
Vier voordrachten, gehouden op de 10e dag 
der akoepedie, 3 mei 1969, te Utrecht 
met betrekking tot de schoolkeuze voor 
kinderen met gehoorstoornissen. 

Alle deficiëntie-begrippen hebben een relatief aspect. Een ontoerei
kendheid staat nooit op zich zelf, er is altijd sprake van een samen
hang met iets anders en daarom moet deze ontoereikendheid worden 
bezien in de totaliteit, waarin ze zich voordoet. Men is niet klaar met 
het meten van gehoorverlies. Het vaststellen van aard en graad van 
een gehoorstoornis moge belangrijk zijn, maar uiteindelijk gaat het om 
de betekenis, die een bepaalde gehoorstoornis heeft voor een bepaald 
kind. Daarbij geldt, dat aard en graad van de stoornis niet correleren 
met de betekenis of de ernst van de stoornis. 
Aard en graad van de gehoorstoornis worden bepaald door medicus 
en audioloog. Bij het bepalen van de personale betekenis spreken 
duidelijk ook anderen mee, zoals psycholoog, pedagoog, maatschap
pelijk werker. Het is duidelijk, dat bij gelijkblijvende aard en graad 
van de gehoorstoornis de betekenis, die deze heeft voor een bepaald 
persoon aan wijzigingen onderhevig kan zijn. De omstandigheden van 
deze persoon kunnen namelijk veranderd zijn. Een intelligent kind met 
een bepaalde gehoorstoornis redt het in het basisonderwijs, maar redt 
het net niet meer in het voortgezet onderwijs. De kleine ontsporing 
in het leerproces voert evenals bij een treinontsporing in no time tot 
een volkomen deraillement. Hoe snel en grondig is de betekenis van 
de gehoorstoornis veranderd. 
Het lijkt een gelukkige omstandigheid, dat de wettelijke bepalingen 
het mogelijk maken de betekenis van de gehoorstoornis primair te 
stellen. Nergens spreekt de wetgever van aard en graad van de ge
hoorstoornis. De begrippen slechthorend en doof worden in de wette
lijke bepalingen niet uitgedrukt in verlies aan decibels en zij laten zich 
dus onderscheiden naar betekenis. Dit is dan ook van oudsher ge
daan. Ons voegende naar het verschil in betekenis plaatsen we nog 
altijd een laat doof geworden kind op een school voor slechthorenden. 
De betekenis van het doof zijn is gereduceerd door de aanwezigheid 
van taalbezit. Zo wordt het verdedigd, dat een slechthorend kind, dat 
door zijn karakterologische instelling niet tot taalbezit kwam, aanvan
kelijk een plaats krijgt op een school voor doven. Er wordt niet be
slist naar verlies in decibels, maar naar de betekenis daarvan in de 
persoonsstructuur. 

De conclusie moge zijn, dat er geen school-criteria behoren te zijn, 
maar dat eerder criteria van betekenis behoren te worden aangelegd. 
In dat systeem vinden we dove kinderen op scholen voor slechtho-
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renden en slechthorende kinderen op scholen voor doven en kunnen 
we naar de maatstaven van de audiometer slechthorende kinderen 
aantreffen in de gewone scholen. 
Dit systeem is slechts hanteerbaar, wanneer rondom de audiometer 
ook andere deskundigen zich hebben opgesteld. De gegevens van 
arts, audioloog, psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker zul
len tot criterium voor schoolplaatsing moeten worden uitgewerkt. 
Misschien is dit een toekomstige taak van de computer. 
Het zij nogmaals gezegd, dat de wettelijke bepalingen geen belemme
ring vormen het systeem van de betekenis te hanteren. Zeer duide
lijk vragen de wettelijke bepalingen wel een verantwoording van de 
plaatsing in de vorm van de rapportage over de toelating. In deze 
rapportage legt de toelatingscommissie rekenschap af van haar han
delswijze tegenover zich zelf en tegenover de overheid en eigenlijk 
ook tegenover ouders en kind. 
Tenslotte moge er op worden gewezen, dat het genuanceerd zien van 
het gehoorverlies heeft geleid tot een grote differentiatie in de scho
len voor doven en slechthorenden. We onderscheiden doven met pro
fitabele gehoorresten en non-profitabele gehoorresten, we kennen licht 
slechthorenden en zwaar slechthorenden en door deze onderscheidin
gen heen speelt dan de nevenstoornis ook nog een rol. Deze ontwik
keling wordt niet door wettelijke bepalingen tegengehouden. Mis
schien is er wel van een zekere afremming sprake, als we er op let
ten, dat de wettelijke bepalingen in de scholen voor slechthorenden 
geen afdelingen kennen voor licht slechthorenden en zwaar slechtho
renden en dat zelfs het stichten van een afdeling voor meervoudig ge
stoorde slechthorenden zwaar bewaakt wordt door ministeriële voor
waarden. 
Naar mijn gevoelen is dit juist. Momenteel is de school voor slecht
horenden samen met de school voor blinden de meest gedifferentieer
de b.I.o.-school. Aan de kernafdeling kunnen zes bijzondere afdelin
gen worden verbonden; namelijk een bijzondere afdeling voor zeer 
jeugdige slechthorenden, een bijzondere afdeling voor voortgezet on
derwijs, een bijzondere afdeling voor ernstig spraakgebrekkigen, een 
bijzondere afdeling voor zeer jeugdige ernstig spraakgebrekkigen en 
een bijzondere afdeling voor meervoudig gestoorde slechthorende 
kinderen. U weet dat het wezen van een bijzondere afdeling bestaat 
in een aparte telling en op grond daarvan in een aparte subsidiëring 
voor leerkrachten en bovendien in een jaarlijks apart vastgesteld ex
ploitatiebedrag per leerling. 
De grote vraag is of wettelijke bepalingen een verder gaande differen
tiatie mogen stimuleren door het erkennen van afdelingen voor licht 
slechthorenden en zwaar slechthorenden. Uitdrukkelijk zij opgemerkt 
dat, wanneer men tot deze differentiatie wil komen, daar de traditio
nele Nederlandse onderwijsvrijheid voor bestaat. Er is echter geen 
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wettelijk erkende bijzondere afdeling met daaruit voortvloeiende 
aparte telling en aparte toewijzing van leerkrachten en apart exploita
tiebedrag. 
De betekenis van zware slechthorendheid bij een kind kan leiden tot 
plaatsing in de groep van lichte slechthorenden en omgekeerd. Een 
beetje rommeligheid dreigt wel, maar daar is wellicht over heen te 
komen. Veel moeilijker is het te verteren, dat ver doorgevoerde dif
ferentiaties leiden tot de omstandigheid, dat kinderen van wijd uiteen
lopende leeftijden bij elkaar gebracht worden in één groep. 
Het moeten wel zeer grote scholen zijn, die aan dit gevaar ontko
men. 

Het zoeken naar homogeniteit heeft ongetwijfeld veel bekoorlijks, 
maar of dit afbreuk mag doen aan pedagogische en didactische idea
len, die kinderen zo veel mogelijk leeftijdsgewijs bij elkaar willen hou
den, is aan twijfel onderhevig. Er bestaat dus een spanning tussen 
dit streven naar homogeniteit in de deficiëntie en het streven naar 
homogeniteit qua leeftijd. 
In de vigerende bepalingen ging de overheid reeds vrij ver bij de er
kenning van de homogeniteit in de deficiëntie. Er zijn tekenen — 
en ik denk daarbij aan toekomstige voorwaarden voor het stichten 
van afdelingen voor meervoudig gestoorden — dat de overheid pas
sen op de plaats gaat maken, waarbij overigens aan het gemeente
bestuur en schoolbestuur als bevoegd gezag de vrijheid wordt gela
ten, die in het Nederlandse onderwijsbestel gebruikelijk is. 

De heer N. Y. Vlietstra, 
Hoofdinspecteur voor het b.l.o. 

Vierdeling 

Het probleem, dat ons vandaag bezig houdt, is dat van de school
keuze van kinderen met gehoorstoornissen. Het is een probleem, 
waarmee ik als leider van een groot audiologisch centrum en als lid 
van de toelatings- en begeleidingscommissie van de vijf scholen van 
de Ammanstichting dagelijks te maken heb. 
Gehoordefecten worden op verschillende wijze benaderd. Ze kunnen 
b.v. worden gemeten. Diverse audiometrische technieken staan hier
toe tot onze beschikking. Toonaudiometrisch bepalen we drempelver-
liezen, spraakaudiometrisch discriminatieverliezen. We kunnen monau-
rale, binaurale en dichotische metingen doen. Daarnaast staan ons 
verschillende regressie-bepalingen en andere meettechnieken ter be
schikking. Langs al deze wegen proberen we een beeld te krijgen van 
de aard en ernst van het gehoordefect en van de mogelijkheden van 
het nog bruikbaar zijn of van het nog bruikbaar maken ervan. Naast 
mogelijkheden en verbeteringen langs medische weg staan ons voor 
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dit bruikbaar maken diverse technische hulpmiddelen en didactische 
methoden ter beschikking. Enerzijds noem ik het hoortoestel, de 
spraakversterker, de groepsapparatuur, de ringleiding, de transpo
ses vibratieapparatuur en diverse omvormers van akoestische in vi
suele signalen, anderzijds de verschillende vormen van luisteroefenin
gen, hoortraining, hoorgewenning, home-training (ouderbegeleiding) 
en de diverse orthopedagogische of orthodidactische benaderings
wijzen. 
Ook al menen we echter na onze onderzoekingen de aard en de ernst 
van de gehoorafwijking te kennen en de wegen voor verbetering of 
de bestrijding van de gevolgen ervan aan te kunnen wijzen, de juiste 
inpassing van het onderzochte kind in het Nederlandse schoolsysteem 
is een andere vraag. 
Als docent in het vak akoepedie van de opleiding akoepedie krijg 
ik jaarlijks enkele tientallen scripties over wat genoemd wordt: een 
(interessant) akoepedisch geval. Een groot gedeelte van deze werk
stukken handelt over kinderen met een meer of minder ernstig ge-
hoordefect. Vrijwel al deze kinderen zijn leerlingen van een school. 
Bekijkt men deze veelheid van gegevens, dan blijkt onmiddellijk hoe 
groot het aantal opleidingsmogelijkheden is. Naast de scholen voor 
dove en slechthorende kinderen is er vrijwel geen schooltype van ons 
ingewikkelde Nederlandse onderwijsbestel of men komt er leerlingen 
met gehoordefecten tegen. Uiteraard blijkt dit niet alleen uit de scrip
ties. Het is mijn dagelijkse praktijk. 
De scripties echter, — en het is daarom, dat ik er zo op gesteld 
D e n —_ geven een speciaal beeld en wel het beeld van het kind, niet 
zoals dit vanuit de onderzoeksituatie of van de ouders uit tevoor
schijn komt, maar zoals het door de man of de vrouw, die er dage
lijks mee moeten werken, gezien wordt. Er wordt geschreven over 
mogelijkheden en onmogelijkheden, successen en mislukkingen, ver
wachtingen en teleurstellingen. Meestal behandelen ze niet de gewone 
leerling, die zich in weinig onderscheidt van zijn klassegenoten, maar 
de randgevallen. Zo ken ik verslagen over kinderen, die niettegen
staande hun duidelijke gehoorafwijkingen, voortreffelijk functioneren 
op de gewone lagere school of zelfs op scholen voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs. Deze beschrijvingen gaan vaak verge
zeld van een min of meer gloedvol betoog, waarom het voor dit kind 
toch zo goed is geweest, dat het niet op een school voor slechtho
renden is terecht gekomen. Hiertegenover staat echter het kind, dat 
met vrijwel dezelfde gehoorafwijking en luistermogelijkheden na een 
mislukte poging tussen goed horende klasgenoten moet worden „op
gelapt" op een school voor slechthorenden, waarbij in het verslag de 
verontwaardigde vraag doorklinkt, waarom het zo lang heeft moeten 
duren, voordat tot een adekwate ,,behandeling" werd overgegaan. 
Zo is er ook de succesvol aan z.g. doofstomheid ontsnapte leerling 
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van een school voor slechthorenden naast het audiologisch vrijwel 
gelijke, maar althans volgens schrijver van de betrokken scriptie op 
eenzelfde school volkomen verkeerd benaderde kind. Kennelijk hangt 
het er van af, hoe het kind zich met zijn handicap of beter niettegen
staande zijn handicap is gaan ontwikkelen. 
Hiermee komen we op de kern van de zaak. De ontwikkeling van 
een kind wordt n.l. mede door andere factoren dan door de grootte 
van een drempel- of discriminatieverlies bepaald. Ik hoef ze nauwe
lijks te noemen. Bovendien zullen ze min of meer uitgebreid door de 
na mij komende sprekers worden behandeld. Toch geef ik enkele van 
deze factoren in vogelvlucht: het moment van herkenning en adekwate 
aanpak van het defect, de wijze van opvangen van het kind in het 
eigen milieu, het vermogen tot aanpassing en compensatie bij het kind, 
zijn verstandelijke aanleg, zijn doorzettingsvermogen, zijn sociale 
aanpassing, zijn gezondheid. 
Bekijkt u in dit licht de huidige methodiek bij de schoolkeuze-beoor
deling, dan moeten de hieraan gewijde artikelen van het besluit b.o. 
'67 als een niet onbelangrijke verbetering t.o.v. die van het vorige 
besluit worden gezien. Ik moge wijzen op de uitbreiding van zowel de 
samenstelling als de taak van de toelatingscommissies. De uitgebrei
dere samenstelling is er echter alleen nog maar op papier, de maat
schappelijk werker wordt nog niet genoemd en een regeling voor de 
vergoeding van de werkzaamheden van de commissies is er nog niet. 
Ook anderszins zijn er activiteiten. In voorbereiding zijn wijzigingen 
van de beschikking audiologische hulp voor de bij de algemene zie
kenfondsen verzekerden, waardoor behalve onderzoek in audiologi
sche centra ook verdere hulp mogelijk gemaakt wordt, niet alleen 
in het centrum, maar ook er vanuit. 
Bovendien houdt het tot stand komen van de Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten (A.W.B.Z.) mogelijke veranderingen in. Het opne
men en verder verblijf in een in een kader van deze wet erkende in
richting voor zintuigelijk gehandicapten is echter slechts mogelijk, in
dien er hiervoor een voor het uitvoerend orgaan van deze wet aan
vaardbare indicatie bestaat. Een nadere interpretatie van de betref
fende artikelen is er echter nog niet. 
Hoe het ook zij, er functioneren toelatingscommissies, er zijn een 
aantal audiologische centra, de A.W.B..Z begint zijn invloed uit te 
oefenen, doch van coördinatie van inzichten en criteria is nog geen 
sprake. 
De bij mij binnenkomende scripties, afkomstig uit een flink gedeelte 
van ons land, geschreven door medewerkers van centra, scholen en 
andere adviesinstanties, leren mij, dat de eenheid in schoolkeuze-ad
viezen nog ver te zoeken is. Of een kind met een gestoord gehoor 
terecht komt op een gewone lagere school, een school voor slecht
horenden, een school voor dove kinderen of mogelijk op een andere 
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schooltype, hangt af van de min of meer toevallige opinie en erva
ring van de adviserende deskundige of onderzoekende groep. Mede 
hierom is de dag van vandaag, waar een eerste poging tot gedachten-
wisseling wordt gedaan, zo belangrijk. Als bijdrage aan deze gedach-
tenwissseling kan ik U niet meer dan mijn persoonlijke inzichten geven. 
Over schoolkeuze-criteria voor kinderen met gehoordefecten zijn n.l., 
afgezien van een enkele voordracht over het onderwerp, voorzover 
mij bekend, geen gegevens beschikbaar. Een communis opinio be
staat er niet. Wel heeft ieder, die er mee te maken heeft, een mening, 
maar de benadering van het kind, waar het om gaat, geschiedt vanuit 
zoveel vakgebieden, die eikaars taal nog nauwelijks verstaan, dat vrij
wel elk gesprek in korte tijd verzandt in een weinig vruchtbare casuïs
tiek, die het formuleren van algemene normen alleen nog maar inge
wikkelder maakt. Hierbij komt nog, dat wensen en verwachtingen van 
ouders, reismoeilijkheden en bezwaren tegen een eventuele uit-huis-
plaatsing de zaak veel al nog gecompliceerder maken, dan hij op zich
zelf al is. 

