
Mutaties in het Dagelijks Bestuur van de "Vereniging ter Bevordering van het On
derwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland". 

Tijdens de Algemene Vergadering van 6 maart 1970 is het dagelijks bestuur van 
onze Vereniging als volgt gewijzigd: 

Mej. W.I.M. Vermeulen stelde zich niet meer herkiesbaar en is vervangen door de 
Heer 

J.G.G. Spanhoff, Cymbaalstraat 60 te Nijmegen, tel. 08800-74279. 
Het nieuwe gironummer voor de penningmeester van de Vereniging is 
nog niet bekend. 

Ook de Heer A. Breve stelde zich niet herkiesbaar en is vervangen door de Heer 

K.W. Kortschot, Max Havelaarlaan 64 te Amstelveen tel. 020-411637. 

Alle zaken betreffende de Vereniging moeten dus van heden gestuurd worden naar 
de heer Kortschot. 

Belangrijke mededeling: 

De ledenadministratie wordt verzorgd door de tweede secretaris, de Heer 
H. Vrielink, Zuidplein 239 te Rotterdam, tel. 020-279279. 
Nieuwe leden, afschrijvingen en adreswijzigingen moeten van heden 
worden opgegeven aan de Heer Vrielink. 

Adreswijziging bovendien opgeven aan de Administrateur van het Tijd
schrift, de Heer H.A. Landman. 

92 



Eekhoorns, congressen, Concordes, onze Vereniging en 
ons tijdschrift, Patat en kaviaar 

S. J. Niewenweg, instituut voor doven te Amsterdam. 

Ter diskussie wil ik een aantal onderwerpen aan U voorleggen, misschien, 
dat onze hoofdredakteur voor de volgende nummers wat meer kopij krijgt, 
dan de laatste tijd het geval is. 
Hoeveel van ons lezen het tijdschrift? Hoeveel doen dat goed? Het is ten
slotte een vakblad. Wat doen we ermee? Putten we er inspiratie uit voor 
ons dagelijks werk? Hebben we er hoe dan ook iets aan voor ons dagelijks 
werk? 
Waarom keren steeds dezelfde schrijvers terug? We zijn ongeveer 320 man 
sterk tenslotte. Hoe denken we eigenlijk met ons allen over het tijdschrift? 
Zou dat eens onderzocht kunnen worden? Er zijn kleine onderzoekjes ge
weest, niet representatief waren ze, maar wel om van te schrikken. Vaak 
met bandje en al de kattebak in. 
Goed, een iets gedegener onderzoek zou misschien uitgevoerd kunnen 
worden door de redakteuren, verbonden aan de scholen. 
Is het te moeilijk, te saai, staan de artikelen te ver af van onze dagelijkse 
problematiek? Wat moet er dan komen? Of liever helemaal niets? 
Meer sprekers op ons congres, zodat ons tijdschrift maandenlang met hun 
redevoeringen gevuld kan worden? 
Zesduizend gulden per jaar kost dit geschrift (begroting) alleen voor ons. 
Voorde S.H.-sektor komt dan de rest. Wij zijn met 320 mensen, dus reken 
maar uit, wat dit per jaar per persoon kost. Misschien zouden we die zes
duizend gulden anders of zinvoller kunnen gebruiken. Het argument (vaak 
gehoord) „Het is ons visitekaartje", staat ter diskussie. 
Wie schrijven er regelmatig? Waarom doen ze dat? Krijgen ze respons? Zo 
ja - uitstekend. Zo niet - A. Schuur, v. d. Vliet, Berkhout - (met om ant
woord vragende artikelen) - wordt het voor mensen, die wel wat te 
zeggen hebben en om respons vragen niet een wat vervelende zaak, waar
door ze er de brui maar aan geven? Waarom krijgen ze geen antwoord? 
Zijn we gewoon lauw, en hoeven we eigenlijk geen tijdschrift? 

Voor het grootste deel van het jaar is voor ons het tijdschrift DE Vereniging. 
Dan komt het congres. Ik weet niet of het altijd zo is, maar in Beekbergen 
startte de allereerste correspondentie een half jaar vóór de aanvang met 
onderwerpen betrekking hebbende op het volleyballen en op de gezellige 
avond. Uitstekend allemaal, maar die sprekers, waar het om begonnen was, 
hun onderwerpen, onze mening daarover, daar had eigenlijk het geschrijf 
over moeten beginnen, wou ik maar zeggen. Dat moet door de vereniging 
optimaal voorbereid worden, desnoods al 1 jaar van tevoren als wij in 
congres bijeen zijn. 
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Die congressen doen mij persoonlijk niet zoveel, ik bedoel het zakelijk deel 
ervan. Ik amuseer mij uitstekend op de avond, drink en eet geweldig, smash 
de ballen in of over het net, maar als ik het wel heb, zijn dit toch rand-
bezigheden? 
De dingen waar ik dagelijks mee bezig ben, worstel, daar hoor ik zo ver
draaid weinig van. Misschien ben ik wel de enige van de 320, en gaat het 
U allen bijzonder naar de zin. Tussen de wetenschappelijke verhandelingen, 
die we te horen krijgen, en waar we ernstig naar luisteren (als er geen 
eekhoorn langs komt) en de praktijk van alledag, zit een grote kloof. 
Ik neem aan, dat het grootste deel van U voor de klas staat. De praktijk-
dingen, hoor ik dan van iemand, die wel wat in de melk te brokkelen heeft, 
die krijgt je op je opleiding. Daar is het congres niet voor. Aangetrokken 
sprekers Academici geven het congres allure. Kan best zijn, graag zelfs, 
maar dan ook zeer goed en van grote importantie voor ons onderwijs -
en wie maakt dit criterium uit? Nou is herscholing voor ons allemaal, geloof 
ik, niet zo heel slecht, hoe goed we ook mogen zijn en bovendien, die 
opleiding, waar we ook al veel over vergaderd hebben, schijnt nu weer 
ongeveer net zo geregeld te zijn als vóór onze vergaderingen- waar we het 
hadden over taal, taal, taal - weet U nog? Wie trekt er toch aan de op
leidingstouwtjes, vraag ik mij af en wat kunnen we daar nou met z'n allen 
eens echt aan doen ? 

Die concorde (v. d. Vliet) moet vliegen. Het dove kind moet een taalge
bruiker worden van de bovenste plank. We zijn ermee bezig. Wie van U 
beschikt er over dat enorme scala aan foefjes, middeltjes, grapjes, kennis, 
inzicht - jarenlang bewust volgehouden en toegepast, omdat hij weet, 
dat dat de weg is, om het dove kind optimaal tot zijn recht te laten komen?' 
Weinigen neem ik aan. Maar wij met ons allen weten meer dan U of ik 
alleen. Als U een kind na een groot aantal mislukkingen eindelijk met een 
foefje over een drempel heenhelpt, en dat foefje niet doorgeeft of vergaat, 
gaat er voor ons onderwijs wat verloren. En zo gaat heel veel verloren, 
neem ik aan. 

Ik zou als congresmotto wel eens willen geven (1 jaar van tevoren): Werk 
tien oplossingen uit, die U na aanvankelijk onoverkomelijk lijkende moeilijk
heden in Uw klas hebt gevonden, bij de taalverwerving van Uw leerlingen. 
Ga maandelijks in vergadering op Uw school. Opdracht van het congres: 
Bespreek de zaak, groepeer in leeftijden, en kom volgend jaar februari 
uit met een rapport in 320-voud op kosten van de club. Een taaldeskundige 
uit ons onderwijs brengt samen met de contactmensen op de scholen 
rapport uit op het congres en U wordt geacht de verslagen (3200) gelezen 
te hebben op het volgend congres. Dan kunnen we er uitvoerig over praten. 
Dan krijgen we weer huiswerk voor het jaar erop. 
Dat zou kunnen zijn: Maak in groepen programma's voor geprogrammeerde 
instruktie, waarbij de nadruk moet worden gelegd op het onder de knie 
krijgen van bepaalde (omschreven) zinsstructuren. Weet U niet wat ge
programmeerde instruktie is? 
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Goed. Eerst een deskundige, een topdeskundige dat uit laten leggen, of 
als huiswerk boeken lezen. 
En dan niet iemand, die al het werk in zijn eentje moet doen, nee, allemaal 
meedoen. Wie dit te veel is, doet niet mee; die gaat gewoon naar school, 
die dagen. 
Op deze manier zouden we na verloop van jaren een handboek voor ons 
onderwijs op kunnen bouwen, waar verslagen instaan van keien onder 
ons en beginnelingen, die dan een betere kans hebben om via het congres 
keien te worden dan nu. 
We kunnen ook de huidige congresmanier handhaven; het is maar net 
zoals we het willen. Zoals het nu gaat, daar zijn we in opgevoed - een 
samenkomst van mensen - waarbij bepaalde mensen hun geleerdheid 
spuien en de rest is min of meer bladvulling. 320 leden op een enkele na. 
Jan, Piet en Marietje uit onze klas hebben weer niet zoveel aan het congres 
gehad. 
We nemen kennis van wetenschappelijke onderzoekingen; de schakel, die 
die wetenschap verbindt met ons werk van alledag is mijns inziens vaak 
afwezig. 
Wie is er bezig met een leerplan gebaseerd op de wetenschappelijke ge
gevens van Prof. Tervoort, en hoe doet hij dat, en waarom? Dat het liplezen 
niet volledig is, met bewijzen erbij en veel wetenschappelijke betogen, 
uitstekend, maar wij hebben er mensen van te maken zoals die daar in 
Krasnapolsky, en hoe is dat gegaan? 
Wat voor futurologische dingen hebben wij zwart op wit als een visie op de 
toekomst van onze vereniging, en ons onderwijs overgehouden aan de 
lezing van Prof. Polak en anderen en de diskussie erna? Of was het meer 
van oei-oei, nou-nou, dat wordt me wat in de toekomst en overgaan tot 
de orde van de dag, zijnde een mokkapunt of iets dergelijks? 
Als er een spreker is, moeten we allemaal weten wat hij zegt, waar hij het 
over gaat hebben dat moet voorbereid worden, we moeten er zin in hebben, 
er iets aan hebben, niet pats-boem, spreker, waar gaat het eigenlijk over, 
programmaatje kijken - Nou even goed opletten - Ja, Ja ik geloof dat 
ik begrijp wat je bedoelt, om het volgende moment 't weer kwijt te zijn. 
We hebben in ons vak geen mensen, die voldoende tijd hebben om zich 
optimaal te bekwamen in alles, wat er aan de orde is: apparatuur, taalpro-
blematiek, psychologie enz. enz. Wat doen we? Zo goed mogelijk de zaak 
in de klas op poten zetten en houden, vaak niet precies wetende hoe, 
misschien benauwd om keien (voor zover aanwezig) om raad te vragen; 
ze mochten er eens iets van denken. 

Graag zou ik eenmaal per jaar een congres meemaken, waar ik wezenlijk 
iets aan had, waar ik met een stapel papieren vandaan zou komen, waar ik 
bij de voorbereiding van zijn lessen echt iets mee zou kunnen doen. 

Toen de contributieverhoging ter sprake kwam, hebben wij als Amster
dammers gezegd met algemene stemmen akkoord mits, en dat „mits" is zo 
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ongeveer, wat ik hierboven heb neergeschreven; mocht het niet zo zijn, 
dan hoor ik het wel. 
Een duidelijk mits dus, want in congressen en wat ervan blijft hangen en 
wat we eraan hebben, zien we niet zoveel meer. 
Hoe gaat dat nou met zo'n congres? 
Wij zijn de vereniging. Wij gaan naar X. Het bestuur van X of de direktie of 
als het erg demokratisch is de school X maakt het programma. 320 mensen 
min de school X worden geacht fijn te vinden en goed te vinden, wat X doet. 
Ze doen daar hun best, en vaak is het goed en fijn, maar het is wel een 
vreemde gang van zaken eigenlijk. Het zou goed zijn als 320 mensen zelf 
hun programma zouden kunnen maken, vind ik. Ho, ho, - maar wij zijn 
te gast in X en dat gaat zo maar niet. X betaalt een heleboel van de kosten, 
zodoende. 
Het kringetje is rond. Dit aspect van ons verenigingsleven moet toch ook 
eens ter diskussie gesteld worden. Onafhankelijkheid van onze vereniging. 
Liever veel geld voor een goed congres, en dat goede congres zullen we 
samen inhoud moeten geven— desnoods een zakje patat en geen cabaret— 
dan kaviaar en Wim Kan en de rest Zo Zo. 
Ik hoop van U te horen. Amsterdam S. J. Niewenweg 

Grammatica in het taalonderwijs aan dove kinderen 

Deze verhandeling werd in verkorte vorm als lezing gehouden op het inter
nationaal congres over dovenopvoeding te Stockholm, 17-21 aug. '70. 

Br. Jozef o Dassen., S. M. G. 

Taal heeft twee aspecten: het semantisch en het grammatisch aspect. Het 
is dit laatste, dat we hier nader willen bespreken in het geheel van het taal
onderwijs aan dove kinderen. 
Aan het grammatisch aspect kunnen we weer twee facetten onderscheiden: 
het morphologisch en het syntactisch facet, de morphologie en de syntax 
van de taal, de veranderingen der woordvormen bv. verbuiging, vervoeging 
en woordvorming, en de woordorde in de taal. 
Wij bedoelen met grammatica hier niet allerlei wetten en regels, zoals deze 
zijn vastgelegd in grammaticaboeken, een systeem van wetten en regels 
met uitzonderingen, enz. Wij bedoelen er wel mee het grammatisch aspect 
zoals het zich manifesteert in het levend gebruik der vormen en structuren 
in het normale taalgebruik. Als zodanig zijn deze grammatische taalver-
schijnselen vanzelf in het taalonderwijs opgenomen en bepalen mede de 
betekenis van de taaluiting. 
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Het kleine horende kind verwerft zich in de loop van enkele jaren zowel het 
receptief als het expressief gebruik van deze grammatische taalvormen op 
functionele wijze in al zijn dagelijkse levenservaringen, in een ontwikke
lingsproces van taalgedrag dat ingebed ligt in zijn totale ontwikkeling. 
Bij het pré-linguaal dove kind echter is dit natuurlijk functioneel verlopend 
ontwikkelingsproces niet mogelijk, daar door het ontbreken van het gehoor 
de klanktaal als adequate prikkel niet kan worden waargenomen. De taai
werving bij het dove kind moet zo wel het karakter krijgen van een inten
tioneel proces. Hoe dit intentioneel proces der taaiwerving gestalte te geven 
is de grote vraag die allen, die zich met het taalonderwijs aan dove kinderen 
bezig houden, intrigeert en fascineert. 

De geschiedenis van het dovenonderwijs, een der oudste terreinen van 
hetgeen we heden ten dage als orthopedagogiek aanduiden, laat ons een 
grote variatie van benaderingswijzen zien, zowel op orthopedagogisch als 
orthodidaktisch terrein; een rijke dynamische geschiedenis, beïnvloed door 
de ontwikkeling van wetenschappen als bv. linguïstiek, psychologie en 
pedagogiek, en vooral in de laatste tijd de psycho-linguistiek. Deze weten
schappen hebben zowel door hun algemene gegevenheden als ook door 
specifieke studies meer rechtstreeks van problematieken op het terrein van 
de dovenopvoeding gelegen, voor deze laatste vruchtbare bijdragen ge
leverd n ) . Toch zijn velen nog lang niet tevreden met de resultaten van de 
opvoeding en het onderwijs van dove kinderen. Intuïtie, ervaring en toe
wijding van de dovenonderwijzer alleen zijn, hoe belangrijk ook, niet vol
doende voor optimale resultaten. Meer onderzoek op allerlei terreinen, 
vooral op de reeds genoemde, zal ons nog meer gegevens moeten ver
schaffen om op meer verantwoorde wetenschappelijk gefundeerde wijze 
met meer zekerheid te werk te kunnen gaan. 

Hoe gestalte te geven aan het hoe en het wat van het taalonderwijs is menig
maal op een te eenzijdige wijze benaderd vanuit de structuur van het te 
leren object, de taal en anderzijds soms op een te eenzijdige wijze vanuit 
het subject, hier het dove kind. 
Wij menen dat beide componenten mede bepalend, zij het niet in dezelfde 
mate, moeten zijn voor de te volgen weg, voor de orthodidaktiek van ons 
taalonderwijs. In overeenstemming met de anthropologische fundering van 
onderwijsprincipen der moderne onderwijsvernieuwing, gericht op de vor
ming van de hele mens in al zijn wezenlijke aspecten, waarbij het kind 
centraal staat, stellen wij het kind als het op te voeden subject ook centraal 
in de didaktiek der taaiwerving. In dit verband zal de psycho-linguistiek 
als de wetenschap, die de processen van het taalgedrag bestudeert, van 
groot belang kunnen zijn. 

Uit onze opvattingen betreffende de totale opvoeding van het dove kind 
concluderen wij tot een zuiver orale opvoeding (van het normale dove kind) 
en trachten onze intentionele aanpak van de taaiwerving primair zo veel 
mogelijk te baseren op gegevens van de natuurlijke spraakontwikkeling bij 
het horende kind. Het gesprek staat daar centraal, het is bron en doel van 
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de taal; het kind leert denken in de taal waarin men met hem converseert2). 
Daarom stellen wij ook in het taalwervingsproces bij het dove kind het 
gesprek centraal. Het is basis en uitgangspunt voor alle facetten van de 
taaiwerving, zowel in receptief als in expressief opzicht. Dus ook voor het 
verstaan en gebruik der grammatische taalvormen, die specifiek het onder
werp van onze voordracht zijn. Wij geloven echter niet dat gesprek als zo
danig alleen voldoende zou zijn om onze dove leerlingen tot voldoende 
taalbeheersing te brengen. De voornaamste factoren die dit belemmeren 
zijn wel het gebrek aan frequentie in receptief en expressief gebruik der 
taalvormen en de onvolkomenheid van de perceptie door middel van het 
spraakafzien; en daar onze taal primair een klanktaal is: het gemis van 
adequaatheid tussen zintuig en prikkel met als gevolg het grotendeels ver
loren gaan van de acoustische kwaliteiten der klanktaal. Zo hebben wij uit 
te zien naar didaktische maatregelen om deze tekorten zoveel mogelijk te 
compenseren, om het te kort aan extensie van de taalomzet door de intensi
teit er van aan te vullen. 

