een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven van de voorbereidingen 
die tot nu toe getroffen zijn, moet ik teruggaan naar de laatst gehouden 
conferentie. Daar was toen een brief binnengekomen bij het bestuur van 
de Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende en 
Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland. Deze brief bevatte een aantal 
suggesties en opmerkingen t.a.v. de wijze van confereren en de voorbe
reiding van de conferenties. 
Naar aanleiding van deze brief vond er een bespreking plaats tussen het 
hoofdbestuur en een afvaardiging van de Prof. Huizingschool, die verant
woordelijk was voor deze brief. Er werd toen besloten om een commissie 
in het leven te roepen die verantwoordelijk zou zijn voor de voorbereiding 
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van de conferentie. De leden voor deze commissie hebben we via een en
quête proberen te vinden. 
Van de ± 200 formulieren die we hebben verzonden kwamen er ongeveer 
100 terug. Het is jammer dat sommige scholen niet gereageerd hebben op 
ons verzoek om hier aan mede te werken. Na verwerking van de binnen
gekomen formulieren bleek dat er elf mensen waren die zich beschikbaar 
wilden stellen om plaats te nemen in de werkgroep. Daar het terugzenden 
door de scholen van de formulieren nogal wat tijd in beslag heeft genomen 
is er door de voorbereidingscommissie pas één maal vergaderd en wel vlak 
voor de vakantie. Helaas konden niet alle leden daar aanwezig zijn, zodat 
er een kleine groep van medewerkers overbleef. Toch zijn er op deze ver
gadering enkele belangrijke dingen besproken. 
De commissie wil proberen om, aan de hand van een lijst met rekenkundige 
vaardigheden die men alzo verwerkt tijdens de lagere schoolperiode, te 
komen tot een soort van rekentest. Deze test tast met behulp van vraagstukjes 
de hele leerstof af. 
Wij hopen op deze manier te komen tot een duidelijker inzicht in de pro
blemen van de rekenmoeilijkheden. U zoudt het geheel kunnen zien als het 
zoeken naar de gebieden waar de meeste fouten worden gemaakt en waar 
de moeilijkheden optreden bij het slechthorende kind en zijn betrekking 
tot het rekenen. 
Het is de bedoeling dat daarna op de conferentie door een terzake deskundige 
er een soort foutenanalyse wordt toegepast, zodat wij weten wat we even
tueel zullen kunnen doen om in de toekomst al deze moeilijkheden op te 
vangen en eventueel te corrigeren. 
Dit onderzoek dat dus plaats zal moeten vinden op alle scholen voor slecht
horenden en in alle klassen zal bestaan uit een aantal vraagstukken die 
groepsgewijs zijn ondergebracht in een soort werkboekje. 
Dit boekje zou eventueel ook later gebruikt kunnen worden bij het toe
latingsonderzoek op de scholen. 
Teneinde het onderzoek zo objectief mogelijk te laten verlopen zou het 
wenselijk zijn dat op elke school één leerkracht zich met dit onderzoek 
ging bezighouden. We hebben nogal eens de neiging om de leerlingen tege
moet te komen om hen op weg te helpen. Hierdoor zou het eindresultaat 
wel eens te positief kunnen uitvallen. Het gaat ons dus om de zelfstandig 
gevonden oplossingen van de verschillende vraagstukken. 
En daar waar een mondelinge begeleiding noodzakelijk zal zijn, bijv. bij de 
taal- rekenrelaties moet deze zo uniform mogelijk wezen. 
Misschien dat we via dit onderzoek er ook toe komen om de overtollige 
ballast die het rekenonderwijs al jaren met zich meetorst af te stoten. 
We hopen dat we op Uw aller medewerking zullen kunnen rekenen. 

Namens de werkgroep: H. Schaap 
Prof. Dr. H. C. Huizingschool 
Dr. Benthemstraat 2 
Enschede 
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