De wet op het lager-onderwijs bepaalt, dat het buitengewoon lager 
onderwijs bestemd is voor kinderen die wegens lichaamsgebreken 
of maatschappelijke omstandigheden niet in staat zijn met vrucht het 
gewone onderwijs te volgen. Het criterium voor buitengewoon on
derwijs is dus niet het aanwezig zijn van het defect, maar de vraag 
of het kind niettegenstaande het defect het gewoon lager onderwijs 
kan volgen en wel met vrucht. Dat dit in een aantal gevallen mogelijk 
is, valt niet te ontkennen. Er zijn hier verschillende sprekende voor
beelden van. Ook ik wil er enkele geven uit de Rotterdamse prak
tijk. 
1. Mej. A te X heeft een symmetrisch perceptieverlies van gemiddeld 
60 dB in de spraakzone. In de baszöne zijn de verliezen iets kleiner. 
Zij werd voor het eerst door ons onderzocht, toen zij nog leerlinge 
van de gewone lagere school was. Zij werd toen geholpen met een 
kasttoestel. Hierna ging zij naar het gymnasium, dat zij vlot, d.w.z. 
zonder ooit te blijven zitten, doorliep. Ondertussen prothetiseerden 
wij haar stereo-akoestisch. Vervolgens ging zij studeren aan één van 
de Nederlandse universiteiten. Momenteel is zij candidate in de let
teren. Zij draagt nog steeds twee toestellen. 

2. B te Y kennen wij vanaf zijn 5de jaar. Hij had toen een symmetrisch 
perceptieverlies van 20 dB bij 500 Hz en van gemiddeld 60 dB vanaf 
de 1000 Hz. Twee jaar later waren deze verliezen respectievelijk 40 
en 80 dB. Momenteel zijn ze nog iets groter. B is oorspronkelijk ste
reo-akoestisch geprothetiseerd. Momenteel geeft hij de voorkeur 
aan één toestel op zijn nu slechtste rechteroor. Hij is leerling van de 
2de klas van een plaatselijk Atheneum en maakt het daar uitstekend. 

3. C te Z hebben wij vanaf haar 4de jaar gevolgd. Zij droeg toen 
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reeds met haar licht komvormig symmetrisch gehoorverlies van ge
middeld 85 dB een hoortoestel binauraal, dat later werd vervangen 
door twee achter-het-oor toestellen. Ze zit momenteel in de 4e klas 
van de gewone lagere school. Een relatieve taalontwikkelingsachter
stand hebben wij tot nu toe niet kunnen vinden. 

Van de kinderen, die wij na onderzoek op het audiologisch centrum 
wel zo slechthorend bevonden hebben, dat we hen, — veelal stereo-
akoestisch ,— hebben geprothetiseerd, zijn er momenteel enkele tien
tallen, die we bewust aan de zorgen van het gewone onderwijs heb
ben toevertrouwd. Het zijn allemaal kinderen, die ergens wat extra 
hebben, hetzij intellectueel, hetzij vanuit hun milieu, hetzij door hun 
goede sociale aanpassing, hetzij door hun grote vaardigheid in spraak-
afzien, en die bovendien geen of een slechts maar geringe relatieve 
taalontwikkelingsachterstand hebben, d.w.z. dat hun taalontwikkeling 
gelijk of ongeveer gelijk is aan die, die het kind gehad zou hebben 
als het gehoordefect niet aanwezig geweest zou zijn. Deze kinderen 
laten we allen min of meer regelmatig terugkomen, niet om hun school
vorderingen na te gaan, maar om te controleren of er wellicht niet 
toch een relatieve taalontwikkelingsachterstand aan het ontstaan is 
en daarnaast vooral met het oog op hun emotionele ontwikkeling. 
Zeer content ben ik dan ook met het feit, dat bij de laatste onder
handelingen met de ziekenfondsorganisaties het de audiologische 
centra mogelijk is gemaakt op kosten van het ziekenfonds tot twee 
keer toe een jaarlijks controle-onderzoek te verrichten. Daarna is een 
nieuwe verwijzing nodig. 

Als eerste criterium menen wij dan ook te Rotterdam te moeten han
teren: „kinderen met een hoordefect, van welke aard dan ook, die 
dankzij vroegtijdige herkenning en adekwate aanpak, aanleg, sociale 
aanpassing enz. zonder abnormale spanningen het gewone onderwijs 
kunnen volgen, moeten daar worden toegelaten". Een regelmatige be
geleiding en controle op de ontwikkeling en het functioneren van het 
kind door een daartoe bevoegd team achten wij echter wel een voor
waarde voor deze toelating. 

Blijven over de kinderen met gestoord gehoor, die tot deze prestatie 
niet in staat geacht kunnen worden. Deze zijn aangewezen op het 
buitengewoon onderwijs en wel, voor zover zij geen andere defecten 
— niet het gevolg van de gehoorstoornis — hebben, op de twee 
daarvoor bestemde typen, de school voor slechthorende — of de 
school voor dove kinderen. Bij deze kinderen onderscheiden wij ech
ter drie en geen twee categorieën. 

1. kinderen, die dankzij een niet te ernstige gehoorbeschadiging of 
een tijdig en adekwaat gebruik van hoortoestellen en juiste toepas
sing van eerder genoemde akoepedische en orthodidactische me-
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thodes weliswaar een kleiner vocabulair en een minder ingewik
kelde taalstructuur tot hun beschikking hebben, dan die overeen
komt met hun non-verbale prestaties, maar die in hun taalgebruik 
in hoofdzaak toch een normale, zij het eenvoudige, structuur han
teren. 

2. kinderen, die door een redelijke woordwaarneemvaardigheid, al 
of niet met toestel en in combinatie met spraakafzien, wel spon
taan van de omgeving oppakken, maar die niettegenstaande deze 
mogelijkheden toch volharden in een anormaal taalgebruik. Om U 
duidelijk te maken wat ik bedoel, geef ik U hiervan enkele voor
beelden. 
Bij de sentence-completion test wordt een gedrukt formulier ge
bruikt, waarbij aan de proefpersoon gevraagd wordt onvoltooide 
zinnen af te maken. Een duidelijk anormaal taalgebruik blijkt uit: 
1. een moeder help mijn met zij taal 
2. dromen doet ik als 
3. een vader is ziek 
4. de meeste jongens zijn straf 
5. jokken mag niet met meedoen 
6. soms ben ik ga ik weg met juffrouw 
7. waarom mag ik niet weten omdat ben ik nog jong 

3. kinderen met zodanig beperkte taalwaarnemingsmogelijkheden 
en een zich ten gevolge hiervan zodanig langzaam ontwikkelend 
taalbezit, dat er, niettegenstaande alle gegeven hulp, van een spon
tane taalontwikkeling, ook niet via beginnend lezen, sprake is. 

Ogenschijnlijk spelen bij deze onderscheiding, gebaseerd op taal ge
bruik en taalontwikkeling, audiologische criteria geen rol. Goede ver
staanders zullen echter zonder meer begrijpen, dat er wel degelijk 
een correlatie bestaat tussen deze categorieën en een toenemend ge-
hoorverlies. Om deze te vinden moeten echter grote aantallen worden 
gebruikt. Men vindt dan wel degelijk een verband, maar met flinke 
individuele spreidingen. 
Het plaatsen van deze drie categorieën op de bestaande schooltypen 
is voor de eerste en de laatste categorie geen vraag. De eerste 
hoort thuis op een school voor slechthorende kinderen, de laatste op 
een school voor dove kinderen. Voor de eerste groep is taaluitbouw, 
voor de laatste taalopbouw het wachtwoord. Beide groepen vragen 
om duidelijk verschillende onderwijsmethoden. 
Waar wij mee blijven zitten is de tussengroep. Val ik terug op de 
eerder genoemde scripties, dan blijkt uit een aantal ervan duidelijk, 
dat het juist deze groep is, die op beide schooltypen moeilijkheden 
oplevert. Op de school voor slechthorende kinderen remmen zij de 
andere leerlingen. Zij kunnen onvoldoende meedoen aan de zo be
langrijke taalles, begrijpen niet genoeg van het gebodene tijdens een 
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verteluurtje, hebben moeite met duidelijk verbaal gedoceerde vakken 
en, wat misschien het belangrijkste is, ze kunnen de klassegesprekken 
niet volgen. Op de school voor dove kinderen daarentegen komen 
ze duidelijk tekort. Ze behoren er tot de verbaal goede leerlingen. 
Steeds vraagt men zich er af, of ze via een andere didactische aan
pak niet verder zouden komen. Het onder dove medeleerlingen gaan 
gebruiken van een gebarentaal ziet men als een betreurenswaardig re
gressieverschijnsel. Men zou meer tijd aan hen willen besteden of tot 
een meer individuele benadering willen komen, maar heeft hier geen 
tijd voor. 
Voor deze kinderen zou ik willen pleiten voor een derde schooltype, 
dat voor ernstig slechthorende kinderen. Mocht de Nederlandse on
derwijswetgever dit willen invoeren, dan staat ons land hiermee niet 
alleen. In Denemarken kent men het reeds. Naar mijn mening komt 
deze tweede categorie op de school pas goed tot zijn recht. Het ern
stig slechthorende kind zal er niet, zoals nu op scholen voor slecht
horende kinderen, lijden aan geestelijke overvoeding, noch aan de 
ondervoeding van dit moment op de dovenschool. 
Uitgaande van de geconstateerde drie categorieën, liggen de school-
keuzecriteria voor deze drie schooltypen voor auditief gehandicapten 
duidelijk vast. Het zal U echter duidelijk zijn, waarom ik het onder
werp van mijn voordracht niettemin „Vierdeling" noemde. 
U zult mij ongetwijfeld tegenwerpen, dat het niet mogelijk is reeds in 
de kleuterleeftijd, — veelal het moment, waarop de schoolkeuze be
paald moet worden —, vast te stellen tot welke categorie een bepaald 
kind zich zal gaan ontwikkelen. Ontwikkeling moet immers worden 
afgewacht en kan moeilijk exact worden voorspeld. Uw tegenwerping 
zal ik voor het individuele geval zeker niet kunnen ontzenuwen. Ik ben 
echter van mening, dat bij een goede combinatie van de huidige on
derzoekstechnieken vanuit de verschillende vakgebieden (de z.g. mul
tidisciplinaire benadering) een zeer redelijke prognose mogelijk is, een 
prognose, die bovendien, naarmate onze kennis groter wordt, meer 
gericht zal worden. Om toch eventuele moeilijkheden te voorkomen, 
die onvoorziene ontwikkelingen van bepaalde kinderen met zich mee 
zouden kunnen brengen, meen ik de Nederlandse onderwijswetgever 
een tweede suggestie te moeten doen. We komen tot een goede op
lossing, als de vorming van scholengemeenschappen voor auditief ge
handicapten tot de wettelijke mogelijkheden zou gaan behoren. Bin
nen deze gemeenschappen, waarbij overplaatsing van het ene school
type naar het andere uiteraard tot de gemakkelijk realiseerbare mo
gelijkheden moet behoren, kan gewerkt worden met een gemeenschap
pelijk toelatings- en begeleidingsteam. 