De twee factoren die een belangrijke rol spelen in het natuurlijk taalwervings
proces van het horende kind zijn de imitatie en de analogie. Het is deze 
tweede factor die in het psycho-linguistisch onderzoek meer op de voor
grond is gekomen als de meer actieve component. 
„De natuurlijke taalverwerving van het horende kind is ook niet een zuiver 
onbewust automatisch proces, maar het reflexieve vergezelt vaak het auto
matische en de automatismen ondergaan ook vaak de controle van de re
flexie, zodat er in feite veel vermenging is van het automatische en het be
wuste in de mens en een onderscheid tussen de twee functiesoorten in 
sommige gevallen moeilijk vast te stellen is 3 ) " . 
Onze didaktische maatregelen ten opzichte van het grammatisch aspect 
der taal moeten er op gericht zijn de actieve component in het taalwervings
proces, de analogie, de inductie te stimuleren en te intensiveren, hetgeen 
kan gebeuren door op een meer bewuste wijze op de reeds verworven taal 
te reflecteren, door de frequentie van de taalstructuren situatief op te voeren 
en door geëigende meer formeel gerichte oefeningen. 
De specifieke aandacht die wij door onze maatregelen geven aan het mor-
phologisch en syntactisch aspect bij de taaiwerving, ons grammatica-
onderwijs, moet gebaseerd zijn op en overwegend gegeven worden aan 
de hand van de gesprekstaalstof. Het mogen geen levensvreemde oefe
ningen zijn los van de in gesprek verworven taal. Verbalisme moet voor
komen worden, en de transparantie van de taal moet zo goed mogelijk be
houden blijven. Deze activiteiten zijn van taalbeschouwelijke aard en dit 
kan alleen het beste zinvol gebeuren aan de hand van een fonds van reeds 
in gesprek verworven taal. Het primaire doel is het verstaan van de taal
vormen, dat aanvankelijk een globaal intuïtief verstaan is en langzamerhand 
moet uitgroeien tot een meer analytisch verstaan. Het is een langzaam groei
end differentiatieproces, uitgaande van de eenheid van de zin. Secundair 
is de groei in de actieve beheersing der taalvormen op grondslag van het 
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verstaan door voortdurende oefening en toepassing in het situatief gebruik 
en reflexieve oefening. 
Het gebruik van grammatische terminologie moet eenzelfde doelstelling 
hebben als andere didaktische middelen nl. het bevorderen van goed taal
gebruik. Deze doelstelling moet ook het criterium zijn voor het hoe en het 
wat van deze taalbeschouwelijkheid. In lagere en middenklassen van de 
lagere school, aangepast aan de ontwikkeling van de leerlingen, kunnen 
reeds grammaticale termen ingevoerd worden ter categorisering van gelijk
soortige taalverschijnselen en na het begrijpen er van gaan functioneren als 
middel ter correctie van foutief taalgebruik door de leerlingen. Invoering 
van grammatische terminologie moet pas plaats hebben als de leerlingen 
met het taalverschijnsel als zodanig reeds vertrouwd zijn. Het verstaan er 
van moet groeien in en door het reflexief taalvormen onderwijs in gesprek. 
Heeft de terminologie door voortdurend gebruik inhoud gekregen voor 
de leerlingen, dan kan ze meer en meer gaan functioneren als middel in het 
proces der taaiwerving. Het wat van de grammaticale kennis dient dus be
paald te worden door zijn functionaliteit in het totale taalonderwijs. 
Wat de aard van de grammaticale terminologie betreft die wij gebruiken, 
deze wijkt soms af van de terminologie gebruikt in de gewone nederlandse 
grammatica boeken, omdat naar onze mening dikwijls duidelijker en betere 
termen gebruikt kunnen worden voor onze leerlingen. Hiervoor moge ik 
verwijzen naar de „Spraakkunst bij de reflectieve taalmethode" van v. 
Uden 4 ) , speciaal geschreven voor het taalonderwijs aan dove kinderen en 
waarin rekening wordt gehouden met specifieke moeilijkheden. 
Een behoorlijk uitgebreide kennis van de grammatica is noodzakelijk voor 
de doven-onderwijzer; niet alleen van de grammatica zoals men die kan 
vinden in de gangbare grammatica boeken, maar een kennis van gramma
ticale verschijnselen, die hem meer steun en hulp kan geven in de gestalte-
geving van zijn specifiek taalonderwijs aan doven. Hier ligt nog een taak 
voor linguisten om door wetenschappelijk onderzoek ons meer gegevens 
te verschaffen, op grond waarvan men zou kunnen komen tot een meer 
verantwoorde methodiek vanuit het te onderwijzen object: de taal en vanuit 
de psycholinguistiek: hoe verlopen de processen in het taalgebruik. Wat 
we bedoelen is door enkele voorbeelden te veraanschouwelijken: hoe staat 
het in onze taal met de middelen, die uitdrukking geven aan causaliteit en 
wat voor conclusies zijn daaruit te trekken voor onze taaldidaktiek; hoe staat 
het met het aspect van het werkwoord, hoe met het gebruik van de passieve 
zin, enz. Tervoort 5) maakte een studie (nog niet afgesloten) betreffende 
het begrijpen van passieve zinnen door dove kinderen, gebaseerd op ge
gevens van een onderzoek en op uitkomsten van psycho-linguistische on
derzoek van andere auteurs. We kunnen hier niet op alle uitkomsten van 
deze onderzoekingen ingaan en moeten ons beperken tot het praktisch 
advies dat Tervoort er aan toevoegt: „De leerkracht moet eerst zelf de 
behandelde problematiek van de passieve zin goed begrijpen; die komt neer 
op het inzicht in de vormelijke en functionele transformaties die aktor, 
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object en werkwoord ondergaan. Hij moet vervolgens uitgaan van die pas
sieve zinnen die conversationeel volkomen natuurlijk en aanvaardbaar zijn. 
En tenslotte moet hij de moed hebben om in zijn taalvormen onderwijs de 
passieve zin op het bord structureel te analyseren d.w.z. een stuk modern 
georiënteerde zinsontleding te geven, zo gauw zijn dove leerlingen daartoe 
in staat zijn". Wij voegen hier nog aan toe de door sommige onderwijzers 
reeds lang intuitief gepraktiseerde oefening: de op natuurlijke wijze voor
gekomen passieve zinnen te reduceren tot hun aktief equivalent, een oefe
ning menen wij die in de gegevens van het psycho-linguistisch onderzoek 
haar wetenschappelijke verantwoording vindt. Deze oefening bevordert 
en verheldert het begrijpen van de passieve zin. 
Zoals reeds gezegd: gesprek is basis en uitgangspunt van ons taalonderwijs. 
Wij moeten dus proberen zo gauw mogelijk met het kind in gesprek te 
komen. In dat gesprek speelt de onderwijzer een dubbelrol v. Uden 2) : 
vangen en verwoorden hetgeen het kind wil zeggen. Daarbij maken we 
gebruik van normale taalvormen. Wij werken dus niet volgens een van te 
voren gepland systematisch opbouwend systeem. In de natuurlijke spraak-
ontwikkeling gaat de moeder ook niet volgens een gepland systeem te 
werk. We krijgen dus direct te maken met een grote veelvormigheid in de 
taaiaanbieding, die alleen beperkt wordt door het feit, dat we met kinderen 
te doen hebben en dus de verwoording moeten zijn van de kinderlijke uitin
gen over hun belevings- en belangstellingswereld. De ontwikkeling en uit
breiding hiervan zal ook een verwoording in steeds grotere verscheidenheid 
van taalvormen met zich meebrengen. Natuurlijk kunnen we niet alles in 
taal omzetten waarmee de kinderen aankomen, maar we trachten aan de 
hand van de belevingen der kinderen en klassituaties dikwijls dezelfde 
taalvormen in analoge gevallen te laten terugkeren; een te snelle uitbreiding 
vermijden om ook gelegenheid te hebben de frequentie op te voeren om zo 
primair tot een goed verstaan er van te komen en daarop gebaseerd ook het 
expressief gebruik te oefenen. We komen hier bij de kwestie: de verhouding 
tussen het receptief taalgebruik en het expressief gebruik. Het is een natuur
lijke zaak dat zowel bij volwassen horenden als bij het horende kind het 
receptief gebruik in omvang groter is dan het expressief gebruik. Altijd zal 
er een zeker verschil blijven bestaan. Maar bij dove kinderen zal, mits men 
geen specifieke didaktische maatregelen neemt, dit verschil abnormaal 
groot zijn en abnormaal groot blijven. Wij zijn geen voorstander van een 
dergelijk abnormaal verschil noch van géén of zo goed als geen verschil. 
Wij menen, dat het om verschillende redenen belangrijk is, dat het dove 
kind in de hogere klassen van de lagere school toch tot een behoorlijk 
expressief gebruik van taal moet kunnen komen. Argumenten hiervoor zijn: 
- Het is gewenst voor een vlotter en beter begrijpen van het dove kind 

door de hoorder. Natuurlijk kunnen we dikwijls agrammatisch taalge
bruik wel begrijpen, als we situatief georiënteerd zijn en veelal de taal
uiting wat gecompleteerd wordt met wat gebaren maken. Maar dit 
lijkt ons toch ongewenst. 
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- Een goed expressief gebruik der taalvormen zal bijdragen tot de ont
wikkeling van een meer gestructureerd denken, gezien de nauwe samen
hang die er tussen taal en het verbale denken bestaat. „De taalvormen 
dienen niet alleen tot uitdrukking van de gedachten, maar zijn vormen 
waarin en waarmee de gedachte zich eerst ontwikkelt en tot klaarheid 
komt" (Weisgerber 6). „Het denken is helderder, actiever en vrucht
baarder wanneer ik genoodzaakt ben of me zelf er toe dwing het uit
gewerkt te formuleren" (Calon quot v. Dijk 7). 

- Voor het begrijpend receptief lezen van een leesboekje is het niet alleen 
nodig, dat het kind reeds een uitgebreide woordenschat tot zijn be
schikking heeft, maar dat het ook de fundamentele structuren van het 
taalsysteem, morphologisch en syntactisch en ook de functie-woorden, 
in hun grammaticale betekenis verstaat en liefst ook aktief beheerst 
A. Streng zegt: „While a limited measure of comprehension may be 
possible through vague understanding of words and sentence patterns, 
grammatical meanings are not derived from mere inferences from 
context. Grammatical meanings are sharp and definite and they have 
essential features with which the child must thoroughly conversant if 
he is to read comprehendingly" 8 ) . 

„For deaf children, reading ability is related to skill in expressive 
language" (Woodward 9). 

- Een van de voorname factoren, die goed spraakafzien mogelijk maken 
is het beheersen der grammatische vormen en structuren, niet alleen 
receptief maar ook expressief. Hoe beter deze vormen ook expressief 
beheerst worden, hoe vollediger de perceptie er van door spraakafzien 
als communicatiemiddel zal zijn; waardoor dan tevens weer de actieve 
beheersing door die vollediger perceptie bevorderd wordt. Actief be
heerste taalvormen geven meer apperceptieve steun bij de gebrekkige 
zintuiglijke waarneming; het combineren als endogene factor in het 
lipleesproces wordt er door bevorderd. 
„A straight oral approach is committed to teaching language through 
speech and speechreading although research indicates that a primary 
requisite for speechreading is grammatical ability." (Moores 10). 

- Actieve taalbeheersing is van grote betekenis voor de resultaten der 
hooropvoeding. Uit de feitelijke resultaten met hoortraining bij dove 
kinderen weten we, dat deze van die aard kunnen zijn, dat ze niet alleen 
verklaard kunnen worden uit de nog mogelijke auditieve waarneming 
door middel van electro-acoustische versterking. 
Er spelen allerlei factoren een rol, maar van speciale betekenis zijn zeer 
zeker ook de spreekgeschiktheid en het taalvermogen van het kind, met 
name de actieve beheersing der taalstructuren. In zijn artikel „Uber 
das Verhaltnis der Hörerziehung zum systematischen Sprachaufbau und 
der Sprachanbahung" (A. Braun 11) stelt Braun de volgende hypothese 
op: „Sprechfertigkeiten und das Verfügen über die Formmittel der 
Sprache determinieren die Sprachwahrnehmung bei Hörrestigkeit 
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starker als die Pragnanz durch electro-acustische Sprachdarbietung". 
Deze hypothese gaat hij dan funderen op gegevens van modern psycho-
iinguistisch onderzoek, hoofdzakelijk ontleend aan „Psychologie der 
Sprache" v. Hörmann (12), „A motor theory of Speech perception" van 
Liberman (13) en op eeign onderzoek om de geldigheid der psycho-
linguistische gegevens te toetsen bij gehoorgestoorde kinderen. Het 
zou ons te ver voeren hierop in te gaan. Alleen een paar constateringen: 
„Die Untersuchungen wurden mit einer dritten Reihe erweitert. Es 
wurden über Tonband wie bei den anderen Untersuchungsreihen 
sprachliche Mitteilungen akustisch dargeboten. Diese Mitteillungen 
wurden mit drei Satzen formuliert. Es war erstaunlich, wie haufig der 
Inhalt der Mitteillungen richtig aufgefasst wurde, wie selten aber die 
Wortgetreue Reproduktion der Mitteilungen gelang. Die Reproduktion 
erfolgte nach Maszstaben eigener Sprech- und Sprachgewohnheiten 
und kann in Beziehung zur Wahrscheinlichkeitsstruktur der Sprache ge
bracht werden. Schülern mit schlechten Ergebnissen im Sprachaufbau 
gelang wieder die Inhaltserfassung noch eine Ersatzreproduktion". 
En uit de samenvatting: „Ahnliche Phoneme werden erst durch die 
Nachahmung mittels eigener Sprechorgane verschieden (Liberman). 
Diese Feststellung trifft sowohl bei normalen wie bei behinderten 
Gehör zu. Daraus resultiert die grosse Bedeutung der Articulation und 
des aktiven Sprachgebrauchs für die Hörerziehung". 
We mogen dus wel zeggen, dat voor de resultaten der hoortraining niet 
alleen het uitbuiten der aanwezige mogelijkheden van auditieve waar
neming belangrijk is, maar ook een goede spreek- en taalbeheersing, 
zowel receptief als expressief. We menen hier te mogen spreken van 
een zeer sterke interrelatie van processen zoals die analoog gelegen zijn 
bij het spraakafzien. 

- Bij mondeling taalgebruik zowel receptief als expressief wordt voort
durend een beroep gedaan op het onmiddellijk geheugen, omdat het 
successieve reeksen zijn. Vooral bij dove kinderen, waarbij dit toch al 
moeilijker ligt dan bij horende kinderen, moet deze geheugen functie 
voldoende geoefend worden, willen de kinderen niet steeds meer in 
de conversatie met grammaticale moeilijkheden te kampen krijgen 
(v. Uden 2). Deze oefening van het onmiddellijk geheugen kan plaats 
vinden in het praten niet alleen van woorden en woordgroepen maar van 
hele zinnen in het gesprek en het laten herhalen van situatief gebruikte 
zinnen in de klas. Het actief gebruik van langere taalgehelen zal er door 
bevorderd worden. 

Deze argumenten mogen voldoende zijn om te funderen waarom we er 
huiverig voor zijn een te groot „conversionloss' (Myklebust 14) te laten 
ontstaan tussen het receptief en expressief taalgebruik en dit laatste teveel 
en té lang te laten afhangen van het lezen der gesprekstaalstof en receptief 
lezen. 
Vanaf het begin gebruiken we aan de hand van de belevingen der kinderen 
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al een variatie van taalvormen, die veelvuldig in analoge situaties terugkeren. 
De onderwijzer moet dikwijls een bewuste selectie toepassen met het oog 
op belevingsvolle repetitie van die taalvormen, die hij een bepaalde tijd 
extra aandacht wil schenken, er zich op toeleggend om die bepaalde taal
vormen ook in geëigende klassituaties te oefenen, niet alleen bij taaiessen, 
maar ook in andere lessen. Bezinning op het taalonderwijs door de leer
kracht is noodzakelijk; het is aan te bevelen notities te maken van de in 
gesprekstaalstof voorgekomen nieuwe taalvormen, zowel in semantisch 
als grammatisch opzicht. Ter categorisering en ter stimulering van de ana
logiewerking kan men gebruik maken van lijsten, waarop deze analoge 
woordgroepen en analoge zinsstructuren worden opgeschreven en die een 
bepaalde plaats krijgen in het klaslokaal. Er kan bij het gesprekstaalonderwijs 
naar verwezen worden en de leerlingen kunnen ze gemakkelijker zelf vinden. 
Als ze hun dienst hebben gedaan, worden ze opgeruimd en door andere 
vervangen. Vooral wat betreft gebruik en oefening van bepaalde zinsstruc
turen, moeten wij er hier op wijzen, dat de onderwijzer op de hoogte moet 
zijn van de verschillende mogelijkheden, die bepaalde zinsstructuren in 
betekenis en vorm bieden. Een te eenzijdig gebruik van een bepaalde struc
tuur door een niet kennen van andere mogelijkheden of door een te kort aan 
bezinning op invoering van die andere mogelijkheden zal dan gemakkelijk 
kunnen leiden tot een vastschroeven van die ene bepaalde structuur naar 
vorm en betekenis. Dit moet voorkomen worden door in het gesprek op die 
meerdere mogelijkheden bedacht te zijn, er bewust aandacht aan te schen
ken en categorisering der gevallen in oppositie tot elkaar. Behalve de reeds 
genoemde spraakkunst van v. Uden is voor de leerkracht goed te gebruiken: 
„Taaimethodiek voor dove kinderen" van van Mierlo (15), hoofdzakelijk 
een taaiinventaris, samengesteld vanuit grammatisch gezichtspunt; niet om 
bij het taalonderwijs daar van uit te gaan, maar ter studie van taaiverschijn
selen door de leerkracht als een hulp bij de taalopbouw en ter controle 
achteraf. Wanneer we hier spreken over het princiep der analogie willen we 
er op wijzen, dat wij geen voorstander zijn van kunstmatig opzettelijk ge
geven analoge zinsvorming naar een gegeven voorbeeld. Wij moeten de 
leerlingen helpen zelf analogieën te vinden door categorisering van voor
gekomen zinsvormen in de gesprekstaalstof. Een zinvolle oefening is bv. 
de leerlingen zelf analoge zinsstructuren te laten zoeken in hun inventaris 
van de taal-leeslesjes, ze te laten opschrijven en ritmisch te laten spreken. 
Een voornaam middel ter refelexie op de zinsstructuur is de z.g. phrase-
structure approach" (van Reichling (35), Tervoort (53), quot. van Uden (2). 
Het is een methode van zinsanalyse, geleid door de vraagstelling „Waar 
hoort dat bij?", een werkwijze waarmee reeds in de lagere klassen kan wor
den begonnen. Het aanvankelijk globaal intuitief verstaan kan door analy
serende en synthetiserende reflexie uitgroeien tot een meer gedifferen
tieerd analytisch verstaan van woordgroeperingen en zinnen. In het begin 
beperkte men zich tot analyse van eenvoudiger structuren, die in de loop 
der jaren kan uitgroeien tot analyse van complexer structuren. Zoals reeds 
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gezegd, wordt dit natuurlijk gedaan aan de taalleeslesjes van de gespreksstof 
en later kan het ook gebeuren bij het receptief lezen. v. Uden meent te mo
gen zeggen op grond van verschillende psycho-linguistische onderzoe
kingen, dat de „phrase-structure" niet alleen een linguistisch, maar ook een 
psycho-linguistisch gegeven is. (v. Uden 2). 
In aansluiting aan de phrase-structure approach kan in de midden- en 
hogere klassen van de lagere school bepaalde grammatische terminologie 
ingevoerd worden voor de redekundige ontleding van de zin: een differen
tiatie in phasen die in hoofdzaak neerkomt op onderwerp- gezegde en bepa
ling. Voor wat de lagere school betreft moeten we ons hoeden voor een te 
vergaande grammatische ontleding, die voor veel leerlingen te moeilijk 
wordt en dubieus wat haar functionele waarde betreft. 
Een ander belangrijk aspect bij ons taalvormenonderwijs is het gebruik ma
ken van ritmische middelen. In '60 publiceerde v. Uden een studie over 
„Motoriek en verwerving van een klankentaai voor dove kinderen" (16). 
Wij kunnen betreffende zijn opvattingen in deze alleen naar zijn studie ver
wijzen om hier enige aandacht te kunnen schenken aan de praktische didak-
tiek. In verband met het taalonderwijs zijn hier twee beginselen fundamen
teel nl. een consequente toepassing van de zuivere spreekmethode, waarbij 
het mondeling taalgebruik primair staat, het spraakafzien tot basis heeft met 
als noodzakelijke steun het schrift. En ten tweede door algemene en speciale 
hoortraining de gesproken taal als klanktaal te laten waarnemen, zowel de 
door anderen als de door de leerlingen zelf gesproken taal (passieve en 
vooral actieve hoortraining gebaseerd op het feed-back princiep). De 
auditieve waarneming van de klanktaal oefent haar invloed uit op de spreek-
motoriek en omgekeerd. In de praktijk van het taalonderwijs is het belangrijk 
volle aandacht te geven aan het ritmisch spreken van zinnen en woordgroe
pen. De ritmische groepering moet ritmisch ingesproken worden in de spreek-
motoriek. Dit spreekmotorisch aspect is fundamenteel. Oefening hierin moet 
plaats hebben: in het gesprek, bij het voor- en naspreken, bij het ideo-visueel 
lezen van de leestaallesjes en bij 't latere receptieve lezen op de juiste groe
pering letten; de kinderen leren zelf groeperingen te laten zoeken, verschil
lende mogelijkheden proberen en te laten spreken in kleinere of grotere 
woordgroepen aangepast aan de individuele spreekgeschiktheid; training 
van ritmische opposities in zinsstructuren (we denken hier aan de z.g. tang
constructies (v. Haeringen quot v. Uden 2), aan het reliëf van de zin, de 
accentuatie als zinsaccent, woordgroepsaccent en woordaccent. Met deze 
als kinaesthetische eenheden gevoelde woordgroeperingen corresponderen 
de patronen bij het spraakafzien als visuele eenheden. Door middel van een 
vooral actieve hoortraining komt daar nog bij de welkome steun van de als 
ritmische klankeenheid ervaren woordgroepering. 
Belangrijk voor goede resultaten met de toepassing van het ritme in de taal 
zijn een algehele ritmisch-motorische vorming (bv. door muziek en expres
sieve beweging) in integratie met het taalonderwijs en een alle leerjaren 
door goed gegeven hoortraining. 
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In ',et gesprek is een belangrijk gegeven: de vraag. Gesprek is een dialoog, 
een spel van vraag en antwoord. De meest natuurlijke weg tot het leren 
verstaan en actief gebruik van vragen is dan ook gelegen in het gesprek, waar 
men vanzelf tot spontane vragen komt; primair is daar weer voor de ver
woording van wat het kind wil vragen. 
Aanvankelijk zal de onderwijzer dit moeten opmaken uit de vraaghouding 
van het kind in de situatie, uit een enkel woord of natuurlijk gebaartje om er 
dan de goede vraagvorm voor te geven en naargelang de spreekgeschiktheid 
van het kind de vraag te laten imiteren. Een meer formele oefening betref
fende het vragen stellen kan gedaan worden bij de reflexie op de gespreks-
taalstof: het stellen van vragen op onderdelen van zinnen d.m.v. vraag
woorden. In het begin kan dit alleen nog door de onderwijzer zelf gebeuren, 
maar naar gelang de groei van het verstaan der vraagwoorden moeten ze 
geleidelijk zelf vragen leren stellen, primair alles in mondelinge oefening, 
later ook schriftelijk. Er moet een geleidelijke voortgang in het oog gehouden 
worden wat betreft de moeilijkheidsgraad, zowel wat de vraagwoorden zelf 
betreft als de antwoorden er op; men late zich hierbij leiden door keuze uit 
de voorkomende mogelijkheden in de gesprekstaalstof en de ontwikkeling 
der leerlingen. De korte antwoorden op vragen kunnen worden gecategori
seerd op lijsten onder het bijbehorende vraagwoord. Behalve categorisering 
van kleinere woordgroepen als antwoord op vragen, kunnen er ook grotere 
woordgroepen in zinsvorm onder vallen bv. onder wanneer (betrekking 
hebbend op ti jd): als de school uit is, als je klaar bent, toen hij thuis was, enz. 
Op een andere lijst onder wanneer (betrekking hebbend op voorwaarde): 
als je mooi schrijft, als je goed oplet, als je hem helpt enz. Natuurlijk mag ook 
de vraag zonder vraagwoord niet vergeten worden. We zullen nu nog een 
paar voorbeelden van reflexieve oefening geven meer op morphologisch 
terrein: 

- aan de hand van de telkens veranderde vorm van het werkwoord leert 
men het werkwoord in zijn functie kennen; veranderingen van de tijds
vormen in het lesje aanbrengen als dat nodig is; men gebruikt telkens de 
term werkwoord. In een verdere phase: aanduiden en leren verstaan van 
eerste vorm, tweede vorm, deelwoordvorm, onveranderde vorm. Een 
oefening in actief gebruik is bij het lesje op het bord: de onveranderde 
vorm voor de kantlijn en zelf de juiste vormen invullen. Dit is maar een 

voorbeeld; er is natuurlijk veel meer te doen betreffende het werkwoord. 
- oefening in het verstaan en gebruik van de z.g. „aanwijswoorden" 

(v. Uden 2). Hieronder verstaan we woorden, die het karakter van deixis 
hebben, die dus wijzen naar zaken of naar andere woorden of woord
groepen; niet alleen dus woorden als daar, hier, dit of dat, maar ook 
voornaamwoorden als hij - u - ik - mijn - uw, erin - er op, enz. Het ver
staan er van is zeer belangrijk voor het begrijpend lezen. We moeten deze 
aanwijswoorden in gesprek en gesprekstaalstof vanaf het begin gebrui
ken en niet vermijden; voortdurend in de reflexie vragen waar ze naar 
verwijzen en er reflexieve oefening op geven. Later bij het gebruik van 
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leesboekjes er voortdurend aandacht aan schenken en er oefening op 
geven. Deze aanwijswoorden behoren tot de groep der functiewoorden 
zoals ook lidwoorden - voorzetsels - voegwoorden) in tegenstelling 
tot die we aanduiden als inhoudswoorden (zelfstandige naamwoorden -
werkwoorden - bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden). Er is geen 
absolute tegenstelling tussen deze groepen van woorden wat het hebben 
van betekenis betreft, daar ook de vormwoorden naast hun grammaticale 
waarde een zekere semantische waarde hebben. De functie woorden 
zijn wat betreft hun aantal gering in vergelijking met de inhoudswoorden 
maar ze hebben een veel grotere frequentie. Het zijn woorden die func
tioneel in dienst staan van de structuur van de taal; het grammatisch 
aspect van deze woorden is naast hun semantische waarde zeer belang
rijk in het taalgebruik (17). 

