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IN MEMORIAM 

Mej. C. J. Benschop t 15 april 1971 

Op 1 april j . l . was er feest op „Effatha". 
We vierden met de kinderen het zilveren jubileum van onze directeur. 
Hij was 25 jaar werkzaam geweest aan ons Instituut, en dit was zeer 
zeker een motief om dit feestelijk te vieren. 
Op die zelfde dag echter was er nog een jubileum. 
Ook een zilveren jubileum. 
Onze kollega, mej. C. J. Benschop, was op die dag eveneens 25 jaar 
verbonden aan „Effatha". 
Maar dit moest onder totaal andere omstandigheden worden herdacht. 
Haar lichamelijke toestand was toen al zo, dat we niet durfden te hopen 
op enig herstel. 
Trouwens, toen de vreselijke ziekte die haar lichaam langzaam maar 
zeker ondermijnde, in het begin van dit jaar opnieuw een operatief in
grijpen nodig maakte, na zeven jaar van schijnbaar herstel, getuigde de 
mededeling van de directeur op maandagmorgen in personeelskring, 
direct al van grote bezorgdheid: 
„Ik vind haar toestand zeer ernstig!" 
We waren wel enigszins voorbereid, maar toch werd het overlijdens
bericht door jong en oud met schrik en ontsteltenis ontvangen. 
Dus toch . . . 
Slechts vijftien dagen heeft ze haar zilveren jubileum mogen overleven 
Achteraf beschouwd, heeft ze haar pijn en onrust meesterlijk ver
bergend, zolang dat nog maar enigszins mogelijk was, haar werk zo 
gewoon mogelijk verricht. 
Verder terugziende op die vijfentwintig jarige arbeid is er voor ons alle 
reden om met dankbaarheid te herdenken, alles wat ze voor onze 
meisjes jaar in jaar uit, heeft gedaan! 
En . . . hoe ze dat heeft gedaan! Bovendien heeft ze gewerkt onder om
standigheden, die heus niet ideaal zijn te noemen, 
't Was immers steeds in werkruimten die ze niet haar eigen kon noemen. 
Door de snelle groei van onze scholen, moest ze voortdurend „in
wonen" met haar meisjes met alle dagelijks terugkerende bezwaren 
hieraan verbonden. 
Met dankbaarheid herdenken we de bijzondere trouw en plichtsbetrach
ting waarmee ze op haar eigen wijze rustig haar gang ging voor de vak
opleiding der meisjes, eerst als lerares en sedert 1957 als adj. directrice 
van het meisjes nijverheidsonderwijs. 
Zeer veel lesuren heeft ze gegeven achter een reeks verlichte vensters 
ergens boven in een overigens leeg schoolgebouw. 
Wanneer zij kwam, gingen of waren wij meestal naar huis. In hoeverre 
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deze eenzame werkwijze haar situatie in kollega-kring heeft beïnvloed 
is erg moeilijk te beoordelen. 
Ondanks een zekere terughoudendheid, die onmiskenbaar een van haar 
karaktertrekken was, hebben zowel veel oud-leerlingen als haar leer
lingen duidelijk door hun houding getoond, te hebben begrepen dat 
juffrouw Benschop voortdurend bezield was met een onverfauwde ener
gie om haar meisjes vooruit te brengen. 
Persoonlijk heb ik meer dan eens ervaren, dat kinderen die wat bij
zondere zorg nodig hadden, ook haar bijzondere aandacht kregen. 
Er was dan ook veel belangstelling uit de kring van haar levenswerk, 
toen ze op 19 april op de begraafplaats „Nieuw Eykenduynen" werd 
ten grave gedragen. 
Moge ze nu de eeuwige rust genieten na een leven waar werk en plichts
betrachting zo'n grote plaats in nam. 

Effatha. 24 april 1971 C.T. 
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Inleiding door de heer Pille op de conferentie van de 
Vereniging ter bevordering van het onderwijs aan 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen op 4 en 
5 maart 1971 in het Evert Kupersoord te Amersfoort. 

Bij de opening van de conferentie 1971 wil ik trachten de waarde van 
onze bijeenkomsten te bepalen. 
Dat de wereld aan vlijt ten onder gaat zult u net zo min geloven als ik, 
maar dat diezelfde wereld (en in het bijzonder het onderwijs) aan ver
gaderen ten onder gaat is welhaast zeker. Het grote absenteisme op 
onze vorige vergadering dient m.i. dan ook uit zucht tot zelfbehoud ver
klaard te worden. 
Gelukkig zijn onze conferenties niet altijd vergaderconferenties geweest. 
Een kleine 20 jaar geleden was er duidelijk in alle 4 (!) de scholen voor 
s.h. en s.g.kinderen de noodzaak aanwezig om samen de lijnen uit te 
zetten voor de toekomst van ons onderwijs. 
Daar bovendien in ons hoogontwikkelde, welvarende vaderland de 
onderwijsspecialisten zelf creatief en attent moeten zijn voor hun weten
schappelijke vorming was het een bittere noodzaak de koppen bij elkaar 
te steken. 
Het woord „audiologie" was nog maar pas uitgevonden en „akoepedie" 
bestond nog niet. 
Op de scholen verscheen af en toe een K.N.O. arts, vergezeld van een 
zuster en een oorspiegel en psychologen konden alleen wat interesse 
opbrengen voor het meer opvallende probleem van de doofheid. 
Een globale oriëntering op het terrein van de spraak- en gehoorafwij-
kingen was mogelijk d.m.v. de opleiding voor het diploma logopedie. 
Een specifieke benadering van de problemen van het s.h.onderwijs was 
niet te vinden. Noch de overheid, noch de universiteit gaven ons moge
lijkheden. 
We kunnen m.i. met trots zeggen, dat wat er op dit terrein gebeurd is, 
we zelf gecreëerd hebben. En met dit „zelf" bedoel ik onze vereniging. 
Karakteristiek voor onze organisatie is m.i. de oorspronkelijke naam: 
Werkgemeenschap. 
Collegiaal, democratisch van opzet, bleek dit te functioneren als ont
moetingscentrum voor allen, werkzaam bij het onderwijs aan s.h. en s.g. 
kinderen. 
Uitgangspunten waren in het begin veelal lezingen van prominenten 
uit tal van disciplines, die met ons werk te maken hadden. 
Zonder moeite lukte het tweemaal per jaar een conferentie te organi
seren. 
De waarde ervan voor alles wat met ons werk te maken had, was vaak 
groot. In die jaren gelukte het scherp te stellen wat eigenlijk s.h. kinde-
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ren zijn, met welke problemen zij worstelen en wat dientengevolge de 
opdracht aan onderwijs en opvoeding van deze kinderen is. 
Ik meen te mogen stellen, dat men dit nergens ter wereld zo principieel 
gedaan heeft. 
Uiteraard is de vorm van de conferenties mede bepaald door algemene 
factoren. Vandaar enkele conferenties waarin we zelf gezwoegd hebben 
aan handenarbeid en tekenopdrachten. 
Het passieve luisteren naar lezingen hebben we getracht te doorbreken 
door demonstraties, door discussie, opdrachten, enz. 
Persoonlijk ben ik van mening, dat het niet de vorm is die de waarde 
van onze bijeenkomsten bepaalt. 
Als de behoefte uit ons werk zelf ontsttaat om elkaar op landelijk niveau 
te ontmoeten, dan kan dat in vele vormen gebeuren en altijd zijn waarde 
hebben. 
Toen onze organisatie meer een verenigingskarakter ging krijgen, 
kwamen er noodzakelijkerwijs formele kanten aan. Ziet men alleen zijn 
eigen werk en het directe belang van informatie voor dat werk, dan is 
absenteïsme bij b.v. jaarvergaderingen het gevolg. 
Het moet mij van het hart, dat dit een fatale ontwikkeling voor ons 
onderwijs is. 
Juist in de laatste tijd is gebleken, dat we een sterk eensgezind geheel 
moeten zijn, om onze positie in het onderwijsgeheel te handhaven. 
Uw bestuur staat sympatiserend tegenover pogingen om onze vereniging 
beter te doen functioneren. 
Als inderdaad onze conferenties te groot worden, is het voorstel, dat u 
allen bereikt heeft een aantrekkelijk alternatief. 
Dat het b.v. kan voorkomen dat scholen in hun geheel afwezig zijn, is 
m.i. een bedenkelijk verschijnsel. 
Maar laten we oppassen. De onderlinge informatie- en gedachtenuitwis-
seling moet blijven bestaan. Daartoe zijn er middelen. Maar laten we die 
dan ook gebruiken, (tijdschrift, scholenbezoek, landelijke sectiebijeen
komsten, congressen) En vooral de algemene vergadering! 
Als dat niet gebeurt — en dat is niet ondenkbaar — dan zullen we veel 
van onze kracht verliezen. 
Dat wij iets betekenen in het onderwijsbestel komt voort uit het samen
gaan van alle richtingen, overtuigingen en disciplines, om daardoor het 
s.h. en s.g. kind centraal te stellen. 
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Het onderwijs aan een school voor slechthorende 
kinderen in de periferie. 

door de heer J. H. Gooszens 
Geachte dames en heren, 

U zult wellicht begrijpen, dat de uitnodiging van het bestuur om onze 
school voor U te gaan „doorlichten" met gemengde gevoelens is ont
vangen. Ook al is men genegen mee te werken om deze studiedagen te 
doen slagen, dan nog rijzen bij een dergelijke opdracht een aantal 
vragen, die men vooraf graag beantwoord ziet. Ik heb mij in eerste in
stantie afgevraagd:: „Wat beoogt het bestuur met dit experiment?" 
Of anders gezegd, heeft het wel zin om een school te gaan doorlichten? 
De tweede vraag benadert eigenlijk hetzelfde probleem maar dan op een 
andere wijze: „Is het voor de vergadering wel interessant om geruime 
tijd te moeten luisteren naar het wel en wee, naar het reilen en zeilen 
van een bepaalde, en in ons geval van een nogal geïsoleerde school?" 
Bovendien heb ik mij terdege afgevraagd of het wel mogelijk is om het 
competitie-element uit de voordracht te weren. 
De heer Kortschot (secretaris van het Verenigingsbestuur) heeft aan het 
beantwoorden van deze vragen een bijzonder lange brief gewijd en geeft 
als zijn mening te kennen (ik citeer enkele regels): 

„Het blijkt in de praktijk voor de scholen niet goed mogelijk om bij 
elkaar op bezoek te gaan. Toch lijkt het me nuttig, dat de collega's 
beter geïnformeerd worden over bijv. het werk op de andere scholen." 

En verder lees ik: 
„Bovendien veronderstel ik, dat de meeste collega's het prettig zullen 
vinden om eens gewoon over een school te horen praten." 

Geachte aanwezigen, U ziet dat ik mij bij de argumenten van de heer 
Kortschot heb neergelegd, en ik hoop dan verder maar dat zijn ver
onderstelling juist zal blijken te zijn. 