Pas als deze mogelijkheden verwezenlijkt zijn en men tevens zo ver 
is, dat door de gezamenlijke toelatingscommissies en onderzoeks
teams van audiologische centra eenzelfde norm wordt gehanteerd, zal 
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er een duidelijk beleid gevoerd kunnen worden en zal het mogelijk zijn 
om aan elk auditief gehandicapt kind te geven, waar het qua aanleg 
en structuur recht op heeft, dat is: een optimale revalidatiekansl 

Drs. A. W. de Vos 
Audioloog 
Directeur Ammanstichting te Rotterdam 

Psychologische argumenten 
bij schoolkeuze-adviezen aan ouders 
van auditief gehandicapte kinderen 

F/7osor/e 

Het gaat in deze serie om toelatingscriteria. Wat is eigenlijk een toe
latingscriterium? Dat is psychologisch gezien een cut-off score. Be
haalt het kind een hogere score, dan is het gewoon en behaalt het 
een lagere, dan is het ongewoon. Niemand heeft deze cut-off scores 
echter ooit experimenteel vastgesteld. Deze zijn ontstaan door erva
ring. 
Maar ervaringen zijn subjectief. Ze ontstaan namelijk binnen het ka
dervan een onderliggende filosofie. 
Zo'n filosofie heeft een veel bredere basis, b.v. iemands idee over 
geestelijke hygiëne. 
Vlietstra zegt: „Men moet zich realiseren dat het plaatsen van een 
kind op een b.l.o.-school een plaatsen in de apartheid is en dat feit 
op zichzelf is psychisch ongezond". 
Het kind verliest het Wij. Het hoort er niet meer echt bij. Het wordt 
a.h.w. uitgestoten uit het collectief en als abnormaal gekwalificeerd. 
Pille zegt in een artikel: ,,ln de meeste gevallen zal een plaatsing 
op een onzer speciale scholen zeker niet in het nadeel van het betref
fende kind zijn. De moeilijkheid is echter vaak de ouders hiervan te 
overtuigen". Deze ouders zouden wel eens gelijk kunnen hebben met 
moeilijk overtuigd te raken. Ze voelen onbewust dat hun kind hier
mede in de apartheid wordt geplaatst en dat wil niemand. Op dit ge
bied zijn wèl onderzoekingen gedaan. De sociologie heeft ons duide
lijk laten zien, dat het voor ieder mens noodzakelijk is bij de eigen 
groep te horen. (Oldendorf) 
U kunt een kind nooit zonder gevolgen uit zijn eigen milieu halen, even 
in het midden latend welke de gevolgen zijn. 
Men kan ook een andere filosofie hebben, die de zaak meer ziet in 
het kader van optimale geestelijke ontwikkeling. 
Deze stelt: Het gewone onderwijs is ingesteld op gewone kinderen. 
Een kind met een handicap heeft dus automatisch moeilijkheden. Hij 

10 



kan geen optimaal gebruik maken van de leersituatie omdat deze niet 
op hem of haar is ingesteld. 
Op een school voor buitengewoon onderwijs kan het kind aangepast 
onderwijs krijgen en krijgt aldus optimale ontwikkelingskansen. 
Maar wat is optimaal? 
Laten wij nog eens in de literatuur kijken. 
Kievit stelt: In het algemeen geldt als opvoedingsprincipe het gehan
dicapte kind niet langer in een uitzonderingspositie te houden, dan 
strikt noodzakelijk is. 
Ewing schrijft in 1958: Tegenwoordig wordt meer en meer beklem
toond, dat kinderen met een gestoord gehoor, die op natuurlijke wijze 
spraak hebben verworven, een speciale opvoeding moeten hebben, die 
er op gericht is zoveel mogelijk van hen terug te laten keren in de 
gewone scholen. 
Zij zullen echter wel blijvend gecontroleerd dienen te worden. 
Hier dient opgemerkt te worden, dat in de praktijk een kind, dat een
maal op een school voor slechthorenden is geplaatst, daar zijn lagere 
schoolperiode blijft. 
Dit herinnert mij aan de I.o.m.-scholen. Hiervan was de bedoeling een 
soort reclassering en dan terugplaatsing op het g.l.o. Ook hier kwam 
in de praktijk weinig van terecht. 
Zou het misschien beter zijn in verband met de optimale ontplooi
ingsmogelijkheden van het kind, slechthorende kinderen op gewone 
scholen te plaatsen? 
U allen kent voorbeelden genoeg om dit tegen te spreken. 
En toch: Johnson deed een onderzoek bij 68 kinderen van 5-15 jaar 
met een gemiddeld gehoorverlies van 30-90 db op gewone lagere 
scholen. 
Hij concludeert: 34% behaalt bij lezen het gemiddeld niveau of meer. 
44% behaalt bij rekenen het gemiddeld niveau of meer. 
De overigen vertonen achterstand in ontwikkeling, maar deze 
achterstand is minder groot dan die slechthorende kinderen op scho
len voor slechthorenden vertonen, 
(gehoordefect en intellect gelijk gehouden). 
Dit klopt met het onderzoek van Van den Horst die ± 2 jaar achter
stand aantoonde bij kinderen van 5-7 jaar op scholen voor slechtho
renden. 
Wat de taalontwikkeling betreft zegt Johnson: „De meerderheid heeft 
in spreken een normale zinsstructuur en woordenschat." Daarnaast 
geeft Johnson echter ook voorbeelden van mislukkingen. 
1.1 Hoe komt het nu dat in het algemeen de Audiologische Centra 
de filosofie en dus ook de ervaring hebben, dat de slechthorende kin
deren zo mogelijk op een gewone school moeten blijven en dat de 
scholen meestal het standpunt hebben: het slechthorende kind hoort 
op een school voor slechthorenden. 
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Behalve dan het voor de scholen belangrijke leerlingenaantal ligt dat 
m.i. aan het feit dat het aanbod anders is. 
De Audiologische Centra A.C. krijgen veel kinderen aangeboden met 
een licht gehoordefect. Bovendien willen alle ouders graag dat hun 
kind gewoon onderwijs kan blijven volgen. De meeste A.C. voor kin
deren kunnen een vorm van begeleiding aan deze kinderen en hun 
scholen geven en als het dus even kan, met of zonder hoortoestel, 
wordt dit geprobeerd. 
De scholen echter krijgen ten eerste die kinderen van de A.C. die 
volgens hen niet op de gewone school kunnen blijven en ten tweede, 
en dat is het belangrijkste, die kinderen die op het g.l.o. vastgelopen 
zijn en een zodanige achterstand hebben en ook vaak qua persoon
lijkheid al zo verknoeid zijn, dat de scholen voor slechthorenden voor 
een onmogelijke taak staan. 
Begrijpelijk dat zij zeggen: waren ze maar eerder gekomen! 

2. Het onderzoek van Kievit. 

Het is dus duidelijk dat echte criteria ontbreken en dat men intuïtief te 
werk gaat op grond van de „ervaring" van het betreffende team. 
Ik kan niet nalaten hier het geplande onderzoek van Drs. F. K. Kievit 
van het pedagogisch instituut van de Rijksuniversiteit van Leiden te 
noemen. Kievit wilde door proefplaatsingen van slechthorende leer
lingen op gewone scholen de prestaties van deze leerlingen vergelij
ken met een vergelijkbare groep leerlingen op scholen voor slecht
horenden. Zijn doel was inzicht te verwerven in de factoren die op 
het functioneren van deze kinderen op het g.l.o. invloed uitoefenen 
en zo te komen tot objectieve criteria. Dit onderzoek zou ons allen 
een enorme stap vooruit hebben geholpen. 
Helaas heeft dit onderzoek nooit plaatsgevonden ,,t.g.v. weerstanden 
die in het slechthorenden-onderwijs tegen zulk een onderzoek be
staan". (Kievit) 
Er heeft echter wel een vooronderzoek plaatsgevonden. Dit was een 
dossieronderzoek op het Instituut van de Nederlandse Stichting voor 
het Dove en Slechthorende Kind. 
Hieruit lichtte ik het volgende staatje: 

School- kJ'JJf" SON Fletcher Discr. fonemen 
prestaties status) , 0 i n d e x m e t h P b e e l d 

1. goed 
2. middelmatig 
3. middelmatig 
4. middelmatig 
5. middelmatig 
6. middelmatig 
7. slecht 

hooq 
qem. 
hooq 
gem. 
hooq 
gem. 
gem. 

96-110 gem. 
96-110 gem. 
< 96 zwak 
96-110 gem. 
96-110 gem. 
96-110 gem. 
96-110 gem. 

66 
60 
57 
45 
60 
25 
38 

78 
66 
94 
95 
87 
97 

100 
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Deze gevallen komen ongeveer overeen met de voorlopige criteria 
die Groen een keer heeft opgesteld, met dien verstande dat ik zijn 
psychologisch rapport gemakshalve heb geïnterpreteerd als IQ. 
Het verschil is echter dat het IQ meestal gemiddeld is en blijkbaar 
niet goed behoeft te zijn. Wat wel opvalt is dat van de 6 geslaagde 
gevallen er drie met een als hoog gekwalificeerde sociaal-economi
sche status zijn. 

3. De praktijk 

Welke criteria leggen wij (het Paedo-Audiologisch Centrum van de 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) nu in 
de praktijk aan. Om u een indruk te geven van de gedifferentieerdheid 
van de problematiek een aantal voorbeelden. 
Op ons Instituut blijkt dat ongeveer 25% van de onderzochte geval
len op de gewone school geplaatst kan worden of gehandhaafd blij-
Van deze 25% heeft ± 50% geen hoortoestel, ± 25% 1 toestel en 
± 25% 2 hoortoestellen (1968). 

3.1 De volgende 2 gevallen hebben mij altijd sterk gefrappeerd. 

2 kk: beide in de hoogste klas van de S.H.-school. Figuur 1 

Milieu: 
Non-V IQ: 
Verb. IQ: 
Schrift, taal: 
Spraak: 
Pers.: 
Advies: 

jongen 
goed 

± 120 
55 
zwak 
slecht (dovenspraak) 
introv. exact ingest. 
UDO of werken 

meisje 

± 120 
105 
vrij goed 
redelijk 
extrav. verbaal ingest 

S.H.-ULO 

We wisten al dat het milieu een belangrijke rol speelde. Hieruit le
ren wij dat de persoonlijkheid een belangrijke factor is. 

3.2 Jongen: 9 jaar 

Een nerveus, kinderlijk jongetje. Figuren 2 en 3 
Verbaal IQ 90 
Non-verbaal IQ 125 (SON) 
Pers.: Introvert, neurotisch, bijna schizoid 
Milieu: gemiddeld. 
Hij krijgt 2 oorhangers en blijft op het g.l.o. Dit gaat heel behoorlijk. 
We controleren hem regelmatig, de neurose verdwijnt. 
Drie jaar later komt hij terug voor keuze Voortgezet onderwijs. 
Het gehoor is veel slechter geworden. Fig. 4. 
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Spraakaudiogram is 5 db naar rechts verschoven 
Nu; verbaal IQ 95 
Non-verbaal IQ ± 100 (Matr ix) Men had gehoopt op ULO. Dit gaat 
echter niet. 
Advies: Voortgezet onderwijs voor S.H. 
Het verbale niveau is onvoldoende gestegen en het audiogram is ge
daald. 
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3. 3. 1 Jongen: 8 jaar. Figuur 5 en 6 
Zit voor de tweede keer in de 1e klas. Waarom is hij gedoubleerd? 
Hij is niet zo'n licht, zegt de onderwijzeres. 
Twee oorhangers geprobeerd. Dit vond hij fijn. 
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Figuur 6 
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Kinderlijke jongen 
Verbaal IQ: 87 Spreekt vrij goed 
Non-verbaal IQ: ± 120 Verstaat vaak iets verkeerd 
Milieu: zwak 
Scheidingsaf.faire. Men overweegt uithuisplaatsing. 
Persoonlijkheid: gevoelig, in wezen extravert, doch zorgelijk. 
Reactieve neurose. 
Advies: school voor slechthorenden en plaatsing in pleeggezin. 

3.3.2 Meisje: 11 jaar 

Zelfde audiogram en zelfde verstaanvaardigheid als hierboven. 
Verbaal IQ: 120 Spreekt goed 
Non-verbaal IQ ± 110 Verstaat goed met 2 oorhangers 
Pers.: gezond, extravert, verbaal ingesteld. 
Milieu: goed. 
Advies: op g.l.o. blijven. 
Later kwam ze terug. Getest voor MAVO. Was inderdaad geschikt. 
Ze wil analyste worden. 
In deze 2 gevallen spelen zowel het milieu als de persoonlijkheid 
een grote rol. 
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3.4 Jongen: 10; 6 jaar. Figuren 7, 8 en 9 

In de 4e klas op school merkte men, dat hij af en toe iets niet ver
stond. Prestaties waren matig. 
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Krijgt eerst een kasttoestel en na een paar jaar twee oorhangers. 
Spreekt goed, verstaat met lipbeeld goed. 
Verbaal IQ 128. Non-verbaal IQ 115 
Persoonlijkheid: Introvert, doch wel goed contact door uitstekend taal
gebruik. Een duidelijk verbaal ingesteld kind 
Milieu: goed 
Zit nu in 2e klas Lyceum (HBS afd.), gaat goed, heeft moeite met 
de exacte vakken. 
Een geval zoals Ewing ook beschrijft. Fletcher index 75. Mijns in
ziens echter een combinatie van goed milieu, verbale instelling en 
goed intellect. 
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3.5 Jongen 5; 8 jaar. Figuren 10, 11 en 12 

Zeer ongedurig, bijna niet te onderzoeken, daarom eerst onderzoek 
met geluidgevend materiaal. Een t i jd later lukte het audiogram. 
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Verbaal IQ 70. Passieve woordenschat 3; 7 jaar IQ 63 Non-verbaal 
IQ 98. Spreekt gebrekkig, niveau 2 jaar. Gedraagt zich ongeremd en 
ongedurig 
Vermoedel i jk lichte cerebraal organische stoornis. Advies: in verband 
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met grote afstand en redelijke kleuterschoolresultaten nog 1 jaar op 
KS blijven met 2 hoortoestellen. Daarna waarschijnlijk S.H.-school. 
Dit is ook een kwestie van late ontdekking. 
Met hometraining en een prothese was hij misschien verder geko
men. 

3.6 Jongen: 1,0 jaar Figuur 13 

Sociale Rijpheidstest SQ 83 Spraak staat op niveau van 2 maanden 
Heeft kasttoestel met Y-snoer gekregen. 
Krijgt hometraining. 
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Sociale rijpheidstest bij controle. 
Hij is nu 1;5 jaar. SQ 106 
Spraak staat nu op het niveau van 4 maanden, d.w.z. hij brabbelt. 
Advies: Nog 1 jaar hometraining en dan beoordelen of het S.H.-school 
of Dovenschool zal moeten worden. 
Hier is het toch wel het gehoorverlies, dat de belangrijkste rol speelt. 
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4. Samenvatting van de psychologische aspecten 
bij de beoordeling g.k.o of g.l.o. t.o.v. b.l.o. 

