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Taalonderwijs aan een groep zwaargehoorgestoorde 
kinderen 
door H. W. Schuts 
onderwijzer aan de Prof. H. Burgerschool te Amsterdam. 

Dames en Heren, 
Wanneer ik hier de term zwaar slechthorend gebruik, dient U te weten, dat 
ik in deze lezing het onderscheid tussen licht- en zwaar slechthorend niet 
in de eerste plaats op grond van het gehoorverlies maak, zoals dit op het 
audiogram uitgedrukt is in db's, maar met de term zwaar slechthorende kin
deren bedoel die kinderen, die zó moeilijk aanspreekbaar zijn, dat zij te
midden van de slechthorende kinderen, die over een min of meer redelijk 
taalgebruik beschikken, niet of althans niet in voldoende mate tot ont
plooiing, ontwikkeling kunnen komen. Zeker niet, zonder dat daarbij hun 
persoonlijkheid psychisch geweld aangedaan wordt. Deze kinderen zijn zo 
moeilijk of bijna niet aanspreekbaar, doordat ze over geen of bijna geen 
receptief- en expressief taalgebruik beschikken. Dat vaak een ernstig ge
hoorverlies een van de etiologische momenten voor het ontstaan van dit 
verschijnsel is, behoeft geen betoog. Zulke kinderen worden bij ons op de 
Prof. H. Burgerschool in enkele aparte groepen geplaatst. De leerkrachten 
in die groepen krijgen bij hun werk zoveel als mogelijk is steun van logo-
akoepediste(n). Ik heb hierboven reeds laten doorschemeren, dat er verband 
bestaat tussen het gehoorverlies en het zo arme expressieve- en receptieve 
taalgebruik van die door mij bedoelde kinderen. Maar dat het gehoorverlies 
niet alleen verantwoordelijk is voor het onderscheid, dat ik maak tussen 
licht- en zwaar slechthorende kinderen, zal ik nader aantonen. 

Zwaarslechthorend 
Een ernstig gehoorverlies, dat reeds bij de geboorte aanwezig is of kort 
daarna nog in het eerste levensjaar ontstaan is, zal het doen ontstaan en het 
zich ontwikkelen van een taalgebruik, zoals dit bij het normaalhorende kind 
plaats vindt, onmogelijk maken of zeer bemoeilijken. Zo'n kind zal zeker 
onder de door mij bedoelde kinderen gerekend moeten worden. Maar een 
ander kind, dat misschien een gelijksoortig gehoorverlies heeft als het 
vorige kind, maar door welke omstandigheid dan ook, toch over een zodanig 
expressief- en receptief taalgebruik beschikt, dat het gemakkelijker aan
spreekbaar is, zodat het, zonder daarbij de persoon van het kind geweld aan 
te doen, bij de gewoon slechthorende kinderen geplaatst kan worden, reken 
ik niet bij de door mij bedoelde groep. Mocht de plaatsing van dèt kind niet 
de juiste blijken, dan komt het toch in de door mij bedoelde groep. In het 
verdere verloop van mijn lezing zal ik mij nog nader bezig houden met fac
toren, die van invloed zijn op het al of niet ontstaan en zich ontwikkelen 
van het spreektaalgebruik. 
Alvorend hiertoe over te gaan, wil ik eerst de term taal nader toelichten. 
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Taal 

Taal, in algemene zin, kan van alles omvatten, dat tot symbool kan dienen 
zoals, woorden, gebaren, mimiek, schriftelijke tekens zoals die in de wis-
en natuurkunde gebruikt worden. Denk ook aan de symbolen, punten, lijnen 
etc. waarmee een electro-technikus voor een ingewijde een hele gedachten-
gang kan uitdrukken. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden van taal 
aan te halen. 
Kinderen, die wel symboolbesef hebben, maar niet of althans over zeer 
weinig spreektaal beschikken, zullen wel met behulp van gebaren kontakt 
met elkaar zoeken en een zekere kommunikatie met elkaar kunnen onder
houden. Over het algemeen hebben ze een levendige uitdrukking in de ogen 
en een beweeglijke mimiek. Zo'n kind duid ik aan als een spreektaalarm 
kind. Met zo'n spreektaalarm kind is dus wel kontakt mogelijk, al gaat dit 
kontakt primair via een ander taalgebruik dan dat van de spreektaal. 
Maar is bij een kind geen symboolbesef voor wat voor taalteken ook aan
wezig, niet voor gebaren, mimiek, drukt het zich daar niet in uit en reageert 
het ook niet adekwaat op de taaltekens, die door anderen gebezigd worden, 
dan noem ik zo'n kind taaigestoord. Begrijp mij nu goed, dit gebruik van dé 
termen spreektaalarm en taaigestoord met de door mij daaraan gegeven in
houd, komt geheel voor mijn rekening. Ik heb geen ogenblik de pretentie 
deze terminologie tot bindend voor iedereen te maken. Ik geef alleen maar 
even met nadruk aan, wat de betekenis van deze termen is in mijn lezing. 

Taaigestoord 

Nu iets naders over die door mij als taaigestoord aangeduide kinderen. Deze 
kinderen hebben vaak naast een ernstig gehoorverlies van 60 db of meer 
in die zone van het frekwentiebereik, die zo belangrijk is voor het kunnen 
verstaan van het spreken, uiterlijk waarneembare kenmerken, opvallende 
verschijnselen. Ik zal U er een paar beschrijven. 

Uiterlijk waarneembare verschijnselen 

Het maskergezicht 

Het gelaat van deze kinderen is uitdrukkingsloos. Je kunt er geen enkele 
emotie op afzien. De ogen vertonen geen glans, geen tinteling. Geef je een 
vertrouwelijk knipoogje, dan reageren ze er niet adekwaat op. Hun gezicht 
blijft effen. 

Geen symboolbesef voor gebaren 

Komt een spreektaalarm kind, dat wel een rijke gebarentaal bezigt met daarbij 
een levendige mimiek, temidden van deze taalgestoorde kinderen en poogt 
het kontakt met hen op te nemen via die gebaren en mimiek, dan reageren 
ze er niet op. Ze geven geen enkel blijk van begrijpen. Bovendien zullen ze 
zelf ook niets van gebaren gaan maken. Terwijl je bij de gewone slecht-

70 



horende kinderen er als de kippen bij moet zijn om er voor te zorgen, dat zij 
niet tot het gebruik van die voor hen zo gemakkelijk begrijp- en hanteerbare 
uitdrukkingsmiddelen zullen over gaan in plaats van dat voor hen vaak 
moeilijkere spreken, zou je er bij die taalgestoorde kinderen als leerkracht 
juist blij om zijn, indien je een adekwaat reageren zou bespeuren. Ik heb het 
een paar maal meegemaakt, dat ik een leerling van een school voor doven in 
mijn bizondere groep geplaatst kreeg. Direkt probeerde zo'n kind dan om 
door middel van gebaren kontakt te krijgen met de andere leerlingen. Maar 
het sukses was nihil. De kinderen keken wel, maar gaven geen enkel blijk 
van begrijpen. Ze reageerden niet. Het bewuste kind van de school voor 
dove kinderen begreep er op zijn of haar beurt niets van, keek hulpeloos rond 
en gaf het maar op. 

Voor alle zekerheid, opdat U niet zult denken, dat het hier in hoofdzaak om 
kinderen gaat met een geringe intelligentie, vertel ik U het volgende. Uit 
deze bizondere groep van slechthorende kinderen zijn kinderen voortgeko
men, die, later op onze eigen MULO-afdeling opgeleid, het diploma van de 
vierjarige MULO-A en/of-B behaalden. Ook een leerling, die via de gewone 
L.T.S. en toen de gewone M.T.S., daarbij gesteund op onze avondschool, 
het M.T.S.-diploma behaalde. Als een zo gehandicapt kind dit presteert, dan 
moet het beslist over een goede, zo niet zéér goede intelligentie beschikken. 
Over een periode van twintig jaren ongeveer heb ik verschillende kinderen 
uit deze groep in hun ontwikkeling kunnen volgen en daarbij kunnen vast
stellen, naar mijn mening althans, dat hun gestoord zijn beslist niet in de 
eerste plaats een gevolg was van een zwakke intelligentie naast hun hoor-
stoornis. Zeker er waren en zijn kinderen met een zwakke intelligentie bij. 
Maar je kunt dit pas vaak na lange tijd met enige zekerheid voor jezelf uit
maken. Aanvankelijk laat zich dit moeilijk of in het geheel niet, ook niet bij 
onderzoek door de psycholoog, bepalen. 

Dan kinderen, die ook motorische stoornissen vertonen 
Het gaat hier om kinderen, die behalve een behoorlijk gehoorverlies ook nog 
een gestoorde motoriek vertonen. Kinderen met athetotische- en/of spas
tische verschijnselen. Of kinderen, die in ieder geval een vreemde motoriek 
vertonen, een motoriek, die weinig gecoördineerd aandoet, een wat „linkse" 
indruk maakt. 

Dan kinderen met een slechte visus 

Ik bedoel hiermee niet het normale verschijnsel van bijziendheid of verziend
heid, maar een gestoord zien. Dit levert natuurlijk niet alleen grote moeite op 
bij het afzien van de aangeboden spraak, niet alleen voor het goed kunnen 
zien van de bewegingen van de mond, maar ook voor het goed kunnen 
waarnemen van de gelaatsexpressie, ook voor het kunnen leggen van de 
relatie tussen het gesprokene en de zaak, waarop het hele taalgedrag betrek
king heeft. 
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Dan kinderen met nog andere lichamelijke afwijkingen 
Bij al deze kinderen kun je uiterlijk waarnemen, dat er meer aan hen loos is, 
dan alleen maar een gestoord gehoor. In hoeverre het een met het ander 
samenhangt, het zij, dat het een het gevolg is van het ander of dat alle 
symptomen, dus ook de hoorstoornis, weer een symptoom is van een andere, 
dieper liggende oorzaak, laat ik hier in 't midden. Dat staat niet aan mij om' 
dit te beoordelen. Ik constateer slechts de verschijnselen, zoals ik die aan het 
kind waarneem. 

Verder zaten en zitten er kinderen in mijn groep, die ik spreektaalarm noem. 

Individuele aanpak 
Dat in een zo heterogeen samengestelde groep, je niet tot het scheppen 
of toepassen van één bepaalde methode van taalopbouw kunt komen, 
spreekt wel haast vanzelf. Het maakt een wezenlijk verschil uit of je met een 
spreektaalarm kind te doen hebt of met een taaigestoord kind. Je kunt niet 
direkt vaststellen bij een kind of je met het ene soort kind te doen hebt of 
met het andere soort. Er zijn kinderen, die aanvankelijk de indruk maken van 
taaigestoord te zijn, maar over wie ik later, soms na verloop van zeer lange 
tijd, tot de mening kom, dat het in wezen niet taaigestoord was, maar spreek
taalarm. 
Om dit verschijnsel te verklaren wil ik even in het kort iets over het spreken 
zeggen. 
Bij het spreken kunnen we o.a. onderscheiden: Het gebruik van woorden, 
woordgroepen, zinnen en nog grotere gehelen. Daarbij treden op intonatie, 
accenten, tempo, ritme, timbre, pauzes. Dit alles gaat gepaard met mimiek! 
gesticulaties en een bepaalde lichaamshouding. Denk maar aan het dreigend' 
naar voren komen of het zich vol afkeer van iets afwenden of het zich liefde
vol over iets of iemand buigen enz. enz. 
Prof. Duyker maakt bij het spreken het onderscheid tussen een objectieve 
laag en een subjectieve laag. De objectieve laag wordt gevormd door de 
woorden, de subjectieve laag door de intonatie, accenten, ritme enz. Ook 
gesticulatie, mimiek en andere visueel waarneembare elementen behoren 
daarbij. Tussen twee haakjes, U kunt dit vinden in zijn proefschrift: „De 
Extra-Linguale Elementen in de Spraak." 
Het is de subjectieve laag, die beslissend is voor de juiste interpretatie van 
het gesprokene. Deze subjectieve laag in het spreken heeft uitgesproken 
visuele elementen en akoestische. Het zijn de akoestische elementen zoals 
intonatie, accenten, timbre van de stem en de pauzes, die bepalend zijn voor 
het juist interpreteren van de bedoelingen van de daarbij visueel waarneem
bare elementen zoals, gesticulatie, mimiek, lichaamshouding enz. De akoes
tische elementen maken het geheel. Bovendien zijn die expressies ook niet 
juist interpreteerbaar zonder de totale situatie te kennen en de gehele con
text. Geen van die visueel waarneembare elementen zoals gelaatsexpressie, 
gesticulatie enz. is in de juiste betekenis begrijpbaar, ja zelfs niet als „taal" 
herkenbaar, zonder het geheel, dus het tonale deel, het visueel waarneem-
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bare deel, de situatie waarin het geheel gebruikt wordt, waar te nemen. Dus 
nog eens met nadruk stel ik, dat het niet of nauwelijks kunnen waarnemen 
van het tonale deel in het spreken en daardoor ook niet het verband kunnen 
leggen met hetgeen men visueel waarneemt, tot een veel erger stoornis moet 
leiden, dan alleen maar niet kunnen spreken. Het niet kunnen waarnemen 
van het geheel van het taalgedrag van de mensen kan niet alleen leiden tot 
een grote taalarmoede, maar tot een taaigestoord zijn, geen enkel besef van 
symbool hebben. Niet alleen dus van de akoestisch waarneembare elemen
ten, maar ook niet voor de visueel waarneembare zoals gesticulatie, mimiek 
enz. ontstaat symboolbewustzijn. Ewing wijst in zijn boek: „Aphasia in 
Children" er op, dat een zwaar gehoorverlies, dat reeds bij de geboorte aan
wezig is of kort na de geboorte zich voordoet, een zó grote hindernis voor de 
ontwikkeling van de gehele persoon van het kind kan betekenen, dat het 
kind in zijn gehele voorkomen, in zijn gehele gedrag de indruk maakt een 
phatisch gestoord kind te zijn. Wij zouden misschien kunnen zeggen, dat het 
de indruk maakt, alsof de computer, die de informaties had moeten opnemen 
en verwerken defekt is, terwijl in wezen, en dat blijkt dan vaak pas veel later, 
de computer toch in orde blijkt te zijn, maar dat de blokkering van de toevoer 
van informaties door het ernstige gehoorverlies, de schijn van het defekt zijn 
van de computer wekte. Ik denk hierbij ook onwillekeurig aan het boek, ge
schreven door dr. N. H. Frijda: „De Betekenis van de Gelaatsexpressie." Het 
probleem, dat hij zich stelde was, hoe het mogelijk is om gelaatsexpressie te 
begrijpen. Wat men aan een expressie zelf waarneemt, is niet de aanwezig
heid van een innerlijk beleven, maar een bepaald gedragsgegeven, een be
paald actiepatroon De stellingnemende activiteit wordt verwezenlijkt met 
de contactorganen, waarover de mens beschikt: de ogen, de mond, de 
handen. Naar mijn mening speelt het gehele lichaam, denk aan bepaalde 
houdingen die aangenomen worden, een rol. Dat gehele actiepatroon kan 
men waarnemen. Maar dat dit als expressie door de ander opgevat wordt, 
komt niet door het waarnemen van dat actiepatroon zonder meer. Alles, wat 
men denkt te begrijpen, te kunnen interpreteren, weet men door de kennis 
van de situatie, waarin de persoon verkeert, door wat hij zegt. Deze kennis 
en de vroegere eigen ervaringen in analoge situaties, maken het voor ons 
mogelijk om dat actiepatroon, een zekere mate van waarschijnlijkheid, als 
expressie juist te interpreteren. Maar bij voor ons in deze omstandigheden 
onbekende personen kunnen wij vaak verkeerd interpreteren. Maar dat speelt 
hier verder geen rol. Het is in ieder geval wel zo, dat we het als expressie 
ervaren. Dit actiepatroon als expressie leren aanvoelen en begrijpen heeft bij 
het normaalhorende kind vanaf de geboorte plaats. Moeder met een vrien
delijk gezicht over de baby gebogen en daarbij zachte, koesterende geluidjes 
makend etc. Dit alles mist het doofgeboren of zwaarslechthorend geboren 
kind. Ik bedoel, dit beleven, ervaren van dit geheel van klank en expressie. 
Juist het akoestische element, dat het geheel tot expressie maakt, neemt 
dit kind niet waar. Hoogstens ziet het dus wel het actiepatroon, maar het 
beleeft het niet als expressie, als taal. 
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Echt taalgestoorde kinderen 