De school voor slechthorende kinderen in Heerlen werd in 1959 opge
richt en bestaat dus ongeveer twaalf jaar. Het wervingsgebied ligt ten 
zuiden van de lijn Roermond-Heythuysen. De streek boven Sittard, 
Midden-Limburg genaamd, is maar dun bevolkt. Uit dit gebied komen 
dan ook maar 6 leerlingen. Zuid-Limburg daarentegen is dicht bevolkt, 
het telt ruim een half miljoen inwoners. Op de kaart vindt U drie kern
gebieden: 
1. De zg. Westelijke Mijnstreek (Sittard en Geleen). 
2. De zg. Oostelijke Mijnstreek (Heerlen, Kerkrade, Hoensbroek, 

Brunssum). 
3- Maastricht. 
Omdat de afstanden tot de school in Heerlen niet groot zijn, hebben we 

33 



nooit aan pleeggezinnen hoeven denken. In de eerste jaren kwamen de 
kinderen op eigen gelegenheid naar school, met de fiets of met bus of 
trein. Vanaf 1962 hebben we schoolbusvervoer. Tegenwoordig worden, 
met 12 busjes, 105 van de 116 leerlingen vervoerd. De vervoerskosten 
worden in rekening gebracht bij de verschillende gemeenten. Aanvanke
lijk heeft het wel wat moeite gekost om de reiskosten voor honderd 
procent vergoed te krijgen. Dit schooljaar zijn er nog maar drie families 
die in de kosten van het vervoer moeten meebetalen, maar de bedragen 
zijn zo gering dat het wel pro forma lijkt. 
De school heeft 116 leerlingen. Dit aantal is ongeveer gelijk aan één 
pro-mille van de kinderen in de leeftijd van drie tot en met veertien jaar 
in het wervingsgebied. 
De structuur van de school is als volgt: 
1. De afdeling voor zeer jeugdigen met 15 kleuters die verdeeld zijn 
over twee groepen. 
2. De kernafdeling met zes z.g. A-groepen die tesamen 82 leerlingen 
tellen en met twee z.g. B-groepen waarin 19 dubbelgestoorde kinderen 
geplaatst zijn. Dit zijn voornamelijk debiele slechthorenden. 
In de A-groepen wordt merendeels klassikaal onderwijs gegeven en 
werken de kinderen het programma van het gewoon lager onderwijs af. 
In de B-groepen is het onderwijs meer individueel gericht. Deze groepen 
kenmerken zich verder door de bijzondere aandacht die aan de karakter
ontwikkeling van de kinderen besteed wordt. 

Sinds enkele jaren is de school ondergebracht in twee gebouwen, die 
jammer genoeg wel drie kilometer van elkaar liggen. Het gebouw op de 
Meezenbroekerweg is een oud, stenen geval. Hierin huizen de groepen 
1-, 2-, 3-, 4-, en 5A van de kernafdeling. Het is een ruim schoolgebouw 
met acht klaslokalen, een gymnastiekzaal en een grote eetzaal. In het 
gebouw aan de Van Sonsbeeckstraat zijn de beide kleutergroepen, de 
twee groepen met dubbelgehandicapten en de eindgroep (6A) onder
gebracht. Dit gebouw is van hout en bevat zeven lokalen. 
Een dubbele behuizing heeft vanzelfsprekend een aantal onprettige ge
volgen. Het is in velerlei opzichten oneconomisch, het is lastig voor het 
hoofd en voor de vakleerkrachten en vervolgens is het ook nog ongezel
lig zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. De gebouwen zijn 
overigens niet aangepast aan onze behoeften, omdat ze oorspronkelijk 
bedoeld zijn voor het gewoon lager onderwijs. Wij missen vooral een 
aantal kamertjes. Op elke school voor buitengewoon onderwijs vinden 
nu eenmaal een aantal activiteiten plaats, die men bij het gewoon lager 
onderwijs niet kent. In de eigen situatie denk ik dan aan de werkzaam
heden van de K.N.O.-arts en de zuster voor de oorverzorging, van de 
psychologe, de maatschappelijk werkster, de beide logopedisten en aan 
het audiometrisch onderzoek. Wij moeten, zoals velen onder U, dikwijls 
improviseren met de beschikbare lokalen. 
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Vervolgens, dames en heren, wil ik Uw aandacht vragen voor de samen
stelling van de leerlingen en ook voor enkele ervaringen en pro
bleempjes die hier mee samen hangen. 
1. Wanneer we het aantal leerlingen van de school gaan indelen naar 
het geslacht, dan constateren we dat er meer jongens dan meisjes zijn; 
namelijk 73 jongens en maar 43 meisjes. Dit is een verhouding van onge
veer 2 : 1 . Deze opmerkelijke verhouding is al dikwijls gesignaleerd in 
het buitengewoon onderwijs. Dit verschijnsel wordt enerzijds toege
schreven aan de verschillende ontwikkeling van het vegetatieve zenuw
stelsel bij jongens en bij meisjes maar anderzijds ook aan het feit dat 
de ouders een lichte zintuiglijke of verstandelijke handicap bij meisjes 
doorgaans willen verdoezelen. 
2. Als we nagaan uit welke gezinnen onze kinderen komen, of beter 
gezegd, welk beroep het gezinshoofd uitoefent, dan zien we een bonte 
verscheidenheid; een beeld dat tamelijk goed overeenkomt met de nor
male maatschappij. Er zijn kinderen van arbeiders en van academici, van 
boeren, van ambtenaren en van winkeliers. Vergelijken we deze con
stellatie met die van een school voor debiele kinderen, dan blijkt het 
normale patroon daar minder duidelijk. 
3. Letten we op de religie, dan tellen we zeven kinderen waarvan de 
ouders onkerkelijk zijn en vijf kinderen van protestantse huize. De 
overige leerlingen (104) zijn katholiek. Een jaar of vier geleden waren 
er nog 12 a 13 protestante kinderen op school. Het sluiten van de 
diverse mijnen heeft blijkbaar veel protestanten er toe aangezet om 
buiten Limburg emplooi te zoeken. 
4. We kunnen de kinderen ook indelen naar de ernst van de gehoor-
stoornis. Ik heb dit gemakshalve gedaan aan de hand van de toonaudio-
grammen, hoewel ik er mij van bewust ben, dat een dergelijke indeling 
niet erg nauwkeurig is, omdat het toonaudiogram maar weinig informatie 
verschaft over het discriminatieverlies. Ik ben uitgegaan van het gemid
deld gehoorverlies bij 500-, 1000- en bij 3000 Herz. Als voorbeeld: 
Rechteroor: 30 dB. 40 dB. 60 dB. 
Linkeroor: 50 dB. 70 dB. 75 dB. 
Het gemiddelde gehoorverlies is 325 dB. gedeeld door 6 = 54 dB. 
Licht-slechthorend noem ik een kind met een gemiddeld gehoorverlies 
tot 50 dB.; middelmatig-slechthorend is een kind met een gehoorverlies 
tussen 50 en 70 dB.; zwaar-slechthorend is een kind met een verlies 
groter dan 70 dB. 

Dit is het resultaat. 

25 licht-slechthorenden: 18 jongens - 7 meisjes 
68 middelmatig-slechthorenden: 45 jongens - 23 meisjes 
23 zwaar-slechthorenden: 10 jongens - 13 meisjes 
Om het inzicht in onze schoolbezetting compleet te maken, is het juist 
er op te wijzen dat: 
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a. van het totaal aantal kinderen (116) er 15 debiel zijn; 
b. er verder nog 16 kinderen zijn die naast de gehoorstoornis lijden aan 
spasme, chorea, athetose, epilepsie of een hartdefekt; 
c. onze licht-slechthorende kinderen niet de beste leerlingen blijken te 
zijn. Het zijn bijna allemaal kinderen die naast de slechthorendheid een, 
ik noem dat wel eens, ,,LOM-structuur" vertonen. Het valt meteen op dat 
zij verbaal veel slechter functioneren dan het audiogram doet vermoe
den. Voorts blijven ze in de verschillende klassen opvallen door een 
specifieke zwakte in het lezen en het stellen. Dit is vooral zo verwonder
lijk, omdat de meesten van hen toch over een normaal verstand beschik
ken en ook omdat op onze school bijzonder veel aandacht wordt gewijd 
aan alle facetten van de taal (spreken, luisteren, stellen en lezen). Bij 
een nauwkeurige observatie blijkt: 
1. dat ze bij het lezen en schrijven in vergelijking met de medeleer
lingen veel langer reversies blijven zien: de b wordt een d of omgekeerd, 
de m wordt een w of omgekeerd; dat ze steeds weer fouten maken 
tegen de lettervolgorde; dat ze spellend blijven lezen en er niet toe 
neigen globaal te gaan lezen, hetgeen voor het gevorderd lezen toch 
een vereiste is; dat ze bij het schrijven (stellen) steeds bijsturen van
uit de spraakmotoriek; 
2. bij het handelen en bij het bewegen valt de slordige en hoekige 
motoriek op. Overigens kunnen de prestaties in de gymnastiekles heel 
behoorlijk zijn. De fijne motoriek die nodig is bij het schrijven en bij 
handenarbeid is stuntelig en onhandig; het is alsof deze kinderen zich 
geen handelingsschema voor de geest kunnen halen; 
3. wanneer ze spontaan spreken maken ze stamelfouten en wat ze 
zeggen is niet erg zinvol; het lijkt wel of het denkritme verstoord wordt 
door de moeizame articulatie. 

Het is niet juist om al deze kinderen in te delen bij de categorie van de 
z.g. „late rijperdjes" (door aanleg, door ziekte of door de opvoedings
situatie). Bij verscheidene kinderen is beslist sprake van een centrale 
stoornis. Nu hebben wij in onze praktijk ervaren, dat de LOM-scholen 
zich niet gelukkig voelen met kinderen waarvan de spreek- taalontwik
keling niet op gang gekomen is tengevolge van een centrale stoornis 
(bijv. een lichte vorm van afasie of een lichte mate van apraxie). Wan
neer de onderzoekers bij zo'n kind ook nog een geringe gehoorstoornis 
ontdekken, dan wordt het meestal naar onze school verwezen. Wij 
hebben vanzelfsprekend geen bezwaar tegen zo'n verwijzing, hoewel 
de ervaring met zevenjarige kinderen met een LOM-structuur ons heeft 
geleerd, dat wij voor grote moeilijkheden geplaatst worden. 
Deze kinderen zijn namelijk nog niet rijp voor lezen en schrijven. Ze 
zijn nog niet toe aan Gestalltsgliederung. Ze hebben allereerst veel 
training nodig om de zintuiglijke, de motorische en psychisch-intellec-
tuele functies op peil te brengen. Het zou op onze school, met een 
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klassikaal systeem, veel juister zijn om deze kinderen nog een jaar 
terug te plaatsen in de kleuterafdeling en ze daar via gerichte oefe
ningen voor te bereiden op het lees-schrijfproces. 
Jammergenoeg staat de WET een terugplaatsing niet toe. Een leerplich
tig kind behoort in de kernafdeling. Dit is enerzijds jammer, omdat onze 
scholen toch allemaal werken met een longitudinaal werkplan en ander
zijds verwonderlijk, omdat artikel 7 van het K.B. 1967 toch uitdrukkelijk 
zegt, dat een kind dat het gewoon lager onderwijs niet kan volgen, 
daér geplaatst mag worden waar het wél geschikt onderwijs kan volgen. 

Geachte aanwezigen, ik zou nog kunnen uitweiden over een tweetal 
onderwerpen, die doorgaans in de belangstelling staan. Dat zijn: 
de procedure van aanname en begeleiding, 
de apparatuur die wij op de school gebruiken. 
Ik wil er kort over zijn, omdat ik het zinniger vind U iets te vertellen 
over de methodiek. 

Bij de aanname en de begeleiding worden ingeschakeld: 
de school, de K.N.O.-arts, de psychologe en de maatschappelijk werk
ster. 
En wat de apparatuur betreft, wij gebruiken: 
in de kleuterafdeling een ringleidingsysteem, 
in de groepen voor dubbelgestoorden het stoellussysteem, 
in de overige groepen het bovo-systeem van Philips N.V. 