- Een belangrijk taalverschijnsel op het terrein der morphologie is de 
woordvorming, waarvan voor ons taalonderwijs vooral voornaam zijn 
de verschillende vormen van samenstellingen en afleidingen. De onder
wijzer moet er te gelegener tijd bewust op reflecteren op een wijze die 
aangepast is aan het kind en zijn ontwikkeling. De woordenschat van 
een taal is wel zo groot, dat men nooit alle woorden als zodanig kan leren. 
Enig inzicht door reflexie op en oefening in woordvorming kan er toe 
bijdragen een zekere geschiktheid te ontwikkelen tot het verstaan van 
woorden, die uit bekende elementen bestaan en niet als zodanig geleerd 
zijn. In middenklassen en hogere klassen kunnen we occasioneel in het 
gesprek de leerlingen er meer bewust kennis mee laten maken, gelegen
heden die er als het ware toe uitnodigen benutten. 

Men kan dan categoriseren op lijsten naar de aard van de samenstelling of 
afleiding om zo de analogie en het vinden van de „regel" te stimuleren. 
Men kan zelf geschikte opgaven geven en in hogere klassen waar taaiboekjes 
gebruikt worden daar geschikte oefeningen aan ontlenen. Wanneer bij het 
leesonderwijs de leerlingen naar de betekenis van een woord vragen, dat 
een samenstelling of afleiding is, stimuleren tot het zelf zoeken naar de 
betekenis. 

Wij willen besluiten met nog een paar bemerkingen betreffende het schrif
telijk stellen als belangrijk middel tot oefening in het actief taalvormen-
gebruik. Het schriftelijk stellen moet zijn juiste plaats krijgen in het geheel 
van het taalonderwijs. De voornaamste plaatsen worden ingenomen door 
het mondeling taalgebruik in gesprek en door het lezen. Het schriftelijk 
stellen moet op beiden gebaseerd zijn; het is een vorm van gesprek op papier. 
Maar het zal zelf ook weer bijdragen tot functioneel gebruik van reeds ver
worven taal en tot functionele oefening van nog onvoldoend beheerste 
taalvormen. Onder didaktische leiding van de onderwijzer moet geleidelijk 
de geschiktheid tot schriftelijk stellen ontwikkeld worden, aangepast aan de 
capaciteiten der leerlingen. We moeten aandacht schenken aan de veran
derde communicatie-situatie; vooral in het begin is het belangrijk de natuur
lijke omstandigheden van een gesprekssituatie te benaderen. Het schriftelijk 
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stellen moet zo veel mogelijk het karakter hebben, niet van een formele oefe
ning, maar van een functionele communicatievorm (18). 
Wij zijn er van overtuigd, dat de hierboven in grote lijnen besproken me
thodiek betreffende het taalvormenonderwijs bij onze normale dove leer
lingen tot goede resultaten kan leiden, maar het is de onderwijzer die er het 
beste van moet maken door zijn toewi jd ing, inzicht, ervaring, en hard wer
ken. 

Br. Jozef o Dassen 
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Inleiding over de problemen rond het 
meervoudig gehandicapte kind 

11 e Dag der akoepedie, Utrecht 23 mei 1970 

A. Klapwijk 

Mag ik beginnen te stellen, mijnheer de voorzitter, dat u er goed aan hebt 
gedaan juist nü het meervoudig gehandicapte kind op deze „dag der akoe
pedie" aan de orde te stellen? 
De belangstelling voor dit kind is in ons land immers van betrekkelijk recente 
datum. 
Begrijpelijk is dit bepaald wel. 
Terwijl de zorg voor het in zintuigelijk-, in geestelijk- dan wel in lichamelijk 
opzicht gehandicapte kind reeds vele tientallen jaren geleden op gang kwam, 
waren de problemen die deze z.g. enkelvoudig gehandicapte kinderen in 
meer dan één opzicht gaven zó omvangrijk dat men zich - althans in de 
institutionele zorg - in belangrijke mate moest beperken. Het is goed, dacht 
ik, om in het tijdperk van welvaart op allerlei gebied, dat wij thans mee mogen 
maken, in herinnering te brengen hoe groot de moeilijkheden wel waren die 
onze voorgangers op het terrein van de gehandicapten zorg moesten er
varen. 
Als u bedenkt dat het in het nu bijna 70 jaar oude revalidatiecentrum Jo
hanna Stichting eerst sinds 1961 mogelijk is kinderen op kosten van de 
ziekenfondsen op te nemen, en dat vele instituten voor in geestelijk opzicht 
gehandicapte jongeren voor een ruimere ontplooiing van hun mogelijkheden 
hebben moeten wachten op de in 1968 ingevoerde Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten, zult u 't met mij eens zijn, dat van welvaart in deze sec
toren van de gezondheidszorg slechts sinds kort sprake kan zijn. 
Het waren uiteraard niet alleen sociaal economische factoren, die er toe lei
den, dat de ontwikkeling van passende benaderingswijzen voor deze kin
deren zo moeizaam op gang kwam. 
Uiteraard speelt hier óók de algemeen medische vooruitgang een rol. De 
sterk verbeterde zorg vóór en tijdens de baring, de ruime toepassing van 
allerlei infectiebestrijdende middelen, de geperfectioneerde operatie- en 
narcose-technieken gaven óók aan ernstig gehandicapte kinderen een 
betere levenskans, zodat hun aantal toenam. 
En het is wellicht niet sierend, doch wel nuchter te constateren, dat de 
quantiteit eerder de oplossing van een probleem bevordert dan de qualita-
tieve nood van weinigen doet bereiken. 
Ten slotte moet opgemerkt worden, dat met name in medische kring de 
belangstelling voor het gehandicapte kind eveneens betrekkelijk moeizaam 
op gang kwam. Zo was het bepaald noodzakelijk, dat in 1952 de ouders van 
de z.g. spastische kinderen zich in een pressure-group verenigden, de 
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BOSK, teneinde de vereiste aandacht voor deze kinderen te verkrijgen. 
Al deze factoren hebben er toe geleid, dat in ons land tot zéér voor kort de 
zorg voor het gehandicapte kind zich heeft afgespeeld in vier gescheiden 
werelden, die zich vrijwel onafhankelijk van elkaar ontwikkelden n.l. 
die van het dove- en slechthorende kind 
die van het blinde- en slechtziende kind 
die van het zwakzinnige en 
die van het in lichamelijk opzicht gehandicapte kind. 
Men had immers binnen zijn eigen sector de handen vol aan de zorg voor de 
z.g. enkelvoudig gehandicapten. 
In deze gang van zaken is de laatste tijd een verandering aan 't komen. 
Meer en meer is het mogelijk zowel in brede als in diepgaande zin aandacht 
te besteden aan het gehandicapte kind. Verbeterde observatie-mogelijk-
heden geven meer en meer inzicht in de volle omvang van zijn functie
stoornissen. De vroeger gescheiden sectoren beginnen eikaars grenzen te 
naderen, ja zelfs hier en daar op het gebied van het meervoudig-gehandicapt-
zijn te overlappen. 
De tijd dringt dan ook de voorheen gescheiden sectoren samen te brengen 
in een zodanig overleg, dat een beter inzicht in de aard en omvang van het 
meervoudig-gehandicapt-zijn mogelijk kan maken. 
Het is in dit opzicht bijzonder verheugend, dat de Staatssecretaris voor 
Sociale Zaken en Volksgezondheid in 1969 de Gezondheidsraad heeft ver
zocht een commissie van deskundigen uit de genoemde sectoren ter bestu
dering van dit vraagstuk in het leven te roepen. 
Nogmaals, mijnheer de Voorzitter, wij mogen er blij mee zijn, dat u eveneens 
dit onderwerp voor deze dag hebt gekozen. 
Ik neem aan dat u van mij thans niet meer verwacht dan het aanduiden van 
enige hoofdproblemen op het onderhavige terrein. Te meer waar sprekers 
né mij aan allerlei deelgebieden hun aandacht zullen geven. 

De Terminologie 

Mag ik dan beginnen met een waarschuwend geluid ten aanzien van de 
thans vigerende terminologie? 
Wij spreken van „meervoudig gehandicapte kinderen". 
Bij het hanteren van deze term zullen wij ons moeten hoeden voor een 
begrijpelijk misverstand. 
De term „meervoudig" doet veronderstellen, dat er óók „enkelvoudig ge
handicapte kinderen" zijn. 
„Enkelvoudig gehandicapt" zou dan b.v. een „doof" of een „lichamelijk 
gehandicapt kind" zijn. 
Het zou echter bepaald onjuist zijn te veronderstellen, dat een „doof kind" 
alleen maar niet kan horen en een in lichamelijk opzicht gehandicapt kind 
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slechts in somatisch dan wel motorisch opzicht benadeeld zou zijn. Een 
„doof" dan wel een „in lichamelijk opzicht gehandicapt kind" dient immers 
beschouwd en benaderd te worden als een in zijn TOTALITEIT beschadigd 
individu. 
Het introduceren van de term „enkelvoudig" zou de grote winst van de 
antropologische visie op deze kinderen reduceren. 
Denkt u vooral niet dat het hier slechts om linguistische spielereien gaat. 
Mag ik even een voorbeeld geven uit de revalidatiewereld? Tot voor kort 
gold, dat opname in een revalidatiecentrum mogelijk was op medische (lees 
somatische) indicatie. 
Eigenlijk betekende dit: tegen een lichamelijk gehandicapt zijn mag je het 't 
lichaam verbeterende maatregelen nemen. Slechts in de allerlaatste tijd is 
hierin verandering gekomen en mag men een revalidatie (lees antropolo
gische) indicatie hanteren. 
En voor zover u het volgende niet bekend zou zijn: 
Het kost slechts een paraaf van de revalidatie-arts om een ingewikkelde en 
langdurige chirurgische ingreep als ziekenfondsverstrekking te verkrijgen, 
terwijl het niet tot nauwelijks lukt een academisch gevormd pedagoog aan 
een kinderrevalidatiecentrum te verbinden. 
Laten we ons dan met onze eigen terminologie duidelijk opstellen tegen een 
somatische en vóór een de totale mens benaderende gezondheidszorg. 
Zo lijkt het verstandig een z.g. enkelvoudig gehandicapt kind te benoemen 
als een kind met een complex van samenhangende, uit elkaar voortvloeiende 
functiestoornissen, telkens met een hoofdaccent b.v. 

stoornissen in het zich bewegen óf 
stoornissen in het zien óf 
stoornissen in het horen óf 
stoornissen in het verstandelijk functioneren óf 
stoornissen in het sociaal-karakterologisch functioneren 

Een dergelijk kind vraagt een multidisciplinaire aanpak van een tenaanzien 
van dit hoofd-accent, deze kern gespecialiseerd team. 
Onder z.g. meervoudig gehandicapte kinderen zouden we dan kunnen ver
staan: 

Kinderen met twee of meer complexen van functiestoornissen, die ook onaf
hankelijk van elkaar in verschillende individuen kunnen voorkomen dus b.v. 
stoornissen in het zich bewegen én het horen. 
Deze kinderen behoeven uiteraard eveneens een multidisciplinaire aanpak 
door als één groep samenwerkende multidisciplinaire, tenaanzien van deze 
twee of meer hoofdaccenten gespecialiseerde, teams. 
Ik hoop dat u in deze pogingen tot definiëring een eerste aanzet wilt zien, 
die hopelijk na verdere studie kan bijdragen tot een passender terminologie 
dan ons thans ter beschikking staat. 
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Een tweede hoofdprobleem: 

De negatieve interactie 

Alvorens andere problemen aan te duiden lijkt het verstandig nader in te 
gaan op een tweede hoofdprobleem, dat ik zou willen noemen de negatieve 
interactie. Ik bedoel hiermee dat wij het z.g. meervoudig gehandicapt zijn 
niet mogen zien als slechts een optelsom van twee of meer complexen van 
functiestoornissen. 
Het is helaas zo dat deze complexen elkaar in ongunstige zin kunnen beïn
vloeden. 
Mag ik u een voorbeeld geven? 
Stelt u zich voor dat we te maken hebben met een kind met een aangeboren 
hersenbeschadiging, een kind met een infantiele encephalopathie, zo u wilt 
een z.g. spastisch kind. 
Laten we aannemen dat dit kind een stoornis heeft in het zich bewegen door 
een bemoeilijkte motoriek van de 4 extremiteiten. 
De verminderde mobiliteit alleen al leidt tot een gereduceerde informatie 
van uit het bewegingsapparaat (proprioceptoren) van de daartoe bestemde 
hersenschorsdelen. Doch ook de verminderde orientatiemogelijkheden van 
de buitenwereld, die het valide kind bezit in het gebruik van armen en handen 
(tastreceptoren o.a.) zullen bijdragen tot een armoede aan informatie. Een 
zodanig gehandicapt kind heeft vaak als functiestoornis tevens een per
ceptiestoornis. 
Prikkels uit de „binnenwereld" (het eigen lichaam) en uit de buitenwereld 
worden onvoldoende ontvangen, georganiseerd en geïntegreerd. 
Stoornissen in het lichaamsschema (een beeld van de positie die de lichaams
delen in de ruimte innemen t.o.v. elkaar), stoornissen in de ruimtelijke 
oriëntatie (een beeld van de mens t.o.v. de voorwerpen om hem heen en van 
deze voorwerpen t.o.v. elkaar) hebben zo hun repercussies op allerlei 
geestelijke processen als het leren hanteren van de taal, van het rekenen enz. 
De revalidatiebehandeling van zo een n.b. z.g. enkelvoudig gehandicapt 
kind zal met deze perceptiestoornissen ernstig rekening dienen te houden. 
Men zal zo veel mogelijk langs andere dan de benadeelde receptiewegen 
informerende prikkels dienen aan te bieden. 

Stelt u zich nü voor dat dit kind tevens een functiestoornis heeft in het horen. 
U weet dat deze gehoorstoornissen veel meer dan men vroeger kon ver
moeden voorkomen. 
Deze combinatie laat zich ook verklaren: 
onderzoek heeft uitgewezen, dat een infantiele encephalopathie nog al eens 
ontstaat door een zuurstof-tekort in de periode waarin de partus plaats
vindt. In deze periode hebben zowel verschillende kernen van het cerebrale 
motorisch systeem als de gehoorskernen een verhoogde zuurstof behoefte. 
Een gereduceerde zuurstof voorziening zal beide kerngebieden beschadigen. 
Dit kind nu zal door de verminderde waarneming, veelal van hogere tonen. 
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zijn toch al verminderde perceptiemogelijkheden nog weer extra benadeeld 
zien worden. Hier werken de beide functiestoornissen in ernstiger zin elkaar 
tegen dan elk voor zich al zou doen. 
Immers: 
Door het uitvallen c.q. verminderd functioneren van de ene informatie-weg 
was de andere eigenlijk onmisbaar. Nu beide verminderd ter beschikking 
staan wordt de ontwikkeling van dit kind wel bijzonder moeilijk. 

Derde hoofdprobleem 

Hoewel er veel meer argumenten te noemen zijn wijst deze negatieve inter
actie al heel duidelijk op de noodzaak van het 
VROEGTIJDIG ONTDEKKEN VAN ALLE FUNCTIESTOORNISSEN VAN 
EEN GEHANDICAPT KIND. 

Ik meen, dat we hier een grote moeilijkheid aantreffen. 
Aan de ene kant willen we op een zo jong mogelijke leeftijd weten waar de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het gehandicapte kind liggen, ter
wijl we aan de andere kant moeten wachten op een zodanige leeftijd dat b.v. 
het intelligentie niveau van dit kind betrouwbaar onderzoek toestaat. Ik 
dacht, dat we in dit opzicht bepaald verheugd mochten zijn over de recente 
ontwikkelingen ten aanzien van het onderzoek van het zenuwstelsel van 
zeer jonge kinderen en over de toenemende mogelijkheden van het gehoor-
onderzoek in de eerste levensphasen. 
Alle hulde voor de inventiviteit van audiologen en akoepedisten die zich 
hiervoor hebben ingezet. 
Het is immers van zo grote betekenis, zo vroeg mogelijk te kunnen beginnen 
met het opbouwen van communicatiesystemen met de omgeving van het 
gehandicapte kind. 
Ten aanzien van het vroegtijdig ontdekken meen ik dat we de volgende eisen 
zouden moeten stellen: 
1e De huisarts, veelal toch degene die de deskundige is in de eerste levens

fase, en de medewerkers aan de bureaux voor jongerenzorg dienen op de 
hoogte te zijn van de diverse functiestoornissen en de primaire metho
dieken ter opsporing hiervan; 

2e voor elk kind met een handicap dient de mogelijkheid open te staan voor 
een zo vroeg mogelijke OBSERVATIE door een multidisciplinaire groep. 

Deskundigen o.a. uit de medische sector, de psycholoog, de pedagoog, de 
maatschappelijk werker, de onderwijsdeskundigen dienen zich in te zetten 
in een zo volledig mogelijk INVENTARISEREND proces. 
Tijdens dit proces dient uiteraard een zo uitvoerig mogelijk onderzoek van 
alle zintuigen plaats te vinden. Niet overbodig hier de noodzaak van een 
onderzoek naar perceptiestoornissen te onderstrepen. 
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Ten aanzien van het gehoorfunctieonderzoek volgen wij in de observatie
kliniek van de Johanna Stichting de volgende regels: 
a. Alle ter observatie opgenomenen worden tevens door de K.N.O.-arts 

onderzocht. Wanneer hij daar aanleiding toe vindt, volgt een onderzoek 
door audioloog en akoepedisten. 

b. Alle kinderen met een hersenbeschadiging worden altijd door audioloog-
akoepedist onderzocht. 

Terugkerend tot de algemeen te stellen eisen: 
3e Eerst né het zo uitvoerig mogelijke inventarisatie-observatie proces kan 

een behandelingsplan, opvoedingsplan, revalidatieplan worden opge
steld. 
Slechts dat plan kan n.l. rekening houden met de volle omvang van de 
functiestoornissen en de prognose ervan. 

Dat het vroegtijdig ontdekken óók voor de ouders van het kind van grote 
betekenis is kan niet genoeg benadrukt worden. 
Immers, wanneer wij vroegtijdig weten welke de mogelijkheden én de on
mogelijkheden van hun kind zijn, kunnen we hen op passende wijze steunen. 
Een eerlijke oudervoorlichting, die de uitvoerige observatie slechts reëel kan 
doen zijn, wordt naar mijn ervaring door de meeste ouders ten zeerste ge
waardeerd. 

Vierde hoofdprobleem 

De omvang van het probleem 

Wanneer wij spraken over 
de noodzaak tot samenwerking tussen de sectoren van de zorg voor het 
gehandicapte kind 
en over de noodzaak van het ter beschikking hebben van volledig geoutil
leerde observatiemogelijkheden 

lijkt het noodzakelijk enigszins georiënteerd te zijn over het aantal van de 
z.g. meervoudig gehandicapte kinderen, c.q. de aantallen in de groepen van 
kinderen met meer dan één complex van functiestoornissen. 
Voor sommige van deze groepen lijkt het niet al te moeilijk cijfers ter beschik
king te hebben. Ik meen, dat men redelijk op de hoogte is van het aantal 
dove en tevens blinde kinderen. 
Anders is dit gesteld met b.v. de groep van kinderen met functiestoornissen 
in het zich bewegen én het horen. 
In dit opzicht dient zich het vraagstuk van de verplichte registratie aan. 
Zoals u wellicht weet heeft de Centrale Raad voor de Volksgezondheid bij 
advies van eind 1967 voorgesteld een aangifte van het al of niet bestaan 
van connatale afwijkingen bij voorkeur en uiterlijk op de 10e dag na de ge
boorte bij de wet verplicht te stellen. 
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In vele gevallen (zo niet de meeste) zullen wij ten aanzien van gehandicapte 
en zeker meervoudig gehandicapte kinderen aan deze registratie niet veel 
hebben, daar vele aandoeningen zich eerst na de 10e dag manifesteren. 
Wenselijk ware te overwegen b.v. omstreeks het derde levensjaar een tweede 
registratie te doen plaats vinden. 
Voorshands zullen wij ten aanzien van de omvang van het probleem een 
afwachtende houding dienen aan te nemen. 