1.0 Begrijpt het kind wat je zegt? 

Dit komt tot uiting in: 
1.1 Verbaal IQ. 
1.2 Passieve woordenschat. 

2.0 Spreekt het kind verstaanbaar en op welk niveau t.o.v. zijn leef
tijdgenoten? 

Dit komt tot uiting in: 
2.1 Verbaal IQ. 
2.2 Aktieve woordenschat (verhaaltjes e.d.). 

3.0 Heeft het kind voldoende intellectuele reserve? 

Dit komt tot uiting in: 
3.1 Non-verbaal IQ of algehele psychosociale ontwikkeling. 

4.0 Hoe is zijn sociale aanpassing? 

Dit komt tot uiting in: 
4.1 Sociale rijpheidstest (interview met moeder) 
4.2 Gedragsobservatie. 

5.0 Hoe is zijn persoonlijkheid? 

Dit komt tot uiting in: 
5.1 Gedragsobservatie (goed contact of niet) 
5.2 tekeningen (extravert, introvert) 
5.3 eventuele andere tests afhankelijk v.d. leeftijd (neurotisch of niet) 

6.0 Hoe is zijn instelling t.o.v. de taal, d.w.z. verbaal of niet verbaal in
gesteld? (a of /?) 

Dit komt tot uiting in: 
6.1 verhouding verbaal en non-verbaal IQ. 
6.2 wijze van zich uitdrukken, (mondeling of schriftelijk) 
6.3 interesse en hobbies. 

7.0 Hoe is het milieu? 
Kan dit voldoende steun geven bij eventuele optredende moeilijkhe
den? Is de handicap geaccepteerd? 

Dit komt tot uiting in: 
7.1 Verslag van de sociaal werkster. 
7.2 Interview met de ouders. 
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5. Ervaringscriteria voor plaatsing op het g.l.o. of g.k.o. 

1. Verbaal IQ dient minstens 90 te zi jn. 
2. Passieve woordenschat quotiënt dient minstens 90 te zijn. 
3. Non-verbaal IQ dient minstens 100 te zijn (bij de SON minstens 

110). 
4. Hoe zwakker het non-verbaal IQ, hoe hoger het verbaal IQ moet 

zijn en omgekeerd, bovenstaande minima in acht genomen. 
5. Is hieraan voldaan dan zijn de sociale aanpassing, de persoon

l i jkheid en het milieu de doorslaggevende factoren. 
In het algemeen echter zijn deze mede de oorzaak van de testuit-
komsten (niet culture-free). 

6. Heeft een kind een non-verbale intell igentie, die gekwal i f iceerd kan 
worden als zwakbegaafd of hoger en is het verbaal niet testeer-
baar, terwij l het bovendien geen of nauweli jks spraak heeft ver
worven, dan is dit i.h.a. een indicatie voor dovenschool. 

7. Al le tussenl iggende gevallen worden naar een of andere vorm van 
b.o. verwezen. 

Drs. J. Th. Bonnema, 
Psycholoog, verbonden aan het Paedo-
Audiologisch Centrum van de Nederlandse 
Stichting voor het Dove en Slechthorende 
Kind. 
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Pedagogische argumenten bij de schoolkeuze. 

Of het werkelijk allemaal pedagogische argumenten zijn, die in mijn 
voordracht zitten, durf ik echt niet te zeggen, maar wel zijn het voor 
ons zwaarwegende, die U overigens rustig met uw kritiek mag aan
tasten. 
Het stramien van mijn voordracht heeft drie lijnen, door elkaar heen
lopend n.l.: hoe we in Groningen te werk gaan bij schoolkeuze, waar
om we het doen en tenslotte, welke mogelijkheden er mijns inziens 
nog moeten komen. 
Wij gaan er vanuit, dat niet wij kiezen, maar de ouders dat doen, of 
althans behoren te doen. 
En dan is het ONZE taak die ouders tot een zo verantwoord moge
lijke keuze wat betreft school, in staat te stellen. 
Hoe bereiken we dat? 
Ik dacht in de eerste plaats, dat we moeten realiseren, dat wij, zowel 
als die ouders, mensen van deze tijd zijn mede gevormd door de be
ïnvloeding van de wereld om ons heen. 
Ik geef U enkele facetten van die beïnvloeding, misschien in bepaald 
opzicht wat negatief, maar dat heb ik voor mijn verhaal nodig. 
We leven in een tijd van genieten, van gemakzucht. 
Alles wat inspanning, opoffering, ontzegging, tijd en moeite kost, moet 
worden geëlimineerd. 
U vindt het in allerlei voorbeelden terug, of U nu denkt aan de rol
trap in het warenhuis of aan de skilift op de skiwei, of aan de elek
trische boormachine, die niet alleen boort, maar ook polijst, zaagt 
schuurt, zelfs heggen snoeit; de elektrische tandenborstel, de ritsslui
tingen, het afbetalingssysteem, de kant- en- klaar scheercrème, die je 
uit een spuitbus op je kin kan spuiten, aan tornado's, die als alles-
reinigers door je huis heen gaan. 
Aan de reisbureaus met voorbereide vakanties naar landen, waarvan 
U de taal niet spreekt en de munt niet kent, alles ademt diezelfde 
sfeer van „span je niet in; het wordt wel voor je gedaan". 
In dit licht gezien, is het hebben van een gehandicapt kind een extra 
zware opgave; immers het staat zonder meer vast, dat het gehandi
capte kind meer zorg nodig heeft dan het normale kind, meer moei
lijkheden zal opleveren, meer vragen aan de opvoeders zal stellen, 
die vaak zonder antwoord blijven. 
Voegt U daarbij een tweede kenmerk van onze huidige tijd: de „ge-
zondheidscultus" waarmee wij nu leven. Gezondheid geldt voor ons als 
een hoogste goed (overigens heel begrijpelijk). 
Dat betekent, dat alles wat niet gezond is, wat afwijkt van de gezond
heid weer veel moeilijker gedragen kan worden, kan worden geaccep
teerd en dus ook zal moeten worden geëlimineerd. 
Nu moet U eventjes, voor de grap, punt één en twee met elkaar in 
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verband brengen en dan snapt U ook hoe bijvoorbeeld zaken als 
halvarine, als mini-melk, als sigaretten met mondstuk hun kans krijgen. 
Het tendeert, gezien punt a, naar: ,,ga je gang maar jongens, doe 
het maar, leg je vooral geen beperkingen op, wij zullen wel zorgen, 
dat zoveel mogelijk de schadelijke invloeden, die er van de overmaat 
uit kunnen gaan voor je gezondheid, eruit verdwenen zijn en dus er 
is geen enkel bezwaar tegen dat je het gebruikt". 
Overigens is het heel begrijpelijk, dat we in een gezondheid-cultus 
leven, als we denken aan het hoogtij van het medisch-technische kun
nen: orgaan-transplantaties, kwesties als re-animatie zijn werkelijk 
verbluffende staaltjes en we hebben allemaal het gevoel, dat het ein
de hiervan nog lang niet in zicht is. 
Als mensen van deze tijd tot zulk soort dingen in staat zijn en als 
dankzij de ontwikkeling van de massa-media deze prestaties ook 
binnen de visus komen van de gewone mens, wat U en ik ook zijn, 
dan is het niet verwonderlijk, dat deze tijd ook alweer gekenmerkt is 
door een hoogtij van de deskundigheid. 
Een deskundigheid overigens, die ik tussen aanhalingstekens zou wil
len stellen, omdat ik sterk het gevoel heb, dat in heel veel gevallen 
die deskundigheid uitermate partieel is. 
Brengt U al deze vier punten, die ik U zoeven noemde met elkaar 
in verband, dan verwondert het ons weer geenszins dat bij de mens 
van vandaag, die in zorg zit vanwege een gehandicapt kind er een 
bijzonder sterke leunbehoefte bestaat tegen die deskundige, die maar 
zeggen moet hoe het gebeuren moet met zijn kind. En dat verleent 
natuurlijk aan de deskundige een status, een status, die nou . . . door 
de vele deskundigen ook graag geclaimd wordt maar waar een le
vensgroot gevaar aan zit, n.l.: dat voor de hulpzoekende mens de 
woorden van de deskundige leiden tot een ik zou het willen noe
men, een dictatuur van het advies. „Als die meneer, die het dan zo 
goed weet, dat en dat adviseert voor ons kind, dan moeten we dat 
maar doen". U voelt, dan is er geen sprake meer van keuze door 
ouders; dan is er een volstrekt blindvaren op de koers van de des
kundige. 

Dat willen we zoveel mogelijk in ons werk in Groningen ten aanzien 
van het punt: „schoolkeuze", trachten te voorkomen, om optimaal te 
kunnen beantwoorden aan een feitelijkheid in ons leven, dat de uitein
delijke verantwoordelijkheid voor het wel en wee van kinderen toch 
in hoofdzaak berust bij de ouders. 
Hoe proberen we dat nou te bereikenl 
In de eerste plaats door volstrekt eerlijk te zijn ten aanzien van onze 
eigen argumenten, maar ook en vooral ten aanzien van die van de 
ander, van die ouders, hun kind, hun leefsituatie. 
En daarbij vinden wij het van het uiterste belang, dat die ouders in 
gesprekken, ook in de korrespondentie, die wij met hun voeren, zich-
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zelf ervaren als mensen, die gewaardeerd worden om de eigen me
ning die ze hebben, de eigen motivatie en die ook het recht hebben 
er anders over te mogen denken dan wij, die z.g. deskundigen. En dan 
ook niet daarbij het risico te lopen dat ze door ons voor dom, eigen
wijs, egocentrisch of weet-ik-wat worden uitgemaakt. 
Ik dacht dat dit heel wezenlijk was. Ogenschijnlijk mag het n.l. zo 
lijken dat het probleem klaar is wanneer je kunt zeggen: „hier heb 
ik een kind met een gehoorverlies van 90 tot 100 db aan de baskant; 
over de rest is er niks, het heeft geen taal, moet dus op een doven-
school". Klaar, uit, afgelopen, plaatsing geslaagd. 
Ik geloof dat er veel meer aan te pas komt en ik denk daarbij aan 
Jennie. Jennie, 61/2 jaar oud toen wij haar leerden kennen als een zwaar 
doof meisje, opgegroeid bij vader en moeder thuis, die inwoonden 
bij opa. 
Jennie was geboren op het tijdstip dat opa zijn tweede vrouw ver
loor en opa heeft alle zorg voor Jennie geclaimd. Jennie sliep bij opa 
in de bedstee, opa gaf Jennie te eten, verluierde haar en vulde op 
deze wijze eigenlijk zijn leven. 
De mensen woonden in een klein buurtschapje in een vrij verlaten 
streek van ons land en het heeft veel moeite gekost om Jennie ge
plaatst te krijgen, hoewel de ouders duidelijk inzagen, dat er voor 
Jennie zo'n stap moest worden gedaan. Men durfde het niet vanwege 
het risico, dat opa bij zo'n plaatsing zou lopen. Zou opa het werkelijk 
overleven, de scheiding van Jennie? En daarnaast, het buurtschapje 
leefde toch nog wel eigenlijk vanuit de opvatting: „kinderen hou je 
thuis en vooral natuurlijk gebrekkige kinderen, daar moet je helemaal 
zelf voor zorgen, zo'n kind stuur je niet weg". 

De oplossing is gevonden in de aanschaf van een goede tweede
hands auto, wat eigenlijk ver boven de draagkracht van de familie 
lag, maar aanverwante familieleden hebben met z'n allen gedokt en 
die auto is er gekomen tenslotte. En zo is Jennie op het instituut ge
komen. Niet eerder, nadat ik weet niet hoeveel maal de door mij ge
suggereerde datum van plaatsing was uitgesteld door de ouders, ik 
in mijn laatste brief gesteld had: „het spijt me als U niet komt op die-
en die datum, want dan zie ik me genoodzaakt Uw kwestie voor te 
leggen aan de Raad van Kinderbescherming, eventueel de kinderrech
ter met alle nare gevolgen vandien". 

Eigenlijk een misselijke streek en onjuist, omdat ik gebruik gemaakt 
heb van het feit dat deze ouders niet konden overzien of dit werke
lijk consequenties had en zij op grond van mijn dreiging het hen 
onbekende vreesden. 