Het laatste deel gaat handelen over de vorming van het slechthorende 
kind. 
Het bestaan van een school voor slechthorenden is te rechtvaardigen 
en te begrijpen met het oog op de handicap. Toch wil dit niet zeggen, 
dat de benadering van het slechthorende kind voornamelijk in het teken 
van de handicap dient te staan en vervolgens pas in het teken van ,,het 
kind zijn". Neen, de bedoeling van een school voor slechthorenden is, 
naar ik meen, het slechthorende kind een passend schoolmilieu aan te 
bieden, van waaruit het zich rustig, veilig en veelzijdig kan ontwikkelen. 
We denken dan meteen aan een kleine klassebezetting, aan doelmatige 
apparatuur, en aan aangepaste methodes en leermiddelen. Van groot 
belang vind ik ook de sfeer van de school. In het werkplan voor de 
kleutergroepen staat hierover het volgende geschreven: 

„Het ligt voor de hand, dat ook de slechthorende kleuter zoveel moge
lijk gestimuleerd moet worden in de natuurlijke ontwikkeling. Daarom 
moet de situatie in een kleuterklas meer een pedagogische zijn dan 
een klinisch-didactische. De sfeer in de kleuterklas moet gekenmerkt 
worden door affectieve bindingen. Het is namelijk de affectieve bin
ding die het kind motiveert zich te ontwikkelen en die het klimaat 
schept waarbinnen het senso-motorisch proces op gang gebracht 
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wordt, dat wil zeggen waarbinnen het kind in zijn totaliteit benaderd 
wordt 
De methode waarop onze hulp aan de slechthorende kleuter berust, 
is het kind betrekken in een affectief geladen spel-sfeer. Zelfs iedere 
bijzondere hulp, zoals gehoortraining en articulatieles, kan worden in
gebed in een spelletje." 

Deze manier van werken voorkomt, dat het kind zich eenzijdig en door 
het gebrek bepaald gaat ontwikkelen. Een aantal spelvormen zijn u allen 
welbekend. Het zijn: 
a. Kleutergymnastiek en vrije bewegingsvorming. 
b. Het spelen met ontwikkelingsmateriaal. Er is materiaal in de handel 

t.b.v. de zintuiglijke ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de 
expressiedrang en de intellectuele vorming. 

c. Identificatiespelletjes. 
d. Muzikale spelletjes waarin wij, zoals de meesten van U, een belang

rijk deel van de gehoortraining hebben opgenomen. 

De affectief-geladen sfeer van de kleuterklas moet naderhand worden 
omgebogen naar een geëngageerde werkhouding, naar een leren met 
plezier. 
Evenals de gewone basisschool stelt ook onze school zich tot doel het 
kind zo te begeleiden, dat het praktisch, verstandelijk en gevoelsmatig 
een greep krijgt op zijn wereld en er gaandeweg beter in gaat functio
neren. Onze school heeft echter een conclusie getrokken uit deze doel
stelling die ons onderwijs, zoals U zult bemerken, typeert. Wij menen 
dat het niet goed mogelijk is een kind in te spelen op een steeds ver
anderende wereld met het leerboek als uitgangspunt. Boeken zijn bijna 
nooit bij de tijd en sluiten haast nooit aan bij de belangstelling van het 
kind. De wereldoriëntatie bij ons heeft als uitgangspunt de vraag of de 
houding van het kind wanneer het geconfronteerd wordt met de wereld. 
De confrontatie vindt plaats via een beleving of via een ervaring b.v. 
door een gesprek, door de t.v., door de film, door krant of tijdschrift, 
etc. De confrontatie stimuleert het kind tot taalverwerven; ze nodigt uit 
tot verdere wereldoriëntatie en zet het kind aan tot vormgeving bij 
tekenen en bij handenarbeid. Met het volgende schema willen wij onze 
methode van vorming verduidelijken. 
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DE VORMING 

rekenen = c 

nederlandse taal = d 

lichamelijke oefening = j 

verkeer = f 
godsdienstonderwijs = G 
aardrijkskunde = f 
vaderlandse geschiedenis = e 
kennis der natuur = g 
belevingen 
ervaringen: excursies 

gesprek 
film 
tv. 
radio 
krant 
gecreëerde situatie 

muzikale vorming 
vrije bewegingsvorming 

nederlandse taal: ( S S I l L 
. . „ < handenarbeid = r 
spreken 0.m. art.culatieonderw.js h a n d w e r k e n = k 
luisteren: o.m. hoortraining en *• 

liplezen 
stellen: o.m. spelling (schrijven = b) 
lezen = a 

Ik zal U kortweg iets vertellen over drie voorname onderdelen van het 
schema, te weten iets over de lichamelijke vorming, vervolgens iets over 
het rekenonderwijs en daarna wil ik U concreet schetsen hoe een „taal
les" zich ontwikkelt. 
Met lichamelijke vorming bedoel ik de onderdelen lichamelijke oefening 
en de vrije bewegingsvorming. 

De lichamelijke oefening is een zeer belangrijk onderdeel van de totaal
vorming. In het leerplan staat er het volgende over geschreven: 

„Vroeger was gymnastiek een kunstmatige wijze van bewegen. Als 
reactie daarop kwam de z.g. ritmische bewegingsvorming. Belangrijk 
is echter de persoonlijke expressie (in het eigen ritme). Door de indi
viduele expressie wordt de ene mens kenbaar van de andere. De 
ontwikkeling van de individueel juiste houding of beweging kan zeker 
niet worden bereikt door het aanleren van als mooi of sierlijk ge-
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waardeerde, voorgeschreven houding of beweging. Het bewegen is 
slechts te leren door het kind in een situatie te plaatsen, en hem zo 
nodig te helpen bij het overwinnen of leren beheersen van de situatie." 

Welnu, onze gymnastiekleraar tracht op een methodische wijze invloed 
uit te oefenen op de houding en op het bewegen en wel 
1. aan de hand van bekende oefeningen zoals kruipen, gaan, springen, 

rennen, werpen, enz; 
2. via allerlei spelen zoals voetballen, korfballen, enz.; 
3. door schoolzwemmen. 
Het is belangrijk dat kinderen met een zintuiglijke- of motorische stoor
nis gymnastiekles krijgen van een vakleerkracht. Het is bekend, dat ge
noemde stoornissen een weerslag hebben op velerlei functies. We 
ondervinden in de praktijk van het onderwijs dat kinderen met een 
gebrekkig lichaamsschema of met weinig kennis met betrekking tot 
lichaamsactiviteiten, bijvoorbeeld moeilijk tot rekenen kunnen komen. 

De vrye bewegingsvorming, zoals wij die voorstaan, is heel goed ver
enigbaar met de principes van de lichamelijke oefening. We willen met 
de bewegingsvorming enkel stimuleren dat onze kinderen zich vrijer en 
meer ontspannen gaan bewegen, en bovendien dat ze interesse krijgen 
in dansen als actieve recreatie. 
In de kleutergroepen wordt het dansachtig bewegen op gang gebracht 
met behulp van bekende speelliedjes zoals bijv. Jan Huijgen in de ton. 
Naderhand in groep 1 en groep 2 (dit zijn overigens nog maar de enige 
groepen waarin aan bewegingsvorming wordt gedaan) verloopt zo'n les 
als volgt: i 
de juffrouw geeft een opdracht: „Jullie zijn de bladeren van een boom. 
De wind blaast jullie van de boom en dan waaien jullie bij elkaar in een 
hoek van de tuin." Dan wordt er toepasselijke muziek aangezet en daar 
gaan de kinderen; ieder op de eigen manier een dwarrelend blad uit
beeldend. 

Het rekenonderwijs. Sinds drie jaar zijn we bezig met de nieuwe reken
methode „Denken en leren". Dit is een rekenmethode op wiskundige 
grondslag. We zijn om de volgende redenen met deze methode be
gonnen. 
1. We hadden al lang gesignaleerd, dat het rekenen op onze school 
bijzonder moeizaam verliep. In de aanvangsklassen bleken de kinderen 
ten enenmale onrijp voor rekenonderwijs, het getalinzicht kwam maar 
niet tot stand, omdat de kinderen geen inzicht bleken te hebben in 
kwantiteiten; ze konden niet ordenen, ze konden niet groeperen. En 
wanneer ze eenmaal een type som a.h.w. mechanisch hadden leren 
maken, bleek dat ze de techniek na een korte periode zonder oefening 
weer volkomen vergeten waren. Voorbeelden hiervan zijn: het splitsen 
van getallen, de tafeltjes, enz. 
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2. Naderhand, bij de z.g. redaktiesommen, kwamen we telkens tot de 
conclusie, dat onze kinderen zich maar moeilijk kunnen verplaatsen in 
een andere situatie dan die, welke binnen de eigen alledaagse belevings
sfeer ligt. Zodoende liep iedere rekenles uit in een taalles, hetgeen op 
den duur een erg onbevredigend gevoel geeft. 
3. Verder rekenen we er op, dat over een jaar of tien vrijwel alle 
scholen op een dergelijke wijze zullen rekenen. 
De methode „Denken en leren" heeft een aantal aantrekkelijke as
pecten: 
1. In de methode worden de nieuwe inzichten over het leerproces, over 
het denken, stelselmatig toegepast. De kinderen doen in de omgang met 
allerlei materiaal velerlei ervaringen van kwantitatieve aard op. En pas 
wanneer de werkelijkheid inderdaad als een object gezien wordt, als 
iets dat ook regels en normen kent, dan pas worden de kinderen gecon
fronteerd met de werkelijkheid van getallen en hun relaties. In het tradi
tionele onderwijs gebeurt het precies andersom, daarin leren de kinderen 
eerst rekenen en daarna pas gaan ze de wereld te lijf. 
Degenen onder U die het vorig jaar de lezing van de heer Pille hebben 
gevolgd, hebben uitgebreid kennis kunnen nemen van deze en soort
gelijke methodes. 

Ik kan er daarom kort over zijn. 
— In de laagste kleutergroep moeten de kinderen ervaringen opdoen 
met allerlei materiaal zoals water, zand, klei, papier, blokken, staven, 
logi-blokken. 
— In de hoogste kleutergroep wordt met behulp van opdrachten aan
dacht besteed aan begrippen als: veel, weinig, meer, samen, erbij, eraf, 
vooraan, links, rechts, eerste, laatste, op, onder, zwaar, licht, dun, dik, 
enz. Het is niet nodig, dat de kinderen deze begrippen kunnen verwoor
den en ook volkomen begrijpen. Hoofdzaak is, dat ze ze hebben ervaren. 
— In de eerste leergroep gebruiken we eerst de z.g. werkbladen. Deze 
speel-werkbladen zijn iedere kleuterleidster bekend. Ze worden overi
gens in enigszins gewijzigde vorm gebruikt in het compensatieprogram
ma t.b.v. de woonwagenkampscholen. Tegelijkertijd wordt gespeeld met 
de logi-blokken. Daarna starten we met de leerlingenboekjes van de 
methode. De bedoeling van deze boekjes is, dat de kinderen de er
varingen die ze met het voorgeschreven materiaal en met de zaken uit 
de eigen belevingswereld hebben opgedaan, nog eens leren preciseren, 
met andere woorden: met behulp van de leerlingenboekjes leren de 
kinderen hun observaties bij het materiaal in precies gekozen woorden 
vastleggen. 