Vijfde hoofdprobleem 

De samenwerking van de verschillende sectoren 

Reeds meer dan eens wees ik op de noodzaak van deze samenwerking, die 
tot het vclgende zou kunnen leiden: 
1e uitwisseling van kennis en ervaring 
2e het gezamenlijk opbouwen van observatie methodieken 
3e gezamenlijke studie naar de oorzaken van het gehandicapt-zijn 
4e het gezamenlijk opbouwen van b.v. regionale samenwerkingsverbanden, 

zodat geen overbodige en vaak kostbare doublures ontstaan in bouw en 
inrichting en de mogelijkheid wordt gecreëerd reeds in de observatie-
phase de door b.v. twee instituten te verzorgen weg uit te stippelen. Bij 
kinderen, die zowel in het zich bewegen als in het horen functiestoor
nissen vertonen, kan het gewenst zijn een eerste fase door te brengen 
in een revalidatiecentrum waar men tevens geoutilleerd is t.a.v. de ge-
hoorfunctiestoornissen (onderwijs b.v.). Wanneer deze revalidatie-
behandeling voltooid is kan dit kind verder profiteren van de aandacht 
van het gehoorgestoordeninstituut. Dergelijke samenwerkingen komen 
gelukkig reeds op gang. 

Kortom: op allerlei manieren dienen wij er toe bij te dragen, dat de eerder 
geconstateerde scheidsmuren tussen de verschillende sectoren verdwijnen. 
Ik denk, dat een dergelijke samenwerking bepaald óók ten goede kan komen 
aan de zorg voor het z.g. enkelvoudig gehandicapte kind. Wij zijn immers 
allen bezig met jonge mensen, die wij in hun ontwikkeling naar een zo groot 
mogelijke mate van onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zo u wilt levens
geluk moeten helpen. 

Het aantal gezamenlijke problemen b.v. van paedagogische en sociale aard 
is groter dan men denktl 
En dan niet te vergeten dat wij gezamenlijk zo veel sterker zouden staan en 
wellicht in kortere tijd meer zouden kunnen bereiken bij het moeizame proces 
van voorlichting en opvoeding van het valide deel van onze samenleving. 
Al onze inspanningen ten aanzien van het hoe dan ook gehandicapte kind 
zullen eerst ten volle tot hun recht komen wanneer misverstand en wan
begrip plaats maken voor een houding en instelling van bereidheid tot het 
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creëren van waarachtige geïntegreerde samenlevingsmogelijkheden. In dit 
opzicht valt - ik dacht te beginnen bij onze valide schooljeugd - nog veel 
te doen. 
Gelukkig kan men constateren dat de jonge mens van vandaag, op een pas
sende wijze geconfronteerd met dit probleem, zich gaarne hiervoor wil in
zetten. Men kan zich over allerlei clubs voor validen en minder validen be
paald verheugen. 
Mijnheer de Voorzitter, 
Het waren slechts enkele problemen die ik in de mij toegemeten tijd kon 
aanduiden. 
Ik heb niet gesproken over de problematiek van het onderwijs voor deze 
kinderen, dat sinds de mogelijkheid van het creëren van afdelingen voor 
meervoudig gehandicapten verbonden aan de kernscholen een verbeterde 
bijdrage kan leveren. Noch over de noodzaak van het tijdig inschakelen van 
de arbeidssector-deskundigen, teneinde een zo goed mogelijke bijdrage te 
leveren bij de voor deze kinderen vaak zo bemoeilijkte beroepsontwikkeling. 
Wellicht biedt de discussie van hedenmiddag nog gelegenheid hierop in te 
gaan. 
Ik hoop van harte dat de samenwerking, die in het belang van het vaak zo 
intense probleem van het meervoudig gehandicapt zijn dringend geboden is, 
mede door deze Studiedag bevorderd zal worden. 

A. Klapwijk 

Verslag van de „Vereniging tot bevordering van het 
Onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige 
kinderen in Nederland" over de Verenigingsjaren 
1968 en 1969 

Uitgebracht op de Algemene vergadering op 6 maart 1970 door de 
secretaris de heer A. Breve 

Het aantal leden bedroeg op 1 januari 1968 253. In de loop van het jaar 
waren er veel mutaties: leden moesten om zeer uiteenlopende redenen 
worden afgeschreven, velen meldden zich weer aan. Op 31 december 1968 
bedroeg het ledenaantal 264. Ook in het jaar 1969 kwamen er weer vele 
leden bij. Vanzelfsprekend waren er eveneens verscheidene afschrijvingen. 
Een ernstig verlies leed de Christelijke school voor Slechthorenden „Het 
Rotsoord" door het overlijden op 30 mei 1969 van Mejuffrouw B. Wind. 
Een ervaren leerkracht met grote liefde voor het gehandicapte kind ging 
heen. Ook het instituut „De mylerberg" werd ernstig getroffen. Op 27 juli 
1969 overleed de directrice Zuster Josine Aarts. Zuster Josine kenden wij 
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als een energieke collega die vervuld was van haar werk met het dubbel 
gehandicapte kind. Mag ik U enige ogenblikken stilte verzoeken om beide 
overledenen te gedenken. 

Onze Vereniging groeit nog steeds. Aan het eind van het jaar 1969 was het 
aantal leden gestegen tot 276. 
Mag ik U, ter gelegenheid van mijn laatste jaarverslag enige vergelijkingen 
voorleggen? Toen onze Vereniging in 1952 begon (De naam was toen: 
„Werkgemeenschap") waren er nog maar vijf scholen. Groningen en Eind
hoven waren pas gestart. De beginners waren Den Haag, Amsterdam en 
Rotterdam. Het aantal leden was toen ruim 60. Wat een enorme uitbreiding 
sedert 1952! Nu zijn er 22 scholen. En, naar ons uit een oproep voor leer
krachten in de vakbladen bleek, is de 23e school in Drachten in oprichting. 
Wij mogen slechts blij zijn om deze ontwikkeling. Hieruit blijkt de geweldige 
behoefte onze slechthorende en spraakgebrekkige leerlingen op adequate 
wijze op te vangen. Het enige wat ons steeds bevreemdt is het feit dat er 
slechts in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Utrecht spraak
gebrekkige kinderen voorkomen. Is de logopedie in de overige plaatsen al zo 
ver gevorderd ? 

Uw bestuur kwam in de jaren 1968 en 1969 in totaal 6 keer bijeen. Punten 
van bespreking waren o.a. de conferenties, de moeilijkheden welke zijn 
ontstaan bij de M.A.V.O. examens, het organiseren van een vergadering 
van de Hoofden van scholen, de op handen zijnde wijzigingen in het Besluit 
Buitengewoon Onderwijs. 

Studie-conferentie 1968 

Op 4 en 5 november 1968 werd in het „Troelstra-oord" te Beekbergen onze 
jaarlijkse conferentie gehouden. Dat wij in Beekbergen onderdak moesten 
zoeken kwam door een administratieve vergissing van de Stichting Vacantie-
verblijven. Het Evert-Kupers-oord in Amersfoort was namelijk ook aan een 
andere instantie toegewezen. Gelukkig slaagde de Stichting er in het 
„Troelstra-oord" voor ons vrij te maken, zodat de conferentie op de geplande 
dagen doorgang kon vinden. 
Op de ochtend van de 4de november werd de Algemene Vergadering gehou
den. De notulen hiervan werden gepubliceerd in het Tijdschrift van maart 
1969 (10de jaargang nr. 1). Om twee uur in de middag zou Broeder Walter 
uit Brussel een inleiding houden over „Hoorapparatuur en praktijk". Door 
moeilijkheden met vervoer en langdurig oponthoud bij onze Benelux-grnes 
begon Broeder Walter ruim anderhalf uur te laat. Waarschijnlijk om de ver
loren tijd in te halen werd de lezing in een zodanig razendsnel tempo aan
geboden dat zelfs de bandrecorder geen heldere weergave bood. Een ver
slag hiervan is dan ook niet mogelijk gebleken. 
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Het avondprogramma bood weer goed toneelspel terwijl het daarna waar
schijnlijk ook erg gezellig is geweest, hetgeen te concluderen viel uit het feit 
dat er zelfs nè twaalf uur nog geen absolute rust in het gebouw heerste. 
Op 5 november hield Br. drs Siardus Bohncke een lezing over „De betekenis 
van het methodisch handelen bij het rekenonderwijs tegenover het intuitief 
en stereotiep handelen". De wijze waarop Br. Siardus zijn lezing hield was 
zeer boeiend en bovenal leerzaam. Een overzicht en gedeeltelijk verslag van 
hetgeen werd besproken is gepubliceerd in het Tijdschrift, 9de jaarganq 
nrs. 5 en 6. 

In hetzelfde nummer staat ook de toespraak welke de Heer Pille hield bij de 
opening van de conferentie. 
De rest van de dag werd besteed aan besprekingen in discussiegroepen over 
enige door Br. Siardus aangegeven onderwerpen. Jammer genoeg waren de 
groepen te groot waardoor een algemene discussie niet goed op gang is kun
nen komen. 
Om ongeveer vier uur sloot de Heer Pille de Studie-conferentie 1968. 
Doordat tijdens de conferentie de suggestie naar voren kwam voortgaan in 
het vroege voorjaar te vergaderen (zie blz. 26 van het Tijdschrift maart 1969, 
is er half november een enquête gehouden onder alle scholen met als vraag
stelling hoe men over deze verschuiving dacht. Wij kwamen tot de volgende 
cijfers: 66 leden stemden voor 1969, 122 verkozen 1970. Geen voorkeur 
hadden 31 leden. De geen-voorkeurstemmen werden bij het grootste aantal 
gevoegd, zodat besloten werd in 1969 geen conferentie te houden. 
Hoewel volgens de statuten elk jaar een Algemene Vergadering moet worden 
gehouden, is ook dit onderwerp op latere datum geënquêteerd. Er zou dan 
een aparte A.V. worden gehouden ergens in het centrum van het land. Hierbij 
waren de meningen minder verdeeld: géén van de leden bleek enthousiasme 
voor dit voorstel te kunnen opbrengen, zodat Uw bestuur zich helaas bij de 
mening van haar leden moest neerleggen. 

Als data voor de eerstvolgende conferentie werden vastgesteld: 5 en 6 maart 
1970. Centraal onderwerp van bespreking zou zijn: het rekenonderwijs. De 
school uit Enschede wilde gaarne het initiatief hiertoe nemen. De mede
werking van andere scholen bleek over het algemeen zeer matig zodat helaas 
moest worden besloten dit onderwerp te laten vallen. Deze beslissing werd 
genomen tijdens de bestuursvergadering van 13 december 1969. 

Het Tijdschrift 

In het voorjaar van 1969 werd het voortbestaan van ons gemeenschappelijk 
Tijdschrift heel even wankel. Tijdens een bespreking van de dagelijkse 
besturen van beide Verenigingen kwam men al gauw tot overeenstemming 
Tijdens de Studie-conferentie 1967 nam Mevrouw N. M. Gelijnse-Moleman 
afscheid als eindredactrice van het Tijdschrift. Zij werd opgevolgd door de 
Heer G. J. ter Haar. Per 1 januari 1970 moet volgens het reglement het 
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Eindredacteurschap weer voor vijf jaar overgaan naar de sector voor doven-
onderwijs. 
Langs deze weg wil het bestuur de Heer ter Haar heel hartelijk danken voor 
het vele en vaak ondankbare werk dat hij voor onze Vereniging heeft verricht. 
Moge het gemeenschappelijk Tijdschrift nog een lang en vruchtbaar leven 
hebben. 
N.B. Iedereen mag schrijven! 
Aan het eind van dit gecombineerde jaarverslag gekomen wil ik in mijn 
functie van secretaris afscheid van U nemen, vanzelfsprekend niet als lid. 
Sedert de oprichting van onze Vereniging heb ik dit werk met plezier gedaan. 
U neemt het mij, hoop ik, niet kwalijk als ik U eerlijk zeg dat ik nu wel eens 
een conferentie mee wil maken als meelevend toehoorder. Ik wil eindigen 
met U hartelijk te danken voor het steeds weer in mij gestelde vertrouwen. 
Ik hoop van harte dat onze Vereniging zal blijven bloeien en uiteindelijk zal 
bereiken alles wat in het belang is van het onderwijs aan het slechthorende 
en spraakgebrekkige kind. 

A. Breve 

Notulen van de Algemene Vergadering van de „Vereni
ging tot bevordering van het Onderwijs aan Slechthoren
de en Spraakgebrekkige kinderen in Nederland" 
gehouden op 6 maart 1970 

H. Vrielink, 2de secretaris 

Om ongeveer 2 uur opent de voorzitter, de Heer L. J. Pille deze Algemene 
Vergadering. Zijn eerste woorden beginnen met een helaas... Helaas onge
veer een kwart van de leden vult de zaal. Deze belangstelling is toch zeer 
beschamend voor onze Vereniging. 
In zijn openingswoord kijkt de Heer Pille even terug op de afgelopen periode 
van ongeveer anderhalf jaar. De opzet om verder te komen met de didactiek 
van ons rekenonderwijs, zoals was voorgesteld door de school van Enschede, 
is mislukt. Er zijn contacten met de A.N.O.F. geweest om samen met het 
Dovenonderwijs en andere vormen van B.O. inspraak te hebben bij het 
Georganiseerd Overleg. 
Wat de examens betreft bij het M.A.V.O. deelt de Heer Pille het volgende 
mee. Na vele onderhandelingen was er nog niets bekend over de examens 
bij voortgezette vormen van het B.O. Via afgevaardigden op het Departement 
van Onderwijs is het gelukt om onze leerlingen deel te laten nemen aan de 
M.A.V.O. staatsexamens. Dit vermeldt de Staatscourant. 
De M.A.V.O. scholen, die onder de L.O. wet vallen, mogen nu echter een 
schoolexamen afnemen. Zo staan onze leerlingen toch weer voor een 

118 



barrière. Het lijkt de Heer Pille goed dat onze collega's van de M A V O . 
afdelingen plaats zullen nemen in de Commissie van Staatsexamens. 
De collega's van het voortgezet onderwijs zijn een aantal keren bij elkaar 
geweest. Enkele groepen zullen opnieuw contact opnemen, speciaal in 
verband met de didactiek. 
Er is één keer een vergadering geweest van de Hoofden van alle scholen. 
Een volgende vergadering zal binnenkort belegd worden. Verder zijn er 
besprekingen geweest met de Redactie van het Tijdschrift. 
De meerderheid van de Algemene Vergadering is voor een Conferentie in 
het voorjaar van 1971. Tijdens de Vergadering wordt de datum vastgesteld. 
De Conferentie zal worden gehouden op 5 en 6 maart 1971 in het „Troelstra-
oord" te Beekbergen. De notulen van de Algemene Vergadering van 4 no-
mer 1, worden goedgekeurd. 
Nu is het woord aan de secretaris, de Heer A. Breve. Hij leest het verslag 
over de jaren 1968 en 1969 voor. Er zijn geen vragen. De voorzitter dankt de 
secretaris voor het maken van de verslagen. 
Dan komen de financiële verslagen over 1968 en 1969 van de penning
meesteresse. Mejuffrouw Vermeulen. De aanwezige leden hebben allemaal 
een overzicht ontvangen. Enkele onduidelijkheden zijn ontstaan doordat 
een paar afrekeningen zijn overgebracht van het ene naar het andere jaar. 
De vragenstellers zijn vlug tevredengesteld en de penningmeesteresse wordt 
door de voorzitter bedankt voor haar werk. 
De penningmeesteresse deelt mee dat het goed is om elk jaar opnieuw te 
bekijken of de contributie omhoog zal moeten. Een verhoging zal er wel eens 
moeten komen, mede door de stijging van de kosten voor het Tijdschrift. 
De kascontrole is dit jaar verricht door de school van Arnhem. De Heer van 
Raay deelt mee dat alles in orde is bevonden over de jaren 1968 en 1969. 
Hij voegt er nog aan toe dat het jammer is, dat we Mejuffrouw Vermeulen 
als penningmeesteresse moeten missen. De Vergadering is het hiermede 
volledig eens, getuige het applaus! 
De nieuwe kascontrole-commissie wordt gevormd door de school in En
schede. De Heer Hakkenies zal dit regelen. 
Nu vertellen de Heren Geileit en Pille het een en ander over de opleidings-
mogelijkheden aan de Katholieke Leergangen en bij het Seminarium voor 
Orthopedagogiek. Speciaal van de zijde van de Scholen voor Slechthorenden 
zijn moeilijk docenten te vinden. 
Op de studiedagen bleek de kritiek van de cursisten nogal mee te vallen. 
Men vond dat de cursisten te weinig aan bod kwamen. Zo ontstaat er een 
te eenzijdige informatie. Gaarne zou men ook de praktijk er wat meer bij 
willen betrekken. De samenwerking tussen de beide opleidingen zou beter 
kunnen zijn, b.v. door het uitwisselen van docenten. 
Het diploma gehoorgestoorden, wordt niet gehonoreerd bij andere takken 
van het B.O. 

De Heer Pille vraagt of er in verband met de nieuwe conferentie nog 
ideeën zijn. 
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Mejuffrouw Huitema zou graag meer contact hebben met de docenten van 
andere scholen. Hier wordt uitgebreid over gepraat. Het wordt echter niet 
mogelijk geacht een conferentie te houden van één dag terwijl men dan de 
volgende dag bij elkaar op bezoek zou gaan. Het is duidelijk dat er wel be
langstelling is om het werk van collega's te zien. De Heer van der Bijl stelt 
voor een werkgroep te vormen die uitzoekt wat de mogelijkheden zijn. De 
collega's van de Roozendaalschool in Amsterdam zullen het een en ander 
gaarne uitwerken. De gehele vergadering gaat hiermee accoord. 
De Heer Berman vraagt of men niet eens met een onderwerp kan komen, dat 
handelt over de voorbereiding van de leerlingen op de maatschappij. Dit 
onderwerp is echter uitvoerig behandeld op een vorige conferentie. 
Mejuffrouw Toppen vraagt of het mogelijk is de sectie Logopedie tijdens een 
conferentie bijeen te laten komen om samen een onderwerp te bespreken. 
De voorzitter vindt dat het bestuur niet alles kan dirigeren. Het is echter wel 
prettig als de sectie logopedie zelf iets zou organiseren. 
De Heer Delhez stelt voor eens een onderwerp te nemen waarin men zich 
bezint op de grote levensvragen als Religie en Sexuele Opvoeding. De 
Maatschappij geeft genoeg reden om er aandacht aan te schenken. 

De bestuursmutaties 

In verband met het aftreden van Mejuffrouw T. E. Lindeman en de Heer 
D. v. d. Klooster zijn de Heer J. v. d. Bijl (Amsterdam) en de Heer Tj. E. 
Hesse (Groningen) candidaat gesteld. De vergadering gaat gaarne accoord 
met de benoeming van deze candidaten en deze heren nemen hun benoe
ming aan. 
De penningmeesteresse. Mejuffrouw W. I. M. Vermeulen treedt af en is niet 
herkiesbaar. Voor deze functie wordt de Heer J. G. G. Spanhoff (Nijmegen) 
voorgesteld. Alle aanwezige leden stemmen met deze benoeming in en de 
Heer Spanhoff neemt het penningmeesterschap op zich. De secretaris, de 
Heer Breve zal ook aftreden en is evenmin herkiesbaar. Er is voor deze functie 
geen candidaat gesteld. 
De Heer Evertse neemt het woord en zegt dat hij graag zou zien dat er tijdens 
deze vergadering een nieuwe secretaris naar voren komt. 
Vanuit de vergadering wordt de Heer K. W. Kortschot (Amsterdam) voor
gesteld. Deze neemt tenslotte zijn benoeming als secretaris aan. 
De Heer Breve toont zich zeer verheugd met dit besluit. Het moment om 
afscheid te nemen van Mejuffrouw Vermeulen en de Heer Breve is nu aan
gebroken. De Heer Pitte herinnert aan de goede samenwerking die er altijd 
van het begin af aan is geweest. Zich richtend tot Mejuffrouw Vermeulen 
zegt hij, dat hij weet dat er door de jaren heen vele moeilijkheden zijn geweest. 
Toch was alles altijd in vertrouwde handen. Hij zegt Mejuffrouw Vermeulen 
hiervoor hartelijk dank, mede namens het hele bestuur. Deze woorden gaan 
gepaard met een geweldig applaus van de vergadering. 
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Dan wendt de voorzitter zich tot de Heer Breve. De voorzitter heeft altijd een 
grote mond, maar in wezen is hij de uitvoerder van wat de Heer Breve voor
bereidde. En dit altijd op zeer humoristische wijze. Laten we maar even den
ken aan de kostelijke verslagen op de feestavonden. De voorzitter dankt de 
Heer Breve namens allen voor het vele werk dat hij verzet heeft in de afge
lopen 18 jaar. Hierna wordt door de aanwezigen luid geapplaudisseerd. 
De Heer Evertse neemt nogmaals het woord. Hij vindt dat we deze bestuurs
leden maar niet zo kunnen laten gaan. Daar moeten we iets aan doen. leder 
is het daar volkomen mee eens. 
De Heer Evertse ziet nog eens terug op de afgelopen conferentie. Er waren 
zeer interessante onderwerpen. Iedereen heeft er iets aan gehad. Hij vindt 
het zeer spijtig dat er collega's zijn, die wegblijven. De Heer Evertse vraagt 
of ieder, ook bij het houden van enquêtes, zijn medewerking wil verlenen. 
Er zijn niet meer punten voor de rondvraag. De Heer Pille dankt ieder voor 
zijn aanwezigheid en medewerking. 