't Is voor mij een open vraag of deze Raad wel gereageerd zou heb
ben op zo'n aanmelding. 
De plaatsing kon pas een succes worden genoemd, toen dus het 
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hele probleem voor de ouders binnen hun leefgemeenschap op een 
voor hun hanteerbare wijze was opgelost. 
Laat ik U een ander voorbeeld geven. 
Dit keer over twee slechthorende kinderen, die opgroeiden in een 
dorpje in Friesland, niet zo ver van Groningen verwijderd. 
De ouders kwamen bij me met de vraag: „Wat moeten we, onze Jan 
heeft een behoorlijke gehoorstoornis, zit in de eerste klas en die maakt 
er heel weinig van. Onze Froukje zit in de vierde klas en die is over
gegaan met zevens, achten en negens, maar heeft ook een geweldig 
gehoortekort." 
Het beroep van de vader was van dien aard, dat wonen in Groningen 
heel veel moeilijkheden zou op gaan leveren. Wel was denkbaar 
dat hij in een naburig dorp in Drenthe zou gaan wonen, vanwaaruit 
het schoolbezoek aan onze slechthorendenschool mogelijk zou wor
den. 
Ik heb tegen deze ouders gezegd: ,,ik kan echt niet zeggen wat U 
moet doen, maar ik kan wel samen met U de verschillende mogelijk
heden nagaan en kijken wat er voor risico's aan de ene en aan de 
andere kant vastzitten. 
En als U dan kiest, kiest U altijd goed, wat U ook kiest. Want U kiest 
met inbegrip van de eventuele risico's, die aan de keuze verbonden 
zijn. 
Gaat U maar na: Als U blijft waar U bent, dan weet U dat Uw twee
tal volledig opgaat in de dorpsgemeenschap. Ze spelen gewoon met 
andere kinderen, onder elkaar fries pratend, en op school Nederlands 
horend. En vooral ten aanzien van Froukje is er op dit moment van
uit haar schoolgeschiedenis geen enkele reden om te zeggen: we 
moeten veranderen. Maar houdt U er rekening mee, dat bij overgang 
naar een volgende klas het helemaal niet gezegd is, dat het daar weer 
zo'n succes zal zijn. Het kan best zijn dat ze daar een leerkracht 
krijgt, die veel minder duidelijk gearticuleerd spreekt dan de vorige 
leerkrachten, die ze gehad heeft, waardoor ze meer zal gaan missen, 
minder goeie cijfers zal gaan maken en misschien wel zal gaan blij
ven zitten. 
Maar het kan ook best zijn, dat dat niet het geval is. U zou er de 
winst mee boeken, dat zo Froukje zich ondanks haar gehoortekort 
weet te handhaven in de gewone wereld en dus voor zichzelf ervaart: 
ik ben normaal, ik hoor bij de gewone mensen ondanks mijn gehoor
tekort. 
Doet U het andere en honoreert U de handicap van de kinderen en 
stuurt U ze naar onze school, dan weet U dat ze, wat betreft hun 
gehoorverlies, zo goed mogelijk worden opgevangen en in het lesge
ven er permanent rekening mee wordt gehouden. De kinderen erva
ren zich dan wel als „anders dan de gewone kinderen". U gaat ervoor 
in een Drents dorpje wonen. Het kan zijn, dat de kinderen uit de straat, 
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waar U komt te wonen zeggen: ,,Hè daar heb je die gekke 
kinderen, die zitten op de dommenschool of de gekkenschool in Gro
ningen", en de plaatsing kan daardoor een mislukking worden. 
Het kan ook zijn, dat Uw naaste buren juichen, dat U komt, omdat 
er eindelijk een stel speelkameraadjes voor hun kinderen zijn geko
men, en wanneer het aanslaat, voelen Uw kinderen en de buurkinder-
tjes zich happy en het kan zijn dat U zegt: ,,blij dat we deze stap 
hebben gedaan". 

Ik durf U niet te zeggen welke stap U moet doen, maar deze argumen
ten spelen ook allemaal een rol bij de overweging wat U moet kie
zen. 

Ik dacht dames en heren, dat we een heel open oog moesten houden, 
dat het vaak deze niet te wegen, vaak niet te voorspellen zaken zijn, 
die uiteindelijk bepalen of de keuze, maar dan door de ouders ge
maakt, een goede is. 
Weer even een ander geval. 
Een vader kwam, net toen ik mijn nieuwe functie in Groningen had 
aanvaard bij me met de vraag: ,,ik wil es horen wat U er van vindt 
als ik onze zoon van school afneem"; een zwaar dove jongen, die 
het in onze school goed deed, moet ik zeggen. 
Zijn argument was: ,,ik heb het gevoel, gezien het taalarme klimaat 
van zijn klas en dat kun je zijn klas niet kwalijk nemen, dit jochie 
toch niet voldoende voeding in taaiopzicht krijgt. 
En nou ben ik erg benieuwd wat U daarvan vindt". 
Mijn antwoord was: ,,nou ja, het is heel fijn, dat U bij me komt, 
maar veel zin heeft het niet, want U bent toch van plan hem van 
school te nemen, ook al zeg ik: ,,U moet het niet doen", en dat doe 
ik, want ik kan niet anders dan me conformeren aan de mening van 
de leerkrachten. En die hebben het U al verteld: het is voor Uw zoon 
niet wijs om te doen. 

Ik zei: ,,maar er is één ding wat ik U graag zou willen meegeven, daar 
hoeft U aan mij geen antwoord op te geven, maar ik zou U wel de 
vraag willen stellen, of U voor Uzelf wilt nagaan of U dit plan uit
voert met het uiterste geluk van Uw kind voor ogen, dan wel om Uw 
eigen visie in dit opzicht bewezen te willen zien. Dat kan één en het
zelfde zijn, het hoeft niet. Ik hoop voor U echter dat het wel hetzelfde 
is. En mocht — onverhoopt — het hele experiment toch mislukken, 
dan mag U altijd terugkomen. U vindt de deur altijd open, zonder het 
risico te lopen, dat we tegen U zullen zeggen „zie je nou wel, dat 
hadden we al voorspeld". 

Het „zie je wel" in de opvoeding vind ik een afschuwelijke kreet. Want 
je attendeert alleen maar op het feit, dat jezelf in het verleden gelijk 
had en de ander niet, bijzonder weinig opbouwend en constructief. 
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Ik zou graag elke slechthorendenschool toewensen te staan naast een 
dovenschool en wel om twee redenen: 
1e. in één toelatingsteam kunnen dan zowel het hoofd van de slecht
horendenschool als dat van de dovenschool plaatsnemen. 
Het is n.l. razend moeilijk voor de vertegenwoordiger van de school 
om bij de overweging van: Waar moet dat gehoorgestoorde kind 
naar toe? niet tevens te denken aan het leerlingenaantal. En zo kan 
er bij eenzame scholen tot opname worden besloten, die meer in het 
belang van het leerlingenaantal dan van het betreffende kind zijn. Het 
zou heel goed zijn, indien het B.O. besluit 1967 deze dubbele verte
genwoordiging in het toelatingsteam verplicht zou stellen. 
2e. Onder de kernafdelingen van beide scholen zou een school voor 
zeer jeugdigen moeten komen zonder de uitwendige bepaaldheid van 
doven- of slechthorendenschool. 

Deze school zou de mogelijkheden van een dovenschool moeten heb
ben w.b. klassedeler en extra leerkrachten voor articulatie en hoor-
training. Wij zouden dan n.l. in staat zijn tot een longitudinale diag
nose, waarbij de resultaten van de toegepaste benaderingswijzen een 
belangrijke rol spelen. Ik denk b.v. aan de hoortrainingsmethode van 
Prof. Huizing, die wij in Groningen steeds meer aan het ontwikke
len zijn. 
Wij zijn in Groningen erg pragmatisch. Wanneer het kind op grond 
van zijn gehoortekort niet tot spraak is gekomen, is het voor ons een 
doof kind en gaat het naar de dovenschool. 
Wanneer een kind ondanks zijn gehoortekort toch tot spontane 
spraakontwikkeling is gekomen, zij het niet volledig, dan hoort het 
op de slechthorendenschool thuis. 
Echter wanneer het om zeer jeugdigen gaat, vangen we deze het lief
ste in de dovenschool op, omdat we daar met een veel lagere klasse
deler zitten en met een veel groter potentieel aan articulatie- en hoor-
trainingsmogelijkheden. Het resultaat van deze benaderingswijze kan 
maken, dat een zich als doof manifesterende kleuter in 3 jaar tijds 
tot een slechthorende kleuter ontwikkelt. 

Op grond van deze situatie betreur ik het niet, dat wij bij onze slecht
horendenschool geen kleuterafdeling hebben, omdat het gevaar bij 
een kleuterafdeling voor slechthorende kinderen bestaat, enerzijds 
kinderen op te nemen, die in wezen beter op een dovenschool thuis
horen, anderzijds er op de ouders nog wel eens pressie zal worden 
uitgeoefend om het kind toch maar aan de kleuterafdeling van de 
slechthorendenschool af te staan, ondanks de vaak bij de ouders te 
vinden wens om het eerst maar eens op een school voor horende 
kleuters te proberen. 
Dit laatste vind ik persoonlijk een zeer reële zaak, omdat de praktijk 
steeds weer heeft laten zien, dat voorspellen, ook door ons als des-
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kundigen, vaak heel moeilijk is. Er zijn te veel voorbeelden van ern
stig gehoorgestoorde kinderen, die weliswaar vaak met uitzonderlijke 
hulp het buiten de instituten, buiten de scholen om hebben kunnen 
(doen) redden. 
En ik zou niet graag een gehoorgestoord kind de kans ontnemen om 
het langs deze weg te willen proberen. 
Of ze er gelukkiger door worden? 
Ik durf het niet te zeggen. Of ze niet heel veel missen? 
Ja, waarschijnlijk wel, maar het is niet aan ons, aan de scholen, om 
te beoordelen of deze keuze wel of niet gemaakt moet-worden. 
Het is volstrekt aan de ouders, alleen zullen wij de ouders heel reële 
argumenten in handen moeten spelen. 
Ik heb gemerkt dames en heren, dat 20 minuten eigenlijk nog weer 
een te korte tijd is om alle dingen, die je op je hart hebt ten aanzien 
van dit onderwerp te zeggen. 
Ik heb dus helemaal niet gesproken over eventuele risico's van slecht
horende kinderen op dovenscholen met het oog op gebarentaal, ik heb 
me getracht te houden aan dat gedeelte van het probleem wat, ge
zien Uw opleiding, het meest en dichtst bij Uw eigen werkkring ligt 
of zal komen te liggen. 
Het hele punt van opsporing is niet aan de orde geweest, maar ik 
hoop, dat ik me toch duidelijk heb kunnen maken, dat de belangrijkste 
voorwaarde bij het probleem, waarover we vandaag bezig zijn, is het 
volstrekt eerlijk en zindelijke redeneren, niet alleen ten aanzien van 
onze kliënten, onze ouders, maar juist en vooral ook ten aanzien van 
onszelf. Het gaat nimmer om onszelf, maar om de zaak. 
In zijn laatste boek schrijft Martin Luther King: 
,,Sinds onheuglijke tijden hebben de mensen geleefd volgens het be
ginsel dat ,,zelfbehoud de eerste levenswet is", maar dit is een on
juist uitgangspunt. Ik zou zeggen, dat andermans behoud de eerste 
levenswet is." 
(en even verder) „Wij verkeren in de gelukkige situatie, dat onze diep
ste morele gevoelens met ons eigen belang samenvallen." 
Inderdaad een heel gelukkige situatie, dat onbaatzuchtigheid in ons 
leven en werken tenslotte onszelf ten goede komt. 
Mogen zij, die ons raadplegen, die onbaatzuchtigheid merken. 
Ik dank U. 

Drs. F. Delhez 
Psycholoog 
Hoofddirecteur Koninklijk Instituut voor 
Doven ,,H. D. Guyot" en de Tine Marcus-
school voor Slechthorenden te Groningen 
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Discussie 
Bij de discussie werden 20 vragen gesteld, die door het forum, be
staande uit mej. Brugman en de heren Bonnema, Delhez, Groen, v.d. 
Horst, Koster, Spoor, Tolk, Vlietstra en de Vos beantwoord werden. 
De vragen zijn in het hierna volgende gegroepeerd en de beantwoor
ding is kort samengevat. 

Vraag: Wie beoordeelt het kind? 

Indien een kind, door de huisarts, kinderarts of andere specialist di
rect naar een school voor slechthorenden verwezen wordt, verdient 
het ten sterkste aanbeveling eerst het kind door een Audiologisch 
Centrum te laten beoordelen. Hieruit vloeit voort, dat iedere school 
voor slechthorenden met een Audiologisch Centrum zal moeten sa
menwerken. 
De diagnose van de slechthorendheid is principieel een medische 
kwestie en hoort in de eerste plaats door een zuiver medisch team 
te worden beoordeeld. 
Het naar een Audiologisch Centrum verwezen kind wordt aldaar be
oordeeld door een groep specialisten, te weten: otoloog, audioloog, 
akoepedist(e), psycholoog-pedagoog, maatschappelijk werkster. Het 
advies aangaande schoolkeuze wordt uitgebracht aan de ouders, die 
geheel vrij zijn dit advies op te volgen of af te wijzen. 
Indien het advies luidde: plaatsing op een school voor slechthoren
den, en de ouders hieraan gevolg geven, wordt het kind door de toe
latingscommissie van die school, die door de ouders gekozen wordt, 
opnieuw beoordeeld, waarbij deze commissie de volle vrijheid heeft 
de gegevens van het Audiologisch Centrum in haar beoordeling te be
trekken of ter zijde te laten. 

Vraag: Op welke gegevens berust het advies van het audiologisch 
centrum? 

Uit het onderzoek van otoloog, audioloog, akoepedist(e)(n), volgt de 
feitelijke toestand en de diagnose van de gehoorfunctie. Uit het mi
lieu-onderzoek, verricht door de maatschappelijk werkster ten huize 
van het kind en de observatie van het kind ter plaatse, en uit het psy
chologisch onderzoek, verricht in het Audiologisch Centrum volgen: 
1. inzicht in milieu-factoren; bereidheid van de ouders om mee te wer
ken aan de opvoeding van hun (nog niet schoolgaand) slechthorend 
kind; instelling en begrip van de ouders omtrent de handicap van hun 
kind. "™""' 
2. taal- en spraakachterstand gezien tegen de achtergrond van mi
lieu-factoren en aard en mate van gehoordefect. 
3. ontwikkelingsmogelijkheden van taal en spraak afhankelijk van het 
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hiervoren genoemde. Deze hangen af van het IQ van het kind, waar
bij het onmiddellijk geheugen van doorslaggevende betekenis blijkt 
te zijn. Het onderzoek geschiedt zowel met verbale als visuele tests. 
Het verdient overweging een linguist op te nemen in het beoordelings
team. 
Zijn de milieu-factoren gunstig, zijn IQ en onmiddellijk geheugen nor
maal tot goed te noemen, dan zal het slechthorende kind tot het G.L.O. 
toegelaten kunnen worden, indien het, op de juiste wijze voorzien van 
hoorapparatuur (vaak stereo), vakkundig begeleid en met medewer
king van de leerkracht de lessen volgt. Het is derhalve voor de advi
serende instantie van belang om te weten naar welke G.L.O. school 
het kind verwezen zal worden, welk lesmateriaal er gebruikt wordt 
en tevens hoe de akoestiek van het klasselokaal is, of het aan een 
zeer drukke verkeersweg ligt en dergelijke. 
Bij de ontwikkeling van het kind zal gelet dienen te worden op de 
mate van taal- en spraakverwerving, het inhalen van achterstand, het 
sociaal aanpassingsproces, of het kind zich gelukkig voelt in het nor
male milieu, er vriendjes heeft en mee opgenomen wordt in de groep. 
Verder is het zeer belangrijk of het kind zijn handicap geaccepteerd 
heeft en er mee heeft leren leven. 
Indien noch milieu en|of IQ en|of gehoorfunctie toereikend zijn, wordt 
het kind naar de school voor slechthorenden verwezen. Voor het ge
val de ouders dit advies niet opvolgen, wordt hun gewezen op de 
grote verantwoordelijkheid die zij op zich nemen; het Audiologisch 
Centrum zal dan de begeleiding van kind en ouders voor zijn reke
ning moeten nemen voor zover er ter plaatse niet in voorzien zal kunnen 
worden. 