Na drie jaar met deze methode gewerkt te hebben mogen we wel enkele 
conclusies trekken. 
1. De kinderen vinden het rekenen op deze manier gewoonweg heer
lijk, plezierig. Ze kunnen het de gehele dag doen. 
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2. Begrippen die bij het traditionele rekenonderwijs maar moeizaam 
groeiden, worden nu spelenderwijs doorzien. 
3. Daar staat dan tegenover, dat wij het tempo, dat de methode voor 
de gewone lagere school voorschrijft, nog niet kunnen volgen. Het 
achterblijven in tempo is enerzijds toe te schrijven aan de achterstand 
in ontwikkeling van onze slechthorende kinderen (van der Horst spreekt 
van een gemiddelde achterstand van twee jaar bij zevenjarige kinderen), 
anderzijds zijn we er van overtuigd, dat wijzelf nog niet vakbekwaam 
zijn. Wij kunnen het bijkomstige nog maar moeilijk scheiden van het 
essentiële en van het anticiperende in de methode. 

Het taalonderwijs in de kleuterklas. Bij een normaal horende kleuter is 
de spraak-taalontwikkeling een deelaspect van de totale ontwikkeling 
van het kind, van de functionele opvoeding. Bij de slechthorende kleuter 
moet bijzondere aandacht besteed worden aan dit deelaspect omdat de 
spraak-taalontwikkeling nog niet of nog maar nauwelijks op gang ge
komen is. Naar het voorbeeld van de natuurlijke spraak-taalontwikkeling 
bij het horende kind stellen wij het gesprek in de situatie en bij een be
leving als uitgangspunt. Door imitatie en door analogie zal ook de 
slechthorende kleuter de taaigewoonten moeten leren. We zijn ons er 
echter van bewust, dat enige reflectie op de taalvormen voor het slecht
horende kind onontbeerlijk is, vooral ook omdat het de taal niet frequent 
hoort. Daarom worden woorden en zinnetjes uit de gesprekstaal op het 
bord en in het z.g. logschrift geschreven en van tijd tot tijd herhaald. 
De afzonderlijke articulatie- of spreekles is bij de kleuters vooral gericht 
op de verbetering van de aanwezige fouten en tekortkomingen. Een 
goed contact tussen de logopediste en de kleuterleidsters is daarbij wel 
een vereiste. 

Het taalonderwijs in de kernafdeling kenmerkt zich vooral door twee 
eigenschappen: 
1. er worden geen taaiboekjes gebruikt: Het taaigeheel start met een 
onderwerp dat duidelijk de belangstelling van de kinderen heeft; 
2. de vier facetten van de taal (het spreken, het luisteren, het stellen 
en het lezen) krijgen alle vier bijzondere aandacht. 

Een lesgeheel uit groep 4 

Een incident. Lilian is plotseling ziek geworden en wordt naar huis ge
bracht. „Wat mankeert Lilian?" 

1. Het klassegesprek handelt over ziekten. Er zijn kinderziekten als 
mazelen en de bof, infectieziekten zoals griep en verkoudheid, verder 
ziekten als hartafwijkingen, t.b.c. en maagzweren. Dan zijn er bijv. nog 
de kwaaltjes van bejaarde mensen. 
Lilian zal wel griep hebben. Dat is niets ernstigs. De dokter zal haar 
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wel een pil of een ander medicijntje voorschrijven. Geneesmiddelen 
krijg je doorgaans bij de apotheker. Soms bij de drogist. Denk maar 
eens aan vitamines en aan asperines. 

2. Daags erop komen de kinderen met illustratiemateriaal naar school. 
(Dit materiaal is geschikt voor de eigenlijke les in wereldoriëntatie). De 
kinderen zijn zo geïnteresseerd in enkele plaatjes, dat die eerst nog 
vluchtig worden toegelicht. 

huisarts ->• de ambulancedienst ->- het ziekenhuis 
tandarts met specialisten 
dierenarts met verplegsters 
Eerste hulp bij ongelukken 
Het Rode Kruis 
Het Groene Kruis 
Dan wordt het klassegesprek afgesloten, leder kind plakt een plaatje in 
de klapper en schrijft er een toepasselijke zin bij. 

Lilian heeft griep. De moeder van Lilian 
gaat met het recept van de huisarts naar 
de apotheker. 

3. Daags daarop wordt er een bordlesje samengesteld. De kinderen 
dragen materiaal aan. De leerkracht sorteert en hij zorgt dat het lesje 
naar inhoud en kwaliteit een appèl doet op de kinderen. 

„Lilian is weer present. Ze heeft last gehad van een griepje. Niets 
ernstigs, hoor. Het viel nogal mee. Ze heeft twee dagen het bed ge
houden. Koorts heeft ze niet gehad, zegt ze. Nou is ze weer op
geknapt. Je moet ook oppassen dat je geen kou vat met zo'n weer. 
Het is buiten koud, nat en druilerig. Heel ongezond. Als je buiten bent, 
moet je in beweging blijven. Flink hollen en rollen. Niet in een hoekje 
gaan staan koukleumen. Zoals Elsje. Dat meisje gaat notabene zonder 
jas naar buiten. Dat moet ze maar doen, als ze ziek wil worden." 

4. Dit lesje op de juiste wijze leren lezen. Nauwkeurig letten op pauzes 
en op intonatie. 

5. De tekst thuis van buiten leren. 

6. Jean-Pierre spreekt Lilian toe: „Jij bent weer present" enz. 
Lilian vertelt het lesje als volgt: ,,Ik ben weer present." enz. 

7. Tegenstellingen zoeken. 
Ik geloof, dat je ziek bent. 
Wel neen, ik ben zo gezond als een vis. 
Gisteren was het koud en nat. 
Vandaag is het opeens warm en droog. 
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8. Een hoortrainingsles over de besproken stof. 

9. Lipleesoefeningen. 

10. Koppen uit de krant worden besproken, ingeplakt of ingeschreven. 
Stroom doodt drie jongelui in auto. 
Grote behoefte aan nieuwe geneesmiddelen. 
Lijk aangespoeld in Maastricht. 
Snoep gezond: eet een appel. 

11. De onderwijzer vertelt een verhaal. Wanneer hij het voor de tweede 
maal vertelt, vullen de kinderen aan: 
Toen ging de bejaarde reiziger... naar het loket. 
Hij kocht . . . een kaartje naar Amsterdam. 

12. Uitdrukkingen die je goed moet leren. 
Een koortsachtige drukte. 
Een pijnlijke geschiedenis. 
Een warme ontvangst. 
Een koude bedoening. 
Een strenge winter. 

13. Het regent pijpestelen. 
Het vriest dat het kraakt. 
Wat een hondeweer. 
Er hangt onweer in de lucht. 
De regen valt met bakken uit de lucht. 
Het is me het weertje wel vandaag. 

14. Hierover een visueel diktee. 

15. Daarna maakt ieder kind een verhaal over het onderwerp. 
Om toch de nodige systematiek in het taalonderricht te verzekeren is 
voor elke klas een schema van oefeningen samengesteld. De leerkracht 
moet zich aan het schema houden. 
Bijv. het schema van groep 4. 

Grammatica: De mededelende zin, de vragende zin, de roepende zin. De 
enkelvoudige en de samengestelde zin. 
Leer de volgende aanduidingen: lidwoord, voorzetsel, werkwoord, zelf
standig naamwoord, eigennaam. 
Gebruik terloops de aanduidingen: onderwerp, gezegde. 

Spelling: Punt, komma, vraagteken, uitroepteken. 
De zin begint met een hoofdletter; eigennamen hebben een hoofdletter. 
Woordbeeldoefeningen, visueel diktee. 
Zoek woorden met schr . . . 
Zoek woorden met eeuw, ieuw, ei, ij, oir, eau. 
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Afkortingen. 
Meervoud: vaas-vazen, blad-bladeren, zee-zeeën, koopman-kooplieden. 
Lettergreepoefeningen. 
Uitdrukkingen en synoniemen. 
Invuloefeningen met: voorzetsel, bijwoord, werkwoord, voornaamwoord, 
bijv. naamwoord, zelfstandig naamwoord. 
Zoek synoniemen voor: werkwoord, bijwoord, bijvoeglijk naamwoord. 
Met behulp van enkele woorden een zin samenstellen. 
Tegenstellingen. Trappen van vergelijking. 
Woorden met loos - lijk - heid. 
Verkleinwoorden. Samenstellingen. Rijmwoorden. 
Een verknipte zin goedleggen. 
Moeilijke teksten uit de krant. 
Accenten en accentgebaren. 

Het telefoongesprek. Een brief. Een boodschap doen. 
Geachte aanwezigen, ik heb U in vogelvlucht meegenomen door onze 
school en door het werk. Ik hoop hiermee enigszins aan de opdracht 
van het Bestuur te hebben beantwoord. Dan rest mij enkel nog U allen 
te danken voor Uw welwillende aandacht. 
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Objektieve audiometrie, in het bijzonder de Evoked 
Response Audiometrie* 

drs. A. Spoor 

Het onderwerp, dat ik voor u mag behandelen, is de „objektieve audio
metrie" en in het bijzonder zullen we dan spreken over de „evoked 
response audiometrie". Daarbij wil ik u een overzicht geven van de 
verschillende methoden van objektieve audiometrie, terwijl eerst iets 
gezegd moet worden over het verschil tussen „subjektieve" en „objek
tieve" audiometrie. 

Onder subjektieve audiometrie kunnen we verstaan, die vorm van audio
metrie, waarbij de onderzochte, meestal spreken we van de patiënt, 
bewust aangeeft, wanneer hij het hem aangeboden testsignaal heeft 
gehoord. Bij de objektieve audiometrie hoeft de patiënt niet opzettelijk 
aan te geven, dat hij het testsignaal gehoord heeft, maar leidt de onder
zoeker uit de waargenomen reflexen of reacties af, dat het aangeboden 
testsignaal gewerkt heeft. 
Theissing (1970) geeft de volgende indeling van de methoden van objek
tieve audiometrie. Men kan gebruik maken van: 
1. de onwillekeurige motorische reflexen, 
2. de voorwaardelijke motorische reflexen, 
3. de vegetatieve reflexen, 
4. de akoestische terugkoppeling, 
5. de evoked response. 
Van deze verschillende vormen wil ik u een aantal voorbeelden geven. 

Van de onwillekeurige motorische reflexen is de auro-palpebrale reflex 
of de lidslagreflex wel de bekendste. Eigenlijk is dit slechts een onder
deel van de algemene lichaamsreflex, die meerbekend is onder de 
naam van Moro-schrikreflex. Deze lichaamsreflex, het algemene aan
spannen van de verschillende lichaamsspieren, verdwijnt ongeveer 3 
maanden na de geboorte, maar de lidslagreflex blijft bestaan. Een na
deel van deze reflex is, dat hij pas optreedt bij signalen van 60 è 80 dB 
boven de normale drempel, wat bovendien individueel verschillend is. 
Onder deze groep kan men ook nog het wekgeluid noemen, het uit de 
slaap wekken met behulp van zachte of harde geluiden, maar dit is 
natuurlijk ook weer sterk afhankelijk van de slaapdiepte tijdens het 
onderzoek. 

* Voordracht, gehouden tijdens de tweedaagse conferentie van de Werkgemeen
schap van docenten bij het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen op 4 en 5 maart 1971 In het Evert Kupers-oord te Amersfoort. 
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Onder de voorwaardelijke motorische reflex-audiometrie zoudt u ook 
kunnen rangschikken de spel-audiometrie, de afleidingsaudiometrie en 
het aandacht trekken met diverse geluiden. Wat de leeftijd betreft, 
waarbij deze methoden toegepast kunnen worden, is er nogal enige 
variatie. De afleidingsaudiometrie kan al toegepast worden van een half 
tot één jaar, evenals het aandacht trekken met verschillende geluiden. 
Maar de echte spelaudiometrie, in welke vorm dan ook, peep-show of 
andere, is pas toepasbaar in de leeftijd van 2 tot 3 jaar. 