Bij de echt taalgestoorde kinderen hebben we wel degelijk met een defekte 
computer te maken. Bij zulke kinderen is de gehele persoon, het gehele 
gedrag gestoord. 

Schijnbaar taaigestoord 

Ik denk hierbij onwillekeurig aan sommige van de door mij als kinderen „met 
een maskergezicht" aangeduide kinderen. Daarvan meende ik later voor 
mezelf te kunnen vaststellen bij wie in wezen de computer waarschijnlijk 
in orde was, maar bij wie de blokkering van de toevoer van de informaties 
door het ernstige gehoorverlies het kind het beeld had gegeven van een 
taaigestoord kind. Dat de uitwerking op de ontwikkeling van dit kind met 
het ernstige gehoorverlies nog verergerd wordt door eventuele negatieve 
factoren, die in het milieu aanwezig zijn zoals het niet gewenst zijn geweest 
door de moeder, of door beide ouders niet geaccepteerd worden zoals het 
is, zodat het kind in het ondervinden en aangaan van de normale affectie en 
in het ontplooien van zijn emotionaliteit zich gefrustreerd voelt, laat zich 
gemakkelijk begrijpen. 
Maar natuurlijk kan dit taalgestoordzijn het gevolg zijn van een veel dieper 
liggende oorzaak, waarvan misschien die hoorstoornis ook een gevolg is. 
Die hoorstoornis komt er dan nog als extra handicap bij. 
Bij enkele van deze kinderen heb ik op den duur de indruk gekregen, dat 
hier ook van een zwakke intelligentie sprake is of van een intelligentie, die 
uitvalsverschijnselen vertoont. Zo'n kurve met pieken en dalen. Ik laat mijn 
jongens en meisjes ook geregeld werken met construktiedozen van SIO en 
Fischer Technik. Vooral bij de eerstgenoemde dozen komt zo duidelijk naar 
voren, wanneer er stoornissen zijn in het ruimtelijk-construktief waarnemen 
en naconstrueren van de getekende voorbeelden. Op den duur blijkt bij de 
een dit inzicht toch aangebracht en ontwikkeld te kunnen worden. Bij andere 
kinderen falen de pogingen van mijn kant gedaan om dit inzicht aan te 
brengen, laat staan dit inzicht te ontwikkelen, of dit gelukt in zeer geringe 
mate. Wel de voorbeelden, die in een plat vlak uit te voeren zijn lukken 
alhoewel het goed uittellen van de gaatjes in de staven enkele kinderen 
moeilijkheden geven. Ook goed waarnemen wat boven en wat onder moet, 
geeft soms moeilijkheden. Toch loont het de moeite om hieraan te blijven 
werken, omdat de gegevens, die je door middel van dit werk uit de kinderen 
krijgt waardevol kunnen zijn voor later, wanneer over de toekomst van het 
kind gesproken moet worden. 
Bovendien kan aan dit werk heel wat taal gekoppeld worden. 

Taalonderwijs 

Nu iets over dat taalonderwijs. Dat woord klinkt eigenlijk te pretentieus. Het 
zijn eigenlijk pogingen om bij deze kinderen te komen tot het doen ontstaan 
en ontwikkelen van een expressief - en receptief taalgebruik. Ik volg bij mijn 
werk wel een bepaalde gedachtengang en ik streef naar een doel, maar die 
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gedachtengang en het doel zullen individueel bepaald zijn en worden. U 
zult misschien zeggen, dat het doel nogal duidelijk bepaald is, namelijk het 
kind te doen opgroeien tot een sprekend mens, dat zich temidden van de 
andere sprekende mensen thuis voelt en zich kan handhaven. Ik zal U 
straks laten horen, welke factoren het werk en het doel bepalen. Dat wil zeg
gen factoren, die richting gevend werken en beperkend. Wanneer ik geen 
rekening houd met deze factoren zal het kind of niet bij machte zijn om aan 
de gestelde eisen te voldoen of wel zo geforceerd te werk moeten gaan, dat 
het een aversie tegen het spreken krijgt, zodat het het spreken liever vermijdt, 
omdat het toch maar niet die volmaakte zinnen kan realiseren, die geëist 
worden. Of het kan die wel realiseren, maar moet zich daarvoor dan zó 
inspannen, zó voortdurend zichzelf controleren en corrigeren, dat het spreken 
beslist geen pretje is, zeker geen middel, waarin het zich ongeremd, spontaan 
kan uiten. Het verschil tussen het taalgebruik, dat het kind spontaan kan 
bezigen en het taalgebruik, dat het moet plegen met mensen, die niet tot 
de direkte kring behoren is dan te groot. Prof. Tervoort gebruikt in zijn proef
schrift: „Structurele Analyse van Visueel Taalgebruik binnen een groep 
Dove Kinderen." de termen esoterisch en exoterisch taalgebruik. Hij be
schrijft in dit proefschrift het enorm grote verschil in vorm, structuur en bete
kenis van de gebruikte taalelementen in beide taalgebruiken. Hij laat door 
proeven zien, hoe het esoterisch taalgebruik door iemand, die niet tot de 
ingewijden behoort, niet te volgen, niet te begrijpen is of geheel verkeerd 
geïnterpreteerd wordt. Zelfs wanneer een paar kinderen een belevenis, die 
ze beiden doorgemaakt hebben, met elkaar bespreken en die bespreking 
wordt gefilmd, waarbij goed de mondbewegingen, gebaren etc. opgenomen 
zijn, dan zijn kinderen, die tot hun eigen kring behoren, maar niet die ge
beurtenis meebeleefd hebben, niet in staat, om bij het zien van de film het 
„gesprokene" juist te interpreteren. Toch is dit esoterisch taalgebruik voor 
die kinderen hèt middel om zich spontaan te kunnen uiten. Dat exoterisch 
taalgebruik, dat ze bezigen moeten om met buitenstaanders in kontakt te 
kunnen treden, blijft voor deze kinderen een vreemd gedrag, waarbij je 
voortdurend bewust, met grote inspanning, dat taalgebruik moet controleren. 
Dat esoterisch taalgebruik, dèt is hun tèal. Daarin kunnen ze zich vrij uiten, 
uitleven. Met dit esoterisch taalgebruik heb ik rekening te houden bij mijn 
werk. leder woord, dat ze uit het taalonderricht opnemen zullen ze onmid
dellijk in hun taalgebruik opnemen. Maar dat woord zal vaak een heel andere 
funktie hebben. Zij zullen rustig een opgenomen zelfstandig naamwoord in 
hun taalsysteem gebruiken met de functie van een bijvoegelijk naamwoord 
of werkwoord. Vaak zullen ze met behulp van dit woord allerlei eigenschap
pen of funkties aanduiden, die maar heel in de verte iets met de inhoud, die 
het woord bij ons heeft, te maken hebben. 

Dit verschijnsel zal ik eerder bij de door mij als spreektaalarm aangeduide 
kinderen tegenkomen dan bij de taaigestoorden. Nu is de gedachtengang 
bij mijn werk deze: 
Aanvankelijk begin ik van mijn kant te pogen enig taalgebruik systematisch 
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aan te brengen, dus in de vorm van kleine zinnen, die volgens een vast 
schema opgebouwd zijn. Maar zodra er van de kant van het kind een spon
taan zich uiten komt, om dan dat eigen taalgebruik als uitgangspunt te ne
men. Vandaar uit een spreken te ontwikkelen, dat qua vorm zo dicht mogelijk 
bij de taaluiting van het kind staat, maar toch voor een buitenstaander goed 
te begrijpen is, dus niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Nu zult U misschien 
opmerken: „Ja, maar dan ontstaat er een taalgebruik, dat sterk van het 
normale-, d.w.z. ons taalgebruik afwijkt in vorm." Daar hebt U dan inderdaad 
gelijk in. Maar daar staat tegenover, dat het kind zich dan een taalgebruik 
kan eigen maken, dat zó dicht mogelijk in vorm bij zijn of haar eigen taai-
vormsel ligt, dat het zich gemakkelijker spontaan zal kunnen blijven uiten in 
spreken, terwijl ze in datzelfde taalgedrég geen frustraties ondervinden bij 
contakten met de buitenwereld. Ik wil hiermee bereiken, dat dit kind ook 
binnen eigen kring dit spreken als de meest natuurlijke vorm van zich uiten 
zal blijven vinden en dit spontane uiten kan blijven gebruiken buiten die 
eigen kring en daarbij goed te begrijpen is. 

Aanvankelijk is er dus een groot vormverschil tussen het taalgebruik van het 
kind en dat van ons. Natuurlijk ga ik op den duur proberen om dat verschil 
kleiner te maken en indien mogelijk geheel weg te werken. Maar bij dit alles 
moet de gedachte voorop staan, dat het kind het spreken als iets prettigs, 
iets natuurlijks blijft beschouwen, iets waarin het zich spontaan blijft uiten 
en contakt zoeken. 
De mate en het tempo, waarin dit bijschaven plaats vindt, worden bepaald 
door verschillende faktoren. Ik wil die met U nagaan: 

De faktoren 

1ste: De intelligentie 

Zowel het tempo van de aanpak als de graad van perfektie van het taal
gebruik, dat ik beoog, zal ik moeten aanpassen aan de intelligentie van het 
kind. Je kunt en mèg niet meer verlangen, dan het kind kan opbrengen. 

2de: Het incasseringsvermogen van het kind 

Het ene kind kan meer en vaker kritiek verdragen dan een ander. Bij de een 
zul je meer afwijkingen door de vingers moeten zien, dan bij een ander. 

3de: De instelling van het kind ten opzichte van het spreken en zijn of haar 
interesse voor het spreken 

Er zijn kinderen, die graag goed praten. Deze kinderen verdragen beter kritiek 
dan de in het praten minder geïnteresseerde. Deze kinderen vragen om 
correctie. Ze vertrouwen het gewoon niet, als je steeds zou zeggen, dat ze 
het goed doen, dat ze het net zo doen als wij. Dan moet je ook kritiek leveren. 
En indien mogelijk, maar dat hangt natuurlijk af van de intelligentie, inzicht 
proberen bij te brengen, niet alleen in hoe het gezegd moet worden, maar 
al naar de ontwikkeling van het kind ook het waarom. 
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4de: Het doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen 
Ik blijf doorgaan met die aanpak, zolang het kind het leuk blijft vinden, het 
de energie wil op blijven brengen. Dat ligt bij ieder kind anders. Merk je, dat 
het te veel gaat worden, dan stap je op een andere activiteit over. Er komt 
altijd wel weer een gelegenheid om op het vorige terug te komen. Maar het 
moet leuk blijven voor de kinderen. 

5de: Het geheugen voor de taai 
Het ene kind heeft veel meer herhaling van dezelfde taalvorm nodig dan het 
andere. Op dit herhalen wil ik even de nadruk leggen. Denk niet, dat de 
kinderen die herhaling gauw vervelend vinden. Zelfs, als je als leerkracht 
bang bent vervelend te worden met je maar steeds weer op hetzelfde terug
keren, zul je merken, dat de kinderen het met het grootste plezier blijven doen. 
Het is maar niet fijn om te merken, dat je iets zonder fouten kunt hanteren I 
Ze genieten er steeds weer van. Het versterkt juist hun zelfvertrouwen. Ver
geet bovendien niet, dat die herhalingen voor het kind de enige keren zijn, 
dat die taal de gelegenheid krijgt zich bij hen te zetten. Als je daarmee het 
taaibad vergelijkt, dat het normaalhorende kind op ieder uur van de dag 
overspoelt, dan zijn die herhalingen, die je als leerkracht pleegt, daarbij ver
geleken, maar heel kleine spetjes. Je moet heel wat spetjes oplopen, voordat 
je nat bent. Bovendien hebben die spetjes nog het nadeel, dat bij het vijfde 
spetje de eerste vier al weer opgedroogd zijn. Het zwaarslechthorende kind 
krijgt nooit de kans „geheel nat" te worden. Ja, als bij de leerkracht duidelijk 
te merken is, dat hem of haar dat herhalen eigenlijk de keel uithangt, dan 
interesseert het het kind helemaal niet meer. Maar, dat het kind de interesse 
er dan niet meer voor kan opbrengen, zit 'm niet in dat herhalen, maar in de 
instelling van de leerkracht. Als U, als leerkracht, daarvoor te veel moet acte
ren, maar dan acteren in de meest slechte zin van de betekenis van het 
woord, dan kunt U maar één verstandig besluit nemen, namelijk er mee op
houden en een andere baan zoeken. Nu bedoel ik met dit herhalen niet, dat 
aldoor maar precies dezelfde woorden of zin gebruikt moeten worden. 
Neen, ik bedoel, dat de leerkracht analoge situaties schept, waarin het kind 
met de ingeslepen taalvorm, waarbij het maar een enkel woord hoeft te ver
anderen, kan inspelen, inspreken. Daar krijgen ze echt niet gauw genoeg van. 