Vraag: De apartheid van het slechthorende kind bij het G.L.O. tegenover 
de apartheid van de gehele groep slechthorende kinderen ten opzichte 
van het G.L.O. en de normale maatschappij. 

Indien blijkt dat een slechthorend kind bij het G.L.O. niet mee kan 
komen en geïsoleerd dreigt te raken, komt het in de apartheid; plaatsing 
bij het B.L.O. is dan de oplossing. Vaak is het ontbreken van begrip 
bij ouders en schoolomgeving voor zijn handicap de oorzaak van zijn 
falen. Daar staat dan de apartheid van het B.L.O. tegenover, die o.a. 
aan het licht komt als het kind na het verlaten van de school de nor
male maatschappij in moet, of een voortgezette scholing wil ondergaan 
in een normale leersituatie. 

Vraag: Hoe is het met de opsporing van slechthorenden? 

Uit vele onderzoekingen hier en elders verricht blijkt, dat eenvoudig 
maar doeltreffend gehooronderzoek op grote schaal mogelijk is, in-
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dien het ingepast wordt in het totale geneeskundig onderzoek, zoals 
dat op consultatiebureaus voor babies en kleuters plaats vindt. Vroeg
tijdige aanpak van slechthorenden inzake taal- en spraakontwikkeling 
is dan nog in sterker mate mogelijk dan thans reeds alom het geval 
is. 
Een ander probleem is de opsporing van de pseudo-debiel, wiens 
slechthorendheid onopgemerkt zou zijn. Moge dit vroeger frequent 
voorgekomen zijn, thans is het een grote uitzondering, daar de des
kundigheid van de staf van een dergelijke school zich ook uitstrekt 
over auditieve en andere tekortkomingen. Audiologisch onderzoek 
zou overigens verplicht moeten worden bij de toelating van het kind. 

Vraag: Is het mogelijk een bijzondere afdeling te formeren aan een 
gewone lagere school? 

Er is een koninklijk besluit nodig om dit mogelijk te maken, maar het 
is terecht nooit afgegeven voor een klas van gehandicapte kinderen. 
Er is wel een tussenweg mogelijk, waarbij het gehandicapte kind voor 
hulp incidenteel naar een speciaal lokaal gaat, alwaar hem hulp ge
boden wordt bij de zich voordoende moeilijkheid. Daarna gaat het 
kind weer naar zijn gewone klas terug. Dit zou alleen van toepassing 
zijn in grote bevolkingscentra. 

Vraag: Kwaliteit van spraakonderwijs in scholen voor slechthorenden. 

Bij de meeste scholen voor slechthorenden zijn logo-akoepedisten 
aangesteld, die de kinderen die dat nodig hebben, individueel spraak
les geven met alle daartoe dienende hulpmiddelen, zowel van visuele, 
tactiele als auditieve aard. 

Vraag: Wie verricht de begeleiding van een slechthorend kind bij het 
G.L.O.? 

Het is ons aller verlangen, dat er bevoegde ,,remedial teachers" aan
gesteld worden. Incidenteel heeft dat al plaats gevonden en bewezen 
zijn nut te hebben. Voorlopig verzorgen veelal maatschappelijke werk
sters van Audiologische Centra deze zeer belangrijke vorm van bij
stand. 

Vraag: Is een school voor zeer jeugdige slechthorenden gewenst? 

Het is gewenst een zelfstandige kleuterschool voor deze kinderen te 
stichten, waarin plaats is voor verschillende gradaties van defecten 
en hun gevolgen, ieder in eigen groepen ondergebracht ter vermij
ding van ,,besmetting", zoals het overnemen van gebarentaal door 
kinderen met voldoende auditieve mogelijkheden. Na deze kleuter
school doorlopen te hebben kan dan beslist worden of het kind tot 
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het G.L.O. of het B.L.O. zal worden toegelaten. Op deze wijze worot 
de kans vermeden, dat het slechthorende kind vanzelf doorschuift naar 
het B.L.O., als de kleuterklas aan de school voor slechthorenden ver
bonden is. 
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Uit de didaktiek van het rekenen V 
Als we onze kinderen willen leren rekenen, zullen we ze vertrouwd 
moeten maken met het rekensysteem van onze kuituur. Dit systeem 
bevat de getallen en hun schrijfwijze, alsmede de getaloperaties met 
de manier waarop die in tekens uitgedrukt worden. 
In enkele artikelen is aandacht besteed aan de ontwikkeling van het 
getalbegrip. In een later stadium zullen we het getallensysteem, zoals 
zich dat in onze kuituur ontwikkeld heeft, aan de orde stellen. 
Nu richten we ons op de operaties met getallen, waarbij we ons be
perken tot de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen. 
De rij der natuurlijke getallen is op een bepaalde manier gestruktu-
reerd, met tien als grondtal. Daarop berusten de algoritme (de ma
nier waarop de verschillende bewerkingen met grotere getallen uitge
voerd worden). De behandeling van die algoritme kan voorlopig ook 
nog niet aan de orde zijn. We hebben het hier over operaties, zon
der al direkt door te stoten naar de wijze waarop wij cijferend reke
nen. Ook bij dit stuk leerstof lijkt het me belangrijk, dat Uw hande
len in de klas mede gericht wordt door Uw inzicht in de stof. Daar
om laten we weer een theoretische bezinning vooraf gaan aan een 
meer praktisch gerichte benadering van de problemen op dit terrein. 

Rekenen is een menselijke aktiviteit, die berust op tekengebruik. Het 
rekensysteem is gegroeid in en met de taal. Maar het is min of meer 
er van afgescheiden een eigen bestaan gaan leiden. Het biedt de mens 
de mogelijkheid zijn wereld onder het kwantitatief aspekt te grijpen 
op een wijze, die in de taal zelf niet vervat is. De greep, die de mens 
door dit aritmetisch systeem op de wereld gekregen heeft, is enorm 
ingrijpend en het heeft onmiskenbaar zijn stempel op onze hele kui
tuur gedrukt. 
Ongetwijfeld bent U in Uw studie en overpeinzing al meermalen op 
de betekenis van woorden als „symbool" en „teken" gestoten. Reden 
waarom we er hier niet over uitweiden, maar volstaan met in enkele 
volzinnen de aritmetische tekens hun plaats te geven. 
1. Het zijn duidelijk niet op zichzelf fungerende tekens (zoals een pijl 
op de weg of een regenwolk in de lucht), maar ze zijn opgenomen 
in een systeem, onderworpen aan ordeningsregels (zoals de verkeers
tekens). 
2. Naar hun ontstaan vallen ze duidelijk onder de groep „produkt van 
een sociaal kontrakt". 
Voor een duidelijke afbakening van wat we verder met „teken" be
doelen — woorden als teken, symbool, signaal, symptoom en derge
lijke worden in het gewone spraakgebruik en ook in de literatuur 
vaak door elkaar gebruikt — zetten we de term teken (die we op-
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zettelijk voor onze aritmetische uitdrukkingswijze hanteren) tegenover 
enkele andere: 
1. teken-copie, afbeelding. 
Een tekencomplex geeft alleen de strukturen die men wil uitdrukken; 
de details, die buiten de belichtingssfeer van het beschouwde facet 
vallen, laat men weg. Een afbeelding of copie moet juist zoveel mo
gelijk details weergeven. 
Vergelijk bijvoorbeeld een luchtfoto met een kaart van hetzelfde ge
bied. Bij de overgang van tekencomplex naar copie wordt het aan
tal uitgedrukte elementen en relaties groter, maar de overzichtelijk
heid minder. 
2. teken-uitdrukkingsfenomeen. 
In de expressie verschijnt de psychische toestand zelf, het teken wordt 
genomen als centrum van een situatie. 
De expressie wordt ook niet opzettelijk gemaakt (dan noemen we 
het eerder gebaar), het teken wel. 
3. teken-symbool. 
Vaak kan men een symbool als teken opvatten — deze twee termen 
worden dan ook heel vaak door elkaar gebruikt. In zijn specifieke 
betekenis kan men echter het woord symbool wel een eigen zeg-
kracht toekennen. Een teken onthult, verheldert door een aspekt te 
belichten, een struktuur bloot te leggen; een symbool openbaart en 
verbergt tegelijk. Bij symbolen gaat het niet louter om de door de 
zintuigen ervaren wereld, zoals die zich direkt aan ons voordoet, 
maar zijn er bindingen met de diepere lagen van ons bestaan. 
4. teken-taal. 
Het feit, dat taal aan elk tekensysteem voorafgaat en dat een teken
systeem met taal uitgelegd moet worden, duidt al op het eigene van 
de taal. 
Men kan ook de taal als een tekensysteem opvatten en als zodanig 
zelfs gebruiken. Dit gebeurt b.v. in de logistiek en in een wiskundige 
benadering van de taal. Op zo'n taalmodel kan men zelfs machinale 
bewerkingen toepassen. Dit tekensysteem belicht echter slechts een 
aspekt waaronder men de taal kan beschouwen, men vat er niet het 
hele fenomeen in dat taal is. 
Door de vele achtergronden, die er in elk woord meetrillen, ontstaat 
er in elke gesproken uiting een onontwarbaar weefsel van relaties, 
die niet in een tekensysteem te vangen zijn. Ook de taal is tegelijk 
onthullend en verbergend en staat zo gezien dichter bij het symbool, 
in de specifieke betekenis van het woord, dan bij het teken. 

In dit verband willen we even teruggrijpen naar de getallen: 
Vier en tachtig duizend zevenhonderd drieëntwintig (84723) verstaan 
we, voorzover we kennis hebben van het tekensysteem, waarin we 
onze getallen zeggen en schrijven. Het behoort tot het uit de taal 
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gegroeide systeem, waar we het eerder over hadden. Zo'n getal heeft 
alleen tekenwaarde en behoort niet tot de „taal" in eigenlijke zin. 
Het getal vijf (5) behoort weliswaar ook tot dit systeem, maar het 
kan ook be-teken-en: een hele hand, iets met een middelste; hij heeft 
ze niet alle vijf, geef me de vijf. Het kan ook oproepen, duidt mede 
iets kwalitatiefs, kan emotioneel geladen zijn. 
De kleine getallen functioneren veel meer binnen de taal (buiten 
het rekensysteem). En dit geldt ook nog voor de grotere getallen als 
honderd, duizend, miljoen. Ook hieruit valt te leren, dat het gebruik 
van telwoorden niet per sé getalbegrip impliceert. Voor de rekendi-
daktiek volgt uit deze beschouwing, dat de kleinere getallen in eerste 
instantie bij „taal" thuishoren. 
Het betreft dan woorden, die hun taaikarakter blijven behouden. Re
kenen wordt het, als we ons alleen bezig houden met het kwantitatief 
aspekt en de woorden gaan thuishoren in een apart systeem. Wij 
kennen het onderscheid tussen getal als taaisymbool en als rekente-
ken, afhankelijk van situatie en intentie. In het primitieve gebruik wordt 
het alleen als taalsymbool opgevat, waarbij de hoeveelheidsbeteke-
nis mede aanwezig is. 