Terwijl de genoemde vormen van audiometrie minder geschikt zijn voor 
het registreren van de responsen is dit wel het geval by de vegetatieve 
reflexen, waarvan ik zou willen noemen de registratie van de ademdiepte 
en de ademfrequentie tijdens de slaap. Verandering treedt ook op boven 
de 60 dB, maar de methode is al toepasbaar bij zuigelingen. Een 
methode, die in het verleden nogal een zekere bekendheid genoten 
heeft was de zgn. psycho-galvanische reflex, ook wel elektro-dermale 
response genoemd en was ook weer toepasbaar bij kinderen van twee 
jaar en ouder en een groot nadeel van deze methode was, dat er ge
conditioneerd moest worden. Andere methoden in deze groep zijn de 
registratie van de hartslag en tenslotte de plethysmografie, dus de 
meting van de bloedvulling in de vaten van bv. de vinger. Deze zou 
veranderen bij plotselinge geluiden en volgens verschillende onder
zoekers zou men hiermee ook vrij dicht bij de drempel kunnen komen. 
De leeftijd voor dit onderzoek is weer boven de 2 jaar. 

Van de methoden, die gebruik maken van akoestische terugkoppeling is 
de methode van de meting van de stapediusreflex waarschijnlijk wel de 
bekendste. Zoals u bekend is, gaan de spieren van het middenoor, in 
het bijzonder de stijgbeugelspier, aanspannen bij geluidsterkten van ca. 
80 dB boven de drempel. Aanegzien dit een stijfheidsverandering van 
het gehele middenoorsysteem ten gevolge heeft, zullen trillingen van een 
lage frequentie, bv. 200 Hz, die het trommelvlies treffen sterker gereflec
teerd worden. Door nu met een systeem, dat in de uitwendige gehoor
gang gebracht wordt, een lage toon aan te bieden en het gereflecteerde 
geluid met een microfoon te meten, kan men een stijfheidsverandering 
van het middenoor registreren. Het laagste niveau, waarbij deze impe-
dantieverandering optreedt, is dan de reflexdrempel en uit de reflex
drempel kan men dan weer de gehoordrempel afleiden. Dit geldt eigen
lijk alleen maar wanneer het om een normale drempelwaarde gaat, want 
bij drempelverhogingen geldt niet altijd, dat de reflex 80 db boven de 
subjektieve drempel ligt, maar vooral bij perceptieslechthorenden met 
recruitment is deze waarde lager. Andere bekende tests wat betreft 
akoestische terugkoppeling zijn de delayed speech feedback-test, ook 
wel bekend onder de naam Lee-test, de proef van Lombard, waarbij 
gelet wordt op de toename in het niveau van de spraak als aan de oren 
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een stoorsignaal wordt aangeboden en tenslotte is er zeer recent een 
uitgebreide beschrijving gegeven door Walter Kumpf (1970) van wat hij 
noemt de terugkoppeling van het ademgeruis. In plaats van het eigen 
ademgeruis kan ook witte ruis of smalle-band-ruis gebruikt worden en 
op deze manier kan ook bij kinderen vanaf een half jaar de gehoor-
drempel bepaald worden door meting van sterkteveranderingen in het 
ademgeruis. 

Na deze algemene inleiding willen we ons verder wijden aan de evoked 
response audiometrie, afgekort E.R.A. Basis voor het onderzoek is het 
elektro-encephalogram, waarin veranderingen optreden bij de aanbie
ding van geluiden. Dit is voor het eerst door Davis geconstateerd, al in 
1939 en de EEG-audiometrie is door verschillende onderzoekers verder 
ontwikkeld, o.a. door Derbyshire (1958). Deze bood met constante 
tussenpozen geluidstoten aan en bekeek dan het EEG op de plaatsen 
vlak na de geluidstimuli. Hij liet dan door een team schatten of er een 
response in zat; door de niveaux van de geluidstoten te variëren kwam 
men tot een benadering van de drempel. Het is natuurlijk duidelijk, dat 
dit een moeilijke methode was. Door het gebruik van een computer (en 
dit hoeft maar een heel eenvoudige, zgn. average response computer 
te zijn), is het mogelijk om die stukjes van het elektro-encephalogram, 
waarnaar Derbyshire met zijn team keek, op te tellen en dan krijgt u het 
volgende: elk stukje EEG, volgende op de geluidstoot, zal een response, 
een evoked response bevatten, veroorzaakt door het aangeboden ge-
luidsignaal en zal tevens achtergrond-EEG bevatten. Het eerste zullen 
we S (signaal) noemen, het tweede R (ruis). Waar het om gaat is natuur
lijk: hoe groot is de signaal/ruis-verhouding. Deze is in het gewone EEG 
gelijk 1 of kleiner, dus het signaal is nauwelijks of niet te onderscheiden. 
Gaan we echter al die stukjes EEG, volgend op de geluidimpuls punt 
voor punt optellen, dan wordt het signaal vermenigvuldigd met het aan
tal keren dat er optelling plaats vindt, maar voor de ruis is dit niet het 
geval, want hiervan zijn de opgetelde stukjes ongelijk. Dit heeft tot 
gevolg, dat op de lange duur het achtergrondgeruis vermenigvuldigd 
wordt met een factor V n en hierdoor wordt de signaal/ruis-verhouding 

— — = y n , waarbij n natuurlijk het aantal stukjes EEG is, dat opgeteld 

wordt, of het aantal geluidimpulsen, dat aangeboden is. De typfsche res
ponse heeft een aantal pieken, die al naar hun polariteit P,, P2, P3 en N, 
en N2 genoemd worden. Bovendien wordt nog vaak aangegeven, de tijd 
die er verloopt tussen het aanbieden van de geluidimpuls en bv. de 
N,-piek; dit noemt men dan de latente tijd van de N,. Deze varieert al 
naar gelang de sterkte van de geluidimpuls van 90 tot 160 msec. Als 
amplitudo van de response wordt meestal de N,-P2-waarde genomen en 
deze loopt van enkele ,"V bij lage intensiteiten tot 15/<V bij hoge intensi
teiten. 
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Dit lijkt nu allemaal misschien wel heel fraai. Je wilt een kind onder
zoeken, je plakt elektrodes op en je zet je apparatuur in werking, geeft 
een bepaalde stimulus en na een paar minuten heb je antwoord of de 
gegeven stimulus waargenomen is. Zo eenvoudig is het echter niet. De 
response is individueel nogal verschillend en ook het achtergrond EEG 
is verschillend, terwijl dit sterk vergroot wordt bij bewegingen, want dan 
komen er spier-artefakten bij. Voorts is er natuurlijk de vraag van de 
duur van het onderzoek. Er is een zekere strategie noodzakelijk om de 
drempel te vinden. Men wil deze zo snel mogelijk bepalen en dus de 
duur van een serie geluidimpulsen van eenzelfde sterkte zo kort moge
lijk houden. Nu kan men de kortdurende (20-40-20 msec) pulsen maar 
niet willekeurig snel op elkaar laten volgen, omdat de response kleiner 
wordt. Men spreekt hier van adaptatie. De gunstigste pauzetijd is wel 
1 è 2 sec. en dan heeft men vaak zo'n 50 a 60 stimuli nodig om het 
resultaat te kunnen beoordelen. Dat betekent dus circa 2 minuten. 
Bovendien moet het resultaat dan nog uitgeschreven worden op regis-
treerpapier met een X-Y-recorder, zodat elke meting toch 3 è 4 minuten 
kost. Verder zijn er zo 4 tot 5 metingen noodzakelijk om de drempel te 
benaderen. Dat betekent dat men per frequentie al een 12 tot 20 minuten 
nodig heeft en in totaal 4 frequenties bij een onderzoek is wel wat men 
optimaal kan bereiken. De duur zou nog verdubbeld worden als we elk 
oor afzonderlijk met een telefoon zouden onderzoeken, maar meestal 
gebruiken we een luidspreker. We hebben als gezegd, dat de responsen 
individueel nogal verschillend kunnen zijn. Terwijl dit al geldt bij vol
wassenen, is het nog meer het geval bij kinderen. Vaak komen de 
responsen hier later en zijn breder. En om voor het betreffende kind de 
typische response te ontdekken, moeten we al een vrij groot aantal 
metingen gedaan hebben, die we weer onderling vergelijken, aange
nomen dat er een positieve response was. 

Het belangrijkste probleem bij de ERA is wel dat van de spierartefakten 
ten gevolge van de algemene onrust, die we natuurlijk vooral bij kinde
ren aantreffen. Om deze te voorkomen worden wel voor het onderzoek 
sedativa gegeven en volgens sommigen moet men zover gaan met deze 
sedativa, dat het slaapstadium III of IV wordt bereikt, waarbij de hersen
golven een ongeveer twee keer zo grote amplitudo hebben. Een nadeel, 
dat we hierbij weer krijgen is, dat de response verder uitgebreid Is, de 
latente tijden zijn groter en het is vaak moeilijk om een positieve res
ponse te onderscheiden. Toch is in bepaalde gevallen een goede sedatie 
absoluut noodzakelijk, maar de verandering in de responsen, gecom
bineerd met de individuele variabiliteit in de responsen, die we al had
den, maakt het onderscheiden natuurlijk tot een bijzonder moeilijke zaak. 
Hiervoor worden soms al computers gebruikt, die hiervoor speciaal ge
programmeerd zijn. 
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Wat de oorsprong van de evoked responses betreft, verkeert men nog 
in het onzekere. Een mogelijkheid is, dat ze afkomstig zijn van diverse 
stations langs de gehoorbaan in het CZS. Het is echter onwaarschijnlijk, 
dat ze hiervan afkomstig zijn wegens de grote latente tijd. Waarschijn
lijk representeren ze toch op een of andere wijze de activiteit in de 
hersenen, die gepaard gaat met de signaal-verwerking in de hogere 
centra. Met de besproken methode is in gunstige gevallen benadering 
van de subjectieve hoordrempel tot op enkele dB's mogelijk, maar over 
het algemeen moet men toch rekening houden met een afwijking van 
5-15 dB. 

Wat zijn nu de resultaten in de praktijk? Zelf doen wij dit onderzoek al
leen in streng geselecteerde gevallen, d.w.z. bij kinderen, waarbij op 
geen andere wijze een enigszins betrouwbare drempelbepaling moge
lijk is. We doen dit onderzoek al bij kinderen vanaf enkele maanden en 
dan blijkt, dat in ongeveer 50% van het aantal onderzochte gevallen het 
onderzoek lukt. D.w.z. dat een drempel wordt gevonden óf dat het niet 
mogelijk is een gehoorrest aan te tonen, maar dat het eindresultaat geen 
al te grote artefakten vertoont. In de literatuur beschrijft men meestal de 
resultaten van proefseries van normaal horende kinderen of groepen 
slechtshorende en dove kinderen of van ongeselecteerde groepen en 
dan komt men vaak tot veel gunstiger resultaten, d.w.z. dat 80 a 90% 
op deze wijze audiometreerbaar is. Wij zelf vonden, dat als een meting 
goed mogelijk was, er dan ook een resultaat verkregen werd, dat in de 
meeste gevallen klopte met een later verkregen subjectief audiogram. 
De grootste moeilijkheid is dus wel: óf er zijn nog te veel stoorsignalen 
door onrust omdat de sedatie niet voldoende is, óf de sedatie is mogelijk 
zo sterk, dat de responsen verminderen of zelfs verdwijnen. Een moge
lijkheid om aan het eerste bezwaar tegemoet te komen is het gebruik 
van narcose, maar dit schept weer andere problemen. 