H. Vrielink 2de secretaris 

Nieuws van de scholen 

AMSTERDAM 

M.i.v. 1 maart j . l . is als kleuteronderwijzeres benoemd Mej. I. Kramer. 
Mej. M. Pille gaat na de grote vakantie onze kinderen gymnastiekles geven. 
M.i.v. het nieuwe schooljaar zullen de dames J. Th. L. A. Melsen, A. Ket, 
C. Okkinga en de heer T. R. Bergshoeff zich elders met opvoedings- en 
onderwijsproblemen gaan bezighouden. 
Benoemd als onderwijzer de heer E. H. Groet. 
Benoemd als logo-akoepediste Mevr. A. M. van Dijk. 

EFFATHA 

GESLAAGD VOOR HET DIPLOMA AKOEPEDIE 

Mej. E. R. J. Burggraaf, dhr. K. M. Bor, dhr. P. W. Hajer, dhr. J. P. Happel, 
dhr. A. van Herk. 

ST. MICHIELSGESTEL 

Zr. M. G. v. Wichen slaagde 30 mei voor LO. Verbale en dramatische eks-
pressie. 
11 juni slaagde voor het diploma Akoepedie zr. A. v. Gaans (Kennedyschool, 
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Paramaribo) en de heer P. Vos (audiologische afdeling) slaagde 13 juni voor 
het diploma half-geleiders techniek. 
Aan de universiteiten te Nijmegen slaagden: 
26 juni dhr. H. A. Eijkman voor het doctoraalexamen Nederlands. 
1 juli zr. Vincentio Lagerberg voor candidaats pedagogiek. 

GRONINGEN 

Voor het examen Akoepedie slaagden de dames Boesjes, Lentz en Visser. 

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK 

DIPLOMA GEHOORGESTOORDEN-B 

Op 8 en 15 juni j . l . werden de examens gehouden van de specialisatieleer
gang Gehoorgestoorden-B. 
Voor een zevental cursisten, die reeds in het bezit waren van het Diploma 
Gehoorgestoorden-A, betekende dit de afsluiting van een vierjarige oplei
ding, zodat aan hen het Diploma Gehoorgestoorden-B kon worden uitge
reikt. 
Twee kandidaten, mejuffrouw L. M. Korver en mejuffrouw F. Reinders, 
slaagden met lof. 
Namen van de geslaagde kandidaten met vermelding van de scriptie: 

Specialisatie dovenscholen 

H. A. Coene te Amsterdam 
„Enige opmerkingen over klank- en didaktische hulpgebaren bij 
het onderwijs aan dove kinderen". 

G. Leeraar te Ridderkerk 
„De zorg voor het jonge dove kind (voorzorg)". 

G. J. Sissing te Groningen 
„Enige gedachten over het spreekonderwijs, de home- en hoor-
training en de artikulatie in het kader van het onderwijs aan een 
instituut voor doven en de resultaten t.a.v. een groep zwaar dove 
kinderen in het bijzonder". 

Specialisatie slechthorendenscholen 

Mej. L M. Korver te Zaandam 
„Verantwoording van de orthopedagogische aanpak van een 
aantal zwaar-slechthorende kleuters in een aanvangsgroep". 
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Mej. F. Reinders te Amsterdam 
„Taak en functie van een begeleidende pedagoog van het Gemeen
telijk Audiologisch Centrum te Amsterdam". 

K. de Nekker te Groningen 
„Een geval van plotseling optredende doofheid op zesjarige leef
ti jd". 

M. H. Feenstra te Groningen 
„Audiologie". 

Kort verslag bestuursvergadering van de Vereniging ter Bevorde
ring van het onderwijs aan Doven in Nederland. 

In een van de laatste bestuursvergaderingen is besloten om van tijd tot tijd 
korte verslagen van deze vergaderingen in het tijdschrift te publiceren. 
Hier volgt dan het eerste verslag. 
Op de laatste vergaderingen is diverse malen gesproken over de financiële 
positie van onze vereniging. Voorgesteld werd om het financieel overzicht te 
veranderen en uit te breiden met een balans. Men besloot om alle leden dit 
nieuwe overzicht toe te sturen. In een schoolvergadering zal de noodzaak 
van contributieverhoging besproken worden. Aangezien volgens de statuten 
alleen maar tot contributieverhoging kan worden overgegaan na een besluit 
van een algemene vergadering, zal er in de loop van september een plaats 
vinden met als enig punt contributieverhoging. Na deze vergadering kan dit 
bedrag als naheffing worden geïnd. De normale contributie over 1970 zal 
zoals gewoonlijk vóór de zomervakantie worden geïnd. 
Ter verbetering van de financiële situatie werden verder nog de volgende 
suggesties gedaan: 

a. eenmaal de lustrumviering overslaan. 
b. trachten subsidies te verkrijgen ter financiering van de jaarvergadering en 

het werk van de commissies. 
A.P.S. 

Nationaal Fonds ter Bevordering van de Revalidatie Nederlandse Bond 
voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne. 

Bespreking met het Overlegcentrum B.O. 

De heren Breeman en van Riet hebben op 11 februari een bespreking gehad 
met het Overlegcentrum, waar nog eens duidelijk het standpunt van de 
vereniging naar voren is gebracht. De notulen van deze bespreking blijken 
echter niet in overeenstemming te zijn met wat de heren Breeman en van 
Riet in Utrecht hebben uiteengezet. Waar zij gesteld hebben, dat een verte
genwoordiger van het dovenonderwijs in het Overlegcentrum moet plaats 
nemen, vinden de heren van het Overlegcentrum het plotseling beter dat hun 
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gedelegeerde in ons bestuur plaats neemt. Het bestuur van de vereniging zou 
zelfs de directies en besturen van de instituten van activiteiten moeten af
houden. Dit alles is onaanvaardbaar. Er is dan ookeen brief naar het Overleg-
centrum gestuurd, waarin duidelijk gesteld is, dat men zich hiermee niet kan 
verenigen. Reacties worden afgewacht. 

Verhouding tot de N.C.V.R. 

De laatste tijd is deze vereniging bijzonder actief. Van overheidswege streeft 
men er hoe langer hoe meer naar om met centrale organen in overleg te tre
den. Het bestuur meent alert te moeten blijven voor de activiteiten van de 
N.C.V.R. en op vergaderingen van deze vereniging zijn stem te moeten laten 
horen. In juni en september hebben enkele leden van het bestuur de bijeen
komsten van de N.C.V.R. bezocht. 

Het bestuur heeft het artikel „Celibaatspriester onbevoegd huwelijks-
makelaar tussen doven en horenden" van de heer van Amerongen in het 
„Dovenorgaan" van febr. 1970 ten zeerste betreurd. Toen bleek dat de heer 
van der Vliet (Amsterdam) het plan had om er op te reageren, is hem verzocht 
dit van een adhesiebetuiging van het bestuur vergezeld te doen laten gaan. 

Vught, september 1970. 
A. Krijnen, secretaris. 
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Van buiten bekeken 

H. v. Mier/o, Beiroet, Libanon 

Lang genoeg heb ik dove kinderen onderwezen om te kunnen zeggen, dat ik 
in het vak een insider ben. 
Daarop zijn vijf boeiende jaren gevolgd, waarin ik dovenonderwijzers heb 
opgeleid, die nu werken aan een tiental scholen in de Arabische landen. 
De laatste twee jaren gaven mij de kans wat verder te studeren in de lin
guïstiek. 
Ik ben dus voor het Nederlandse dovenonderwijs een outsider geworden. 
In die overgang zijn mij de ogen open gegaan voor een aantal dingen, die 
ik destijds in mijn vakblindheid niet heb gezien. Iets daarvan bied ik dit 
tijdschrift aan en ik dank de redactie voor de geboden plaatsruimte. 

Volhouden 
Achteraf bekeken had ik een veel te fanatieke instelling, als het op „door
zetten" aankwam, toen ik in Amsterdam voor de klas stond. 
Begrijp me goed, volhouden is een deugd, die elke onderwijzer moet hebben. 
Maar je moet onderscheid weten te maken tussen het volhouden van iets 
waarvan je weet dat het methodisch goed zit, en het volhouden dat berust 
op je angst dat je „het" niet zult halen, terwijl je eigenlijk niet weet wat je 
doet. Dat laatste nu heb ik veel te veel gedaan. 
Hoe vaak heb ik mijn leerlingen niet zitten martelen met opgaven die ze nu 
eenmaal niet kónden volbrengen, omdat ik zelf de zaak methodisch niet 
zag. Je bent dan zo eigenwijs om van jezelf te denken, dat je volharding 
eens beloond zal worden. Soms is dat nog waar ookl 
Zo heb ik, om een voorbeeld te geven, mijn leerlingen op 6 tot 7 jarige leeftijd 
duizenden zelfstandige naamwoorden „geleerd", d.w.z. uitspraak, betekenis 
en goed gebruik in zinsverband en situatie. Prachtig nietwaar? Maar het 
eiste repeteerwerk en naarmate ze meer woorden leerden, vergaten ze er 
ook meer. Daardoor werd mijn repeteersysteem steeds ingewikkelder. Tot 
ik er tenslotte zelf niet meer uit wijs kon. Hetzelfde gebeurde met werkwoor
den, bijvoeglijke naamwoorden en andere woordsoorten. 
Ik bereikte natuurlijk wel iets en op zekere momenten hield ik mij uit zelf
rechtvaardiging voor, dat dat iets toch „heel wat" was. 
Soms zat ik zo vast aan mijn complex tot volhouden, dat het leek of mijn 
leven van die obsessie afhing. 

Dat kan voor een leerling, vooral als het gaat om „kleine techniekjes" (arti
culaties bijvoorbeeld) bijzonder frustrerend zijn. Dan leren ze de eenvoudigste 
dingen helemaal niet meer. Als onderwijzer begrijp je dan niet hoe ze op
eens zó stom komen. 
Het is in zulke toestanden een zegen, als er een ervaren collega op je moeilijk 
levenspad komt en zegt: doe eens even iets anders. 
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Maar het zou nog beter zijn, als iemand je eens even haarfijn uit de doeken 
kon doen, waarom die weerstand waartegen je bokst zo groot is. Dat zou in 
het bovenvermelde geval van mijn woordenmethodiek een hele didaktische 
omschakeling betekenen. 
Nog een stap verder: waarom was ik eigenlijk niet voorbereid op dat pro
bleem? Er was toch een opleiding voor ons vakl 
Eerlijk gezegd kwam ik pas achter de nodige vakkennis voor het opbouwen 
van de woordenschat, nédat ik al mijn vakdiploma's had gehaald. En toen 
had ik die kennis niet van mijn opleiders. 
Intussen zijn de opleidingen overal beter geworden. Ik heb van overal ter 
wereld gegevens verzameld over opleidingen, omdat ik zelf met het probleem 
van zo'n opleiding in Beiroet zat. Ja, dat ziet er allemaal veel beter uit dan 
in de veertiger jaren. 
Ook heb ik weer eens wat rondgekeken in de scholen in Europa. Er is ook 
in de klassen veel verbeterd, vooral uiterlijk. Maar als ik naar het onderwijs 
kijk, dan is er nog meer hetzelfde gebleven. Ik zag weer heel wat gevallen 
van „stug volhouden", waar methodisch herziening nodig was. Er zijn ook 
leerkrachten, die niet zo van flink doorzetten zijn. Vaak zijn ze dan erg aardig 
voor de kinderen, maar bereiken niet zo veel. 
Ik kan collega Niewenweg zo goed begrijpen in zijn artikeltje in het sep
tembernummer 1970 van „Het Gehoorgestoorde Kind" (wat een naam 
toch I) Alleen dit. Je bent er nog niet, als je goede congressen houdt. Je zou 
een praktijk-opleider moeten hebben, die je in de klas begeleidt, die je naar 
aanleiding van een concrete moeilijkheid tot op de grond van het probleem 
kan instrueren, die bovendien zo'n gedegen vakman is, dat hij je het werk 
uit handen kan nemen om je op het goede spoor te zetten. 

Vluchten 
Ik moet bekennen dat het mijn gevoel van professionele zekerheid altijd 
goed gedaan heeft, dat ik een universitaire opleiding volgde, die ik ook heb 
afgesloten. Het gekke is, dat anderen je in die zelfstreling helpen. Je wordt 
als academicus naar de ogen gekeken. Is dat nog zo in Holland? 
Maar het feit blijft, dat als je in je studie toevallig niet op de hoogte bent 
gekomen van de problematiek van de passieve zin, de eerste de beste 
groenteboer daar misschien wel meer van weet dan jij met je in het latijn 
gestelde diploma. Het is nu juist die reeks van speciale didaktische en gram
maticale weetjes, die je als dovenonderwijzers achter je kiezen moet hebben. 
De man of vrouw voor de klas moet algemeen paedagogisch gevormd zijn en 
specialistisch in de spraak- en taaldidaktiek. 

Academische research moet dienstbaar zijn, d.w.z. het uitgangspunt vinden 
in de concrete problemen in de klas. Omdat academici in het algemeen 
niet voldoen aan de voorwaarden om die uitgangspunten te kunnen vinden, 
wordt er verschrikkelijk veel onzin gepubliceerd door academici, die op 
hun manier bezeten zijn van het spraak- en taalwervingsprobleem van de 
doven. Als ik de vakbladen lees, word ik er misselijk van. 
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Ik beken, dat ik als onderwijzer vaak gevlucht ben naar het bedenkelijke 
soort aanbevelingen, dat komt uit de hoek van psychologische en akoepe-
dische specialisaties. Dat liep natuurlijk op niets beters uit dan dat ik goeie 
maatjes was met doctorandus zo en zo. Toen ik daarvan de kater kreeg in 
mijn klassewerk, werd ik wantrouwig tegen alles wat academisch was. 
Dat is natuurlijk ook weer fout. 
„Van buiten bekeken", als èn academicus èn onderwijzer, wil ik tegen de 
dovenonderwijzers zeggen: doe nooit iets, tenzij je het helemaal begrijpt; 
laat je nooit iets aanpraten door een academicus, maar denk het mét hem 
helemaal af. 
Een simpel eigen inzicht is een beter didaktisch fundament dan een hoogge
leerd betoog, dat de onderwijzer zich niet eigen maakt. 
Aan de andere kant moet de waarde van het academisch inzicht een zaak 
zijn, die door de onderwijzer als een levensbelang gevoeld wordt. Die 
waarde bestaat alleen, als de onderwijzer de academicus geholpen heeft 
het uitgangspunt te vinden. Onderwijsresearch neemt het uitgangspunt 
in de didaktische situatie en toetst de resultaten weer in die situatie. 
Naar deze strenge regel gemeten, is er academisch ten behoeve van het 
dovenonderwijs niet veel tot stand gekomen. 
Dat heeft een bederfelijke invloed op de opleiding van dovenonderwijzers. 
Als het goed is, is die opleiding het doorgeefluik van de academische keuken 
naar de didaktische eetkamer. 
In die eetkamer zou men meer moed moeten hebben om de onverteerbare 
spijzen terug te sturen. 
Dat een student student is, betekent nog niet, dat hij omwille van het diploma 
stil moet zijn en slikken. Evenmin betekent het dat hij in de keuken gaat staan. 
Als ik vanaf een afstand bekijk wat er in deze problematiek in Nederland 
rondgescharreld wordt, wordt het mij droef te moede. 

Studeren 
Het studeren van de dovenonderwijzer is een vorm van verdieping met het 
oog op de praktijk van het lesgeven. Het is een vakstudie. Er is een praktisch 
doel. 
Men kan dat doel in delen konkreet stellen. Voor het spreek-taalonderwijs 
geldt, dat het gaat om een verzameling van partiële doelen. 
Het heeft weinig nut diepgaande studies te maken van algemene onder
werpen, zoiets als bijvoorbeeld „abstractie in de taal". 
Wat je als onderwijzer moet weten, is hoe je een bepaald, terecht of ten 
onrecht als „abstract" aangeduid woord, in het taalgebruik van je leerlingen 
inbouwt. Er zijn honderden gevallen waarin je didaktisch tot een goed 
resultaat kunt komen, zonder dat je daarbij de linguïstische theorieën hoeft 
door te worstelen, die er rond zo'n verschijnsel zijn bij elkaar geschreven. 
Het kan wel voorkomen dat een linguïstische analyse meehelpt om een 
didaktische aanpak te vinden, maar ik zie het niet als de verantwoordelijk
heid van de onderwijzer om die verbinding tot stand te brengen. 
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Dat zou praktisch ook onuitvoerbaar zijn. Iemand die een dagtaak heeft 
aan het onderwijzen met alle voorbereidingen van dien, kan onmogelijk 
tijd vinden om grondwetenschappen te studeren en dan ook nog de di-
daktische konsekwenties daaruit te ontwerpen. 
Toch lijkt het er in veel van die opleidingsschema's die ik uit de hele wereld 
hier voor me heb liggen, veel op, dat toch van die gedachte wordt uitgegaan. 
Het moet wel zo zijn, dat opleidingsinstituten, die eigenlijk van de opleiding 
niet weten wat ze er mee aan moeten, vluchten in het geven van introducties 
in alle grondwetenschappen, in de hoop dat de zo opgeleide leerkrachten 
later zo geniaal zullen zijn wél te kunnen verrichten, wat hun opleiders er 
bij lieten zitten. 

De opleidingen laten de onderwijzers in de kou staan. Ze kunnen ook moeilijk 
anders. Er is nog steeds geen bron waaruit de onderwijzer putten kan, anders 
dan de praktijk van zijn collega die het beter kan, omdat hij meer ervaring 
heeft. 
Het lezen van vakliteratuur in ons vak (ik doe het trouw), is een hoogst on
aangename bezigheid. Je steekt er veel tijd in, om te ontdekken, dat 90% 
van wat je gelezen hebt, het lezen niet waard was. Dat de meeste van onze 
collega's dan ook de vakliteratuur niet meer bijhouden, is geen wonder, al 
is het jammer, want ze missen dan toch maar die 10%. 
Was er nu maar iemand die eens zei, wat die 10% is. Zou het niet een idee 
zijn een repertorium samen te stellen met sterren erbij, net als men doet voor 
cognac? 

Er zou door internationale samenwerking veel gedaan kunnen worden. Het 
onkruid zou uit onze publikaties weggetrokken kunnen worden, of althans 
aangeduid als onkruid. Waar dienen de internationale congressen en vereni
gingen nu eigenlijk voor? Hebben we nu werkelijk zo'n behoefte aan parades 
van specialisten die zo nodig moeten voorlezen, wat toch wel gedrukt wordt ? 
Om nog maar niet te spreken van de verwarring die daarmee gesticht wordt 
in de ontwikkelingslanden. Ja wacht even, déér ligt een levensgroot pro
bleem. Enfin, ik had het over studie. 
Er zit dus wat in samenwerking, taakverdeling en teamwork. 
Met dat teamwork is het in Nederland altijd een moeizame zaak geweest. 
Je zit dadelijk met problemen van tijd, afstand en gevoeligheden. De fout is, 
dat zie ik nu op een afstand duidelijker, dat we een concept van teamwork 
ingevoerd hebben, dat niet het onze was. We hebben teams gemodelleerd 
naar angelsaksich model, maar van teamvorming is weinig sprake geweest. 
Een team kan al bestaan uit twee mensen. Het is een heel moeilijke zaak om 
twee mensen zo op elkaar te laten inspelen, dat een vruchtbare samenwer
king ontstaat. Je moet vaak heel lang met elkaar omgaan voor je het punt 
bereikt, waarop je je persoonlijke vooroordelen laat doorlichten aan het 
inzicht van een ander. Een dovenonderwijzer heeft het daarin geweldig 
moeilijk, omdat hij noodzakelijkerwijze afweermechanismen opbouwt, om 
zijn onkunde te beschermen tegen de buitenwereld. 
Het opbouwen van teams moet in de grootste vrijheid plaatsvinden en 
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liefst voordat de jonge leerkracht vastloopt in de afweermechanismen. 
Ik zie dat als een grondvoorwaarde voor een vruchtbare studie. 
Want eenmaal omringd door vestingmuren van zelfbescherming, vindt de 
dovenonderwijzer in de opleiding alleen maar materiaal om de bastions om 
zich heen nog hoger te maken. Hij is immers tot niets verplicht. 

Beste collega's, 
Ik heb natuurlijk gemakkelijk praten, want ik zit niet in de problemen waar 
U mee worstelt. Daarom excuus voor mijn uitbarsting. Misschien had ik 
alleen maar behoefte aan wat contact. 

Het ritme bij de hoortraining van prelinguaal hoorge-
stoorde kinderen. Theorie en praktijk, speciaal bij de 
hometraining en in de voorschool. 

A. v. Uden, psych. drs. 

Ik zou mijn bijdrage in de volgende punten willen verdelen: 
1. Doofheid op cybernetische wijze gezien. 
2. De achterstand in ritmisch gevoel van werkelijk dove kinderen. De ge

volgen daarvan voor het geheugen met betrekking tot dans, muziek en 
taal. 

3. Kybernetische oefening. 
4. Inleiding tot de praktijk. 
5. Een programma voor ritmische opvoeding bij hometraining en in de 

voorschool. 
6. Conclusie. 