Het gebruik van tekensystemen veronderstelt een „zien" van struk-
turen: bouwsels van elementen en relaties. Men moet daartoe een 
zaak op kunnen vatten als tot een bepaald soort of type behorend, 
of tot een relatietype. 
We leggen een orde op aan de hoeveelheid van ervaringen die op 
ons afkomt, we bouwen onze wereld om tot een model, om er zo via 
tekens vat op te krijgen. 
Een voorbeeld: 
We willen taal in grafische tekens vastleggen. Dan is het eerst nodig 
de rijkdom aan klanken met al hun nuanceringen als herhaalbare 
strukturen op te vatten: we leggen de klanken een model op; dan is 
er pas een alfabet mogelijk. 
Maar dit tekenkomplex kan nooit de volheid van klanktaal weerge
ven. Geen wonder dat er behoefte blijkt aan differentiëringsmoge-
lijkheden binnen het tekenkomplex: onderstrepen, kursiveren, aksent 
aangeven enz. Wil men bepaalde zaken wat helderder tot uitdrukking 
brengen, dan hebben we behoefte aan een weer wat afwijkend sys
teem: het fonetisch schrift. 
Een ander voorbeeld van het opvatten van ervaringen in een model 
is het notenschrift in de muziek. 
Voor al dit tekengebruik is normalisering (het sociaal kontrakt!) no
dig; denkt U b.v. maar aan de spellingsregels. 
Beschouwen we tekensystemen die ontworpen zijn om kwantitatief 
aspekt tot uitdrukking te brengen, dan valt ons iets eigens op: er 
is een overeenkomst van struktuur met de struktuur van de situatie. 
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We voeren hier de term isomorf in met de volgende omschrijving: 
We noemen twee gebieden onder een bepaald opzicht isomorf, als 
ze onder dat opzicht dezelfde struktuur hebben. 
Enkele voorbeelden: 
We kunnen zeggen, dat een wegwijzer isomorfie vertoont met een 
kruispunt. 
Alle snijdingen van wegen vertonen een soortgelijke struktuur. Die
zelfde struktuur komen we ook elders tegen: twee latten die op elkaar 
getimmerd zijn, diagonalen van een vierhoek, twee strepen op een 
vel papier. We kiezen de wegwijzer om iets van dat kruispunt in te
kens uit te drukken. Wegwijzer en kruispunt zijn beide modellen van 
eenzelfde struktuur. 
Als men een landstreek in kaart wil brengen, zoekt men naar een 
isomorfie tussen de elementen, die men van die streek in kaart ge
bracht wil zien en de middelen, waarmee die elementen in beeld te 
brengen zijn. 
Een struktuurformule in de scheikunde vertoont isomorfie met het 
ruimtelijk molekuulmodel. Na deze voorbeelden mogen we het zo for
muleren: Twee gebieden zijn isomorf, als de elementen, resp. relaties 
van het ene omkeerbaar eenduidig zijn toe te voegen aan de elemen
ten, resp. relaties van het andere. 
Er kunnen, dat is duidelijk, meerdere gebieden onderling isomorf zijn. 
Een van die gebieden kan dan een tekensysteem zijn, dat we als mo
del voor alle strukturen van dat type kunnen gebruiken. 
De aparte plaats, die de struktuurtypen innemen, waarop de term aan
tal van toepassing is, is in ons tweede artikel (jaargang 10, blz. 87) 
aan de orde geweest. 
We gaan nu naar de operaties. 
De wiskundige zegt, dat in een verzameling een operatie is gedefi
nieerd, als aan elke twee elementen (gelijk of ongelijk) volgens een 
bepaald voorschrift op ondubbelzinnige wijze een derde element uit 
die verzameling is toegevoegd. 
Als we onze „schoolbewerkingen" aan deze definitie toetsen, blijkt 
dat optellen en vermenigvuldigen in de verzameling der natuurlijke 
getallen echte operaties zijn. Met aftrekken en delen zit het echter 
niet zo lekker. De operatie delen b.v. voegt aan de twee elementen 
19 en 34 geen derde element toe uit de verzameling van de natuur
lijke getallen. Nu zullen we er ons het hoofd niet over breken, dat we 
dan wiskundig gezien niet over operatie in de verzameling van de 
natuurlijke getallen mogen spreken, het zou wel kunnen betekenen, 
dat er op dit terrein in onze didaktiek klippen te omzeilen zijn. 
Voor de liefhebbers: 
Uit dit vakgebied van de wiskunde heb ik ook de term isomorf ge
stolen. Men noemt daar, kort gezegd, twee verzamelingen, waarin een 
operatie is gedefinieerd, isomorf, als er een 1-1 afbeelding ,,op" be-
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staat, zo, dat de relaties behouden blijven. Elke uitspraak over een 
relatie tussen twee elementen uit de ene verzameling gaat door de 
isomorfe afbeelding over in een uitspraak over de relatie tussen twee 
elementen uit de andere. 
We beschouwen nu de verzameling knikkers verdeeld over twee doos
jes. De „operatie" is het bij elkaar doen in één doosje. 
Er is nu een isomorfe afbeelding op de verzameling van de natuurlijke 
getallen, waarin de optelling gedefinieerd is. 
Verder: als voor de optelling b.v. de wet geldt a + b = b -f a, dan 
moet er met de knikkers ook zoiets aan de hand zijn. Het maakt, wat 
het beschouwde resultaat betreft, inderdaad niets uit, welke knikkers 
men bij de andere voegt. 
Het moge duidelijk zijn, dat het voor ons rekenen leren van belang 
is deze isomorfie voortdurend bij het onderwijs te betrekken. Een 
inzicht in de getallen, in de operaties met die getallen en de relaties 
ertussen is belangrijk. Het vraagt een herhaaldelijk er mee bezig zijn, 
een spelen met die getallen. Maar minstens even belangrijk is het ont
dekken van de isomorfe afbeelding „heen en terug" door onze leer
lingen. Op beide zaken hopen we in het volgende artikel terug te ko
men, als we met onze beschouwing wat dichter bij de praktijk gaan 
staan. 

J. v. Puyenbroek 
Instituut voor doven 
Sint Michielsgestel 

Elementen van een audio-rytmische methode 

Herhaaldelijk deden we de indruk op dat Nederland wel enige be
langstelling had voor de audio-ritmische methode, zoals die geleide
lijk te Woluwe wordt ontwikkeld. 
Voor nadere informatie, en ook omdat wij aan het standpunt van onze 
Nederlandse collega's zo'n groot belang hechten, deze kleine bijdra
ge: Hopelijk krijgen we enige reactie, kritiek, suggestie 
/ Uitgangspunt 
Een aantal „scholen" zijn bekend om hun opvattingen over plaats en 
waarde van het ritme in het spreek- en taalonderwijs. Vernoemen we 
o.a. St. Michiels Gestel en Straubing. 
Wij doen deze scholen een zeker onrecht aan met al te schematisch 
enige verschillen te onderlijnen: Wij achten deze richtingen bij onze 
collega's voldoende bekend om daarover niet al te uitvoerig te moe
ten handelen. 
Wij menen te mogen zeggen dat in SMG het belang van het ritme 
vooral in verband werd gebracht met de objectieve eisen van de ge
sproken taal zelf: woordgroepering, accenten en dgl. verhogen be-
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langrijk de verstaanbaarheid van de gesproken taal. Deze ver loopt in
derdaad en wezenli jk niet lineair bvb door juxtaposit ie van fonemen 
of. woorden of zelfs zinsdelen. 

Straubing wordt (of werd) gekenmerkt door een beroep op een mu
zikaal instrumentarium en principes betreffende de rol van het ritme, 
nauw aansluitend bij de muziekpedagogie. 
Het komt ons voor dat sedert 1955 (vgl. brochure: Le rythme) te Wo-
luwe de accenten anders zijn gelegd. 
Het is mogelijk, dat wi j de zaak wat te eenzijdig psychologisch heb
ben bekeken, maar deze bekommernis was toch kenmerkend voor de 
ontwikkel ing van de audioritmische methode te Woluwe. 
Door het inschakelen van ritmische spreekoefeningen, hebben wi j de 
sfeer, waarin het dove kind leert spreken, wil len beïnvloeden. En ver
der zijn hele motoriek, zodat deze b.v. qua toniciteit, totale deelna
me in de spreekakt ook spreektechnisch in goede banen wordt ge
leid. 

Het is zonder meer duideli jk, dat deze elementen bij de meeste col 
lega's wel bekend zijn, en ook in één of andere vorm worden benut. 
Wi j vonden dan ook dat de Franse collega, na het lezen van onze 
brochure over ritme lichteli jk overdreef, toen hij beweerde: „Voi la de 
quoi rénover la pratique de la démutisation . . . " ') 

// WELK MODEL? 

Wanneer een dovenleraar zijn werk uitvoert, niet als toepassing van 
een soort keukenrecept, ook niet te eclect isch, dan zoekt hij naar 
eenheid tussen de (nogal beperkte) middelen, die hem ten dienste 
staan: 

Het gezicht, het schrift, (of beter het grafisme wat lezen en schri jven 
omvat), het kinesthetisch moment, de erg vernauwde audit ieve toe
gang 

*) Men stelde ons in Nederland ook meer dan ééns de vraag naar onze situatie 
tegenover „Suvag" en „verbo-tonale methode". 
Wij hebben geen relatie met de verbo-tonale methode, omdat deze niet bestaat. 
Toen deze als zodanig bekend geraakte, lagen de accenten op het instrumenteel 
karakter van een werkwijze; voor ons is een pedagogische methode vooreerst 
pedagogisch, niet instrumenteel bepaald. De hypothesen, waarop zijn steunde zijn 
de één na de andere ingestort: infra-sons, transferten, optimale zone, discontinue 
versterking... 
Wat de latere, meer pedagogische ontwikkeling betreft, er is niets nieuws in, 
in vergelijking bv met het standpunt door Scheiblauer reeds in 1929 ingenomen! 
Wanneer een Eskimo uit zijn iglo komt, en een auto ziet passeren, kan hij wel 
uitroepen: „Zie eens, Daf heeft de auto uitgevondenl" dan kan dat de Eskimo 
wel, maar een Nederlander geen voldoening geven. 
In bepaalde opzichten zijn de Suvag zonder meer goede apparaten. Meer kan 
men niet zeggen. En dan moet nog al het werk beginnen. 
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Wat kan wel de juiste plaats zijn van deze hulpmiddelen b.v. op korte 
en lange termijn? 
Telkens wordt hij dan getroffen door de wonderbare eenheid en effi
ciëntie van deze middelen, maar dan aanwezig in zeer gunstige voor
waarden, in de natuurlijke spreektaalontwikkeling. 
En ook hier blijkt het spel als de wet te zijn die het taai-leren beheerst. 
Spelen met geluiden, met spraakklanken, met woordjes sluit ook en 
vanzelfsprekend een opvallend bewegingsmoment in. Dit klemt te 
meer, omdat tussen geluid en beweging een duidelijke band bestaat, 
die van meetaf gegeven is; en b.v. niet zoals voor de visuele ervarings
elementen geleidelijk diende opgebouwd. 
Allicht is het feit, dat zelf geproduceerde geluiden aan de kinderlijke 
ervaring zo nauw verbonden zijn, dat het kind de geluidstaal als „sub
stituut voor zijn relaties met de omgeving" aanvaarden kan. 
Onnodig tenslotte te onderlijnen hoe alle ervaring voor het kind af
fectief, men kan ook zeggen emotief gekleurd is. Vooral om het dy
namisch karakter van geluid en beweging zijn ervaringen in deze sfeer 
zo duidelijk physiognomisch getint. 
Deze talrijke implicaties van het spreken maken zoveel begrijpelijker 
dat voor het horende kind „Sprechwerkzeuge" ook „Sprachwerkzeu-
ge" zijn. 
Kunnen wij ons veroorloven dit wonderbare model, waarin zoveel zo 
zinvolle elementen tot een eenheid zijn geworden, niet voortdurend 
in het oog te houden? 

/// DE SITUATIE VAN ONZE KLEINE DOVEN 

Het kan toch nog betwijfeld worden of een aanpak ,,als ob es höre" 
wel de goede zou zijn. De geluidsperceptie, van het meer perifere 
moment tot het eigenlijk geïntegreerd perceptieniveau, speelt nor
maliter zo'n grote rol. 
Toch dringt, ook via versterking, met het geluid een gans andere 
ervaring tot het dove kind door dan b.v. de visuele. 
Geluidservaring, vooral ritmisch geordend, brengt ook dove kinderen 
in beweging, hun armen, benen en stem. 
Komen wij aldus niet wat korter bij de sfeer, waarin het horende kind 
zijn taal verwerft? En komt er dan ook geen ruimte voor spel, in ana
logie met normale spreekontwikkeling? 
(Terloops nu reeds de vraag: Wordt tussen onze „oral faillures" de 
eerste rij niet volledig bezet door doven, die helemaal niets voelen 
voor gesproken taal; die daar gewoon buiten blijven, niet aanspre
ken (déclencher)? 
Met een beperkt repertorium van geluiden en woordjes, stukken van 
zinnen, kleine zinnetjes . . . . kan het dove kind iets van de taal gaan 
ervaren als behorend bij de beleving. Het simultane van deze er-
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varing, hun wederzijdse doordringing geven de gesproken taal toch 
ook hier een kans méér om als aanvaardbaar substituut van de hele 
ervaring te gaan functioneren. 
In onze beschouwingswijze is het fundamenteel, dat men voortdurend 
naar de normale ontwikkeling kijkt. 
Vooral de in het dovenonderwijs doorwinterde collega's houden de 
eisen van de „spreektechniek" scherp in het oog. Zo is het best. 
Maar hoeft er tegenspraak te bestaan? 
Want behalve de vrijwaring van de fundamentele, juist opgevatte be
levingssfeer-met-taal, kan een acou-dynamische, of nog audio-ritmi-
sche, werkwijze een aantal meer onmiddellijk ,,spreektechnische" 
voordelen opleveren: 
Een noodzakelijke, voldoende veerkracht, een zekere spiertoniciteit, 
een zeker debiet van het spreken, een zekere vorm van anticipatie 
van de spreekgehelen, enz. zijn belangrijke elementen in een goede 
spreektechniek, en waarbij ritme hulp kan bieden. 

IV SPREEKTECHNIEK 

Vooral het kleine kind kan niet spreken op commando. Ook het visuele 
is voor dit dynamisch effect een inadequate prikkel. 
En daar wezenlijk „oefenen" toch moet vat krijgen in (binnenin) de 
spreekmechanismen zelf, o.a. door de eigen stimulansen te zoeken 
voor een motorisch proces, waar deze vinden... . ? 
Wij hoeven bij het zo klassieke beeld van de „articulatieleerkracht" 
niet lang stil te staan: Deze spreekt, met of zonder spiegel, woord
jes spraakklanken voor, die het kind verondersteld wordt nè te bou
wen. 
Geen sprake van, dat wij zouden vragen er mee op te houden! 
Maar toch dient deze situatie geplaatst tegenover de normale spreek-
akt. En dan blijken dadelijk zeer grote verschillen. 
Slechts enkele vragen: spreken is ook bewegen. En hoe een bewe
ging visueel stimuleren? Vooral hoe ze visueel opbouwen? Als die n.l. 
nog niet gekend is? 
Als het gaat om het aanleren van een moeilijke articulatie: hoe kan 
het kind de hele woordgestalt anticiperen? Klanken zijn toch nood
zakelijk bepaald door andere klanken, die gaan volgen. Dit anders 
aanleren zou daarbij het dove kind conditioneren op een analytische 
instelling, wat voor iedereen wel duidelijk funest is. (Denk hier even aan 
de eisen gesteld aan de adembeheersing.) 
Hoeven wij nog andere voorbeelden te geven, b.v. ook uit de bele-
vingswijze? 
Nee, het is wel duidelijk, dat de technische aanpak critisch dient be
keken. En o.a. om de tè grote discrepantie tussen hetgeen een spreek-
akt eigenlijk is, en hoe wij er meestal aan (moeten) werken. 
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Zouden wij met de hulpmiddelen, die wij de dove kleintjes in deze 
bieden, niet meer in de „verlenging" kunnen komen, in de eigen aard 
van het eigenlijke spreken? Leert men fietsen, met naar fietsen te 
kijken? Of zwemmen? (Wat vroeger, en met reden, zelfs niet mocht!) 
Van spreken heeft men ook gezegd, dat het eigenlijk allereerst ,,un 
mouvement audible" is. Konden wij middelen vinden om dieper in de 
dynamiek van deze beweging te geraken, zou onze hulp dan niet meer 
afdoende zijn? 
Ook onder vorm van liplezen geldt dat „Sprechwerkzeuge" wel de 
beste hulp zullen zijn als „Sprachwerkzeuge": de motorische com
ponenten in deze vorm van taaiperceptie zijn doorslaggevend. 