Als we nu het audiometrisch onderzoek overzien, speciaal bij kinderen, 
dan blijkt het in zeer veel gevallen mogelijk met conventionele methoden 
een vrij betrouwbare indruk omtrent de gehoorscherpte te verkrijgen. 
Vaak is deze indruk ook nog voor een groot aantal frequenties of fre-
quentiegebieden te verkrijgen. Slechts in enkele gevallen zal het nood
zakelijk zijn, dat men gebruik maakt van de evoked response audio-
metrie. Meestal zal dit bij zeer jonge kinderen of meervoudig gehandi
capte kinderen het geval zijn. Volgens onze ervaring krijgt men met deze 
methode in een streng geselekteerde groep in eerste instantie slechts 
bij 50% een betrouwbaar resultaat. Door het onderzoek te vervolgen 
en te combineren met andere aanwijzingen blijkt, dat het aantal positieve 
resultaten nog wel enigszins uitgebreid kan worden. 

Er zijn beslist nog verbeteringen noodzakelijk in de techniek, in de 
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methode van sedatie en mogeli jk is, dat dit onderzoek uitgebreid zal 
moeten worden met het onderzoek ti jdens narcose, voor die gevallen, 
waarin in eerste instantie geen betrouwbaar resultaat werd verkregen. 
Gezien al deze problemen, maar vooral gezien onze ervaring, dat het 
aantal gevallen waarin dit onderzoek absoluut noodzakeli jk is, maar be
perkt is, moet dit soort onderzoek ook beperkt bli jven tot enkele centra, 
waar het dan met de meeste ervaring en op de meest verantwoorde 
wijze kan worden uitgevoerd. 
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Enkele aspecten van het vormingswerk onder 
volwassen doven II 

door S. Miedema 
Definiëring 

Het vorige artikel werd besloten met een omschrijving van wat we 
onder sociaal-cultureel vormingswerk kunnen verstaan. Als definitie was 
samengevat: Sociaal-cultureel vormingswerk onder volwassenen is een 
andragogische aktiviteit binnen een geïnstitutionaliseerd verband dat er 
op gericht is de betrokken persoon min of meer opzettelijk, systema
tisch, professioneel in groepsverband zo ruim mogelijk cultureel te 
vormen door begeleiding en hulp, opdat hij als geestelijk-zedelijke per
soonlijkheid een creatief antwoord vindt en geeft op de acceleratie der 
geschiedenis binnen zijn leef- en werksituatie, die hij met anderen deelt. 

Precisering 

Een aantal elementen van deze omschrijving willen we nader preciseren. 
De individuele mens is het aangrijpingspunt van het agogisch handelen 
en wel opdat zijn eigen welzijn en het welzijn van de samenlevings
verbanden, waarmee hij te maken heeft, bevorderd wordt. 
Met een geïnstitutionaliseerd verband wordt een instelling of vereniging 
bedoeld, b.v. een volkshogeschool, een vormingscentrum dat al of niet 
vanuit een bepaalde godsdienstige of partij-politieke achtergrond werkt 
of een instelling die „ingebouwd vormingswerk" verzorgt ten dienste 
van b.v. bedrijven, sportverenigingen, bejaardeninstellingen of vrouwen
organisaties. 
Binnen dit geïnstitutionaliseerde verband wordt een vormingssituatie 
gecreëerd, die min of meer opzettelijk en systematisch is. Degenen die 
de vormingssituatie creëeren doen dat met een bepaalde intentie, n.l. 
om vormend bezig te zijn voor personen die of vrijwillig komen of op dit 
spoor worden gezet. Systematisch slaat op het vormingsproces. Stel 
dat men als thema in een vormingssituatie heeft gekozen: Hoe besturen 
wij een vereniging? Dan kan men hierover niet in het wilde weg gaan 
praten, maar dan is een proces-analyse nodig, die de deelnemers duide
lijk voor ogen dient te staan. 

Deze proces-analyse die wij in deze vorm toegepast ontlenen aan 
Ten Have in zijn algemene beschrijving van de taken van de sociaal
agoog, omvat de volgende punten: 

1. doelbepaling: de diagnose van de meerwaardige situatie, de vorm 
die men wil bereiken 

2. diagnose van de uitgangssituatie 
3. keus van methode(n) om een werkplan op te stellen 
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4. het proces zelf, met als momenten: de handeling (progressie) en de 
bezinning (retrospectie) 

5. evaluatie: van het bereikte resultaat van het proces in al zijn fasen 
(blz. 32 e.v. De wetenschap der sociale agogie) 

Het hangt van de groep en van het onderwerp af in hoeverre en op 
welke manier men systematisch kan programmeren binnen de vormings
situatie. 
De mens is object (hij wordt gevormd) en subject (hij vormt zichzelf) in 
de vormingssituatie. In de definitie hebben we in plaats van „mens" de 
term „betrokken persoon" gebruikt. Immers, het gaat om bepaalde 
mensen in de vormingssituatie, b.v. jonge volwassenen, plattelanders, 
ongehuwden, fabrieksarbeiders, bejaarden, mensen uit de sport, evange
lisatieouderlingen, bestuurders, doven, enz. Uitgaande van de te vormen 
personen vindt er differentiatie plaats naar behoefte, duur, plaats, orga
nisatie en doelstelling. 

Vormingswerk en mens- en maatschappijvisie 

In zijn algemeenheid is het uitgangspunt voor volwassen horenden en 
doven gelijk: de te vormen mens leiding en hulp geven, om 
1. zichzelf te aanvaarden. Deze zelfaanvaarding is niet alleen passief: 
zo ben ik nu eenmaal, maar veel meer aktief: dit kan ik worden. Deze 
hulp tot aanvaarding van zichzelf richt zich op: 

A zelfstandig wording 
B het aanvaarden van een eigen levenstaak. 

2. zijn eigen vrijheid te realiseren. De mens heeft vrijheid om te kunnen 
handelen. Die vrijheid dringt hem, dat hij ook moet handeling. Binnen 
die vrijheid ligt een opdracht: hoe word ik echt mens in mijn situatie; 
een mens die onder eigen verantwoordelijkheid handelt. Langeveld ge
bruikt in dit kader de term „zelfverantwoordelijke zelfbepaling" '. Echter, 
de mens deelt het gebied waarbinnen de realisatie van zijn vrijheid een 
concrete vorm krijgt met anderen. Dit betekent dat hij met de anderen 
rekening zal moeten houden. Het handelen van de mens moet daarom 
een sociaal karakter dragen. Van deze gedachte wil het vormingswerk 
de mens doordringen. 

3. te participeren aan de cultuur. Cultuur, de levensstijl van een samen
leving, is geen zaak van bepaalde elitegroepen, maar van de totale ge
meenschap. Menselijke vrijheid impliceert dat de mensen greep hebben 
op de hen omringende natuur. „Cultuur is de gestalte waarin de mense
lijke vrijheid zich realiseert2 (Nijk, in: Vormingswerk, een oriëntatie). 
Maar Nijk wijst er ook op dat de mens zijn vrijheid grotendeels prijs-
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geeft als binnen een cultuur handelwijzen en instituties het gedrags
patroon van de mens in meer of mindere mate vastleggen. Wil er van 
samenleven sprake zijn, dan ontkomt men hier niet aan. 
Cultuur kan zowel beschouwd worden als het proces van het in cultuur 
brengen, als het resultaat van dit proces. Juist t.a.v. dit laatste is tegen
woordig een dynamiek aanwezig als nooit te voren in de geschiedenis 
van de mensheid. Er is echter duidelijk sprake van een „cultural lag". 
De mens heeft de krachten die hij heeft opgeroepen, nauwelijks meer 
in de hand. Er gaapt een kloof tussen het technisch-rationele denken van 
de mens en zijn geestelijk-morele ontwikkeling. Vele mensen zijn on
zeker geworden. Het vormingswerk kan de mens helpen in zijn onzeker
heid en proberen de mens een creatieve respons te doen vinden op 
het appèl dat het veranderde wereld- en levensbeeld op hem doet. 
In het voorafgaande is gekozen voor het mensbeeld zoals Langeveld dat 
karakteriseert: de mens als „animal educandum". Tevens zien we de 
noodzakelijkheid van een „education permanente". Onder permanente 
educatie verstaan we: de bewuste aandacht voor voortdurende bij-
scholling en vorming van de mens. De mens moet blijven leren, zolang 
hij voor beïnvloeding vatbaar is. 

Permanente educatie heeft een tweeledig karakter: a technisch. Omdat 
de kennis die men heeft verworven in vele gevallen binnen 10 jaar is 
verouderd, is bijscholing een dringende eis. Dit wordt veelal bereikt via 
technologische onderwijsmiddelen. 
Permanente educatie kan b ook een politiserend karakter hebben, ge
richt op maatschappij verandering. 
De individuele creativiteit staat centraal. Als doel is hier gegeven: de 
mens die in vrijheid zichzelf moet kunnen zijn en een nieuwe levenszin 
moet opbouwen, door creatieve vrijetijdsbesteding. Uiteindelijk moeten 
hierdoor nieuwe maatschappijvormen ontstaan. 
Hoe de mens in concreto gevormd wordt, welke inhoud men de mens 
als geestelijk-zedelijke persoonlijkheid geeft, mede t.a.v. zijn werk- en 
leefsituatie zijn vragen van levens- en wereldbeschouwelijke aard. 
In dit verband kan men een onderscheid maken tussen een humanis
tische en een christelijke mens- en maatschappijbeschouwing. Het punt 
waarop deze visies van elkaar verschillen is de ontkenning of de erken
ning van het gegeven dat de mens in relatie tot God (een eeuwige, 
scheppende, liefdevolle Macht buiten de mens gelegen die zich in Jezus 
Christus met de wereld en de mens verbonden heeft) is geschapen en 
vanuit die relatie verantwoordelijk is voor de ander. 
Dit heeft in het verleden geleid tot een differentiatie in het Vormings
werk, omdat een algemeen anthropologisch uitgangspunt met name voor 
rooms-katholieken en bepaalde groepen protestanten onaanvaardbaar 
bleek. 

Het is evenwel waardevol dat men thans in het vormingswerk veel meer 
begrip heeft voor eikaars standpunten en dat men elkaar respecteert. 
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Met name in het Volkshogeschool werk is wel gebleken dat een vrucht
bare dialoog mogelijk is. Niet in het isolement, maar in de dialoog ligt 
de kracht om de mens te helpen zijn eigen weg te vinden door zelf te 
kiezen en te beslissen en samen met anderen mee te denken en mee 
te werken t.a.v. veranderingen van samenlevingsstructuren. 

Een belangrijk aspect van het vormingswerk, ook t.a.v. volwassen doven, 
is politieke vorming. 

Als individu is men niet alleen bij zichzelf bestaande, maar men maakt 
deel uit van een samenleving. Wil men het karakter van samen-te-leven 
behouden en uit te bouwen, dan dient men niet alleen zijn rechten, maar 
ook vooral zijn plichten te kennen voor de gemeenschap. Tevens moet 
men inzicht hebben, in de mogelijkheden en werkingen van maatschappij 
ordeningen. 