6de: Het milieu 

Een gunstig milieu, is een milieu, waar men veel spreekt tegen het kind, veel 
in zinnen en met gebruik van woorden, die het kind bekend zijn. Als de 
ouders dit kunnen opbrengen is dat ideaal. Maar lang niet altijd is dat het 
geval. Er worden dan vaak onnodig gebaren gebruikt in plaats van gesproken 
taal, omdat men het geduld niet kan opbrengen het spreken toe te passen. 
Of men doet het af met éénwoordzinnen. Ook het milieu, waar een taal
gebruik heerst, dat qua zinsbouw en woordgebruik voor het kind niet te be
grijpen is, is niet gunstig voor het doen ontstaan en gebruiken van het 
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spreken. Dit laatste komt meer voor dan U denkt. Het is niet altijd onwil van 
de ouders, maar een vaak niet kunnen begrijpen van de moeilijkheden voor 
het kind en dan het niet op kunnen brengen naar eenvoudige zinnen, gesteld 
in eenvoudige bewoordingen, te zoeken. Het is ook een hele opgave! 
Wanneer ik nu die zes door mij genoemde punten naga, dan kan men zien, 
dat je als leerkracht niet zo bijster veel kunt veranderen aan deze invloed 
hebbende factoren. Het eerstgenoemde punt, de intelligentie heb ik te aan
vaarden, zoals die is. Natuurlijk blijf je proberen die intelligentie te prikkelen 
te oefenen in het waarnemen, vergelijken, concluderen etc, maar toch zal 
diezelfde intelligentie zijn beperkingen aan mijn pogingen stellen. De punten 
incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen en interesse zijn natuurlijk wel 
tot op zekere hoogte opvoedbaar en dat geldt ook voor dat geheugen, maar 
toch binnen bepaalde grenzen. En die grenzen liggen voor ieder kind weer 
anders. Datzelfde geldt ook voor het punt, milieu. Natuurlijk probeer je in 
het kontakt met de ouders de omstandigheden zo gunstig mogelijk voor het 
kind te doen zijn, je probeert de ouders inzicht te geven in de problematiek 
van hun kind. En laten we aannemen, dat ze ten volle willen meewerken, de 
ouders, dan nog zal het resultaat beperkt blijven. Je kunt de mensen niet zo 
maar een totaal ander gedragspatroon aanmeten. Met een kleine variant op 
de terminologie van Prof. Tervoort zou je kunnen stellen, dat het verschil 
tussen het esoterische gedragspatroon van de ouders en het exoterische niet 
te veel moeten verschillen, anders kan het exoterische gedragspatroon nooit 
een eigen, een spontaan gedragspatroon worden. Men moet de ouders niet 
voor onmogelijke opgaven stellen. Al deze punten leggen dus ook hun be
perkingen op de mogelijkheden van het kind. Daarmee dien ik, als leerkracht, 
rekening te houden. Hierdoor ontstaat dus al een verschil in aanpak van' 
ieder kind. Ook het doel, waarnaar je streeft zal daardoor beïnvloed worden 
Naarmate het kind ouder wordt, komt er nog een ander punt zijn invloed doen 
gelden, dat van beslissende invloed is of wordt op mijn aanpak en doelstel
ling voor het betreffende kind, dat is het punt van de toekomstige plaatsing 
van dat kind. Zal het later een direkte plaatsing in de praktijk worden ? Zal het 
één of andere vorm van lager beroepsonderwijs gaan volgen? Bijv. L.T.S. 
voor de jongens of een lagere tuinbouwschool? Voor de meisjes het nijver
heidsonderwijs? Of zal het naar een vorm van LEAO of MAVO gaan? Het 
laat zich, dacht ik, gemakkelijk begrijpen, dat deze overwegingen van de 
toekomstmogelijkheden van het kind van beslissende invloed zullen zijn op 
de hoedanigheid en de doelstelling van mijn aanpak. Voor een kind, dat naar 
een of andere vorm van nijverheidsonderwijs zal gaan, zullen de eisen, die 
aan zijn of haar taalgebruik daar gesteld zullen worden heel anders zijn, dan 
die voor een kind, dat naar het LEAO of MAVO zal gaan. En voor de praktijk
plaatsingen geldt dit evenzeer. Vandaar, dat reeds een paar jaren tevoren 
met de ouders besproken moet worden, wat de mogelijkheden voor hun 
kind zijn en welke richting zij verkiezen voor hun kind. Daarbij moeten de 
onmogelijkheden reëel gesteld worden om daar tegenover de mogelijkheden 
als positieve punten te benadrukken. Zulke gesprekken zijn uiterst nuttig. 
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Het is belangrijk, dat de ouders in de loop van die jaren door de gesprekken 
geen niet te vervullen verwachtingen gaan koesteren en zich positief gaan 
stellen achter hun kind met zijn of haar mogelijkheden. Dat dit ook gevolgen 
heeft voor mijn aanpak van de taalopbouw bij het betreffende kind, laat zich 
denken. Natuurlijk moet ik altijd oog hebben voor andere mogelijkheden, die 
zich in de loop van die tijd gaan voor doen, doordat de ontwikkeling van dit 
kind toch meer perspektieven voor de toekomstmogelijkheden van dit kind 
gaat openen. Vandaar, dat ie aanvankelijk de ouders beslist niet te opti
mistisch de mogelijkheden mag voorspiegelen. Op den duur toch nog meer 
mogelijkheden te kunnen voorhouden is prettiger voor alle partijen, dan al 
te optimistisch gestelde verwachtingen later te moeten teniet doen. Want 
het gebeurt ook wel, dat je bij de aanpak van het kind op den duur op een 
grens stuit in de ontwikkeling, een barrière door welke oorzaak dan ook, 
die je niet kunt doorbreken. 

Slot 
Ik ben nu aan het einde van mijn lezing gekomen. Niet, dat ik uitgepraat ben, 
maar omdat ik nu eenmaal aan een tijd gebonden ben. Maar alvorens te 
eindigen, wil ik nog eenmaal herhalen, dat mijn uitgangspunt bij mijn werk 
met deze kinderen niet is hun ónze taal op te dringen, een voor hen vaak 
volkomen vreemd systeem, maar, wanneer er bij hen iets van taal gaat leven, 
vanuit dèt taalgebruik te gaan werken en dan op den duur, het tempo waarin 
en de mate waarin geheel afhankelijk van de door mij in de lezing vermelde 
punten, te gaan streven naar een taalgebruik, dat dicht bij hun eigen vormsels 
ligt en toch voor de buitenstaander goed te begrijpen is. Zo zal het kind het 
spreken niet gaan beschouwen, als een lastig kunststuk, dat je zo nodig 
tegenover een leerkracht moet opvoeren, maar dat je dan, zodra hij niet in 
de buurt is, gauw achterwege laat om dan tot een esoterisch taalgebruik over 
te gaan, waarmee je alleen in zeer beperkte kring je bewegen kunt en dat je 
isoleert van de buitenwereld. Neen, het moet een taalgebruik zijn, dat je 
overal spontaan kunt blijven gebruiken. Ik dank U voor Uw aanhoren van 
deze lezing. 
Nu nog enige opmerkingen naar aanleiding van aan mij gestelde vragen: 

1. Het spreekt vanzelf, dat het onderwijs in deze groep individueel is. Klassi
kaal onderwijs is door de grote onderlinge verschillen in taalbezit, leeftijd 
(van 9-15 j .) , intelligentie enz. onmogelijk. Waar het even mogelijk is, bijv. 
bij bepaalde activiteiten en belevenissen, werk ik in groepjes. 

2. Dat een zo grote heterogeniteit van mijn groep niet ideaal is, laat zich 
begrijpen. Dan nog er bij te bedenken, dat hun aantal 14 is in deze groep. 
En dat dit aantal zo „klein" gehouden kan worden, doordat mijn kollega's 
bereid zijn één of twee leerlingen boven hun aantal op te nemen. 
De verantwoording voor deze, voor een land als het onze, zo beschamende 
oplossing berust bij mensen, die beslist niet tot de taaigestoorden gerekend 
kunnen worden, maar wel gebrek aan inzicht in deze problematiek tonen te 
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hebben of er wel begrip voor hebben, maar niet bereid zijn wettelijk en 
financieel gunstiger voorwaarden te scheppen voor dit onderwijs. 

3. Het esoterisch taalgebruik bij de kinderen in mijn groep neem ik dus als 
uitgangspunt voor mijn taalonderwijs. Om dit te kunnen doen, moet ik dit 
esoterisch taalgebruik natuurlijk kunnen analyseren. D.w.z. dat ik zonder 
twijfel eruit moet kunnen opmaken, wat er bedoeld werd. Het kind moet 
direkt door een zekere vorm van dramatisatie kunnen weergeven, wat het 
bedoelt. Geen interpretatie-achteraf dus. Als het kind niet aan die voorwaar
de kan voldoen, laat ik het gepleegde taalgebruik schieten. 

4. In grote lijnen streef ik er naar, dat het kind ten slotte kan werken met de 
leerstof en uit de leerboeken van het G.L.O. 

H. W. Schuts 

Taak en functie van de begeleidend pedagoog van het 
Gemeentelijk Audiologisch Centrum te Amsterdam 

Lezing gehouden op de studie-conferentie Van de Vereniging ter Bevordering 
van het onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen, door 
Mej. F. Reinders 

Dames en Heren, 

Er is mij gevraagd U wat informatie te geven over mijn werk als begeleidende 
leerkracht van slechthorende kinderen, die geen aangepast onderwijs ont
vangen. Ter afsluiting van de specialisatie-cursus gehoorgestoorden heb ik 
over dit onderwerp een scriptie gemaakt. Aan de hand hiervan zal ik proberen 
U de gevraagde informatie te geven. 
Eigenlijk heb ik het verhaal over mijn werk al vele keren in het kort verteld, 
omdat zoveel collega's met de vraag komen: „Wat doe je nu eigenlijk pre
cies?" Dat deze vraag zo vaak gesteld wordt is geen wonder. Want, voor 
zover mij bekend is, zijn er niet veel begeleidende pedagogen van slecht
horende kinderen in ons land. Of liever, ik ben tot nu toe de enige. Niet de 
eerste. Dat was Mej. R. Hornstra, die nu van haar pensioen geniet. Wanneer 
die vraag „Wat doe je nu eigenlijk precies?" gesteld wordt, volgt daar vaak 
direct op: „Ben je soms een remedial teacher?" Zo blijkt dat men er helemaal 
niets van weet, of dat men zich een foutief beeld heeft gevormd. Ik hoop dat 
ik U vandaag een duidelijke voorstelling kan geven van de taak van een 
begeleidende pedagoog van het G.A.C, te Amsterdam. 
Eerst even iets over de functieaanduiding. Ik heb tot nu toe al veel mogelijk
heden gehoord: 

/. Remedial teacher. Een volkomen foute aanduiding. Een remedial teacher 
behandelt zelf de kinderen. Ik doe dat niet. 
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2. Pedagogisch adviseur. Dit staat op de deur van mijn kamer. Persoonlijk 
houd ik niet van deze betiteling. Ik heb iets tegen het woord „adviseur". 

3. Pedagoog. Dit woord alléén doet weer te veel denken aan een universi
taire opleiding. En die heb ik niet gehad. Hoewel . . . als tegenwoordig een 
kweekschool pedagogische academie heet, waarom mogen alle onder
wijzeressen en onderwijzers zich dan niet pedagogen noemen? Zijn zij het 
niet, die dagelijks en in de praktijk bezig zijn met het „pedagoog zijn"? 

4. Peripatetic teacher. Zo heeft Dr. A. P. J. M. van der Horst het eens ge
noemd. Een veel te onpraktisch woord. Dat zult U wel met mij eens zijn. 

5. Begeleidend pedagoog. Dit geeft de functie al aardig weer. 

6". Teacher-guider. (naast parent-guider) Dat wordt dan in goed Nederlands: 

7. Leerkracht-begeleider. Dit betekent, dat ik alléén de leerkracht zou bege
leiden. Dat is ook niet helemaal goed, immers het kind is er ook nog. En wel 
in de eerste plaats. 

8. Begeleidende leerkracht. Ik geloof dat dit het juist weergeeft, n.l.: het 
begeleiden van leerkracht en kind, door een leerkracht. 

Het gaat hier dus over de pedagogische begeleiding van slechthorende kin
deren, die geen aangepaste vorm van onderwijs ontvangen. Ik spreek hier 
over de Amsterdamse situatie. 
In Amsterdam is het in 1963 mogelijk geworden, dat er aan de Prof. H. 
Burgerschool een leerkracht is vrij gemaakt om dit werk te doen. Deze 
functie is mogelijk geworden door de samenwerking van de G.G. & G.D. en 
de afdeling onderwijs. Op het stadhuis sta ik gewoon ingedeeld als onder
wijzeres van de Prof. Burgerschool. En als zodanig ben ik eigenlijk uitgeleend 
aan het Gemeentelijk Audiologisch Centrum van de G.G. & G.D.. 
Ik doe dit werk nu I V 2 jaar en ik kan U hierover dus nog geen uitgebreide 
ervaringen vertellen. Dit is ook niet de opzet van dit praatje. Het gaat er van
ochtend om U te informeren over de praktische werkzaamheden. Dus een 
antwoord op de vraag „Wat doe je nu eigenlijk precies?" 
In dit verband moet ik U dan allereerst iets vertellen over het G.A.C, te Am
sterdam, van waaruit deze begeleiding plaats vindt. 
In enkele werkvergaderingen zijn de team-leden van het G.A.C, tot een taak
omschrijving gekomen en deze luidt als volgt: 

Het opsporen, onderzoeken, e.v. voor medische behandeling voordragen, 
het geven van multidisciplinaire hulp aan en begeleiding van: 

1. alle kinderen in Amsterdam, die een gehoorstoornis hebben, 

2. alle kinderen buiten Amsterdam, die mogelijk voor een school voor ge
hoorgestoorden in aanmerking komen. 
Daarnaast functioneert het team van het G.A.C, als toelatingscommissie van 
alle Amsterdamse scholen voor kinderen met gehoorstoornissen. Uiteraard 
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hebben in deze commissie ook de hoofden van de betreffende scholen zitting. 
Ik zal me alleen bezig houden met dat gedeelte van de te onderzoeken en te 
behandelen kinderen, waar ik in de praktijk mee te maken krijg. En dat is 
de groep lichtslechthorende leerplichtige kinderen. Die kinderen, waarbij 
geen twijfel mogelijk is, door bijv. de mate van het gehoorverlies, worden zo 
vlug mogelijk doorgegeven aan de toelatingscommissie. 
In de praktijk valt op dat er een paar groepen lichtslechthorenden zijn, die 
meer of minder moeite hebben met het volgen van een niet aangepaste vorm 
van onderwijs. 