1 . Doofheid cybernetisch gezien 
ledere beweging geeft in principe een geluid. Hetzelfde geldt ook voor ons 
lichaam. Daardoor horen wij bestendig ons lichaam: iedere stap, ieder ge
luid, ons ademen, ons zingen en spreken. Dat gebeurt reeds vanaf voor de 
geboorte: Het kleine ongeboren wezentje wiegt in de moederschoot en 
hoort dan al veel geluiden. Ons gehoor wordt in de eerste plaats door de 
geluiden van ons eigen lichaam gevormd, en stuurt en controleert ze nader
hand steeds meer. Ons lichaam is een gereguleerd geluidssysteem, ge
stuurd door de controle van het horen, ledere beweging heeft een geluids-
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effect en ieder geluidseffect, waarvandaan het ook komen mag, is op de een 
of andere wijze verbonden met de lichaamsbewegingen. 
Volgens van Békésy's (1949) kan een kind met ongeveer het hieronder 
volgende gehoorverlies (of zwaarder): 

Hz- 125 250 500 1000 2000 4000 
dB. (ISO) 50 60 90 90 90 80 

zijn stem en zijn spreken niet meer horen (zonder gebruik van het hoor-
apparaat); ook niet, of bijna niet, als het schreeuwt. Wij zien aanstonds dat 
dit voor het ritmisch gedrag zeer belangrijk is, met gevolgen voor taai
geheugen en taai-denken. 
Daardoor kunnen wij doofheid, cybernetisch gezien, beschrijven als: zulk 
een gehoorverlies, dat men de eigen stem en het eigen spreken en schreeu
wen niet meer kan horen en (door horen) kan sturen (afgezien van het hoor-
apparaat, want daardoor is het in meerdere of mindere mate wel mogelijk). 

2. De achterstand in het ritmisch gevoel van de prelinguaal cyber-
netisch-dove kinderen. De gevolgen daarvan voor het „korte 
geheugen" 
a. Ik heb een zeer eenvoudige test om het ritmisch gevoel van dove kleuters 
te testen ontworpen: alleen met klappen op tafel en „baba" spreken. Mijn 
onderzoekingen hadden de volgende resultaten (max. score 40): 

Dove kinderen 4, 5, 6 jaar oud (N36) 27.71 ± 8.11 
Kinderen met gehoorverlies tussen 
75-85 dB 
(Dubbel gehandicapt) 4, 5, 6 jaar oud (N14) 32.66 ±4.21 
Norm. hor. kind 4, 5, 6 jaar oud (N11) 39.22 ±0.51 
Alle verschillen zijn significant p < 0.01. 

Men kan dus zien, dat cybernetische doofheid een invloed heeft op het ritme
gevoel en dat zelfs al een klein beetje horen (75-85 dB; toch wel een zwaar 
gehoorverlies), ondanks daarbijkomende lichte motorische storingen (dit 
werd in de tabel met „dubbel gehandicapt" bedoeld), een significante 
verhoging van het ritmegevoel geeft. 
b. Dit ritme-gevoel en speciaal het vermogen een ritmische figuur uit het 
hoofd te kunnen herhalen (dus het ritmische geheugen) hangt samen met de 
spreekvaardigheid van de dove kinderen. 
Ik vroeg de leerkrachten van deze kinderen volgens een door mij opgezette 
exacte vergelijkings-methode hun oordeel te geven over de spreekvaardig
heid van ieder kind. Ik vond een significante (p < 0.01) correlatie tussen de 
uitkomsten van deze beoordelingen en de score van mijn test: 0.73. Daarom 
kon ik dit schooljaar (1969) vooruit zeggen, bij welke kinderen spreek-
moeilijkheden te verwachten waren, en dit klopte met de uitkomsten. 
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Er is nu een onderscheid tussen het simultaan en het successief geheugen. 
Wanneer wij bijv. enige proefpersonen dit laten zien: 

0 X • 

Dus alle figuren tegelijk (simultaan), dan worden ze eerder onthouden als 
wanneer wij dezelfde figuren successief laten zien: 

r 
0 

1 
X 

D 

Het gedrag van normaal horende proefpersonen laat zien, dat ze haast 
direkt beginnen met het zich herinneren van de namen van de figuren, door 
ze innerlijk uit te spreken, bijv. „cirkel, kruis, vierkant", „cirkel, kruis, vier
kant", enz. Dus proberen ze, dat wat zij gezien hebben in spreken te coderen. 
Ik vind, dat dit een ritmisch coderen is (zie Liberman 1957, 1967. „motor 
theory of speech perception"). Dit alles betreft het zogenaamde kort ge
heugen (zie Englebert e.a. 1966), d.i. het onmiddellijk weergeven van wat 
men gehoord of gezien heeft 

Conrad (1965) ontdekte een significante achterstand bij dove kinderen bij 
dit korte geheugen van simultaan aangeboden letter-reeksen. Hiskey (1966) 
vond een achterstand van 4 jaren bij simultaan aangeboden cijfers. Bij 
allebei de onderzoekingen hoefden de kinderen de letters resp. cijfers niet 
uit te spreken. Het is geen wonder dus, dat dove kinderen zoveel moeite 
o.a. met hoofdrekenen hebben I 
Wij kunnen dit alles doortrekken naar het leren van de taal. Brill (1953) vond 
een significante achterstand bij dove kinderen met betrekking tot het korte 
geheugen van geschreven (dus simultaan aangeboden) zinnen. Dit ver
klaart gedeeltelijk waarom dove kinderen zoveel moeite hebben met de 
syntaxis van de taall Zij zijn aan het eind van de zin alweer min of meer 
vergeten, hoe de zin begonI (Uden 1955-1957). 
Het is immers merkwaardig, dat zwakbegaafde horende kinderen vlugger 
tot het goede gebruik van de syntaxis komen als goedbegaafde dove kin
deren. Het gebrek aan frequentie kan niet de enige oorzaak daarvan zijn. 
Mijns inziens moet en kan dit alles door een grondige ritmische opvoeding 
overwonnen worden. Ik ontdekte voor zinnen (1956) een significant beter 
geheugen bij zeer goed ritmisch opgevoede dove kinderen, wanneer de 
zinnen ritmisch goed uitgesproken werden, in plaats van alleen afgeschre-
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ven. - Juffrouw v. d. Broek (1969) ontdekte bij een onderzoek, welks zij 
onder mijn leiding uitvoerde een significante winst van 46% voor het korte 
geheugen van gesproken zinnen bij dove kinderen, welke in ritmisch op
zicht en in geluidswaarneming goed opgevoed waren, door de kinderen 
4 maanden lang in het dagelijkse klassegesprek zinnen vaak ritmisch te 
laten nazeggen. Dit versnelde in hoge mate het klassegesprek.- In 1968 
werd hogergenoemd onderzoek van Conrad op ons Instituut herhaald, 
onder leiding van Dr. Thomassen. Daarvoor had ik 26 echt prelinguaal dove 
kinderen uitgekozen, die geen meervoudige gebrekkigheden vertoonden, 
o.a. ritmisch behoorlijk ontwikkeld waren. Ze konden echter niet spellen 
met de „spellignamen" (Aa Bee Cee etc.) die wij gebruiken. Ze bleken 
echter bij het onthouden van de letters wél gearticuleerd te hebben (Tho
massen 1970). Er bleek bij deze kinderen geen achterstand in die letter
reeksen waar de letternamen geen rol speelden. 

Deze onderzoekingen moeten uitgebreid worden (wat ook ons streven is) 
maar de resultaten zijn m.i. voldoende overtuigend. 
M.i. behoort een ritmische opvoeding, geïntegreerd in spreken, tot de fun
damentele opgaven van ons werk. 

3. De cybernetische oefening 
Uit het voorafgaande volgt direkt dat de hoortraining (in de ruimste be
tekenis - opvoeding tot geluidswaarneming - vibratiegevoel inbegrepen) 
cybernetisch te werk moet gaan Het is dus niet alleen een soort hoorgym-
nastiek (Urbantisch 1895-1899) maar veel meer een terugbrengen van 
geluiden tot hun bron d i. hun bewegingsoorsprong. En de eerste en be
langrijkste bewegingsoorsprong is het eigen lichaam (Uden 1943). Het 
dove kind moet - met goede apparatuur - zichzelf leren horen (resp. voelen), 
bij het spreken, bij het musiceren met slaginstrumenten en mijns inziens 
vooral met blaasinstrumenten. Dit laatste vanwege het ademen. Von Holst 
(1951, zie ook Held 1965) heeft dit handelen een toepassing van het „Reaf-
ferenz-prinzip" genoemd. Mijns inziens is hoorapparatuur zeer belangrijk 
voor alle dove kinderen, zo niet onmisbaar. De moderne hoorapparaten 
zijn zo goed, dat wij alle, ook de meest dove, kinderen daarmee kunnen be-
bereiken. Wanneer ze cybernetisch (reafferent) worden toegepast, geven 
ze werkelijk zeer goede effecten tot het beter aflezen, beter spreken en ook 
voor de ritmische opvoeding. 

4. Inleiding tot de praktijk 
Ik beperk me hier tot het ritme en wel vooral bij hometraining en op de 
kleuterschool. Met betrekking tot de muzikale aspecten en de praktijk voor 
de hogere klassen zou ik graag op mijn boek „Geluidsmethode" (1952) 
willen wijzen. 

a. Verondersteld wordt, dat de bekende oefeningen voor de opvoeding tot 
beheersing van het lichaamsschema onontbeerlijk zijn. Dat zijn dus oefe-
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ningen om de ledematen van het lichaam (links, rechts, boven, onder, voor 
en achter, grote en kleine ledematen) te leren kennen en motorisch te leren 
beheersen. Dit alles moet sensorisch (ook in het tast-gevoel) en motorisch 
worden geoefend. Ook moeten de namen van de ledematen en de namen 
van de bewegingen geleerd worden. Dit moet natuurlijk op een kinderlijke 
en speelse wijze gebeuren. Dus ook met veel expressiviteit. - Daarbij wil ik 
op het succesieve geheugen attent maken, dus het geheugen van reeksen 
van verschillende bewegingen, ook in de ruimte, dus bijv. huppelen - lopen -
kruipen, huppelen - lopen - kruipen enz.; lopen van de linkerhoek naar de 
rechter, over een plank kruipen, dan onder het rek enz. (zie onder). 

b. Er bestaat een temporeel en een dynamisch ritme in de lichaamsbewe
gingen; dit ritme bestaat ook in de muziek en bij het spreken, dus 
afwisselend kort en lang, (temporeel) 

zacht en hard (dynamisch). 
Het orgel bijv. geeft alleen een temporeel, geen dynamisch ritme, in tegen
stelling tot de piano, welk vooral om een dynamisch ritme vraagt (dit is 
eigenlijk een slaginstrument). 
Het is nu uit onze ervaringen gebleken, dat, om mooie resultaten te bereiken 
en om krampachtigheid te voorkomen, bij dove kinderen het temporele 
ritme de voorkeur moet krijgen. Dit kan men het beste zien bij het blazen-
en spreken-leren. - Bij het spreken kunnen deze regels mijns inziens aan
gehouden worden (Uden 1955-1957, 1968): 

1. Bij een korte klinker wordt de navolgende medeklinker iets langer aan
gehouden, wij zeggen dus niet g/steren maar gisteren enz. Is deze mede
klinker geen frikatief of nasaal, maar een explosief, dan wordt deze explosief 
iets duidelijker uitgesproken, bijv. de k van taMen is iets sterker dan die 
van taAren. 

2. Bij een lange vokaal wordt de vokaal zelf verlengd, bijv. taafel, beneeden 
enz. 
Dit temporele ritme geldt natuurlijk niet alleen voor het woordritme, maar 
ook voor het ritme van de zinnen. 

c. Het is gebleken, dat een ruimtelijke uitvoering van een ritme een goede 
hulp is voor vele dove kinderen, dus bijv. • • ruimtelijk gescheiden op 
tafel of drum slaan, in plaats van op hetzelfde punt van de tafel of de drum. 
Het verschil tussen • • (vlug) en • • (langzaam) wordt dan duidelijker 
gemaakt. Via deze oefening leren de kinderen daarna hetzelfde ritme ook op 
één punt te slaan. 

d. Het is verder gebleken, dat voor vele dove kinderen een transitieve 
beweging gemakkelijker is als een /'^transitieve beweging. Een transitieve 
beweging is een beweging welke a.h.w. in een voorwerp overgaat, bijv. 
(van transitief naar minder transitief): 
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kneed- en modeleerbewegingen; 
schoenen of een jas aantrekken, enz.; 
lopen (steeds op de grond); 
op tafel slaan of op de drum, een blaasinstrument bespelen enz.; 
tamelijk intransitief zijn bijv. dansen, in de handen klappen, spreken enz. 
Hier zou ik willen opmerken, dat Kern (1958) in zijn artikulatorische me
thode van de „Tastfühlstruktur", van een tamelijk intransitieve beweging die 
het spreken is, een meer transitieve maakt, wat - zoals men kan ervaren -
een goede hulp voor een bepaald soort meervoudig gehandikapte dove 
kinderen is (Uden 1968). Zo ontdekte ik, dat voor veel dove kinderen een 
ritme, op de tafel geslagen, makkelijker is dan wanneer ze hetzelfde ritme 
moeten uitvoeren door in de handen te klappen. -
Mijns inziens kan dit cybernetisch worden verklaard. Bij de transitieve be
wegingen wordt van het voorwerp af gestuurd: het voorwerp stuurt de 
bewegingen. Dit gebeurt niet bij intransitieve bewegingen. Wij horenden 
sturen deze bewegingen meestal door ons horen, wat juist de moeilijkheid 
is voor de doven. 

d. Het grafisch symbool is mijns inziens ook zeer belangrijk. Evenals wij bij 
het spreken leren ervaren dat wij geschreven woorden en letters op de duur 
niet kunnen missen, zo kunnen wij ook niet symbolen voor ritmische be
wegingen missen, bijv. 

• • • • • • • 

/ \ /Y / V / N - / \ A / V 
Deze symbolen moeten ook cybernetisch worden geleerd, zie onder. 

e. De integratie met het spreken is zeer belangrijk. Mijns inziens is het 
hoofddoel van al deze oefeningen dat het spreken meer en meer ritmisch 
wordt, niet alleen voor een betere verstaanbaarheid, maar het meest nog 
voor een beter spreek-geheugen en taai-geheugen en taai-denken en spreek-
denken. Men kan mijns inziens de taal niet van het spreken afzonderen. 
Maar deze integratie voltrekt zich niet van zelf. In de motoriek geldt de wet 
van de specificatie (zie bijv. Singer 1966, en Smith K. 1966), wat betekent, 
dat een oefening van één groep ledematen niet zo maar meteen naar een 
andere groep overgedragen wordt, bijv. een goed pianist of zelfs een goed 
organist is daarom nog geen goed turner, alleen al omdat bijv. bij het turnen 
ook andere spieren en ledematen op andere wijze een beurt krijgen. Aan de 
andere kant steunen de oefeningen elkaar wel, zeker wanneer ze geïnte
greerd worden. Zo kunnen ritmische oefeningen van het lichaam alleen 
dan voor een ritmisch spreken vruchtbaar worden wanneer direkt van het 
begin af aan het ademen en het spreken met deze ritmische oefeningen 
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geïntegreerd worden. Dit wordt dan ook in het programma aangegeven 
(zie onder). Dat dit alles met elkaar samenhangt meen ik aangetoond te 
hebben door de correlatie tussen ritmische ontwikkel ing en spreekvaardig
heid (zie boven.) Vroeger al (1958) vond ik een multiple correlatie tussen 
afzien, geluidswaarneming, spreken en dansen bij dove kinderen. Dit 
bevestigde de bevinding van Heider (1940) die ook een correlatie tussen 
dansen en afzien ontdekt had. 

Een programma voor 
Ritmiek bij de Hometraining en in de Voorschool 

P r e n o t a m e n : Het 1/1 ritme. 
Kinder-rijmpjes, vooral als het lichaams-schema daarbij een rol speelt 
( „Hoofd je , schouders". . . etc.) (zoals men die nu reeds aan de kleintjes 
leert), lijken me zeer nutt ig. Ze zijn echter meestal van een zeer primitief 1 /1 
ritme en worden nog primitiever door de kinderen uitgevoerd. Met een 
1/1 ritme, als men niet te hoge eisen stelt, hebben ze i.h.a. niet zóveel 
moeite. Men kan dit echter nauwelijks echt ritme noemen. 
Dergelijke ritmen kunnen ook door w ieg- en zwaaibewegingen worden 
uitgevoerd (cf. ritmische gym). Zie Geluidsmethode 1952 p. 38. 
Men doet er m.i. ook goed aan series bewegingen op te bouwen, om het 
geheugen hiervoor te trainen, in het begin evt. nog zonder woorden, of 
beter met begeleiding van ba ba ba; later evt. met andere lettergrepen die 
ze praten kunnen, voor de variaties. Het belang van dit ba ba is: oefening 
van de adem. Bv. 
armpjes strekken ba 

armpjes kruisen ba 
buigen ba 
spreidstand ba 
hupl gewone stand ba ba 
En dan weer opnieuw. 

In dit soort van spelletjes kan men op duizenden manieren variëren. Zo 
doen het ook horende kinderen, met taal: bv. „Twee emmertjes water halen. ." 
Het mooiste zou hier zijn, als de kinderen zover konden komen zelf series 
bewegingen te vinden, die voor te doen, waarna én leerkracht én andere 
kinderen het nadoen. 

Well icht kan men ook (sommige) kinderen vragen eens te dansen. Wie 
weet komen ze toch wel met leuke dingen voor de dag. Dan elkaar laten 
nadoen en de inventiviteit stimuleren. We kunnen dan steeds meer uitgaan 
van hun eigen vondsten, wat zeker weer invloed zal hebben op het onder
staande. 
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Het onderstaande echter beoogt vooral verschil in ritmische bewegingen 
te brengen, hard - zacht, lang - kort enz. Daar nebben ze nl. de meeste 
moeite mee. 

1 . Langzaam - vlug 
a. Met de handjes (of slagers of stokjes) op tafel slaan, 
links rechts; 
beide tegelijk. 

N.B. Men kan hier al beginnen met de kinderen verschil te laten maken 
tussen hard en zacht, bv. met de platte handjes hard op tafel slaan, en héél 
zacht. Idem met de vuistjes. Idem met slagers. Zie Geluidsmethode pag 
40-41. 
Men kan ditzelfde doen met handjes tegen elkaar klappen. Bij mijn testjes 
echter heb ik ondervonden dat tegen iets slaan gemakkelijker is (m.i. meer 
transitief). 
Dit alles zo mogelijk begeleid met ba ba en babababa etc. (adem]). 
Zou het lukken dit ook imitatief te doen? Bv. dieren nadoen: 
gans - hert; 
oude boer op de fiets - jongen op de fiets; 
zagen - timmeren; 
schommelen - steppen, enz. 
Zie Geluidsmethode pag. 39. 
Dit zal de bewegingen zinvol kunnen maken, en expressief. 
Ik zou juist op het contrasteren bizondere nadruk willen leggen voor een 
goede ritmische ontwikkeling. 

b. Ditzelfde ook met stappen en lopen, weer 
links - rechts; 
springen ver - kortbij; 
springen met twee voetjes tegelijk op de tenen; 
op de hele voet, enz. 
Dit kan ook zittend gebeuren in een kring. 
Ook hier weer - zo mogelijk - imitatief werken: 
hup-vogeltje - loopvogeltje; 
koe - hond (Zie Geluidsmethode pag. 39), enz. 

c. Hetzelfde met zwaaiende armen: 
vliegtuig - vogel (Zie Geluidsmethode pag. 40-41). 
Ook met de hele romp, armpjes omhoog: 
waaiende bomen (Zie Geluidsmethode pag. 40-41). 

d. Cybernetisch-visueel: 
N.B. Tegelijk leren de kinderen aldus een visueel symbool voor een bewe
ging, wat we niet zullen kunnen missen. 
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aa. Misschien di t : kinderen trekken lange strepen op het bord en korte; 
hetzelfde met een viltpen op papier. en 
Zou dit ook met twee handjes tegelijk kunnen? Onderzoekingen hebben 
bevestigd, dat Links en Rechts elkaar „ leer t " (bij ouderen). Bv. eerst van 
binnen naar bui ten: 
< > Idem met 
Dan van buiten naar b innen: 

• < Idem met 
Dan paralel: 

• Idem met • 
• en omgekeerd. 

Idem van boven naar onder en van onder naar boven. 

bb. Idem - zo mogelijk - met gol f l i jnen: korte en lange, hoge en lage etc. 

e. Cybernetisch-auditief (vibrat ief): 
Dus de drum als tafel gebruiken zoals bij a. Ook evt. een xylofoon. Bij deze 
laatste kan men het ritme nog duidelijker door ruimte aangeven (geven tevens 
verschil in toonhoogte). Zr. Irena en Br. Leobert nemen de overtollige 
staven weg. Voor het verschil kort en lang (vlug en langzaam) kan men dit 
doen: 

langzaam 
(staven ver van elkaar) 

vlug 
(staven dicht bij elkaar) 

Evt. in verschillende afstanden. 