Democratie is één van de mogelijkheden tot samenlevings-ordening 
waarbij het volk via stemrecht invloed heeft op de regering en waarbij 
via de grondwet o.a. persoonlijke vrijheid en gelijkheid gewaarborgd is. 

Binnen de democratie moet er evenwicht zijn tussen individuele en 
sociale krachten. Ontbreekt dit evenwicht, dan ontstaan er eenzijdig
heden als het individualisme en het collectivisme. De democratie loopt 
dan ernstig gevaar. 

Democratie zien wij als de beste garantie voor beleving van eigen ver
antwoordelijkheid en vrijheid. Daarom is het leren kennen en kritisch be
schouwen van de aard van de democratie en haar waarde boven andere 
maatschappijvormen een belangrijk studieobject bij politieke vorming. 
Tevens dient elke staatsburger besef te hebben van medeverantwoorde
lijkheid en gemeenschapszin. 

Democratie is geen utopie of ideaal, maar een realiteit die elke dag op
nieuw vorm moet krijgen in het klein en in het groot. 
Nu is een democratisch bestel allerminst een harmonische totaliteit. Elke 
democratie kent haar spanning- en conflictstof, haar onduidelijkheid en 
tegenstellingen. 

Met name de huidige culturele acceleratie belemmert velen een juiste 
visie op de mens en zijn samenleving op te bouwen. De maatschappij 
van vandaag is op drift geraakt en een vast punt dat kan dienen als 
observatiemogelijkheid ontbreekt. 

De ingewikkeldheid van de huidige politieke vraagstukken vraagt steeds 
meer om specialisatie. De gewone burger voelt zich nauwelijks meer ge
ëngageerd, omdat hij niet over de juiste informatie en het inzicht be
schikt. Alleen als zijn positie als consument bedreigd wordt door geld
ontwaarding, belastingverhoging of stijging van de kosten van levens
onderhoud, komt hij in 't geweer. Voor het overige trekt hij zich terug 
in een stelling van zelfgenoegzaamheid en a-politieke interesse. 
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Als taken voor politiek vormingswerk zien we: 

het wekken van politieke interesse door uit te gaan van de situatie 
van de deelnemers en individuele frustraties of wensen om te 
bouwen tot maatschappij problemen. 

kritisch te leren denken door het aangeven van alternatieven, waar
uit bewust gekozen moet worden. 

educatie tot mondiaal denken, medemenselijkheid, medeverantwoor
delijkheid. 

de status quo van het establishment doorbreken door doelgerichte 
aktie. 

' Dr. M. I. Langeveld, Beknopte theoretische paedagogiek (blz. 75). 
2 A. 1. Nijk, Vormingswerk: mensbeschouwing en maatschappijvisie, in Vormings

werk (blz. 57). 
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Enkele aspecten van het vormingswerk onder 
volwassen doven III 

S. Miedema 

In het voorafgaande artikel is aangegeven wat men onder vorming ver
staat. Nu kan de vraag opkomen: Is vormingswerk hetzelfde als onder
wijs? 

Vormingswerk en onderwijs 

Zowel het vormingswerk als het onderwijs beogen „vorming" van de 
mens. Beide instellingen maken gebruik van moderne inzichten op het 
gebied van de psychologie, didaktiek en methodiek. Beiden werken 
professioneel. Zij vragen aktieve participatie van de deelnemers om 
door interactie en communicatie informatie over te dragen. 
Toch zijn vormingswerk en onderwijs niet tot één noemer te herleiden. 
Het onderwijs stelt primair de overdracht van gerichte kennis als voor
bereiding van de mens om aktief te kunnen deelnemen aan het culturele 
leven in de geestelijke, economisch-technische en de sociale sector. 
Het is toe te juichen dat er binnen de onderwijsvernieuwing een voort
gaande ontwikkeling is waar te nemen van ,.school-centered" tot „child-
centered" onderwijs. Toch blijft het onderwijs, wat ook blijkt uit de min 
of meer a-symmetrische verhouding tussen leraar en leerling. Onder
wijs heeft het karakter van een opleiding voor een toekomstige taak of 
verdieping daarvan, een opleiding die wordt begeleid met rapporten en 
afgesloten met een examen, waardoor gemeten wordt in hoeverre de 
leerling vanuit de school gezien, klaar is voor zijn taak in de maat
schappij. 

Vormingswerk ziet zijn taak duidelijk anders. Het gaat hier niet om op
leiding, maar om begeleiding van de mens, die moet worden in wissel
werking met de anderen, wat hij in aanleg is. Dat is een continu-proces, 
een „education permanente". Als zodanig is de mens nooit geslaagd. 
Het is zo als Firet het populair uitdrukt: „Het onderwijs wordt bepaald 
door het antwoord op de vraag: hoe wordt Jan Jansen b.v. timmerman. 
In het vormingswerk gaat het uiteindelijk om de vraag: hoe wordt Jan 
Jansen de Jan Jansen die hij in zijn situatie moet zijn".1 En dit is nooit in 
een diploma uit te drukken. 

I. Firet, Vormingswerk voor de bedrijfsjeugd. 
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Punten van verschil t.a.v. het vormingswerk onder volwassen doven 

Eenheid in de verscheidenheid 

In de voorafgaande artikelen hebben we een aantal algemene punten 
behandeld, zoals die gelden voor het vormingswerk voor horenden en 
doven. Dit is met opzet gebeurd. Wij gaan er van uit dat niet primair 
de handicap van de gehoorgestoorde mens en het verschil tussen 
horenden en doven centraal moeten staan. Het is belangrijk te letten op 
alles wat de horenden en doven gemeenschappelijk hebben. Ook de 
dove is een mens met dezelfde problemen en behoeften als ieder ander. 
Als men de dove, en dit geldt voor iedere gehandicapte, uitsluitend 
beoordeelt naar datgene wat hij mist, dan wordt deze in een uitzonde
ringspositie gerangeerd. Deze emotioneel gekleurde en negatieve mens
beschouwing wijzen wij nadrukkelijk af. De gehandicapte is een mede
mens die ook begeleiding nodig heeft, gericht op zijn problematiek en 
die met zijn handicap aanvaard moet worden. 

Problematiek rondom de doofheid 

Zo op het eerste gezicht valt een dove niet op, misschien alleen door 
zijn hoorapparaat dat meestal gecamoufleerd wordt. Doofheid is niet 
direkt zichtbaar, dit in tegenstelling tot b.v. blindheid of spasticiteit. Dit 
laatste is van belang voor de acceptatie van en hulpverlening aan de 
blinde of lichamelijk gebrekkige. Men is er meer op voorbereid en eerder 
tot hulp genegen, omdat de gezonde mens zich de situatie van deze 
gehandicapten beter kan voorstellen. Immers, iedere gezonde kan door 
zijn ogen te sluiten een zekere ervaring krijgen van wat blindheid is. 
Eveneens weet iedere valide mens hoe kwetsbaar zijn lichaam is. 
T.a.v. doofheid ligt dit anders. Het gehoor van de normale mens func
tioneert continu. Men kan zijn gehoor niet uitschakelen. De horende 
mens is continu opgenomen in de geluidswereld. Een „doodse" stilte 
b.v. tijdens een visite of ergens in de natuur heeft voor de horende 
mens iets beklemmends. Dit geldt voor de dove niet. 
Een horende kan zich nauwelijks een voorstelling maken van wat doof
heid betekent. 
De dove mist naar gelang de ernst van zijn handicap een zeer belangrijk 
deel van de informatie die de geluidswereld geeft. Het geluid heeft voor 
hem geen wek- en waarschuwingsfunctie. Het gebied achter hem kan 
een bedreiging voor hem zijn. Hij „beheerst" de ruimte achter zijn rug 
niet. De dove is een „ziemens". Omdat de doofheid de gehandicapte 
veel meer op zichzelf terug werpt, ontstaat er een grote mate van ego
centrisme bij doven dan bij horenden. Door deze instelling op het eigen 
ik, verloopt de aanpassing aan en het begrijpen van het denk- en ge
voelsleven van anderen moeilijker. 
Veel ernstiger nog dan het verkleinde waarnemingsveld, is het feit dat 
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de dove vanaf zijn geboorte niet is opgenomen in de taalgemeenschap 
van zijn milieu. Doofheid is een ernstige barrière tot de eigen stern-
vorming en het overnemen en begrijpen van de taal en spraak van zijn 
omgeving. Reeds het pre-linguale dove kind heeft vanaf zijn geboorte 
direkt een achterstand op het normaal horende kind. 
Is het overnemen van de taal met zijn typische kenmerken als ritme, 
melodie, intonatie, het feed-back principe der akoustische controle en 
zinsvorming voor de horende een natuurlijk proces, de dove moet dit 
alles leren via de lange moeilijke weg der spreekmethode. 

Problematiek rond het vormingswerk 

De praktijk leert dat slechts weinig doven foutloos spreken wat zins-
vorm en klankvorming betreft. Ook ligt het taalniveau van verreweg de 
meeste volwassen doven beduidend lager dan dat van de horenden. 
Qua algemene ontwikkeling en inzicht in het culturele leven in al zijn 
sectoren, vertonen veel doven een achterstand. Natuurlijk zijn hier gra
daties, vandaar dat men moeilijk kan aangeven: ,,de" dove vertoont nu 
eenmaal „dit" beeld. 
De problematiek waarmee het vormingswerk geconfronteerd wordt, is: 
1. hoe accepteert en verwerkt men de taalbarrière. 
2. hoe wordt het verschil in niveau tussen de doven opgevangen. 
3. hoe bereikt men een optimale communicatie. 

De communicatie wordt door tweeërlei oorzaak bemoeilijkt: 
1. de horende begrijpt de dove niet wegens diens soms gebrekkige 

zinsvorming, tonaliteit en articulatie. 
2. de dove die door afzien van de mond van de spreker informatie moet 

ontvangen, begrijpt de horende niet, omdat deze b.v. onduidelijk, te 
vlug of te langzaam spreekt of omdat de laatste onvoldoende aan
sluit bij het taalniveau van de dove. 

Ook een onjuiste of slechte verlichting werkt remmend op de communi
catie. Deze problemen worden nog wel eens onderschat. 

Wil het vormingswerk succes hebben, dan moeten er aan de vormings
leider hoge eisen worden gesteld: 
1. hij moet een positieve instelling t.o.v. doven bezitten. 
2. hij moet geduld en tact kunnen opbrengen en gevoel voor humor 

hebben. 
3. hij moet duidelijk kunnen formuleren, aanschouwelijk en niet te ab

stract. 
4. hij moet levendig zijn in zijn voordracht. 
5. hij moet een goede uitspraak hebben. 

Meestal worden professionele werkers binnen het vormingswerk ge
secondeerd door b.v. maatschappelijke werkers, getraind in de omgang 
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met doven. Ook worden ontwikkelde doven ingeschakeld. Zij bereiden 
mee het programma voor, geven leiding en treden als tolk op om be
paalde informatie over te brengen. 
Bij het vormingswerk binnen de dovenverenigingen verlenen ook leraren 
bij het dovenonderwijs medewerking, evenals mensen van buiten de 
onderwijssituatie die een goed mondbeeld hebben. 

W.V. 
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Europese federatie van nationale verenigingen van 
dovenleerkrachten 

Sinds de vorige jaarvergadering van onze vereniging, vallen de volgende 
activiteiten van de Europese federatie te melden: 
Op 20 mei 1970 vergaderde het dagelijks bestuur van de internationale 
federatie van nationale verenigingen van dovenleerkrachten te Trier, 
waarbij de volgende zaken (nader) werden geregeld: 

1e Uitgave van het verslag van het 1e congres der federatie te Gro
ningen. 