1. De groep kinderen met een wisselende geleidings-slechthorendheid en 
vaak met een gering verlies. 

2. De groep kinderen met een perceptie-slechthorendheid van ± 20 dB. tot 
500 a 1000 Hz., waarna het audiogram schuin afloopt tot ± 50 è 60 dB. 
verlies. 

3. Soms ook die kinderen met een komvormig audiogram met het dieptepunt 
van ± 50 a 60 dB. verlies rond de 2000 Hz. 
De praktische werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de volgende onder
delen: 

I. Schoolinlichtingen. 
II. Pedagogisch onderzoek. 

III. Pedagogische begeleiding. 
en IV. Natuurlijk het schriftelijk rapporteren en het bijwonen van de team
vergaderingen. 

I. Schoolinlichtingen 

Een kind wordt op de gewone manier aangemeld bij het G.A.C. Er volgt dan 
een K.N.O. onderzoek en een gehooronderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt 
ook geïnformeerd naar de gang van zaken op school. Al deze gegevens 
kunnen aanleiding zijn om te vermoeden dat het kind moeite heeft of kan 
hebben om het onderwijs op de tegenwoordige school te volgen. Dit wordt 
in een teamvergadering besproken en meestal ga ik er daarna op af om een 
praatje te maken met de leerkracht van dit kind. (Schoolinlichtingen vragen). 
Waar gaat het bij dit bezoek om? Voornamelijk om de visie van de leerkracht 
op dit kind te horen. En daarbij ook om het kind in de klassesituatie te zien. 
Aan de leerkracht stel ik vragen als: 

Hebt U zelf de slechthorendheid opgemerkt? Of heeft de moeder U dit ver
teld? 
Hebt U het gevoel dat het kind er veel last van heeft in de klas? 
Hoe is het gedrag, de persoonlijke inzet, het liplezen? (het gebeurt vaak 
dat men hier nog nooit op heeft gelet.) 
Meestal vraag ik ook wat schriftelijk werk om in te zien. 
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Bij het klassebezoek kijk ik naar het aantal kinderen in de klas, 
naar de plaats van dit kind in de klas 
naar de ligging van het lokaal i.v.m. omgevings
lawaai, 
naar de aankleding van het lokaal i.v.m. de akous-
tiek, 
naar het gedrag van het kind in de klassesituatie. 

Als de plaats niet gunstig was vraag ik, in afwachting van een eventueel ver
der onderzoek, alvast een betere plaats. Uit onwetendheid, maar met de beste 
bedoelingen heeft men vaak het kind na de mededeling van de moeder dat 
het niet zo goed hoort, vlak vooraan het tafeltje gezet. Dus wel zo dicht moge
lijk bij de leerkracht, maar met de rug naar de rest van de klas. 
Deze schoolinlichtingen met soms nog eens een audiogram, worden weer 
m de volgende teamvergadering besproken. Er zijn dan twee mogelijkheden: 
°f geen aanleiding tot verder onderzoek, of een volledig onderzoek. Zo'n 
volledig onderzoek bestaat uit: 

1 • Een sociaal onderzoek door de medisch maatschappelijk werkster, die een 
huisbezoek maakt. 

2. Een psychologisch onderzoek. 

3- Een pedagogisch onderzoek, indien het een twijfelgeval is. Immers een 
duidelijk geval voor een school voor slechthorenden wordt direct aange
meld bij de toelatingscommissie. En het hoofd van de betreffende school 
doet dan dit onderzoek. 

Zo kom ik dan bij de bespreking van het tweede onderdeel: 

H. Het pedagogisch onderzoek 
Het is nooit van te voren te zeggen hoe dit zal verlopen of welk materiaal 
je gaat gebruiken. Vaak moetje een onderdeel nog eens van een hele andere 
kant gaan benaderen. Soms is een kind erg vlug moe, zodat verder gaan niet 
zo zinvol is. Dit snelle vermoeid zijn is natuurlijk wel een gegeven. Soms 
ben je gauw klaar omdat de resultaten je genoeg informatie hebben gegeven. 
Een pedagogisch onderzoek is een soort schoolvorderingentest. De hoofden 
van scholen nemen ook zo'n onderzoek af bij de toelating van nieuwe leer-
üngen. Dit is een hoofd van een B.O. school verplicht bij het besluit B.O., 
zoals U wellicht weet. Voor mij is een dergelijk pedagogisch onderzoek van 
belang, omdat we in de volgende teamvergadering moeten komen tot een 
juist advies in het belang van dit kind. En ook omdat ik, wanneer ik het kind 
straks moet begeleiden, moet weten wat ik moet begeleiden. Ik zal hier niet 
verder over dit pedagogisch onderzoek uitweiden. Het gaat er maar om, om 
te proberen vast te stellen öf er een achterstand is in het leerproces, en zo ja, 
of dat dan primair veroorzaakt wordt door de slechthorendheid of dat er mo
gelijk nog andere factoren een grotere invloed hebben. 
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Wanneer ieder zo zijn of haar onderzoek heeft gedaan, wordt alles samen 
weer besproken in een teamvergadering en dan moet er tot een advies be
sloten worden. Het gaat dan om het advies dat aan de ouders gegeven moet 
worden om het kind daar te plaatsen of te laten, waar het de beste kansen 
krijgt om zich te ontplooien. Het is een advies aan de ouders, aan wie het 
vrij staat om dit op te volgen of af te wijzen. 
Nu zijn er verschillende mogelijkheden van advies: 
Plaatsing op een school voor slechthorenden. 
Verwijzing naar andere instanties voor een verder onderzoek met de moge
lijkheid tot begeleiding vanuit het G.A.C. 
Handhaving in het eigen milieu, met begeleiding vanuit het G.A.C. 
Deze begeleiding kan zijn: audiologisch voor het geval het kind een pro
these krijgt, en/of pedagogisch. 

I I I . De pedagogische begeleiding 
Wanneer kan er pedagogische begeleiding plaats vinden? 

1. Wanneer er factoren aanwezig zijn, waardoor het kind zich nog kan hand
haven in het bestaand schoolmilieu, misschien voorlopig, misschien defini
tief. Deze factoren zijn b.v.: een goede intelligentie, waarnaast een goede 
leerinstelling, wilskracht en doorzettingsvermogen, of een sterke binding van 
het kind met zijn omgeving. 

2. Indien een kind wegens plaatsgebrek nog niet op een school voor slecht
horenden kan worden geplaatst en dus voorlopig op de gewone school 
moet blijven. (Dit gebeurt in Amsterdam gelukkig maar zelden) 

3. Indien de ouders voorlopig bezwaren hebben tegen overplaatsing naar 
een school voor slechthorenden, maar daarbij te kennen geven de voorge
stelde pedagogische begeleiding wel op prijs te stellen. (Dit gebeurt wel een 
enkele keer) 

4. Wanneer de ouders voor hun kind graag aangepast onderwijs zouden 
wensen, maar door de grote afstand opzien tegen het heen en weer reizen 
en ook plaatsing in een pleeggezin te bezwaarlijk vinden. (Dit komt ook wel 
voor.) 

5. Wanneer naast slechthorendheid andere afwijkingen prevaleren, zodat 
deze kinderen meer gebaat zijn bij plaatsing bij een andere vorm van B.O. 

6. Wanneer een kind van een school voor slechthorenden wordt terugge
plaatst naar het gewone onderwijs of een andere vorm van B.O. 
Wanneer de factor slechthorendheid is opgeheven en alle andere factoren 
gunstig zijn, is terugplaatsing naar het gewone onderwijs mogelijk. De bege
leiding van het kind daar, zou dan kunnen volstaan met enkele bezoeken bij 
het begin van de overgang. Het doel zou dan niet zijn: de leerkracht adviseren 
inzake de gevolgen van slechthorendheid, maar: het kind het gevoel geven 
dat de bescherming zich ook daar nog uitstrekt en dat het niet plotseling aan 
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zijn lot wordt overgelaten. Immers de overgang van de beschermende om
geving van een kleine klas van het aangepaste onderwijs naar een vreemde 
omgeving van een veel grotere klas van het gewone onderwijs zou zo ge
makkelijker kunnen verlopen. Er moet echter wel worden gestreefd om het 
kind zo snel mogelijk tot zelfstandigheid te brengen, het doel van al ons 
pedagogisch handelen. 

Een sterk argument vóór de handhaving op de gewone school is het taal
niveau. De laatste tijd zijn hiernaar veel onderzoeken gedaan. Waarschijnlijk 
hebt U allen de monografie van Dr. van den Horst gelezen. Uit zijn onderzoek 
is naar voren gekomen dat de slechthorenden op gewone scholen in ver
gelijking met de aan hen gematchte groep op de scholen voor slechthorenden 
een tendens vertonen tot betere prestaties. De factor van het schooltaal
milieu lijkt hier van invloed te zijn. De licht-slechthorenden trekken zich op 
aan de goedhorende omgeving. Echter lijkt het percentage sociaal normaal 
aangepaste slechthorende kinderen hoger te liggen op de scholen voor 
slechthorenden dan op de gewone scholen. 
Een ander argument is dat door de handhaving van het eigen schoolmilieu 
ook de handhaving van het eigen leefmilieu volgt. Het kind houdt zijn eigen 
vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, het heeft dezelfde schooluren en kan 
daarom ook meedoen met alle woensdagmiddag-activiteiten. Kortom het 
kind verkeert minder in een uitzonderingspositie. 
De mogelijkheden voor de handhaving op de eigen school lijken steeds groter 
te worden met de steeds verdergaande onderwijsvernieuwing en de kleiner 
wordende klassen. Door deze betere mogelijkheden worden de argumenten 
vóór handhaving op de gewone school steeds sterker. Zo kunnen we ook 
zeggen dat het steeds sneller verantwoord is om kinderen van scholen voor 
slechthorenden terug te plaatsen naar de gewone scholen. Natuurlijk alleen 
dan, wanneer alle factoren gunstig zijn. In Amsterdam is dit aan het einde 
van dit laatste schooljaar al gebeurd. Dat is wel een succes gebleken. 

Nu iets over de gang van zaken bij het schoolbezoek. 
Nog voor het eerste bezoek i.v.m. de gewenste schoolinlichtingen heb ik 
aan het hoofd van de te bezoeken school een introductiebrief gestuurd. Deze 
brief is ondertekend door de wethouder van onderwijs. Daarin kondig ik mijn 
bezoek aan en deze brief behelst tevens het doel van mijn bezoek. Na de 
brief volgt een telefonische afspraak. Tijdens dit bezoek bespreek ik eerst 
met de leerkracht de moeilijkheden van dit kind. Daarna volgt een observatie 
van het kind in de klassesituatie. En naar aanleiding hiervan heb ik met de 
leerkracht weer een nabespreking. De beste tijd hiervoor blijkt te zijn rond 
de ochtend- of de middagpauze. Ik stoor dan het minst in de klas. We kunnen 
dan rustig een inleidend gesprek hebben en ook afspreken hoe de observatie 
in de klas het beste kan gebeuren. 
Ik probeer altijd zo weinig mogelijk te storen tijdens de les, nóch het hoofd, 
wanneer deze een klas heeft, nóch de klasseleerkracht. Ik weet uit eigen 
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ervaring hoeveel lestijden er versnipperd kunnen worden en hoe vaak je 
gestoord kunt worden tijdens de les Zo'n extra storing kan dan net even te 
veel zijn en irriterend werken En dat is nu juist niet de bedoeling. 
Integendeel, ik moet de mensen zo veel mogelijk bereid vinden mee te helpen 
in het belang van dit kind. Ik moet proberen voor dit kind een soort goodwi l l 
te kweken en dat gaat beslist niet door de leerkracht te veel te storen. Het 
werken met en door een hele klas mag hier niet door l i jden. Daarom probeer 
ik steeds te vermijden een storend element te zijn op een school. 
Ik kom dus in de pauze op de school en tijdens een eerste gesprek geef ik 
eigenlijk een kleine akoepediecursus. D.w.z. ik vertel iets over audiogrammen 
in het algemeen en dan over die van dit kind in het bizonder. Iets over de 
gevolgen, die dit verlies bij dit kind kan hebben op het verstaan, de taal, de 
prestaties, de aard van de te verwachten fouten, het gedrag, enz. Het blijkt 
dat men hiervoor erg veel belangstelling heeft. Men vindt het gewoon fi jn er 
iets over te horen. Men weet er over het algemeen te weinig van, vaak zelfs 
geheel niets. Er komen alti jd veel vragen. 

Dan volgt een observatie van het kind tijdens b.v. een leesles, een taalles, 
een dictee of een klassegesprek. Ik maak daarbij aantekeningen, die ik later 
gebruik als uitgangspunt van de nabespreking. 

Tijdens deze nabespreking komen de volgende zaken aan de orde: 

- Het wel of niet liplezen van dit kind. 
- Het belang van de mogelijkheid om goed te kunnen liplezen. 
- In verband hiermee de juiste plaats van dit kind in de klas. 
- De plaats van de leerkracht in de klas tijdens de les en vooral tijdens het 
geven van een dictee. 
- De onopvallende hulp van een goede buur aan dit kind. 
- De juiste manier van controleren of het kind het gesprokene werkelijk goed 
heeft verstaan. Niet: „Heb je het goed gehoord of verstaan?", maar: 
„Wat heb ik gezegd?". Dus terugvragen. 
- Het verschil tussen horen en verstaan. 
- Het belang van een goed gebruik van visuele hulpmiddelen, dus altijd even 
een nieuw woord op het bord schrijven. 
- De kinderen moeten zover komen dat ze durven om iets dat ze niet goed 
gehoord hebben, na te vragen. 
- Het tegengaan van verbalisme. Dit geldt natuurlijk voor alle leerlingen, 
maar vooral voor de slechthorenden i.v.m. het liplezen. 
- Als het kind een hoortoestel draagt, is het voor de leerkracht ook prettig 
om er iets van te weten. Ik vertel dan iets over: 
- De accu en het juiste gebruik ervan. 
- De verschillende knopjes aan het toestel, b.v. aan-uit, hard-zacht. 
- De manier om te controleren of het apparaat werkt. 
- Hoe het oorstukje behandeld moet worden. 
- Het goed moeten sluiten van het oorstukje in het oor. 
- De mogelijke oorzaak van eventueel piepen. 
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Naast deze technische aanwijzingen vertel ik ook over de voor- en nadelen, 
en het nuttig gebruik; wanneer het toestel beslist wel gebruikt moet worden 
en wanneer niet. 