(Jammer, dat we in de klas geen orgeltje hebbenl) 

2. Samengeste ld r i tme 
Hiermee wordt bedoeld: afwisselend lang en kort, hard en zacht in ver
schillende patronen. 
Prenotamen: De afwisseling hard - zacht lijkt me moeilijker dan lang en kort, 
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ook moeilijker controleerbaar. Veel kinderen doen dit nog te gespannen. 
Hieronder wordt uitgegaan van lang - kort. 

a. Wanneer men de contrasten van 1. steeds sneller laat afwisselen zal er 
wellicht iets van een samengesteld ritme ontstaan ,bv. 
gans - hert - gans - hert - gans - hert etc. 

b. Bij mijn testjes ondervind ik, dat lang - kort lang - kort enz. of kort - lang 
kort - lang enz. al vrij gauw gaat. Ook ondervind ik, dat slaan op de tafel 
(= tegen iets aan) gemakkelijker is dan met de handjes tegen elkaar (zie 
boven). Voor zeer veel kinderen, zo niet de meeste, is het ruimtelijk uit
voeren gemakkelijker dan het niet-ruimtelijk uitvoeren. Voor veel kinderen 
ook mag het tempo niet te vlug zijn: de bewegingen worden dan zeer 
krampachtig. Dat zult U wel ervaren. 
Misschien kan aldus begonnen worden: 
geef de kinderen een slager of stokje in de hand en probeer dan de beweging: 
strijk - slag. Dus: 

o 
Men zou daarvoor een strook papier en een rondje op tafel kunnen plakken. 
Probeer dan of ze het doen kunnen met tegelijk baaaaaa ba praten. 
Dit kan ook weer met twee handjes tegelijk: van binnen naar buiten, van 
buiten naar binnen, paralel enz. zie boven. 
Men kan dan ook bij zichzelf over het armpje strijken, rechterhandje bv. 
over linkerarmpje en dan bij zichzelf een slagje op de schouder of het 
hoofdje geven (baaaaaa bé), ook bij elkaar enz. enz. Op veel verschillende 
manieren. 
Daarna ditzelfde met vasthouden en slaan: men laat de kinderen het handje 
(of beide handjes) even op tafel vasthouden en dan kort slaan: baaaa ba. 
Daarna: op tafel slaan, handjes hoog houden en dan kort op tafel slaan, weer 
met baaaaa bé baaaa bé enz. 
Wellicht kan ook dit imitatief gedaan worden: bv. een zaag-beweging in 
deze maat: langzaam naar beneden en kort omhoog (baaaaa bé); idem 
pap lepelen evt. met de pop alsof; waaiende bomen die telkens doorbuigen; 
spitten en grond weggooien, enz. 

c. Probeer ditzelfde met passen: lange pas met rechter been, korte met 
linker. Men kan dit op de vloer tekenen met strepen, bv. 

L-voet 

R-voet 
of L-voet 

R-voet 
Een en ander (later) met baaaaaa ba, en (later) met armbewegingen. 
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d. De kinderen kunnen, meestal, huppelen, al doen ze dat vaak stuntelig. 
Misschien kunnen we dat benutten en bewust maken: proberen of ze dan 
ook met de handjes „teugels" kunnen trekken en ze de hupbeweging ook 
met de handjes op tafel kunnen uitvoeren. Idem met een pop op tafel? 
We geven het symbool: etc. of oó oó oó enz., babé babé 
babé babé enz. 

e. Ditzelfde weer cybernetisch-visueel op het bord en/of met de viltpen: 
of 

enz. 
of: 

/ \ A A A ^ enz. 

f. Op het orgel kan dit door een toon lang of kort aan te houden: cyberne-
tisch-auditief (vibratief). Op de drum kan het door de slager op de drum vast 
te houden. Men zou twee rondjes op de drum (of op de tafel) kunnen vast
plakken, een groot en een klein: 

o° 
N.B. Men kan ook verschillende kleuren gebruiken. 
Het grote moeten ze even vasthouden bij het slaan, het kleine mogen ze 
maar een korte tik geven. Of: bij het grote na de slag het handje omhoog 
houden (zie boven). 

g. Als het spreken reeds wat gevorderd is, woordjes benutten: laten mee
praten in het juiste ritme: 
tafel slepen préten enz. 
Omgekeerd: banéén papier Kom hier! 
Ook de namen van de kinderen: Peter Margriet Ton Ellen Jan enz. 
(Zie Geluidsmethode pag. 49-50). 
Misschien gelukt het wel hogergenoemde bogen toe te passen en met de 
handjes te laten uitvoeren: 

y\y AA/ 
banéén Peter 
Dit tevens als inleiding op het werk bij de muziek, zie Geluidsmethode pag. 
89-90. 
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3. Samengesteld ritme I I 
Het blijkt bij mijn testjes dat het ritme — 
dove kinderen. 

— of zeer moeilijk is voor 

a. Misschien kan men hier weer het beste met het ruimtelijke beginnen. 
Uitgaan van boven genoemde oefeningen: 
strijk klap klap baaaaa ba ba 

b. Op de drum of op tafel: (evt. met kleuren). 

O oo 
plakken, op enige afstand van elkaar: de ruimtelijke afstand zó maken, dat 
a.h.w. automatisch een verlenging van de eerste „noot" ontstaat. Men kan 
ook met slager of stokje de eerste noot weer laten vasthouden. Idem op de 
drum. Idem met de xylofoon: 

baaaaa ba-ba 

c. Met een grote en twee kleine blokjes werken: 

De grote blok naar zich toehalen en dan L en R de twee kleintjes erboven 
op plaatsen. Dan weer omgekeerd: de twee kleintjes er L en R af, en de 
grote blok wegschuiven. Dan weer het spelletje van voor af aan. Men krijgt 
dan dit ritme (hopenlijk): 

enz. 

d. Idem met stappen op strepen. Zie boven. 
N.B. Wat dat stappen in het algemeen betreft, denk ik aan een „stamp-kist", 
waarmee ik bedoel een links en rechts open kist die goed resoneert en 
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behoorlijk lang is (zou acoustisch uitgezocht moeten worden). Als een 
kind erop stapt, hoort het zijn eigen stap. Daar kan men geluids-cybernetische 
oefeningen op doen. 

e. Ook weer trachten imitatief te werken (d.i. zinvol te maken), bv. 
paplepel naar de mond brengen haaap hap hapl 
Een gans of een zwaan nadoen, d.i. gehurkt zitten, dan zich uitrekken en 
met twee armpjes als vleugels klapperen. 
Hond nadoen: boeoeoeoeoe waf wafI 
Steppen: step step freewielen... 
Vegen: veeeeeeeeg klop klop... Enz. 

f. Cybernetisch-visueel, bv. 

of 

of 

Zie boven. 

g. Cybernetisch-auditief (vibratief). Zie boven. 

h. Woordjes gebruiken: bv. 
papegééi — baba baaa 
épekop baaa baba 
gisteren baaa baba 
Peter Duin - - — baba baaa enz. 

4. Samengesteld ritme I I I 
Verreweg het moeilijkste voor dove kinderen is ooo (later ook oooo en 
ooooo). Niet alleen scanderen ze niet (óoó) zoals wij doen, maar ze tellen 
ook vaak waardoor het echte ritme wegvalt, ook al omdat ze dan het tempo 
verlagen. Eigenlijk is dit ritme, zoals uit het scanderen blijkt, samengesteld 
uit 2 + 1 of 1 +2. We zouden dus kunnen uitgaan van boven 3 b.: 

Ooo 
nl. door de afstand steeds meer te verkleinen en het tempo te versnellen, 
tot ze het zonder die rondjes kunnen: dus tot ooo en bababa, ook al zal dat 
toch niet normaal gescandeerd worden. Zo kan men ook 3 gelijke blokken 
nemen en het spelletje door 3 gelijke bewegingen laten uitvoeren, steeds 
sneller. Idem met 3 strepen op de grond: 
— — I enz. 
Idem met de xylofoon. 
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Men realisere zich echter dat ooo één keer gedaan eigenlijk ongeveer gelijk 
is aan — - —. 
Het zou zó moeten zijn: óooóooóooóoo enz. of ooóooóooó 

5. Hard en zacht afwisselen (sterkte-accent) 
Wat boven als oefening gegeven is voor lang-kort kan op ongeveer dezelfde 
wijze worden toegepast voor hard-zacht en zacht-hard: 
óoóoóoóoóoóo 
óooóooóooóooóoo enz 
De grote schijf zou hii 
worden: 
De grote schijf zou hier als symbool voor harder slaan gebruikt kunnen 
worden: 

O o O o O o enz- o ° ° o ° ° 
Bv. rechts hard - links zacht of omgekeerd; 
dan beide handjes tegelijk; bababéba enz. 
idem met slagers; bébababababa enz. 
handjes tegen elkaar enz. 
Idem bij stappen. 
Idem met zwaai-oefeningen, zowel met de armen als met de romp etc. 
Idem met slagers op drum en xylofoon. Etc. 

6. Verbinding met ritmisch spreken 
Hoe verder het spreken vordert, hoe meer men woordjes en taal gebruiken 
kan. Hierbij komt vanzelf een steeds meer gevarieerd ritme naar voren, dat 
meteen zinvol kan gemaakt worden: 
naar buiten = 
wij samen = 
vakéntie = enz. 
Zie Geluidsmethode pag. 91-94. 
Ook zijn, de laatste maanden evt. van de voorschool, kleine speelliedjes 
mogelijk, pantomimisch al pratende uitgevoerd, bv. 
Bern bam bam bam (bordjes uitdelen) 
Bótraml (botram pakken) 
kaas kaas kaas (kaas erop) 
Hapl 

Of: Bad béd! 
Wéter 
het water is warm! 
Die arm Die arm 
Die hand Die hand 
Dat been Dat been 
Gewassen I 
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Of: Mi jn boek Mi jn boek! 
Foto van papa 
Foto van mama 
Platen Platen 
We gaan lézenI 

Enz. 

7. Graf ische symbolen 
Grafische symbolen van ritmen herkennen: bv. 

V \ / \ / W 
enz. enz. 

• • • • enz. • • • • • • • • enz. 

Zo'n ritme laten herkennen en uitvoeren (met beweging, drum of met 
bababa). Niet éénmaal, maar meerdere malen in serie om het ritme-geheugen 
te oefenen, de patronen in te spelen. Dan ook omgekeerd: de leerkracht of 
een kind doet een ritme voor en de kinderen zoeken het grafisch symbool. 
M.i. zou dit reeds vanaf het begin tussen alles door moeten gaan, vanaf 
zodra ze twee ritmen onderscheiden. Mi j lijkt dat ze deze symbolen even 
hard nodig hebben als het schriftbeeld bij het spreken. 

Litteratuur 

Uden A. M. J. van „Een Geluidsmethode voor zwaar- en geheel dove kinderen" 
St. Michielsgestel 1952. 
Idem, „Ritme-test", niet gepubliceerd, 1967. 
Idem, „A World of language for deaf children", 1968. Duitse vertaling, Kettwig 1971. 
Idem, „Der Rhythmus bei der Hör-erziehung prelingual gehörloser Kinder. Theorie 
und Praxis, besonders bei der Haus-sprach-erziehung und in Kindergarten". 
Tagung Burg Feuerstein 1969. 
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Vijf weken video-recorder 

Br. Leobert Gerits S.M.G. 

In de inleiding van het leerplan van de kernschool voor dove jongens in 
St. Michielsgestel lezen we: „...voortgezette bezinning op de mogelijk
heden van verdere toepassing ook in onze school van vernieuwingsge-
dachten der moderne onderwijsvernieuwing is nodig. Wij denken o.a. 
rekening houdend met het eigen karakter van ons onderwijs, aan mogelijke 
verdere doorwerking van de totaliteitsgedachte, aan een aangepaste mo
dernisering van het rekenonderwijs, aan gebruikmaking van moderne 
audio-visuele hulpmiddelen als overheadprojektor en video-recorder, aan 
meer mogelijkheden betreffende individuele opvang van de leerlingen, dus 
aan een grotere differentiatie". 
Gedurende vijf weken vóór de zomervakantie was schrijver dezes in de 
gelegenheid om te eksperimenteren met een video-recorder tijdens de 
lessen voor ekspressieve beweging. Langs deze weg wil ik U graag een en 
ander van onze ervaringen vertellen. Het gaat helemaal niet om weten
schappelijk verantwoorde proeven, maar gewoon om een beschrijving van 
mijn ervaringen en observaties, die in deze betrekkelijk korte tijd werden 
opgedaan. 

Opstelling 
In de danszaal staat naast het bedieningsrek van bandrecorder en pick-up 
op een tafeltje de Philips EL 3402 Video-recorder opgesteld. Op een tweede 
- rijdbaar - tafeltje staat de monitor opgesteld. Deze moet tijdens het op
nemen steeds gekeerd staan naar degene die de camera bedient, omdat 
hierop geen kleine monitor is. Op een statief is een microfoon gemonteerd, 
die de op te nemen geluiden van drum, handklappen, orgel en bandrecorder 
doorgeeft. 
De camera is op een gemakkelijk lopend onderstel met drie wielen gemon
teerd. De lens is gemakkelijk instelbaar voor long-shots en close-ups. De 
band van de video-recorder heeft een lengte van 540 meter, loopt met een 
bandsnelheid van 12,5 cm/sec. langs de koppen en heeft een totale op
nametijd van 70 min. 

Eerste kennismaking 
De reaktie van de leerlingen bij de eerste kennismaking is uiteenlopend naar 
gelang leeftijd en karakter. Opmerkelijk is de dat-kennen-we-al-reaktie 
van een groepje 9-jarigen, die in de klas al enkele maanden met deze video
recorder hadden gewerkt. Bij de eerste kennismaking liet ik de leerlingen 
zonder bandopname onmiddellijk zichzelf zien op de monitor. Sommige 
jongens keken rustig naar zichzelf, lachten dan eens, anderen zwaaiden of 
werden verlegen, of begonnen druk en overdreven te akteren, dat meestal 
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bestond uit het trekken van gekke gezichten, terwijl ze steeds dichter bij de 
camera gingen staan. Bij enkele kleine kinderen duurde het betrekkelijk lang 
voordat ze er achter waren, dat de camera eigenlijk het 'opname-oog' was. 

Gebruik bij de verschillende aspekten van deze lessen 
Om praktische redenen is de video-recorder alleen gebruikt in de danszaal 
en niet in de muziekzaal. Achtereenvolgens gaan we nu na bij welke aspek
ten van deze lessen de video-recorder gebruikt is. Steeds werden enkele 
opnamen gemaakt en daarna door de leerlingen zelf op de monitor bekeken. 
De camera werd meestal bediend door de leerkrachten zelf: zij zijn bij deze 
lessen altijd aanwezig, behalve begrijpelijkerwijs van de technische school 
en het VBO. 

/. Oefeningen voor geluidswaarneming 
Dit kan zowel aktief als passief gebeuren. Het eerste bv. door het slaan op 
een drum door het kind zelf. Passief is de geluidswaarneming als het kind 
moet reageren op een geluid dat wordt voortgebracht bv. door een recorder. 
Heel spontaan was bij veel kleineren bv. bij de weergave van een opname, 
de reaktie van een 'ja-dat-slaan-op-die-drum-kan-ik-horen'. Als daarna een 
opname wordt bekeken, waarbij de leerlingen stilstaan en alleen met de 
handen het ritme van gespeelde muziek hebben moeten aangeven, dan 
komt een reaktie van Piet en Jan, dat Wim veel te langzaam is en niet goed 
heeft geluisterd. Een gezond kritische instelling krijgen ze op die wijze dus 
ook wel... 

2. Oefeningen voor de ontwikkeling van het ritme 
Hier volgt eerst een voorbeeld van de manier, waarop dit in deze les meer
malen aan bod komt. Eén leerling slaat een bepaald ritme-struktuur op de 
drum, dan slaat de rest van de klas dezelfde ritme-struktuur in de handen. 
Vervolgens wordt dit gekombineerd met stappen of springen en tenslotte óók 
nog met spreken. Ter verduidelijking: I is de ritme-struktuur; 

beweging: sprong met 2 voeten, kleine snelle sprongetjes, linkerbeen, 
rechterbeen, dan sluitsprong met 2 voeten; 

spreken: O, dat is mooi. 

Opm. Bij een goede uitvoering zal ook het juiste aksent geoefend worden. 
Heel opvallend was de grotere inzet van bijna alle leerlingen om dergelijke 
ritme-oefeningen, ekspressiestukjes en dansen zo goed mogelijk uit te 
voeren bij de opname met de video-recorder. Ondanks deze grotere inzet 
bleek tevens dat leerlingen met afwijkingen in de motoriek, met dysfasie, 
met koórdinatiemoeilijkheden de grootste moeite hadden om dergelijke 
oefeningen soepel en zonder al te grote inspanning uit te voeren. Bij het 
reproduceren van de opname zien ze zelf nog beter waar de moeilijkheden 
zitten, wat beter uitgevoerd had kunnen worden. 
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3. Oefeningen voor het orientatievermogen 
Deze zijn nutt ig zowel wat betreft de ruimtelijke oriëntatie als de ontwikke
ling van het lichaamsschema. Een voorbeeld volgt hier om aan te geven wat 
voor soort oefeningen dit kunnen zijn. 
Beginnend met links twee stappen naar voor, dan een sprong afsluitend 
op twee voeten naast elkaar. Daarna op links in drie tellen huppend om de 
lichaamsas op de plaats naar links draaiend en daarbij de derde hup af
sluiten met beide voeten naast elkaar. Dan beginnen met rechts twee stappen 
naar voor en met een sprong afsluiten op twee voeten naast elkaar. Tenslotte 
naar rechts een keer om de lichaamsas draaiend op de plaats in drie te l len: 
voeten naast elkaar een hup, dan spreidsprong en als afsluiting een sluit-
sprong. 

Als de kinderen een dergelijke oefening voor de spiegel maken, is maar een 
gedeeltelijke visuele feedback mogelijk in verband met de draaiing om de 
lichaamsas. Bij het kijken naar de opname van de video-recorder is er sprake 
van delayed feedback, waarbij wè l de mogeli jkheid is van een volledige 
observatie van zichzelf door de leerling. 

Bovendien wordt de observatie beperkt gehouden tot een tamelijk klein 
vlak, dat de aandacht nog meer toespitst. Verder geeft nu de video-recorder 
de kans om snel achter elkaar elke leerling een bewegingsstruktuur te zien 
uitvoeren, waarbij de leerlingen eikaars prestaties nog meer kritisch kunnen 
vergelijken, waardoor tevens als een extra toegift het serieel motorisch 
geheugen geoefend wordt. 

4. Het speelliedje 

De opname van nieuwe mimische spelletjes (een aap die een banaan plukt 
en opeet, een bakker die taartjes maakt, enz.) gaf een stimulans tot nog 
grotere kreativiteit bij de leerlingen. Sommige kinderen gaven al spoedig tips 
om een mooiere opname te verzekeren door eerst de titel met mooie letters 
op een bord te schrijven en daarvan een close-up te maken als opening van 
een opname; of een close-up van een of ander essentieel voorwerp: een 
taart, een zwembroek met handdoek. 
Tijdens het bekijken van de gemaakte opname was het geluid duideli jk 
genoeg versterkt om door de leerlingen waargenomen te kunnen worden. 
Als dan een of andere leerling tijdens de opname niet op het juiste moment 
gereageerd had op het geluid, dan werd tijdens het kijken naar de opname 
daarvan wel duidelijk kennis gegeven. Een zelfde reaktie werd gegeven 
als de beweging niet adequaat was aan de handel ing: als een 'k lap-op-de-
broek' werd gegeven met een 'wat-voorzicht ig-anders-kr i jg- ik-dadel i jk-
een-oplawaai-terug', dan waren de protesten niet van de lucht. 

5. Dans van de groten 

Het meest opvallende bij de hoogste klassen van LTS en VBO was de reaktie 
van een lichte teleurstelling. Het resultaat van hun eigen beweging viel hen 
soms tegen, en dit was vooral het geval bij groepen die motorisch een 
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achterstand hebben of niet veel aanleg voor dit aspekt hebben. Vermeld 
dient ook te worden dat verschillende groepen nog meer geaktiveerd 
werden, nadat ze enkele opnamen van zichzelf hadden gezien. Ook werden 
op demokratische wijze suggesties van de leerlingen doorgepraat om een 
nog betere opname te verzekeren. Op onze LTS zitten tegenwoordig ook 
enkele groepen die afkomstig zijn van verschillende scholen voor slecht
horenden. De moeilijkheid is elk jaar opnieuw - vooral in het begin - om 
een enigszins aan de leeftijd aangepaste les te geven, omdat sommigen 
niets van muziek en de meesten niets van ekspressieve beweging hebben 
gehad. Wat dit laatste betreft is er mede dank zij de video-recorder een 
snelle doorbraak geweest bij een klas die tot nu toe nog heel weinig durf 
had getoond. 

Balans 
Als we nu tot besluit nog een balans willen opmaken na de opgedane erva
ringen, dan zou ik op de eerste plaats de kritische instelling van de leer
lingen moeten noemen en daarnaast onmiddellijk de kritische instelling van 
de leerkracht zelf, zo is het tenminste ondergetekende vergaan. 
Als men verschillende keren de opnamen bekijkt dan ontdekt men dikwijls 
weer facetten die men eigenlijk tijdens het lesgeven niet zo gauw opmerkt: 
het snel even moeten nadenken van een leerling bij het uitvoeren van een 
bewegingsstruktuur, de minimale verstijving bij een ekspressief gebaar als 
het relict van een spasme, de aanstellerigheid en het steeds opnieuw maar 
weer om aandacht vragen van een leerling met gedragsafwijkingen. De 
camera registreert genadeloos alles wat zich afspeelt binnen haar blikveld, 
ook de manier van lesgeven van de leerkracht zelf, en dat is óók leerzaam. 
In de korte tijd dat we de beschikking hebben gehad over de video-recorder 
hebben we daarvan een intensief gebruik gemaakt. We hopen dat het binnen
kort mogelijk is om continu - of minstens met regelmatige perioden - te 
kunnen beschikken over een video-recorder. Er zitten heel wat positieve 
kanten aan, waardoor de dove leerlingen nog beter geholpen kunnen worden 
bij hun ontwikkeling. 
Goede mogelijkheden zitten er m.i. ook in het gebruik hiervan bij sport en 
spel. Wetenschappelijke onderzoekingen hebben dit trouwens al uitgewe
zen. 
Als een indirecte hulp aan onze kinderen liggen er ook vele mogelijkheden 
door het gebruik van dit technische hulpmiddel bij de opleiding van de 
leerkrachten. Men kan op deze wijze zeer goede toelichting geven recht
streeks uit de praktijk. Hetzelfde geldt voor eventuele instruktiebijeenkom-
sten voor de ouders van onze dove kinderen, en als toelichting bij lezingen. 
Misschien komt bij veelvuldig gebruik de amateuristische opnamekwaliteit 
op wat hoger plan te liggen, zodat een acceptabele voorlichtingsdocu
mentaire aangeboden kan worden voor het TV-kijkend publiek... 

br. Leobert Gerits 
St. Michielsgestel 
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Orthopedagogische behandeling van het gehoorgestoor
de A- en dysfatische kind 

Lezing op de 11e dag van de akoepedie te Utrecht d.d. 23-5-1970 

door drs. J. van Dijk S.M.G. 