2e De houding van het dagelijks bestuur t.o.v. de problemen rondom de 
toetreding van de franse vereniging. 

3e De agenda van de vergadering van de Raad der federatie te houden 
op 15 en 16 augustus in Sigtuna, Zweden. 

4e Voorstel tot verlenging van de zittingsperiode van het dagelijks be 
stuur, zodat aftreding kan plaats vinden na beëindiging van een 
financieel jaar, na het voorbereiden en uitvoeren van het volgende 
congres en na het doen verschijnen van het verslag over dat tweede 
congres. 

5e De samenwerking met een eventuele mondiale organisatie van 
dovenleerkrachten, een zaak waarover o.l.v. de voorzitter der fede
ratie zal worden gediscussieerd tijdens het internationale congres in 
augustus 1970 te Stockholm. 

Op 14 augustus 1970 kwam het dagelijks bestuur van de federatie te 
Sigtuna, 60 km n.w. van Stockholm, bijeen, ter directe voorbereiding 
van de vergadering van de Raad der federatie, die op 15 en 16 augustus 
eveneens in het doveninstituut te Sigtuna is gehouden. 

Even te Uwer herinnering: de Raad van de federatie bestaat uit de af
gevaardigden van de nationale verenigingen, die lid van de federatie 
zijn. Dat zijn steeds 2 afgevaardigden per land, tenzij de nationale ver
eniging meer dan 500 leden telt, in welk geval er 3 gedelegeerden 
mogen worden gestuurd. Uit de leden van de Raad wordt het dagelijks 
bestuur gekozen, 6 personen tellend, momenteel uit België, Denemar
ken, Duitsland, Luxemburg en Nederland (2) afkomstig. 

Op de vergadering van de Raad waren als leden aanwezig: België (1), 
Denemarken (1), Duitsland (2), Engeland (3), Luxemburg (1), Neder
land (2), Zweden (2), terwijl Noorwegen en Zwitserland, beide een 
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waarnemer hadden gestuurd. Naast de gebruikelijke activiteiten van zo'n 
vergadering: goedkeuring notulen en verslagen, financiële stukken enz., 
is veel tijd besteed aan de kwestie Frankrijk, (zo men dit wenst, kunnen 
op de a.s. jaarvergadering te Groningen daaromtrent nadere informaties 
worden gegeven). 

De Raad besloot om het volgende congres in Luxemburg te doen plaats
vinden op 9 en 10 oktober 1971 met als thema: „Leerplan voor dove 
leerlingen van 12-17 jaar". De eerstkomende Raadsvergadering zal op 
8 oktober 1971 te Luxemburg zijn. 

Er werd besloten tot verlening van de zittingsduur voor het dagelijks 
bestuur tot 31 augustus 1972, opdat het zittende bestuur de volledige 
verantwoordelijkheid kan dragen voor de voorbereiding, realisering en 
afwerking van het congres te Luxemburg + het verslag daarvan. 

Internationale contacten zag de Raad als nuttig en noodzakelijk. Wat 
betreft het organiseren daarvan, werden de volgende voorwaarden ge
steld. 

a. In de betreffende landen moet een competente nationale vereniging 
zijn. 

b. Deze verenigingen moeten in een „regionale" federatie worden ge
bundeld. 

c. Pas onder die omstandigheden kan een samenwerking op wereld
niveau mogelijk worden, waarbij gedelegeerden van de federaties 
elkaar zouden kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen. 

Voorlopig echter maken moeilijkheden wat betreft mankracht, geld en 
tijd een wereldorganisatie onmogelijk en wereldcongressen nutteloos. 

Tenslotte besloot de Raad op voorstel van de duitse delegatie, in de 
naam van de federatie het woord „internationale" weer te veranderen in 
„Europese" en daarmede een besluit van de Raadsvergadering in Gro
ningen weer ongedaan te maken. 
Reden: de naamsverandering, waartoe in Groningen was besloten op 
voorstel van Frankrijk, werd toen geaccepteerd om het lidworden van 
Frankrijk te vergemakkelijken. Nu Frankrijk zich toch niet gemeld had, 
was de council van mening dat de benaming „Europese" meer toe
passelijk en minder preentieus was dan „internationale". 

Het dagelijks bestuur vergaderde weer op 7 en 8 november 1970 in 
Essen. Aldaar werd de uitgifte van het verslag over het congres te 
Groningen definitief geregeld. 
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(Voor f 7,— is dit verslag, waarin alle lezingen, toespraken en discussie
resultaten zowel in frans, engels en duits zijn afgedrukt en waarin enkele 
foto's zijn opgenomen, te verkrijgen bij dhr. J. L. van der Have, directeur 
Effatha). 

Het a.s. congres in Luxemburg kreeg nader vorm, wat betreft opzet, 
sprekers en co-referenten. 

8 en 9 mei zal het dagelijks bestuur wederom samenkomen in Brussel, 
teneinde naast het congres ook de a.s. vergadering van de Raad in 
Luxemburg verder te organiseren. 

Groningen, 25 april 1971 F. Delhez 
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Schoolnieuws 

1 APRIL 1 9 4 6 - 1 APRIL 1971 

Op 1 april was de heer J. L. van der Have 25 jaar aan Effatha verbonden. 
Bij zijn komst was hij geen onbekende in de B.LO.-wereld. Hij werkte 
namelijk in Alphen aan de Rijn op een B.L.O.-school. 
Door zijn logopedische studie maakte hij kennis met de heer A. Goeman, 
een toegewijd werker van Effatha. ,,En", aldus de heer Van der Have 
tijdens zijn dankwoord bij de jubileumviering, „ik dacht: als alle mensen 
daar zo zijn als de heer Goeman, dan wil ik er graag gaan werken." 
De heer Van der Have was al verscheidene jaren adjunkt-direkteur toen 
in mei 1957 de toenmalige direkteur, de heer C. Timmer, plotseling over
leed. Het sprak voor zijn kollega's vanzelf, dat de heer Van der Have 
zijn opvolger zou worden. 
Onder zijn leiding is er veel tot stand gekomen. Er kwam een audio-
logisch centrum. Nieuwe flats voor jongens en meisjes werden gebouwd, 
en het kinderhuis werd grondig gemoderniseerd. 
Zo zou men verder kunnen gaan, maar de jubilaris zou de eerste zijn 
om te zeggen, dat hij dit alles bereiken kon omdat hij, meer dan zijn 
voorganger de tijd mee had, en dat hij dit alles alleen heeft kunnen 
doen, omdat hij medewerkers had bij alles wat tot stand is gebracht. 
Het personeel van Effatha weet echter dat veel goeds in de school
gemeenschap te danken is aan de persoon van de heer Van der Have 
zelf. 
Als algemeen direkteur is hij niet de motor van een groot bedrijf ge
worden, maar hij is gebleven, die hij als onderwijzer was: een bewogen 
persoonlijkheid met een grote belangstelling en een warm hart. 
Leerkrachten werden voor hem geen schakels, maar bleven mede
werkers. Leerlingen werden geen nummers, maar bleven dove kinderen, 
die klaar gemaakt moesten worden voor het leven. 
De instelling van het ,,en-en" zo typerend voor het dovenonderwijs is 
de jubilaris nog altijd bijgebleven. Hij heeft oog en oor voor school en 
internaat, voor groten en kleinen, voor ouders en kinderen, voor uit
blinkers en dubbelgehandicapten, voor gezonden en zieken, voor grote 
en kleine dingen. 
Door zijn pedagogische gaven en didaktisch inzicht wordt ieder, die bij 
zeer uiteenlopende besprekingen over leerlingen of onderwijszaken be
trokken is, geboeid. 
Het gericht zijn in het heden op de toekomst maakt hem tot een mens 
met vaart en visie. Altijd weer zoekt hij nieuwe mogelijkheden en heeft 
hij hoge idealen zonder de kansen van iedere dag uit het oog te ver
liezen. 
Zijn groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn strenge zelfdicipline 
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hebben hem gemaakt tot een werker, die zich in deze jaren weinig rust 
heeft gegund. 
Het personeel van Effatha is dankbaar een direkteur te hebben, die de 
moeilijkheden van het werk kent, die uit ervaring weet welke spanningen 
het dovenonderwijs oproept en welke problemen zich ten opzichte van 
de leerlingen kunnen voordoen. 

Dat er in zeker opzicht geen afstand bestaat tussen direkteur en perso
neel beleven we aan het begin van iedere week, als de bijbel opengaat 
en over al het werk ten dienste van het dove kind de zegen van onze 
hemelse Vader wordt gevraagd. 
God zegene onze direkteur ook in de komende jaren! 

Namens het personeel van Effatha, 
M. C. Nieuwland 
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Voorstellen Amsterdamse werkgroep „Congres" van de 
vereniging ter bevordering van het onderwijs aan doven 
in Nederland 

Als principe-voorstellen worden voor de Algemene Vergadering in Gro
ningen de volgende voorstellen gedaan. 
1. De vereniging regelt voortaan de gang van zaken tijdens het congres. 
2. De instituten blijven de congressen organiseren zoals dat tot nu toe 

gebruikelijk was. 
3. Andere voorstellen van andere instituten hierover. 

Over het congres zelf: 1. het schoolbezoek; 2. het congresgedeelte; 
3. de bijkomstigheden. 

1. Het schoolbezoek 

a. Het schoolbezoek blijft zoals het tot nu toe gebruikelijk was. 
b. De school, die „aan de beurt" is, ontvangt in het jaar voorafgaande 

aan het congres, iedere andere school één keer één dag. 
Overdag schoolbezoek, al of niet toegespitst op één bepaald onder
werp. Na afloop volgt een gezamenlijke bespreking van onderwijs 
en andere problemen door de personeelsleden van beide scholen; 
verslaggeving hierover. 

c. Andere voorstellen van andere instituten hierover. 

2. Het congresgedeelte 

a. We houden dit zoals het was. 
b. Het wordt een werkcongres. De gang van zaken hierbij kan betrek

king hebben op onderwerpen die in het voorafgaande jaar (tijdens 
bezoeken) naar voren zijn gekomen, of op andere belangrijke zaken. 
Eventuele sprekers geven lang voor die tijd kernpunten van hun be
toog. 
Discussies in kleine groepen, uitmondend in een concreet verslag, 
waar practisch mee gewerkt kan worden. 

c. Andere voorstellen hierover. 

3. De bijkomstigheden 

a. Het volleyballen. Houden zo ja/nee 
b. Wel of niet een gezellige avond met of zonder cabaret of iets derqe-

lijks. a 

Toelichting 

Naar onze mening is het in de eerste plaats van belang ons uit te 
spreken over voortzetting van de huidige gang van zaken of niet. 
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Daarom hopen we dat puntsgewijs bovenstaande onderwerpen met 
eventuele aanvullingen in stemming zullen komen. (Liefst bij hand op
steken.) 
Over de realisatie van dit alles kunnen we het tijdens de discussie en 
daarna nog uitvoerig hebben. 
Copieën van deze voorstellen zijn gestuurd naar de direkteuren van de 
verschillende scholen, opdat die met hun bestuur en hun personeel tot 
een principiële standpuntbepaling kunnen komen, en andere voorstellen 
kunnen formuleren. 
We hopen hierdoor de doelmatigheid en het tempo van de discussies bij 
de behandeling van de voorstellen in Groningen te verhogen. 

Amsterdam, april 1971. 
P. R. Berkhout 
M. K. Huizinga-Mulders 
R. Regtien 
S. J. Niewenweg 

67 