Uit de praktijk blijkt alweer dat deze aanwijzingen bizonder op prijs gesteld 
worden en dat ze beslist zo effect hebben. 
Nu een kind op een slechthorendenschool veel zorg krijgt, mag een kind op 
een gewone school, waar men niet van hoorapparatuur afweet en er niet 
dagelijks mee werkt, toch zeker een klein beetje begeleiding en controle 
krijgen van de instantie die het met een gehoorapparaat heeft uitgerust. 

Door deze gang van zaken, vooral door het eerste bezoek, waarin meestal de 
belangrijkste zaken besproken worden, is de leerkracht attent gemaakt op 
verschillende punten die voor dit slechthorende kind belangrijk kunnen zijn. 
Zo kan de leerkracht nu meedenken, want men weet nu waar men op moet 
letten. Men komt nu ook zelf tot herkenning van allerlei problemen die 
voortkomen uit de gehoorstoornis van dit kind. Bij een volgend bezoek blijkt 
vaak heel duidelijk dat men echt moeite heeft gedaan om rekening te houden 
roet dit kind. De bereidheid om mee te werken is er eigenlijk alti jd. Voor velen 
is het zelfs een uitdaging. 

De frekwentie van de bezoeken is afhankelijk van het geval. Soms is dat één 
keer per jaar, soms vaker. Wanneer het de controle van een hoorapparaat 
en het gebruik ervan betreft is het gewenst om vaak even snel binnen te 
wippen. 
Het is ook belangrijk om direct na de zomervakantie te weten of het kind 
een andere leerkracht heeft gekregen. Het contact met deze nieuwe onder
wijzer of onderwijzeres moet dan weer opnieuw opgebouwd worden. 
Het kan natuurlijk gebeuren dat de omstandigheden van het kind verande
ren, b.v.: een andere leerkracht die de extra zorg voor dit kind niet kan op
brengen, om welke reden ook, óf een vermindering van het gehoor. Kortom, 
wanneer het niet meer verantwoord is om zo'n kind daar te laten, moet dat 
°P t i jd aan het team gemeld worden, zodat alsnog een overplaatsing naar 
een school voor slechthorenden kan plaats hebben. 

De gang van zaken, zoals ik die hiervoor besproken heb, werkt in de praktijk 
heel prettig. Voor de meesten van U zijn al deze dingen, die ik aan de collega's 
van niet-slechthorenden scholen vertel, gesneden koek. Daarom heb ik deze 
onderdelen hier niet uitgebreid behandeld, immers: 
U wendt automatisch Uw gezicht in de richting van een slechthorende, 
U spreekt automatisch duidelijker tegen een slechthorende, 
U schrijft automatisch meer woorden op het bord, 
U geeft automatisch meer aandacht aan een nieuw woord of begrip, 
U controleert automatisch vaker of het kind het werkelijk begrepen heeft, 
U weet hoe een hoorapparaat werkt, 
en gaat U zo maar door. 
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Maar voor mensen die nog nooit met slechthorenden te maken hebben ge
had, laat staan ze les hebben gegeven, is alles wat ik vertel nieuw en welkom. 
Het is dan ook echt geen onwil, dat men er nooit aandacht aan heeft besteed, 
maar we kunnen rustig zeggen dat het zuiver onwetendheid is. De bereid
heid is er in principe altijd en men staat open voor alle aangeboden hulp. 
Het is dan ook een dankbare taak om via deze mensen deze kinderen te 
kunnen helpen. 
Tot besluit zou ik willen zeggen: geef het slechthorende kind, dat daarvoor 
geschikt is, op de gewone scholen een eerlijke kans. Maar dan met de steun 
van één van U allen. Misschien is er in Uw gemeente ook iets op dit gebied 
te organiseren en misschien kunnen we dan op een volgende bijeenkomst 
ook een eigen deel-conferentie organiseren, zoals dat vanmiddag gebeurt 
bij de afdeling spraakgebrekkigen. 

Auditieve stoornissen bij imbeciele kinderen 
Enige gedachten over onderzoek en behandeling 

Lezing, gehouden op de 11e „Dag der Akoepedie", 23 mei 1970 door 
Riemke Bos-Osinga, logo-akoepediste aan „Hendrik van Boeijen-Oord" te 
Assen, geneesheer-direkteur: E. Hoejenbos, kinderpsychiater. 

Het uitgangspunt van mijn bijdrage aan deze dag, gewijd aan het meervoudig 
gehandicapte slechthorende kind, zal zijn het imbeciele kind met auditieve 
stoornissen. In het bizonder wordt hierbij gedacht aan kinderen, die op 
grond van hun zeer ernstig meervoudig gestoord-zijn werden opgenomen 
in een inrichting voor zwakzinnigen. 

De volgende onderdelen worden nader uitgewerkt: 
1. imbecillitas, 
2. auditieve stoornissen bij imbeciele kinderen, 
3. onderzoek naar de gehoorfunctie bij imbeciele kinderen, 
4. behandeling van imbeciele kinderen met auditieve stoornissen. 

ad 1 . Ter oriëntatie worden enkele percentages genoemd. 
Volgens een Engels onderzoek (Lewis, 1933) zou 3% van de bevolking 
zwakzinnig zijn; hiervan zou zeer globaal 75 % functioneren op debiel niveau, 
20% op imbeciel niveau en 5% op idioot niveau. 
Uit een recente publicatie van een Nederlands onderzoek (onder leiding van 
Prof. dr. J. Godefroy) blijkt dat voor de gemeente Amsterdam het totale 
percentage zwakzinnigen iets lager ligt en wel op ongeveer 2,43%. Ook de 
onderverdeling is merkbaar afwijkend van de Engelse percentages: 57% 
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behoorde tot de groep der debielen, 39% tot de groep der imbecielen en 
4% functioneerde op idioot niveau. Men neemt aan dat van het totale per
centage zwakzinnigen ongeveer 10-15% inrichtingsbehoeftig genoemd 
moet worden. 
Aansluitend worden enkele percentages genoemd over de bevolking van 
„Hendrik van Boeijen-Oord" (gegevens jaarverslag 1968). 
Het totaal aanwezige patiënten was 622. Hiervan functioneerde 5% op debiel 
niveau, 52% op imbeciel niveau en 43% op idioot niveau. 
Ingedeeld naar nevenverschijnselen is van het totaal aantal patiënten: 
50,8% epileptisch, 
35,2% motorisch gestoord, 
25,8% met psychotische verschijnselen, 
10,1 % visueel gehandicapt, 

7,2% auditief gehandicapt. 

Na deze algemene percentages is het, ook in het kader van deze dag, de 
moeite waard om beknopt in te gaan op enkele hoofdkenmerken van zwak
zinnigheid, en in het bijzonder van imbecillitas: 
Zwakzinnigheid is een sociaal begrip; de graad van zwakzinnigheid is bepa
lend voor het kunnen functioneren in de maatschappij. Voor imbeciele kinde
ren en volwassenen is mee doen in de open maatschappij veelal aan grote 
beperkingen gebonden. In deze groep is de begeleidingsbehoeftigheid gro
ter dan in de groep der debielen. 
Bij iedere zwakzinnige is er sprake van een blijvende stoornis, een blijvend 
tekort in een bepaalde graad. Men vindt een grote verscheidenheid in etiolo-
gie en ziektebeelden (in het kader van deze lezing wordt hier niet nader op 
ingegaan). Terugkerend tot het imbeciele kind kan men zeggen, dat ieder im
beciel kind zijn eigen afwijkend cerebrum heeft. Men vindt vaak symptomen 
behorend bij een organisch psychosyndroom. I.Q.-waarden liggen tussen 
± 20-50 è 60, wat overeenkomt met een verstandelijke leeftijd van 21/2 tot 
4 1 / 2 jaar, in gunstige gevallen uitlopend tot 5 è 6 jaar (indien volwassen). 
Gemiddeld zal een imbeciel kind, levend in een inrichting, niet veel verder 
uitgroeien dan tot kleuterniveau, waarbij het duidelijk is dat vergelijking met 
normale kleuters wel een heel onvoldoende weergave is. 
De normale kleuter leeft in een dynamisch volkomen anders gestructureerde 
wereld. 
Het zijn grove aanduidingen die door enkele bijzondere kenmerken nader 
verduidelijkt kunnen worden: 
Hun integratieve vermogens zijn duidelijk anders dan die van normale kleu
ters, ze zijn bijzonder afhankelijk van de situatie en kunnen zich moeilijk om
schakelen. Er is vaak een algehele traagheid in denken en handelen. Zij kun
nen een grote prikkelgevoeligheid tonen, en/of tot te weinig prikkelselectie 
komen. In het algemeen is er weinig besef van eigen onvermogen, wat niet 
wil zeggen, dat ze op hun niveau geen teleurstellingen kunnen beleven. Zij 
kunnen niet leren lezen, schrijven en rekenen (dit in tegenstelling tot debiele 
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kinderen). Daarnaast kunnen vele bijkomende invloeden een rol spelen 
(E. Hoejenbos). 
Zwakzinnige-kinderen verkeren vaak in de situatie van het niet-begrijpen 
wat andere mensen doen, zijn en zeggen, en kunnen hierop reacties verto
nen. Ze merken iets van reacties van anderen en van hun ouders op hun 
zo-zijn: vaak zijn er reacties op een niet voldoende aangepaste opvoeding. 
Het opgroeien in een afwijkend of kunstmatig milieu kan reacties oproepen. 

Resultaten van dit alles kunnen zijn: 
a. gedragsafwijkingen, 
b. ontwikkelingsvertragingen van de gehele of gedeeltelijke persoonlijkheid 
(meer dan het potentiële niveau aangeeft), 
c. neurotiforme verschijnselen, 
d. psychotiforme verschijnselen. 
Zo kan reactief gedrag tot een patroon worden. Ten dele zijn deze reactieve 
gedragingen op te vangen door een wijziging van de leefsituatie. Men zou 
kunnen zeggen, dat een gebrek aan diepgang dan een zeker voordeel is. 
Het compenseren van reactieve gedragingen heeft de meeste kans bij een 
tijdige herkenning van het totaalbeeld. 

ad. 2. In de (overwegend Amerikaanse) literatuur komt men weinig ge
specificeerde gegevens tegen. Er worden nogal uiteenlopende percentages 
genoemd over groepen „mentally retardates", waarbij uiteenlopende criteria 
voor „hearing loss" waarschijnlijk sterk bepalend zijn voor discrepanties. De 
pubhkaties betreffen vooral groepen debiele kinderen. De gevonden percen
tages voor „hearing loss" variëren van 15% tot 40%. Hoe de percentages in 
werkelijkheid liggen is niet duidelijk, wel is het aannemelijk dat in de groep 
van meervoudig gestoorden een groter aantal auditief gestoorden voorkomt 
dan in de rest van de bevolking. 
Ter oriëntatie volgen enkele gegevens uit het proefschrift van Prof. dr. 
P. E. Hoeksema uit Groningen. Bij een onderzoek naar slechthorendheid bij 
schoolkinderen bleek 4,3% van het totaal aantal gescreende kinderen slecht
horend te zijn. Bij een aanvullend onderzoek op enkele B.L.O.-scholen was 
het percentage bijna twee maal zo hoog en wel ongeveer 8%. 
Onze eigen percentages komen ongeveer overeen met die van Hoeksema 
(7,2%). Waarschijnlijk zal het aantal kinderen met lichte tot matige hoor-
verliezen bij nader onderzoek groter zijn. De voorlopige bevindingen, die wij 
opdoen met systematisch K.N.O.-onderzoek (vanaf 1969) wijzen in deze 
richting. Bij alle genoemde onderzoeken gaat men uitsluitend uit van stoor
nissen in de vorm van drempelverschuivingen (perifere hoorstoornissen). 
ledere onderzoeker met enige ervaring in het observeren van meervoudig 
gestoorde kinderen zal evenwel aangeven, dat men bij deze kinderen nogal 
eens wordt geconfronteerd met een andere wijze van reageren op auditieve 
prikkels, kinderen die - heel globaal gezegd - op een andere wijze gebruik 
schijnen te maken van hun gehoorvermogen. 
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Ook bij zwakzinnige kinderen kan men in allerlei gradaties aantreffen een 
moeizaam verstaan van taal en/of een moeizaam vatten van de betekenis van 
geluiden en/of gebaren. 
Een multi-dimensioneel onderzoek kan deze „receptieve stoornissen" veelal 
voldoende onderscheiden van een onvoldoende taaibegrip passend bij het 
algehele verstandelijke niveau. Voorlopige bevindingen in het gebruik van 
de I.T.P.A. (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) lijken aan te geven, dat 
hiermee bruikbare differentiaal-diagnostische gegevens verkregen kunnen 
worden (persoonlijke mededeling Drs. D. W. Krayer, psycholoog-pedagoog 
aan „Hendrik van Boeijen-Oord"). 