V RITME 

Voor ons is ritme zo maar geen vormgeving aan auditief materiaal, 
die men kan toepassen of laten vallen, een vormgeving zoals een 
andere. 
Het is voldoende geweten, dat in ritme elementen tot eenheid zijn ge
bracht, die nauw verband houden met de eerste spreekontwikkeling. 
Betrouwbare beschrijvingen van de spreekontwikkeling vanuit dit 
standpunt bekeken, zijn er helaas niet veel: Ontgoochelend is hoe de 
auteurs, vanuit hun (vooringenomen) standpunt een reliëf aanbrengen 
in deze beschrijving, waar bepaalde, ontwikkelings-genetisch belang
rijke, aspecten worden overgeslagen. 
Slechts een enkel voorbeeld — waaraan nogal wat wordt en werd 
ontleend: W. Stern: Psychologie der frühen Kindheit. Zijn kapittel 
over ..Sprachentwicklung" valt ons (natuurlijk) tegen: Hoe sterk wordt 
er, voor Hilde en Günther, alles genoteerd als: dat gaat op die spraak-
klank gelijken; en daar komen woordjes, enz. te voorschijn . . . . 
Men moet echter het kapittel over „Kind und Musik" eens doorne
men! Daar zit muziek in! 
Daar komt men op talloze, ritmische spreekspelletjes, die bij kinderen 
teveel voorkomen, dat zij ontwikkelingspsychologisch, en o.a. voor 
de spreektaal, geen diepe betekenis zouden hebben. 
Heel wat dingen zijn ons vrij goed bekend, zonder dat wij er een 
definitie van kunnen geven. En dit is ook zo voor „ritme". 
In ritme vindt men een sensorisch element, waarbij het auditieve wel 
duidelijk geprivilegieerd is; een motorisch element; verder een emo-
tief moment. Zou dit laatste in het algemeen in vraag kunnen worden 
gesteld, het hoort vanzelfsprekend thuis in de kinderlijke ritmen. 

VI KARAKTERISTIEKEN VAN HET RITME 

We geven hier bondig enige eigenaardigheden van het ritme. Er is 
niet veel ervaring nodig met dove kinderen om tot de ontdekking te 
komen, dat ritme met voordeel kan ingeschakeld worden om allerlei 
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typische moeilijkheden, die dove kinderen ontmoeten, wanneer zij le
ren spreken, te helpen oplossen. 
1e. Ritme verandert de persoon, emotief, motorisch. Men onttrekt er 
zich niet aan. (Caractère envoütant.) 
2e. Physiognomisch krijgen momenten uit de ervaring een andere 
kleur, die dan zeer gelukkig stamt uit een ritmische gedraging tegen
over die ervaring: ook voor het dove kind wordt aldus de ervaring 
rijker, dieper, zinvoller, doordat wij er ritmische geluiden mee ver
binden. 
3e. In het ritme worden onze reactionele tendenzen belangrijk sterker. 
(Accroissement des tendances réactionnelles.) En bedenk wel, in een 
vorm die stimulerend gaat werken op het stemgebruik: het is in die 
richting georiënteerd. (Het staat er niet naast als kijken, schri jven...) 
4e. Het ritme trekt dermate mee, dat hierin als vanzelfsprekend een 
versnelling van de (spreek)beweging kan bekomen worden; en weer
al van binnen uit; men ondersteunt, men veroorzaakt de versnelling 
van binnen uit. Wat zo heel wat anders is dan te vragen wat op te 
schieten. Of naar zijn uurwerk te kijkenl (Effect accélérateur.) 
5e. Wanneer het (dove) kind deelneemt aan het auditief-motorisch 
ritme, dan ervaart het dit als zijn ritme: de eigen dynamiek produceert 
dit ritme, dus deze ritmisch geuite woordjesrijen, enz. Eigenlijk zijn 
we er dan. Want deze, zij het ook elementaire taalvormen, komen dan 
uit het kind. (Appropriation.) 

6e. Er is heel wat te zeggen over een zekere prioriteit van de „vorm", 
de ritmische vorm tegenover de inhoud. Normaal leert het kind in de 
eerste levensjaren zoveel, omdat de vorm zo aantrekkelijk is. 
7e. In het goede spreken werpen de woorden en zinsdelen die volgen 
hun schaduw vooruit op hetgeen nu gezegd wordt, zo naar inhoud 
als vorm. Ons dunkt, dat alleen ritme eigenlijke anticipatie toelaat, of 
zeker het oefenen er van . . . . Het is zeer mooi over de Gestalt te 
spreken. Maar hoe vangen wij dit op, bij het leren spreken? 
De adembeheersing, hoe de stembanden gaan functioneren, welke 
soort articulatie volgt, b.v.b. glijder of p lo f fer . . . . deze moeilijke Ge
stalten zo steunen, dat wij ze eigenlijk pas echt oefenen, hoe zou het 
kunnen buiten het ritme? 

Hulp tot anticiperen lijkt ons bijzonder fundamenteel. (Effet d'antici-
pation). Hulp geven door te helpen anticiperen is een hulp om tot de 
gewoonte te komen van het opvatten en uiten van taal als spreek-
gehelen. Er is duidelijk meer kans voor „struktuur" in plaats van „naast 
mekaar stellen." 
8e. Elementen, die in een ritmische struktuur zijn ingewerkt, worden 
met belangrijk groter preciesheid opgenomen en gereproduceerd. Pro
beer maar zelf eens punten — in het ene geval wel, in het andere 
niet ritmisch gebonden — in een ruimte van b.v. 5 seconden te loka
liseren: Het ritme, allicht ook om zijn zoveel groter motorische com-
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ponent, laat nauwelijks enige afwijking toe. (Précision de l'acte.) Daar 
zou ons articuleren wel bij kunnen winnen! 
9e. Daar het meeste ,,kennen" eigenlijk gewoon herkennen is (perce-
voir, c'est reconnaitre) is een meer pregnante, ritmische struktuur 
vlotter te herkennen, dan niet ritmisch, naast elkaar geplaatste ele
menten. 
10e. Le caractère évocateur: Formalisme, verbalisme, niet doorleef
de taal is als „taaioefening" wel erg schadelijk, laat staan taalop-
bouwend! 
Door het ritme, door ritmisch, speels herhalen, ook in gestyliseerde 
uitdrukkingsvormen, wordt de hele beleving in het taaloefenen betrok
ken. Stel daar b.v. tegenover het „tonen van plaatjes": de band die 
ontstaat tussen het spreken van een kind over een plaatje, en het 
spreken bij, in een situatie die men dank zij het ritmisch spel, weer 
gans beleeft, is toch wel anders . . . . 
Deze lijst van 10 karakteristieken van ritme is zeker nog voor uit
breiding vatbaar. 
Wij wilden alleen maar met enkele voorbeelden aantonen, dat door 
ritme bijzondere mogelijkheden ontstaan om het proces van het spre
ken-leren meer van binnen uit te steunen. 
Meer in verband met de spreektechniek zelf, kan zonder moeite wor
den aangetoond dat de macro-motoriek de micro-elementen, de fijne
re articulaties, kunnen ondersteunen: Het plotse karakter van de be
weging — wat b.v. wat lomer voor de stemhebbende ploffer, wat fikser 
voor de stemloze — draagt duidelijk bij tot de verfijning van deze spraak-
klanken. 
Maar zou men er ook hier niet veel bij winnen deze articulaties in 
grotere, liefst ritmische, gehelen in te bouwen? 
In deze beschouwingen willen wij ons tot het principe van het ritmisch 
oefenen beperken. Toch even een opmerking betreffende de richting 
van de strukturen, die b.v. geluid en beweging onder elkaar en ook 
met elkaar kunnen aangaan. Er is daar natuurlijk niet alleen maar 
plaats voor parallelisme. 
,,La similitude et l'opposition, l'assimilation et la disjonction, la si-
multanéité et la succession, la continuité et la fragmentation . . . . " zijn 
enige voorbeelden, waaruit onmiddellijk de veelheid van relaties tus
sen beweging en geluid blijkt, (cfr. Aspects dynamiques — 1958). 

VII CONTINUÏTEIT 

Een methode, die zich zou opsluiten in bepaalde principes, kan moei
lijk nog pedagogisch verantwoord zijn. 
Welk belang men ook moge hechten aan principes, men moet er even 
goed weer uit kunnen, want het kind, dit dove kind vraagt hulp. Soe
pelheid in de toepassing in allerlei omstandigheden is nodig. 
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Principes, die men enige tijd meent te kunnen toepassen, mogen ook 
in die (korte) tijd niet schadelijk zijn. 
Hèt dove kind bestaat niet. Er zijn zoveel verschillende gevallen: jon
gens en meisjes, met typisch, en steeds méér eigen motorisch gedrag; 
belevingstypen en beschouwingstypen; subtypen in de totale doofheid; 
lee f t i jd . . . . 
Voor alle doven geldt trouwens dat zij in hoge mate visueel zullen 
moeten leven. 
De motorische beleving en begeleiding van de aanvankelijk meer ex
pressieve taal gaat geleidelijk over naar discreter vormen, die ook 
voor een meer communicatieve taal meer zijn dan alleen begeleiding. 

denken zien 

motivatie 
I 
! 

i beweging ! geluid 

* \ ^ emotie ,.-^** 
»»» 

Het schema hierboven suggereert een continuïteitsoplossing: In zijn 
geheel houdt het rekening met de verandering in werkwijze, die met 
de leeftijd verband houdt. 
Eén of ander van de 3 polen: geluid, beweging, emotie kan langer 
of korter, meer expliciet of beperkter meespelen in het taalontwikke
lingsproces. 
Wat in het bijzonder de relatie horen|zien betreft, gezien de eigen 
situatie van het dove kind: hier zijn bijzondere voorzorgen te ne
men: Het auditief (-ritmische) moet echt en ernstig in reliëf komen; 
daar dient naar toegewerkt. Verder dienen wij ons af te vragen wat 
wij precies ondernemen om horen en zien zó intersensorieel te verbin
den dat, in analogie, met hetgeen de horende doet, men ook hoort 
wanneer men ziet. Hoever zou dit het liplezen geen (zeer fundamen
tele) steun kunnen geven? Er zouden dan in het lipleesbeeld ook 
auditief-ritmische momenten verdisconteerd blijven. 
Tal van continuïteitsoplossingen, in functie van de eigen aard en mo
gelijkheden, — we noemden er boven enkele — kunnen verder zon
der moeite van dit schema worden afgelezen. 
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VIII BESLUIT 

Een besluit zal een eventueel lezer zelf wel trekken. 
Het kan dan een voorlopig antwoord zijn op de vraag, die wij stellen: 
Bezitten wij in het ritme geen kostbaar middel om korter bij de sfeer 
van het kinderlijk taalleren aan te sluiten? Bijdrage die o.a. zowel de 
doorleving van de taal als haar spreektechnische vorm kan dienen? 

Br. Walter 
Instituut voor doven 
Woluwe - Brussel 

Mededeling namens het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. 

Vakantiecursus LO. België 1970 2 - 12 juli 1970. 

In 1970 zal voor de twaalfde maal in het kader van het Nederlands-
Belgisch Cultureel Verdrag een vakantiecursus worden gehouden voor 
Nederlandse hoofden van scholen, onderwijzers(essen) bij het lager 
onderwijs en voor directeuren, directrices, leraren(essen) bij het lager 
Nijverheidsonderwijs, zomede studenten van de hoogste klasse der 
Pedagogische Academies. Het maximum aantal deelnemers zal 50 
zijn. 
In het programma zijn interessante voordrachten, ontvangsten, excur
sies en culturele manifestaties opgenomen. 

Enkele programmapunten volgen hieronder: 

Ontvangst door het stadsbestuur van Brussel, daarna bezichtiging 
van Brussel. 
Excursies naar de Belgische kust, Brugge (met een rondvaart op de 
Reien) en Wallonië. 
Bezoek aan de film- en toneelschool en het „Permeke Museum" te 
Jabbeke. 
Een veertiental voordrachten, o.a. over de volgende onderwerpen: 
„Brussel Hoofdstad", Moderne plastische kunstenaars in België, het 
toneelleven in Vlaanderen, Zuid-Nederlandse Poëzie, De Belgische 
economie, ,,Wat is Wallonië"? De Vlaamse problematiek in België, 
De Opleiding van onderwijzers en regenten, etc." 
De deelnemers zullen volledige verzorging genieten in een internaat 
in Wemmei en ondergebracht worden in éénpersoonskamers. 
De kosten van deelneming aan deze cursus bedragen ƒ100,- (huis-
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vesting, maaltijden en transport in België inbegrepen). De reiskosten 
2e klasse van Nederland naar België v.v. zullen van Rijkswege worden 
vergoed na inzending van een formulier, dat te zijner tijd aan de deel
nemers zal worden toegezonden. 
Belangstellenden kunnen zich vóór f mei a.s. schriftelijk aanmelden 
bij de Onderafdeling Congressen, Cursussen en Studiereizen, Minis
terie van Onderwijs en Wetenschappen, Nieuwe Uitleg 1, te 's-Graven-
hage (telefoon: 070 — 624311 631) onder opgave van: 

a. Naam en voorletters 
b. Geslacht 
c. Volledig adres: 
d. Geboortedatum: 
e. School (scholen) waar onderwijs wordt gegeven: 
f. Klas (klassen): 
g. Bevoegdheden: 

(Elke cursist wordt verzocht zijn/haar aanmelding afzonderlijk in te 
zenden). 

In verband met het gestelde maximum aantal deelnemers van 50, zal 
de inschrijving voor de cursus in volgorde van aanmelding geschie
den. 

Schoolnieuws „Effatha" 
BENOEMD 

Dhr. H. Derlaged uit Amsterdam Noord. Met ingang van 3 maart j . l . 
Mej. E. M. G. Kramer te Leiden, tot onderwijzeres aan Effatha. Met 
ingang van april. 
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