Om ieder misverstand te voorkomen moet meteen gesteld worden dat de 
hier gebruikte begrippen a- en dysfasie in een descriptieve betekenis ge
bruikt worden. De inhoud welke hier aan deze begrippen gegeven wordt is 
breder dan het afasie-begrip zoals U dat kent uit de medische literatuur. 
U zult wel aan de summiere beschrijving van de symptomen merken dat er 
duidelijke analogieën zijn met de klassieke afasie-opvatting. 
Ik wil hier niet ingaan op de diskussie of het al of niet juist is over „konge-
nitale afasieën" te spreken, daar volgens sommige auteurs alleen van afasie 
sprake kan zijn, als de patiënt reeds taal bezit. Uw aandacht wordt gevraagd 
voor een groep gehoorgestoorde kinderen, die m.i. in een noodsituatie ver
keren, zowel diagnostisch als pedagogisch-didaktisch. 
Degenen onder U die niet helemaal outsider zijn in de „wereld van de ge
hoorgestoorden" is het bekend dat er een aantal kinderen zijn op de insti
tuten en scholen, die geheel of goeddeels falen in de taalontwikkeling. 
Deze kinderen beginnen vaak hun schoolcarrière hoopvol: door hun veelal 
normaal gedrag, sociale instelling en het gericht zijn op niet verbale clues, 
komen ze in goede groepen terecht; na enkele jaren onderwijs vraagt de 
leerkracht een hernieuwd psychologisch onderzoek aan, omdat het kind 
niet aan de verwachtingen beantwoordt. Dit onderzoek bevestigt vaak de 
vermoede goede intelligentie, maar het probleem, waarom het kind op taal
gebied faalt, blijft onopgehelderd. 

Een vage verwijzing naar emotionele problemen en stoornissen in de moto
riek zijn meestal de konklusies waarmee de orthopedagoog het moet stellen. 
Hierop is echter geen behandelingsplan te bouwen, het gevolg is dat het 
kind verstoken blijft van een goede aanpak en het verder achterraakt met 
vergelijkbare medeleerlingen. 
De omschrijving die Bateman geeft van een learning disorder gaat hier ten 
volle op, nl.: „Those deviations in the learning processus which are asso
ciated with an educationally significant discrepancy between apparant 
capacity for language or cognitive behavior and actual level of language or 
cognitive performance". 
Deze vaststelling moet degenen, die zich verantwoordelijk voelen voor de 
opvoeding van de leerlingen prikkelen tot analysering van het probleem. 
Sinds enkele jaren is de psychologische afdeling van het Instituut voor 
Doven te St. Michielsgestel o.l.v. de heer van Uden bezig met de ontwikke
ling van methodes voor een juiste diagnose t.a.v. deze probleemkinderen. 
Groot waren en zijn de problemen om „buiten de taal om" de faktoren te 
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analyseren die een rol spelen bij de taalontwikkeling, eveneens vraagt het 
veel nauwgezet onderzoek om die funkties op te sporen waarbinnen het 
kind goed presteert. Immers hier zullen de aangrijpingspunten in eerste 
instantie gezocht moeten worden voor de therapie. Psychologisch onder
zoek immers, dat niet anticipeert op een therapie is slechts gedoemd om in 
de bureaulade te verdwijnen. Op dit moment zijn ±70 van onze dove kin
deren, die aan de bovengenoemde omschrijving van een leerstoornis 
beantwoorden, uitvoerig onderzocht. Als meest opvallende algemene 
karakteristiek kwam naar voren de stoornis, die deze kinderen hebben in 
het sturen, plannen, vasthouden en reproduceren van bewegingen. Het 
natikken van een simpel ritmisch patroon brengt soms duidelijk het onver
mogen van deze kinderen aan het licht. Ze kunnen de beweging niet op 
het juiste moment stoppen; laat men het ritmische patroon vijf maal her
halen dan ziet men hoe het geheel totaal afbrokkelt, verandert men het 
tempo dan wordt dit vaak moeilijk overgenomen, de bewegingen worden 
krampachtig, het hele lichaam gaat meebewegen e.d.m. 
Het zal U niet verbazen dat deze stoornis, die we a- of dyspraxie noemen, 
zich sterk doorzet in het ritmegevoel, alsmede in het spreken en liplezen. 
(Voor de juiste korrelatiekoëfficiënten moge ik naar het boek van de heer 
van Uden - A world of language for deaf-children - pag. 171 e.v. verwijzen). 
In samenhang met deze a- dyspraxie moet ook een gestoorde lichaams
kennis/plan gezien worden, die zich bij veel kinderen manifesteert. 
Hoewel de a- dyspraxie als centrale grondstoornis mag worden gezien dient 
men toch de groep van de taalgestoorde dove kinderen verder te differen
tiëren teneinde orthopedagogische en didaktische planning meer zinvol 
te doen zijn. 

Met de nodige restriktie meen ik de groep kinderen te mogen onderscheiden 
waar de dyspraxie zich op de eerste plaats uit in: 

a. Een stoornis in de articulo-motoriek. 
Het kind komt niet of zeer langzaam tot spreken. De logopedist raakt ten 
einde raad omdat aangeleerde woorden telkens vergeten worden. De 
kinderen kunnen de articulatiebewegingen niet vasthouden. Vooral 
waar het gaat om een snelle overschakeling van de ene articulatieplaats 
op een andere, treden (uiteraard) perseveraties op (bakker blijft hard
nekkig babber e.d. meer). 

b. Een grote groep van de hierbedoelde kinderen lijdt aan zgn. lipreading-
aphasia, vaak samengaand met de bovengenoemde kategorie. Een 
serieel gegeven kan niet worden gestruktureerd. 

c. Een naar mijn ervaring moeilijk te behandelen groep, en hierover is in de 
literatuur nog maar weinig bekend, is de groep welke lijdt aan een 
integratiestoornis; de integratie nl. tussen spreken en de grafische weer
gave van het gesprokene. De kinderen spreken een foneem of woord 
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korrekt maar weten het niet te verbinden met de resp. grafische tekens. 
Ze zeggen: „Broertje" en schrijven: „roka". 

d. Een volgend symptoom is de desintegratie tussen taalteken en betekenis. 
Men kan het woord wel herhalen maar de betekenis dringt maar moei
zaam door. Het maakt de kinderen vaak radeloos: „Alweer vergeten" 
zeggen ze soms met een zucht. Vaak hiermee samenhangend is de spon
tane woordvinding. Vraagt men in 2 minuten zoveel mogelijk woorden 
op te noemen dan blijven ze dikwijls, nadat ze benoemd hebben wat in 
hun onmiddellijke omgeving is te zien, hangen. Een score van 20 woorden 
in de 2 minuten (terwijl vergelijkbare leerlingen er 80 of meer halen) is 
geen uitzondering. 

Om het beeld niet nog gekompliceerder te maken zal ik voorbijgaan aan de 
a- dysfatici met dys- alexie en a- en dysgrafieën. 

De diagnose is gesteld; wat nu te doen? 
Dit in details voor de genoemde groepen te behandelen is onmogelijk, 
daarom puntsgewijze enige belangrijke didaktische criteria: 

a. Gesteld is dat het vermogen om klaar te komen met seriële gegevens 
vrijwel de fundamentele stoornis is bij alle onderzochte kinderen. Zeker 
bij de aanvang van de behandeling moet men dan ook afzien van het 
spreken aan hen, van mond tot mond of de informatie via het liplezen 
van de pupil, over te brengen. Men moet met het a- en zwaar dysfatische 
kind zo vlug mogelijk komen tot een grafisch gesprek. Het geschrevene 
appelleert vaak aan de meest sterke zijde van het kind: het simultaan 
gegevene. Ik meen dat te veel zwaar gestoorden te lang van werkelijke 
taal verstoken blijven omdat te veel aandacht wordt gegeven aan de 
articulatie. 

b. Het gebruik van het handalfabet. 
Indien er sprake is van zo'n zware stoornis in de articulo-motoriek moet 
men het kind een kommunikatiesysteem geven waarbinnen het denken 
vlot en soepel kan verlopen; dit zijn in vele gevallen niet de gebaren 
maar de vingerspelling. De aandachtige toehoorder zal opmerken dat dit 
vingerspellen een seriële aangelegenheid is, dus moeilijk voor de kin
deren. Hier is dan de plaats om op te merken dat we een onderscheid 
moeten maken tussen transitieve en intransitieve bewegingen. Bij de 
transitieve beweging gaat het om hantering van materiaal; het resultaat 
van mijn handeling wordt teruggevoerd, bij het spreken van dove kinde
ren gaat de beweging a.h.w. de lucht in. Door nu een vingerspellend kind 
naar de eigen hand te laten kijken ziet men een merkbare verbetering in 
het vasthouden van de bewegingen. Ook bij non-verbale kinderen die 
aan een zware akoestische agnosie lijden, misschien zelfs met een ge
stoorde intelligentie, kan het handalfabet goede diensten bewijzen. 
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c. Het gebruik van de video-recorder. 
Sinds 15 maanden experimenteren wij intensief met een groep kinderen 
met een video-recorder. Zoals opgemerkt, zijn vele dysfatische kinderen 
zich niet bewust van hun spreekfouten. Door nu de zin waarin articulatie-
fouten gemaakt worden op te nemen, heeft men de gelegenheid het 
kind de fout bewust te maken door het beeld vast te houden. Met hulp 
wordt gekorrigeerd waarna de goede respons als reinforcement enkele 
malen wordt herhaald. We beschikken over gegevens, die er op wijzen, dat 
de kinderen beter langere zinnen kunnen onthouden, indien zij zichzelf 
sprekend op het scherm hebben kunnen observeren. Een groot bijko
mend voordeel is, dat men de aandacht van een groep kinderen op een 
punt gericht kan houden, waardoor de spreekwoordelijke afleidbaarheid 
danig gereduceerd wordt. 

d. Indien U opmerkt dat ik me tot nu toe niet heb beziggehouden met de 
behandeling van de a- resp. dyspraxie dan hebt U gelijk. De oefening van 
de lichaamsbeheersing dient als een rode draad door het orthodidak-
tische plan heen te lopen met als kristallisatiepunten de lessen, die door 
de deskundige gegeven worden. We ontwikkelen thans een soort bewe
gingstherapie, welke tussen de heilgymnastiek en de klassieke school-
gymnastiek in ligt: dit noemen we de kinetische therapie. Een therapie 
die vele facetten heeft maar duidelijk geïntegreerd is met de taalopbouw. 
Naast oefeningen voor het lichaamsschema krijgt men het weergeven 
van een beweging door grafische tekens (dit is eigenlijk pratend schrijven): 
de leerling moet een voorwerp lopend transporteren van de ene kant 
van de zaal naar de andere; deze gaat daarbij in slingergang tussen 
honken door; op een papier moet deze dan tekenen hoe hij/zij gelopen 
heeft. 

Rechtstreeks het onthouden van woorden beïnvloedend is deze ritmisch 
uit te beelden: „sinaasappel" is geskandeerd (lang, kort, kort 
kort). Spring dit en zeg tegelijkertijd baa, - ba, - ba - ba. Ook: één klap 
in de hand hoog boven het hoofd, 3x op borsthoogte. 
De woordvinding wordt aanzienlijk geholpen door woorden met een
zelfde ritme bijeen te plaatsen. 
We hebben kunnen observeren dat kinderen bij invuloefeningen eerst 
het woordritme tikken en zich dan het woord herinnerden. 

Dames en heren. 
Ik heb U geïntroduceerd in een gekompliceerd gebied: differentiatie van de 
reeds „gedifferentieerde" groep meervoudig gestoorde dove kinderen. Het 
zijn slechts enkele facetten die ik heb mogen aangeven, niettemin hoop ik 
dat het waardevolle informatie geweest is bij Uw ontmoeting met het 
gestoorde kind. 

Drs. J. van Dijk 
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Jaarrapport 

Begeleiding van de kinderen 
Gegevens vastleggen 

door Zr Marietta van den Hoven, T. van Hagen en Br. Leo Speth S.M.G. 

Doelstelling; De meeste leerkrachten willen de kinderen van hun klas op een 
meer zinvolle wijze begeleiden, dan door een jaarrapport in te vullen wat 
voornamelijk op de nazorg is afgestemd. 
Er is rapporteren nodig, maar dit moet functioneren, nu, met de kinderen 
waar wij nu de zorg en de verantwoordelijkheid voor dragen. 
Worden gegevens vastgelegd, die aldus verkregen zijn, dan zijn ze ook van 
groot gemak voor de eventuele opvolgers in een klas en bovendien verschaf
fen ze inlichtingen over leerlingen tijdens de schooljaren en bij het verlaten 
der school. Ook de nazorg kan er dan nog gebruik van maken. Maar deze 
aspecten komen pas op de tweede plaats. 

Over de werkwijze 
Een rapport moet goed functioneren. 
Wij hebben ons het bijeenbrengen van gegevens t.a.v. de kinderen, die wij 
heipen, plus een nadere bezinning hierover i.v.m. mogelijkheden en moeilijk
heden als volgt voorgesteld: 
- Elke leerkracht krijgt de beschikking over een grote klapper. 
- Voor elke leerling zal men in die klapper een bepaald aantal inlegvellen 
gebruiken voor het rapporteren van gegevens. 

Rapportage - Leidraad 
1. Het eerste inlegvel van elke leerling dient voor algemene gegevens: 
a. foto 
b. naam 
c. voornamen en roepnaam 
d. geb. datum 
e. adres 
f. telefoon 
g. aantal kinderen; plaats in het gezin 
h. voornamen en naam van de ouders 
i. werkt vader? welk beroep? moeder? 
j . zijn er leden van het gezin overleden? 
k. komt er doofheid in de familie voor? 
I. leerkracht; welke voorgangers(sters) ? Data 
m. groepsleider(sters); welke voorgangers(sters) 
n. datum opname instituut 
o. welke hometrainster? 
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p. is het kind op een ander instituut of inrichting geweest? waar? Hoe lang? 

2. Het tweede inlegvel bevat psychologische gegevens uit het psycholo
gisch rapport, zodat de leerkracht wat meer informatie heeft t.a.v. neven-
stoornissen, verstand, geheugen, enz. 
Op ditzelfde inlegvel komen ook de gegevens van de audioloog met bij
zonderheden, mogelijkheden en moeilijkheden wat betreft het gehoor van 
dit bepaalde kind. Hier komt ook het audiogram. De leerkracht trede in 
overleg met de audioloog. 

3. Gezondheid en lichamelijke vitaliteit: 
a. Welke ziektes (met data). Op de medische afdeling kan men hierover 
inlichtingen inwinnen. Hier is niet de hele stapel medische rapporten be
doeld, maar wel die gegevens, die de leerkracht bij zijn werk behoort te 
weten. 
b. Draagt het kind een bril, enz. 
c. Tandregulatie en/of andere gegevens op dit gebied. 
d. Is het kind in het algemeen fit? 
e. Bij welke activiteit is zijn vitaliteit hoger of lager, enz. 

4. Sociaal gedrag 
a. t.o.v. de leerkracht 

t.o v de andere kinderen. 
status in de klassegemeenschap. 
t.o.v. mensen die op school aanwezig zijn en eventuele bezoekers. 

Hier zouden ook mogelijke gegevens van het internaat kunnen komen, 
maar duidelijk gemarkeerd van de schoolgegevens. 

b. Interesse 
binnen school. 
welke belangstellingssferen? 
wijzigingen en variaties hieromtrent, 
aandacht, concentratie, enz. 
doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, zorg en ijver. 

5. Motoriek en expressie 
Gegevens van de vakleerkrachten zijn hier primair en moeten gescheiden 
staan van die der klasseleerkrachten. 
a. Motoriek 

gegevens van de gymleraar, zoals grove motoriek, fijne motoriek, 
bewegingsverloop, enz. 
van de klasseleerkracht, schrijven ,enz. 

b. Expressie 
gegevens van de expressieleraar. 
gegevens van de leraar voor muziek en beweging. 
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6. 1. Liplezen 
woorden en zinnen 
gesprek en verhalen, enz. 

2. Spreken 
gegevens voor zover mogelijk door spreekieerkracht en/of klasse
leerkracht, 
articulatiefouten. 
stem- en verbindingsfouten. 
adem, accent, ritme, melodie, enz. 

7. Hoortraining 
is er reactie op geluid? 
woorden en zinnen. 
accent en accentverschuivingen. 
tekst kunnen volgen. 
gegevens van muziek en beweging, enz. 

8. Taal 
taalverstaan. 
taalgebruik, 
taalstructuren. 
schriftelijk stellen en zuiver schrijven. 
lezen 
technisch lezen. 
begrijpend lezen 
leesminded. 

9. Rekenen 
rekentaal 
hoeveelheids- en getalbegrip, enz. 
optellen, aftrekken. 
vermenigvuldigen, delen, schatten. 
breuken. 
wegen, meten, geld. 
redactiesommen. 

10. Inzichtelijkheid in 
a. taalgebruik (kort). 
b. rekenen (kort). 
c. handig met materiaal, opdrachten verstaan, situatiedenken. 
d. begrip voor sociale situaties. 

11. Godsdienst 
In het kader van een nieuwe didaktiek zal de katechese moeten afzien 
van intellectualisme, vermaatschappelijking en psychologisering. 

154 



Centraal zal moeten staan het gesprek, het verhaal en vormen van ex
pressie. 
De inhoud van de katechese is het mysterie, Jezus Christus voort
levend in de Kerk. De dimensies van bijbel, liturgie en kerkhistorie 
worden geleidelijk aan in de geloofsopvoeding betrokken. 
Christelijke waarden en idealen, die aanvankelijk in- en aangevoeld 
worden bij een waarachtig voorleven, gaan geleidelijk aan voor de 
kinderen een waardevolle inspiratie vormen voor een positieve levens
houding. 
Een voorzichtige rapportage over deze ontwikkeling in de christelijke 
beginselen, niet alleen onder de godsdienstles, maar gedurende het 
hele onderwijs lijkt ons bijzonder belangrijk bij de begeleiding van 
jonge mensen op hun weg naar een christelijk humanistische levens
kunst. 

12. Hier krijgen huisbezoek-rapporten hun plaats. 
Ook de gegevens van de voorschool. 
Plus de gegevens van de hometraining. 

13. Mocht de V.B.O., Technische school of de Huishoudschool deze werk
wijze aannemen, dan zullen gegevens moeten volgen over: 
aardrijkskunde, geschiedenis, talen, enz. 
wis- en natuurkunde, biologie, enz. 
metaal, hout, schilderen, enz. 
naaien, koken, enz. 

Enige richtlijnen bij deze rapportage - Leidraad 
a. Dit schema dient als leidraad voor de leerkracht om zich beter op zijn 
leerlingen te kunnen bezinnen. Het is een geraamte, dat hij als uitgangspunt 
neemt, om zijn leerlingen beter te kunnen begeleiden, gegevens vastlegt 
en ook niet vernoemde aspecten laat uitwerken. 

b. De leerkracht neemt in zijn klapper gegevens op aan de hand van boven
staand schema en dient t.a.v. bepaalde aspecten goed contact te hebben 
met de vakleerkrachten. 

c. De in de klapper opgenomen gegevens dienen er op het einde van het 
jaar toe, om een goed jaarrapport te kunnen samenstellen, dat in tweevoud 
zal moeten worden opgemaakt, n.l. een voor het hoofd der school en een 
voor de leerkracht zelf. 
In het jaarrapport kan de volgorde van de vast te leggen aspecten die zijn 
van bovengenoemd schema. 

d. Elke week zal dat groepje, dat het beste bij elkaar hoort, bv. de 2 eerste 
en de 2 tweede klassen samen ongeveer een half uur bij elkaar komen, om 
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Lezingen 
Johannes Tigges: „Sprachaufbau in der Gehörlosenschule" (Unterstufe). 
Nora Wilkinson: „Language for young deaf children". 
Grethe Knudsen: „Basic problems of language development of profoundly 
deaf children of the lower forms". 
Antoine van Uden: „Sprachaufbau in der Gehörlosenschule durch Gesprach, 
Lesen und Reflektion; „Reflektierende Methode". 

Het verslag bevat tevens samenvattingen van de besprekingen van de 
discussiegroepen. 
Alle bijdragen zijn volledig weergegeven in frans, duits en engels. 

De prijs bedraagt f 7,—. 

Het congresverslag is te bestellen bij „Effatha", chr. instituut voor dove 
kinderen te Voorburg. 

Schoolnieuws 

BREDA 

Mej. M. Th. O. Luyben en de Heer S. A. van Dongen van de school voor 
Slechthorende Kinderen te Breda zijn geslaagd voor het diploma „Gehoor
gestoorden A". 

EFFATHA 

Per 1 januari 1971 is als kleuterleidster aan de Voorschool benoemd: 
Mej. J. Gabrielse, Strijen. 
Mej. M. Vink is met ingang van 1 oktober 1970 met invaliditeitspensioen 
gegaan. 

ST. MICHIELSGESTEL 

21 September 1970 slaagde de Zeereerwaarde Heer A. van Uden aan de 
Universiteit te Nijmegen voor het doctoraal-examen psychologie. 

4 September 1970 slaagden voor de hoofdakte: 
Mej. D. Schellekens; 
Mej. W. Verburg; 
Mej. M. Zirkelback 
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