ad. 3. Het moge hier duidelijk zijn, dat audiologisch onderzoek ook voor het 
imbeciele kind niet gezien kan worden als losstaande van het algehele on
derzoek. Als onderdeel in een meerzijdig onderzoek zal ook de logo-
akoepedist proberen zich een indruk te vormen van de wijze waarop een 
kind reageert op de ander, op de omgeving en van de wijze waarop het zich 
uitdrukt. 
De onderzoeker moet vertrouwd zijn met fasen in de ontwikkeling van het 
horen en van de expressie, zoals die zijn beschreven bij het normale kind. 
Hij zal nader onderzoeken of het kind reageert op geluiden om hem heen, 
of geluiden betekenis voor hem hebben, of hij iets begrijpt van wat er tegen 
hem gezegd wordt en eventueel of hij enigszins reageert op gebaren. Aan
sluitend zal hij proberen te beoordelen hoe de expressie is, zowel in gebaren 
als in spontane geluidgeving en in hoeverre de mogelijkheden hiertoe intact 
zijn. (De differentiaal-diagnostische overwegingen van Grewel in: Multipel 
gestoorde dove kinderen: pagina 37-38 zijn ook voor het onderzoeken van 
meervoudig gestoorde imbeciele kinderen bijzonder waardevol). 
Op grond van deze eerste onderzoekgegevens kan men beter beoordelen of 
aanvullend audiologisch onderzoek wenselijk is, en in welke vorm men het 
zal uitvoeren. Naar onze ervaring is deze onderzoekvolgorde gunstig voor 
een zo goed mogelijke interpretatie van de gehoorfunctie bij meervoudig 
gestoorde kinderen. Bij het eigenlijke audiologisch onderzoek moet men 
bedacht zijn op de beperkingen waaraan het imbeciele kind op grond van 
zijn „zo-zijn" is gebonden (zie ad. 1). 
Voor de grote en middelgrote inrichtingen voor zwakzinnigen is het mijns 
inziens zeker verantwoord om binnen de inrichting een ruimte in te richten 
voor audiologisch onderzoek. In „Hendrik van Boeijen-Oord" werd hiermee 
begonnen in 1969. De voordelen, vergeleken met de daaraan voorafgaande 
periode waarin zo nu en dan met enkele kinderen naar de Audiologische 
Kliniek in Groningen werd gereisd, zijn met name: 
a. men kan het kind in eigen omgeving onderzoeken, 
b. men kan het onderzoek gemakkelijk herhalen, 
c. men kan een vertrouwde verzorgster inschakelen, 
d. ook voor moeilijk hanteerbare kinderen is in deze setting audiologische 
observatie uitvoerbaar. 
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Wel wil ik wijzen op gevaren, die binnen kunnen sluipen, wanneer in in
richtingen en centra (zelfstandig) audiometrisch onderzoek wordt verricht. 
Men moet trachten mogelijkheden te scheppen tot regelmatig contact met 
een audiologisch centrum, bij voorkeur door het aantrekken van een consul
terend audioloog, met wie ondergegevens kunnen worden besproken. Hij 
kan adviseren over de aan te schaffen apparatuur en hoorprothesen en meer 
rechtstreeks mee beoordelen, in hoeverre deze in de praktijk uitvoerbaar zijn. 
(Vanaf augustus 1970 brengt Prof. dr. R. J. Ritsma, hoogleraar aan de Audio-
logische Kliniek te Groningen, eenmaal per maand een consultatiebezoek 
aan „Hendrik van Boeijen-Oord"). 

Aansluitend volgen enkele gegevens over een aantal kinderen, opgenomen 
in „Hendrik van Boeijen-Oord", die tussen (in 1955 werd „Hendrik van 
Boeijen-Oord" opgericht) 1955 en 1969 werden onderzocht in de Audio-
logische Kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen (onder ver
antwoordelijkheid van Prof. dr. H. C. Huizing). Deze gegevens dienen als 
illustratie te worden beschouwd. Bij het verwerken van gegevens uit een 
periode van 14 jaar stuitten wij op enkele problemen, in het bijzonder waar 
het gegevens uit de eerste vijf jaren betrof. 
Het leek ons juist, details terzijde te laten. Getracht werd om enkele hoofd
lijnen, wat betreft het audiologisch onderzoek uit die periode, enigszins aan 
te duiden. 
In genoemde periode werden ongeveer 500 patiënten logo-akoepedisch 
onderzocht. (Vanaf 1963 werd logo-akoepedisch onderzoek systematisch 
verricht als onderdeel van het algehele medisch-pedagogische onderzoek. 
Voor die tijd betrof logopedisch onderzoek voornamelijk kinderen die in aan
merking kwamen voor een logopedische behandeling). 
Hiervan werden ongeveer 108 patiënten audiologisch onderzocht in Gro
ningen (voor zover nagegaan kon worden zijn uit deze groep 22 patiënten 
audiologisch onderzocht, voordat zij in „Hendrik van Boeijen-Oord" werden 
opgenomen). 

Van deze 108 patiënten werd een indeling gemaakt naar: 

a. De etiologie: er werd een grote verscheidenheid aan ziektebeelden ge
vonden; een indeling hiervan leek in het kader van dit artikel niet wenselijk. 

b. Het niveau: codering van „Hendrik van Boeijen-Oord" 
VI. I.Q. van 100-83: 2 patiënten 
V. I.Q. van 83-68: 6 patiënten 
IV. I.Q. van 68-52: 20 patiënten 
III. I.Q. van 51-36: 45 patiënten 
II. I.Q. van 35-20: 28 patiënten 
I. I.Q. van - 2 0 : 7 patiënten 
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c Het contact codering „Hendrik van Boeijen-Oord" 
opvallende reacties in het gedrag - bij 21 patiënten 
neurotische reacties - bij 5 patiënten 
psychotische reacties - bij 30 patiënten 

d. De kalenderleeftijd ten tijde van het eerste audiologisch onderzoek: 
Bij patiënten, waarbij lichte en matige gehoorverliezen werden gevonden 
(zie indeling f.) was deze leeftijd gemiddeld 14 jaar. 
Bij patiënten, waarbij zware slechthorendheid tot totale doofheid werd ge
vonden was deze leeftijd gemiddeld 9 jaar. 

e. Wijze van audiologisch onderzoek: 
1. lokalisatie onderzoek : 25 patiënten 
2. spelaudiometrie freefield : 7 patiënten 
3. spelaudiometrie koptelefoon: 55 patiënten 
4. nader onderzoek mogelijk : 1 patiënt 

f. De graad van slechthorendheid: 
1. licht en matig slechthorend : 28 patiënten 
2. zwaar slechthorend of doof : 19 patiënten 
In de eerste categorie dragen negen kinderen een hoorprothese, in de tweede 
categorie acht kinderen. In beide groepen werd bij twee kinderen het dragen 
van de prothese beëindigd, of op grond van het niet kunnen hanteren in de 
groep, of door een verbetering van het gehoor. 

g. Samenvoeging van het niveau en graad van slechthorendheid bij boven
staande twee groepen (zie b en f ) : 

niveau licht/matig slechthorend zwaar slechthorend/doof 
VI 1 1 
V 2 2 
IV 8 6 
III 8 6 
II 8 2 
I 1 2 

Samenvatting van gegevens van audiologisch onderzoek bij 108 patiënten 
in de periode van 1955-1969: 

a. Ongeveer 75% van de onderzochte patiënten functioneerden op imbeciel 
niveau. 

b. Ongeveer 50% van de onderzochte patiënten vertoonde ernstige gedrags-
en contactstoornissen, tot in het psychotische. 

c Inzake de kalenderleeftijd ten tijde van het eerste audiologische onderzoek 
lijken conclusies moeilijk te trekken. Opvallend is wel de hoge kalender
leeftijd (9 jaar) waarop voor het eerst audiologisch onderzoek werd verricht 
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bij patiënten met zware of totale doofheid. Men mag verwachten, dat audio-
logisch onderzoek geleidelijk meer als routine onderdeel van het algehele 
onderzoek bij zwakzinnigen zal worden uitgevoerd. De door ons gevonden 
kalenderleeftijden zullen dan zeker lager komen te liggen. 

d. Gegevens over de wijze van audiometreren waren soms niet of moeilijk 
achterhaalbaar. (Dit was het geval bij 20 van de 108 onderzochte patiënten). 
Dat ongeveer 6 5 % van de kinderen, waarvan de wijze van audiometreren 
wel was aangegeven, door middel van de koptelefoon onderzoekbaar was, 
is mogelijk minder verwonderli jk dan men op het eerste gezicht mag denken. 
Behalve intensieve voorbereiding (in de vorm van proefconditioneren) en 
begeleiding tijdens het onderzoek, kan van de 108 patiënten worden gezegd 
dat het onderzoek werd aangevraagd op grond van een bepaalde indicatie, 
en op grond van een beoordeling van de uitvoerbaarheid van audiologisch 
onderzoek. 

e. Bij 47 patiënten werden gehoorstoornissen gevonden. Bij de overige 62 
patiënten werd geen meetbaar drempelverlies gevonden. Het moge U du i 
delijk zijn dat deze uitkomsten veelal ontoereikende informatie geven over 
de wijze waarop de onderzochte patiënten gebruik maken van hun gehoor. 
Zowel in de groep van l ichte/matige gehoorverliezen als in de groep van 
zware slechthorendheid/doofheid functioneerde ongeveer 7 5 % op imbeciel 
niveau. 

a d . 4 . Voor dit punt verwijs ik naar een eerder gehouden lezing (1966). 
Samengevat worden hieruit enkele onderdelen herhaald en nader toegelicht: 
Ook bij imbeciele kinderen is het onderscheid tussen lichte en ernstige hoor-
stoornissen bruikbaar. 

a. Bij kinderen met lichte tot matige hoorverliezen zal een eventueel akoepe-
dische behandeling vaak een onderdeel zijn van een logopedische behan
deling. Voor deze kinderen zullen meestal geen bijzondere (dat w i l zeggen 
gericht op de auditieve stoornis) orthopedagogische maatregelen nodig zijn. 

b. Bij kinderen met ernstige hoorverliezen zijn de totaalbeelden meestal ge
compliceerder. Er is overeenkomst met de groep multipel gestoorde dove 
kinderen, die door Prof. Grewel en mej. Bos zijn beschreven. Hun materiaal
indeling is ten dele bruikbaar voor de kinderen uit onze groep. Kenmerkend 
voor de patiënten met ernstige auditieve stoornissen, opgenomen in 
„Hendr ik van Boei jen-Oord" is evenwel dat zij of zo ernstig meervoudig ge
stoord zijn dat aangepaste behandeling (vri jwel) uitgesloten is, óf dat zij op 
grond van hun totaalbeeld niet of onvoldoende in een speciaal klasje kunnen 
worden opgevangen. Zo verbleven 6 kinderen uit deze groep gedurende 
enige ti jd (soms jarenlang) in een instituut voor doven, waar zij niet gehand
haafd konden worden door de ernst van hun gestoord zijn. 

Algemene voorwaarden voor iedere behandeling van imbeciele kinderen is 
wel , dat men alle prikkels gedoseerd moet aanbieden en dat men hen moet 
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helpen in het waarnemen van zichzelf en van hun omgeving. Ook voor logo-
akoepedische behandeling geldt, dat men zorg moet dragen voor een goed 
evenwicht tussen: 
a. het ontwikkelen en stimuleren van het in potentie aanwezige, 
b. en een reëel besef van de begrenzingen. 

Men moet deze kinderen helpen bij het bereiken van zo optimaal mogelijke 
relaties in het affectieve vlak. Vooral bij de prelinguaal dove kinderen pro
beren wij alles aan te grijpen wat mogelijk is en bruikbaar voor het betrokken 
kind (bijvoorbeeld gebarentaal en/of een vorm van beeldschrift). Het leren 
spreken, leren lezen en tot verstaan van spraak komen is in deze groep aan 
grote beperkingen gebonden. 
Wat het dragen van een hoorprothese betreft, kan men samenvattend zeg
gen, dat grenzen, beperkingen en mogelijkheden duidelijk tot uitdrukking 
komen. Vele factoren spelen mee: behalve aard en omvang van auditieve 
stoornis en zwakzinnigheid kunnen nevenstoornissen in gedrag, contact en 
motoriek een grote rol spelen. 
Imbeciele slechthorende kinderen zullen in het algemeen meer tijd nodig 
hebben voor gewenning aan een prothese. Zelfstandige hantering in allerlei 
gradaties moet worden nagestreefd. De mogelijkheid tot een aanvankelijke 
intensieve gewenning dient aanwezig te zijn, om enigszins objectief te kun
nen beoordelen in hoeverre een geadviseerde prothese zin heeft voor het 
betrokken kind. Ook na deze proefperiode dienen begeleiding en controle 
centraal te staan, al of niet in de vorm van een voortgezette behandeling. 
In de loop der jaren zijn beperkingen en mogelijkheden verbonden aan logo
pedische behandeling van imbeciele kinderen, ons iets duidelijker geworden. 
Ook voor het gehoorgestoorde imbeciele kind geldt, dat behandeling van 
hun specifieke nevendefect alleen zin heeft, indien deze behandeling onder
deel wordt van de leefsituatie en aangepast is aan het totaalbeeld van het 
betrokken kind. In principe zal logo-akoepedische behandeling van meer
voudig gestoorde imbeciele kinderen zich, mogelijk wel in de eerste plaats, 
moeten richten op beïnvloeden en informeren van de dagelijkse omgeving 
van deze kinderen, waar mogelijk in nauw overleg met orthopedagoog, 
audioloog en eventueel andere deskundigen. 
De beoordeling, waar een meervoudig ernstig slechthorend kind het beste 
geplaatst kan worden: 
a. in een instituut voor doven, 
b. in een inrichting voor zwakzinnigen, 
kan in bepaalde gevallen zeer moeilijk zijn. (In het kader van deze bijdrage 
laat ik buiten beschouwing die groep meervoudig gestoorde zwaar slecht
horenden, waarbij de motorische stoornis dominerend is). 
Zeker kan de omgang met andere zwaar slechthorende kinderen ook voor 
imbeciele slechthorende kinderen een extra stimulans zijn in contact en 
expressie. Zeker kunnen zij mogelijkheden tot auditieve en verbale ontplooi
ing krijgen in het zo gespecialiseerde dovenonderwijs. Zeker moet men be-
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dacht zijn op mogelijke vormen van pseudo-imbecillitas, waarbij de auditieve 
stoornis een camouflerende rol speelt. 
Vanuit ervaringen, opgedaan met kinderen, die na kort of langer verblijf in 
een instituut voor doven uiteindelijk werden overgeplaatst in een inrichting 
voor zwakzinnigen, moet ik evenwel met klem wijzen op de gevaren die on
voldoende herkenning van de factor zwakzinnigheid mee kan brengen. 
Terecht wijst Prof. Grewel er op dat er een zeer gespecialiseerde pedago
gische benadering nodig is binnen de doveninstituten. Bij het optreden van 
reactieve gedragingen of bij blijvend storend gedrag is het ons inziens reëler 
de schaal te laten doorslaan naar de factor zwakzinnigheid. Zeker vraagt dit 
binnen een inrichting voor zwakzinnigen een speciale benadering voor het 
auditief gestoorde kind. 
De grote ervaring die men in een dergelijk centrum heeft op het gebied van 
aangepaste pedagogiek, geven een grotere kans op een zo harmonisch mo
gelijke leefsituatie voor deze kleine groep kinderen. 

Samenvatting: 

Uitgangspunt van deze bijdrage aan de 11e „Dag der Akoepedie" is een 
groep imbeciele kinderen, met auditieve stoornissen, levend in een inrichting 
voor zwakzinnigen. 
Binnen het heterogene, ook in deze groep patiënten is bovenal getracht iets 
aan te duiden van de specifieke eigengeaardheid van deze kinderen, die meer 
is dan armoede, maar een werkelijk andere wijze van zijn inhoudt. Er wordt 
gewezen op consequenties die hieruit voortvloeien voor wijze en organisatie 
van zowel het onderzoek als van de behandeling van imbeciele kinderen met 
auditieve stoornissen. 
Er wordt een kort overzicht gegeven over bevindingen van audiologisch on
derzoek uit de periode 1955-1969. 
Tenslotte wordt er gewezen op het grote belang van tijdige herkenning van 
de factor zwakzinnigheid in het totaalbeeld van het ernstig meervoudig ge
handicapte slechthorende kind. 

Met dank aan mijn collega's mevr. J. M. Ezinga-Jansma en mevr. A. J. 
Rollema-Heevel, en aan Dkt. J. W. Kronenberg en Drs. J. Rutgers, respec
tievelijk zenuwarts en pedagoog aan „Hendrik van Boeijen-Oord". 
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Nieuwe ontwikkelingen in de studie der eerste 
taalverwerving van het normale kind 

Lezing, gehouden op de 12e Dag der Akoepedie, door Prof. B. Th. Tervoort. 

De taalverwerving van het kind is vooral voorwerp van onderzoek binnen de 
psychologie en de taalkunde; de laatste jaren is het vooral het nieuwe, mult i 
disciplinaire vak psycholinguïstiek dat er zich mee bezig houdt en het zelfs 
als een van zijn voornaamste werkterreinen heeft. Dat vindt onder meer zijn 
oorzaak in het feit dat de hedendaagse maatschappij grote behoefte aan 
deze informatie heeft, zoals bij de compensatieprogramma's voor peuters en 
kleuters met taalachterstand, bij het ontwikkelen van schooltoetsen en taai
methodieken voor het aanvankelijk onderwijs, bij het probleem van het twee
talig opgroeiende kind, bij diagnose en therapie van spraak- en taalstoornis
sen ten gevolge van centrale lesies, bij het behandelen van niet-structurele, 
functionele vertraging en stoornis in de ontwikkel ing, en uiteraard ook ter 
begeleiding voor de spraakopbouw en de taalverwerving geconfronteerd 
worden. Vóór ik iets zeg over de nieuwe ontwikkel ingen in de studie der 
eerste taalverwerving van het normale kind, wi l ik daaraan bij wijze van in 
leiding achtergrond verlenen, door het geven van een zeer korte ontwikke
lingsgeschiedenis van dat nieuwe vak psycholinguïstiek. 
Eigenlijk is dat vak namelijk niet zo n ieuw; het is herontdekt. De vader van 
de experimentele psychologie, Wilhelm Wundt, wi jdde twee delen van zijn 
Völkerpsychologie aan Die Sprache (1900) en schreef daarin merkwaardig 
moderne psycholinguïstiek. Zijn grondbegrip „appercept ie" heeft kenmerken 
van successiviteit, zowel als van simultaneïteit en impliceert creatief organi
seren van waarnemingscomplexen; het taalgedrag ziet hij als de resultante 
van cognitieve ervarings- en waarnemingsverwerking, en hij onderscheidt 
daarin het externe procédé van uiten en verstaan van het intern cognitieve 
aspect. Cognitief begint het creatief proces van de zin als een niet aan vo lg 
orde gebonden synthese; taalpsychologisch is de zin de „Transformat ion" 
of „ U m w a n d l u n g " van een „Gesammtvorstel lung", dus van een simultane 
mentale representatie. De zin is dus niet primair een uiting in verklankte 
woorden met een bepaalde oppervlaktestructuur in volgorde, maar een 
simultaan kenelement van mentale processen waarvan de geuite verschij
ningsvorm de resultante is. Deze visie is verloren gegaan, maar thans de kern 
van een nieuwe taalpsychologie. Dat verloren gaan vond zijn oorzaak in 
onbegrip voor en detailcritiek op Wundt. Zijn leerling Ottmar Dittrich (1913) 
werkte nog wel Von Humboldts' „ innere und aussere Sprachform" in de 
taal verder in Wundtse zin uit tot het onderscheid in een dieptestructuur en 
een oppervlaktestructuur binnen de syntactische analyse; en b.v. een 
Sütterlin en een Van Ginneken waren op hun manier Wundtiaans. Maar het 
invloedrijke werk van Paul Prinzipien der Sprachgeschichte (1886) was ge
baseerd op een zwakke Herbartiaanse psychologie, terwij l Delbrück in 1901 , 
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dus al heel vroeg, de onafhankelijkheid der taalkunde van de psychologie 
stelde, en Marty detailcritiek op Wundts ' zinscategorisering leverde vanuit 
een simplistische verklaring van uitwendige en inwendige taal (1908,1914) . 
Een tweede grote synthese in de taalpsychologie komt veel later met de 
Sprachtheorie (1933) van Karl Bühler van de Würzburger school die de 
introspectie als voornaamste experiment beschouwde. Bühler's beroemde 
driedeling van de taalfunctie is in de aspecten „Aus lösung" , „Kundgabe" en 
„Darstel lung", oftewel signaal, uiting en noemend symbool. Reichlings' cri-
tiek hierop in Het Woord (1935) stelde het primaat van de „Darste l lung" als 
linguïstisch enig relevante, en verwees de „Aus lösung" en de „Kundgabe" 
naar de psychologie. In zijn werk werd Reichling een van de grondleggers 
van dat type structurele taalkunde dat zich critisch onderscheidde van het 
behavioristisch georiënteerde Angelsaksische structuralisme dat vooral in 
Bloomfield zijn verwoorder kreeg. De eerste inspiratie van dat structuralisme 
in de taalkunde kwam van De Saussure, die met zijn éne posthume werk 
Cours de linguistique générale (1916) de taalkunde een nieuwe autonomie 
gegeven had die zich ging richten op de analyse van de structuur der waar
neembare fenomenen. Zo groeiden de twee disciplines in enkele tientallen 
jaren uiteen, mede door de concentratie op de structuur van de taal ener-
en de analyse van het gedrag anderzijds: men was doorgaans óf taalkundige, 
óf psycholoog, enkele uitzonderingen daargelaten. Zo stonden de zaken tot 
na de tweede wereldoorlog en aan het begin van de vijftiger jaren, tot in 
1953 de nieuwe psycholinguïstiek officieel ten doop werd gehouden tijdens 
een internationaal symposion van psychologen en linguïsten aan Indiana 
University. Maar men vond elkaar terug op een vrij smalle basis, namelijk die 
van de behavioristisch georiënteerde psychologische en de antimentalis-
tische linguïstische analyses, die met elkaar bleken te correleren. Men moest 
eerst nog door een tiental jaren van zeer disparaat toegepast taalkundig 
werken heen, dat opeens allemaal psycholinguïstiek ging heten, voordat de 
eigenlijke nieuwe psycholinguïstiek, en daarmee ook de totale vernieuwing 
van de studie der kindertaalverwerving, ontstond door een fundamentele 
stap vooruit. Die bestond in de ontmoeting tussen de nieuwe en revolu
tionaire richting die de taalkunde sinds het begin der zestiger jaren had in 
geslagen en enkele beoefenaren van de psychologie die van deze taalkunde 
kennis namen. Als Noam Chomsky de grondlegger is van die nieuwe taal
theorie, de transformationeel generatieve methode, dan mag men George 
A. Miller wel noemen als de meest belangrijke van die psychologen. Chomsky 
leverde critiek op het structuralisme als adequate verklaringsgrond voor de 
creativiteit en de immanente structuur van het verschijnsel taal, en ook op 
het psychologisch behaviorisme in de psychologische taalgedragsanalyse, 
maar het was vooral wat hij daarvoor in de plaats als betere voorstellen ui t 
werkte dat de beide wetenschappen weer bijeen bracht. 
Nu is het hier uiteraard niet de plaats om die voorstellen samen te vat ten; ik 
moet met een paar zinnen pro memorie volstaan, omdat ik die voor mijn 
centrale thema nodig heb. Chomsky stelt de zin en daarmee de syntactische 
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analyse weer centraal; grammaticaliteit of ongrammaticaliteit wordt beoor
deeld door de geïdealiseerde spreker-hoorder van de moedertaal; deze doet 
dat vanuit zijn taalvermogen of „competence" die verschilt van het feitelijke 
taalgedrag of „performance". Het feitelijke uiten vertoont een oppervlakte
structuur waarvan de analyse het structuralisme had bezig gehouden, maar 
daaraan ten grondslag ligt de veel belangrijkere dieptestructuur. Chomsky's 
centrale begrip van grammaticaregel wordt geformuleerd via een geforma
liseerde beschrijvingswijze die stap voor stap de gecompliceerdheid van elke 
zin analyseert door middel van herschrijf- en transformatie-operaties. Deze 
formalisering is een directe voortzetting van Wundts ' zinsanalyse door mid
del van boomdiagrammen, zoals ook zijn onderscheid tussen cognitieve 
dieptestructuur en taalspecifieke oppervlaktestructuur onmiddell i jk bij de ge-
dachtengang van Wundt aansluit en deze verder uitwerkt. In Chomsky liggen 
de voorwaarden voor een nieuwe synthese weer gereed; met hem is de 
nieuwe psycholinguïstiek begonnen. Dat was dan vooral mede te danken 
aan een groep van psychologen, van wie Miller de centrale figuur was. 
Vooral door zijn inspiratie zag in de eerste helft van de zestiger jaren een 
reeks studies het licht die gekenmerkt werden door een optimisme ten aan
zien van een te ontdekken parallellie tussen de formeel-grammaticale analyse 
van Chomsky en de psychologische realiteit van de noties uit deze gramma-
t ika; zo zocht men bijvoorbeeld naarstig naar het psychologische correlaat 
van de transformatie, en de psychologische verificatie van de oppervlakte
structuur en de dieptestructuur. Na een kleine tien jaren heeft men deze 
correspondentie-hypothese thans opgegeven, omdat, zoals Levelt (1920) 
het formuleerde: het niet bestaan van het isomorfisme tussen syntactische 
regels en psychologische processen inmiddels veelvuldig is aangetoond. 
Levelt vat dan samen, in welke richting de nieuwste psycholinguïstiek in 
haar algemeenheid zich thans ontwikkelt. Wij zullen hem niet verder volgen, 
maar deze uitvoerige inleiding hiermee afsluiten, en haar nut voor ons onder
werp thans trachten aan te tonen. 

Dat zich in de eerste levensjaren voltrekkende leerproces der taalverwerving 
heeft vanouds vele geleerden tot studie gebracht, zoals b.v. blijkt uit de 
auteurs die Leopold en Bar Adon in een recente bundel bijeengebracht heb
ben (1971). De laatste halve eeuw blijkt dit „ the most frequently studied 
problem" te zijn geweest, zoals Blumenthal (1970) opmerkt. Het mono-
grafisch karakter van deze studies valt op : de analyses beperken zich tot één 
of enkele kinderen, waarbij het onderscheid tussen algemene karakteristieken 
en toevallige aspecten vaak niet duidelijk wordt. De groeiende scheiding 
tussen de vakgebieden werkt door: de psychologen leveren geen linguïsti
sche analyse, en de linguïsten beperken zich tot accenten op wat de eigen
tijdse taalkunde belangrijk vond. Bij alle scherpzinnige observaties en deel
verklaringen van blijvende waarde, ontbreekt de synthese; van de andere 
kant wordt die alleen mogelijk door al dit voorwerk. Het best linguïstisch 
gefundeerde hoofdstuk van de dertiger en veertiger jaren is de fonologie; 
zo konden taalverwervingsanalyses als van Grégoire (1937) en Jakobson 
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(1941) Reichling al in de veertiger jaren inspireren tot het opzetten van een 
tractaat waarvan de grondtrekken nog altijd houdbaar zijn, zoals: het enkele 
weken na de geboorte beginnende vocaliseren, waar het oefenend bewegen 
van het toekomstig spraakapparaat bijkomt dat het brabbelen teweeg brengt 
als primitief consonantisme, waarop weer de negatieve en positieve aanpas
sing daarvan volgt aan het fonologisch systeem en het intonationeel patroon 
der omgevingstaai, tot de fase van de eenwoordzin, waarvan de fonologische 
ontwikkel ingswetmatigheid vooral door Jakobson goed is beschreven. De 
analyse van de eerste syntaxis komt echter weinig uit de grondverf, omdat 
het eerste bouwen met woorden tot zinnen te veel vanuit de volwassen taal 
werd geanalyseerd, en er teveel gewicht werd gehecht aan de invloeden van 
context, situatie, het anlogie-beginsel, aandachtsrichting, imitatie en geheu-
genbereik. 
Nu het moderne onderzoek. Het taalvermogen, de competence van het kind 
is niet direct analyseerbaar: de grammaticaliteit van de uiting is niet toets
baar en de competence is een groeifenomeen. Enkel het uiten en verstaan 
kan onderzocht worden, maar dit onderzoek naar de performance heeft 
uiteraard tot doel, de competence in zijn groei te beschrijven. Consequent 
aan zijn theorie ging Chomsky's aandacht bij het bestuderen der taalver
werving uit naar het syntactische, en specifiek naar het feit dat het kind zich 
in betrekkelijk korte ti jd uit een ongeorganiseerd aanbod een operationeel 
regulerend vermogen creëert, en daarbij lijkt op de linguïst die een gramma
tica schrijft. Dit is niet mogelijk vanuit een generaliserende inductie, zoals de 
traditie het wi lde, want dat houdt een cirkelredenering in. Elk kind moet 
over een aangeboren vermogen beschikken om in principe elke uit ing als zin 
met deze structuur te identificeren door de mogelijke structuur van deze zin 
in te passen binnen die grammaticale hypothese die blijkt naast deze zin ook 
alle andere zinnen met hun structuren het meest adequaat, dus ook op de 
meest eenvoudige wijze, te verklaren. Over het hoe van deze hypothetische 
gang van zaken wordt door Chomsky zelf verder niets gezegd. 
Zoveel te meer door anderen. Een markant halfweg-punt was de verschijning 
van de verzamelbundel The genesis of language (1966) met vooral de mono
grafie van McNeil l Developmental psycholinguistics waarin de nieuwere 
monografische literatuur tot op dat ogenblik verwerkt is. De creatie van een 
eigen eerste grammatica staat bij McNeil l als centrale hypothese; hij gaat uit 
van de psychologische realiteit der eerste regels, maar zijn argument vanuit 
de afwijkingen van de moedertaal op basis van eigen regels is niet overtui
gend omdat die zelden voorkomen en niet competence-gestuurd hoeven te 
zijn. De functie der zgn. pivot-words die bij Braine (1963) uitsluitend in hun 
plaatsvastheid bestaat, wordt uitgebreid tot een medeomvatten van een zich 
differentiërende woordklaskenmerking, maar nog geen jaar later, in The 
creation of language (19662 ) herroept McNeil l dit weer grotendeels. Uit 
onderzoek in Amsterdam bleek dat woordklassen die plaatsvastheid als een 
kenmerk hebben soms wel , soms niet van een eerste grammatica deel uit
maken. McNeil l komt tot twee eerste basisregels waarvan de eerste de no-
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minale en de tweede de predicaatsconstituent als basiselement hebben; 
samengevoegd leveren ze daarna de gebruikelijke volwassen zinsstructuur 
NP + PredP. Zijn analyse naar deze twee regels toe is gecompliceerd en for
meel; hun algemene toepasbaarheid is twijfelachtig. Het probleem van het 
toelaatbaar betrekken van structuurgegevens uit de volwassen taal bij de 
analyse der kindertaal wordt gesteld maar niet geheel opgelost. Wel is zijn 
stelling juist dat het kind meer generieke syntactische systemen in steeds 
grotere specificiteit op elkaar volgend organiseert, die ondanks incidentele 
afwijkingen steeds meer het systeem van de moedertaal benaderen. Aan de 
imitatie van het kind wordt weinig, maar aan het corrigerend ingrijpen grote 
waarde toegekend. De noodzaak om aangeboren, universele potenties te 
postuleren wordt wel adequaat betoogd, maar een verdere conclusie dan: 
dit uit zich in spontane organisatie van specifieke regels en categorieën, 
komt weer uit bij eenzelfde ontoereikendheid van de analyse van het hoe der 
verwervingsstrategieën binnen het zich ontwikkelend taalvermogen, als bij 
Chomsky geconstateerd. Belangrijk is nog McNeills' poneren van de drie 
grammaticale basisrelaties die bij de verwerving primair en universeel zijn, 
te weten: de subject-verb, de object-verb en de determinator-determinatum 
relatie. In 1970 geeft McNeill een nieuwe synthese van de stand van zaken 
bij de studie der taalverwerving, in twee nagenoeg gelijke publicaties. In 
hoofdzaak komen die neer op wat hier reeds is samengevat. 
Deze critiek op McNeill is ten dele gebaseerd op werk dat daarna verricht is, 
in feite zijn we daarmee al bij de laatste jaren gekomen. Uit de grote hoeveel
heid literatuur vermeld ik Gruber (1967) die het „topic-comment" onder
scheid op de taalverwerving toepast, waardoor elke uiting opgesplitst wordt 
in een gesteld gegeven, „topic" en de informatie daarover, „comment"- een 
onderscheid dat ligt vóór het onderscheid S-P. Grubers' onnauwkeurige 
analyse leidt tot weinig linguïstisch relevante resultaten; hij verwaarloost 
accentverschijnselen, en onderzoekt niet wat in de volwassentaal topic en 
comment is. Zijn verdienste is wel dat hij een nieuw onderscheid invoerde 
dat daarna de nodige aandacht kreeg, onder meer bij Menyuk (1969). Deze 
psycholinguïste schenkt daarenboven de nodige aandacht aan de invloed 
van de intonatie, en in het algemeen ook aan de basisstructuren van de 
eerste taaluitingen waarbij zij het begrip approximatie goed uitwerkt; dit 
begrip houdt in dat generiek grammaticale zinnen door weglating, omzetting, 
substitutie of invoeging van overtollige woorden nog van de modeltaal af
wijkende karakteristieken kunnen vertonen, die zij op verschillende wijzen 
verklaart; tenslotte behandelt Menyuk uitvoerig het ontstaan van de trans
formaties in de taalverwerving. Naast zekere verdiensten vertoont haar werk 
ook ernstige tekorten ten aanzien van innerlijke tegenspraken en een niet 
steeds consequent aansluiten bij de transformationeel generatieve theorie, 
waartoe zij zich nochtans belijdt. Een uitvoerige bespreking van Menyuk 
verschijnt binnenkort van Van der Geest. 

Een van de eerste meer uitvoerige onderzoekingen naar het taalverstaan van 
hele jonge kinderen is dat van Shipley, Smith en Gleitman (1969), waarin de 
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overigens nogal voor de hand liggende hypothese dat het taalverstaan het 
taal produceren vooruit is wel wat nader gespecificeerd wordt bewezen; hun 
bevindingen waren dat hun proefpersoontjes beter reageerden op stimuli 
die boven hun eigen productie-niveau lagen dan op stimuli, gelegen op hun 
eigen productie-niveau. Een heel erg goede bijdrage leverde de tweede van 
deze groep, nl. Smith in haar studie over de experimenten die zij deed ter 
toetsing van het kinderlijk taalvermogen, de competence. Die bijdrage is te 
vinden in de verzamelbundel van Hayes (1970) waarin belangrijke studies 
zijn te vinden, onder meer van Ervin Tripp over reacties van kinderen op vra
gen, van Donaldson en Wales, zowel als van Clark over de verwerving van 
relatieve termen zoals groot-klein, veel-weinig, en van Bever over de cogni
tieve basis van taalstructuren in het verwervingsproces. Bever levert ook een 
uitstekende bijdrage aan de verzamelbundel van D'Arcais en Levelt (1970), 
evenals Slobin, die schrijft over universele karakteristieken door verschillende 
talen heen bij de volgorde van woorden in grammaticale kinderzinnen. Het 
is onbevredigend, zo snel door al deze studies heen te moeten gaan; het 
alternatief zou zijn, er één of twee uitvoerig te behandelen, maar dat zou 
nogal wat technische kennis vooronderstellen, en het zou bovendien dan 
enkel maar de behandeling van een deelprobleem zijn, en het niet vermelden 
van de anderen zou deze laatsten te kort doen. Het moet voldoende zijn, hier 
te constateren dat al deze publicaties getuigen van de centrale aandacht die 
het verschijnsel taalverwerving van het normale kind heden krijgt. 
Tot besluit moge hier nog één van de onderzoekingen vermeld worden 
waarmee wij op het ogenblik in Amsterdam bezig zijn, omdat dit onderzoek 
met name ook voor Uw terrein van belang zal kunnen worden. Bij de vele 
verzoeken tot samenwerking en linguïstische begeleiding die ons bereiken, 
was er ook een van enkele psychologen-organisatoren van zogenaamde 
compensatieprogramma's voor kinderen van de vóór-kleuter-leeftijd uit 
sociaal achtergebleven milieus die een taalontwikkelingsachterstand hebben, 
en die via ten dele vanuit Amerika geïnspireerde programma's, zoals dat van 
Bereiter en Engelmann (1966), geholpen worden bij het inlopen van die 
achterstand. Genoemde organisatoren wilden wel eens een antwoord op de 
moeilijke vraag, of ze nu wel enig resultaat boeken. Onze werkgroep heeft 
een onderzoek opgezet waarvan het idee is om uit een analyse van het uit de 
productie van deze kinderen blijkende taalvermogen en uit de vergelijking 
van de resultaten van deze onderzoeksgroep met twee controlegroepen tot 
relevante verschillen te komen tussen de groepen. Kern van onze analyse 
zal zijn een zeer uitgebreid en arbeidsintensief scoringsformulier voor alle 
uitingen. In dat scoringsformulier dat resultaat is van maanden werken menen 
wij de huidige stand van zaken van de tot nu toe ontwikkelde instrumenten 
ter analyse vrijwel volledig verdisconteerd te hebben. Dat scoringsformulier 
moest om onderzoektechnische redenen wel uitgebreid, gecompliceerd en 
verfijnd opgezet worden, omdat alleen wanneer het taalvermogen zo volledig 
gedifferentieerd als mogelijk is wordt onderzocht eventueel zeer subtiele 
verschillen tussen de groepen naar voren zullen komen. Maar afgezien van 

103 



een mogelijk positief resultaat van het onderzoek zelf, menen wi j los daarvan 
een waardevol toetsinstrument gecreëerd te hebben dat op verschillende 
wijzen zijn bruikbaarheid zou kunnen gaan bewijzen, ook voor de kinderen 
waarmee U dagelijks bezig bent. 

Bernard Th. Tervoort 

Universiteit van Amsterdam Instituut voor Algemene Taalwetenschap 
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Beeldbandapparatuur, ingezoomd op praktische 
gebruiksmogelijkheden in het (doven)onderwijs 

Door A. Kropman, Instituut voor doven te Sint Michielsgestel. 

In le id ing: 
Nu, na de algemene jaarvergadering van de dovenvereniging in Groningen 
een groot aantal kollega's kennis hebben kunnen nemen van één facet van 
video-gebruik („ instrukt ie") lijkt het ons ti jd worden ook in ons „doven-
orgaan" onze hoofdzakelijk praktisch gehouden gedachten over andere mo
gelijkheden van beeldbandgebruik aan de redaktie aan te bieden. 
Oorspronkelijk is onderstaand artikel een gedeelte uit een werkstuk ter ver
krijging van het b.o. diploma, specialisatie L.O.M. 
In een algemene vorm, met algemene voorbeelden is of wordt dit artikel 
gepubliceerd in het ti jdschrift JSW. 
Het is de neerslag van I V 2 jaar eksperimenteren (liever: aanmodderen) met 
de beeldbandrecorder in een aanvangsklas van 6 meervoudig gestoorde 
dove kinderen. 
Geëksperimenteerd is met een komplete video-set (beeldbandrecorder, ka
mera met zoomlens en t.v.-monitor) aanvankelijk gedurende een maand of 
8 van het merk Philips, nu het merk Sony, tussendoor nog een week of vier 
met Shibaden). 

1 . V ideoapparatuur bij het leren l iplezen bij dove k inderen 

a. Het is een in Nederland vrij algemeen gebruikte methode bij het spreek-
en lipleesonderwijs aan dove kinderen een spiegel te gebruiken, zodat het 
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kind (o.a.) zelf attent gaat worden op zijn eigen mondstanden. (mentaal 
zien). 

Wanneer we de kamera onmiddellijk aansluiten op de beeldbandmonitor 
(zonder draaiende band dus) hebben we een optimale spiegel, waar zonodig 
niets meer en niets minder opstaat dan een sterk uitvergrote pratende mond. 

b. Op de band kunnen we de pratende kinderen, of de sprekende onderwijzer 
vastleggen. 
Het beeld kan dan (met enkele merken apparatuur) gefikseerd worden op 
een bepaald punt bijv. het moment, dat het kind „paap" zegt i p v pop" 
We kunnen het kind hier nu heel uitdrukkelijk (doch vriendelijk) wijzen op 
het feit, dat het de mond te ver opendoet, en dus een aa, i.p.v. een o produ
ceert. 

Om de kinderen gevoelig en bewust te maken op deze mondstanden is het 
mogelijk, de leerlingen bij een groter bandgeheel steeds hun vinger op te 
laten steken, als ze een ie denken te zien. 

c. Van Uden (Visuele feedback bij liplezen. Een Leerexperiment stencil 
St. Michielsgestel, 21 -9-1970) is op grond van onderzoekingen de mening 
toegedaan, dat liplezen bij zichzelf het afleesproces van anderen bevordert 
Met liplezen bij zichzelf wordt niet het onder a genoemde verstaan, dat 
„enkel" een zichzelf zien spreken is, wetende wat er gezegd wordt 
Liplezen bij zichzelf houdt het terug zien van eigen spreken in, waardoor er 
een stuur-proces ontstaat. 
In onze dove L.O.M, klas werken we nauwkeurig volgens de konklusie in 
het onderzoek geformuleerd: 
„Het liplezen bij zichzelf lijkt voor het liplezen bij anderen beter te trainen 
dan alleen het liplezen bij die anderen. (Dit liplezen bij zichzelf kan bewerk
stelligd worden door een film- of een video-opname van het spreken te ma
ken en dit aan de spreker zelf daarna te vertonen). 
De kinderen namelijk die tijdens de training bij zichzelf moesten liplezen-
scoorden een hogere winst (pag 59); 
waren significant toegenomen in snelheid van reactie en vastheid van tempo 
hierbij, welk laatste significant correleerde met de mate van de winst 
(pag. 74-75) ; 

hadden ook tijdens de trainingsperiode, ofschoon ze minder goede liplezers 
waren (pag. 30 en 58) de significante achterstand naar aantal „trials" en 
aantal fouten bij de liplees-controle ingehaald, zodat er geen significante 
achterstand meer bestond (pag. 68, 70), dit alles ten ongunste van de groep 
die bij de training slechts bij de proefleider konden liplezen." 

2. Observatie 

Uit literatuur en de praktijk van de observatie is de moeilijkheid bekend te 
komen tot objektieve observatie. In diverse observatiemetodieken maakt men 
gebruik van een codesisteem om de subjektiviteit zoveel mogelijk te onder
vangen. 
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Beeldbandapparatuur biedt de mogelijkheid een leerling gedurende enige 
tijd op de band vast te leggen, dit uiteraard ongemerkt. 
Dit op de band opnemen heeft diverse voordelen: 

1. De onderwijzer kan op ieder ogenblik van de dag observeren, dus ook 
tijdens zijn mondelinge les. Waar geen video-apparatuur aanwezig is, kan 
de leerkracht alleen observeren gedurende stil werk. 

2. Voor de amateur-observator is het niet altijd eenvoudig de te observeren 
leerlingen niet te laten merken, dat alle aandacht op hem gericht is. 
Een observatieband kan na school uitgeschreven worden. 

3. Dit uitschrijven kan zonodig uiterst nauwkeurig gebeuren. De band kan 
diverse malen teruggedraaid worden. 
De mogelijkheid bestaat te timen met een stopwatch. 

4. Analoge gedragingen of reakties kunnen door heen en weer spoelen on
middellijk vergeleken worden. 

5. De mogelijkheid bestaat de konklusies van een observatieverslag samen 
met een andere leerkracht te maken, of een tweede leerkracht zelf ook de 
band te laten bezien en dan de konklusies te vergelijken. 
Een aardige anekdote hier is, dat een kollega bij het zien van door ons uit
gekozen stukjes van de band een leerling meende te kunnen typeren als 
zijnde een zeer nerveuze jongen, daar hij herhaaldelijk met zijn hand langs 
zijn neus wreef. 
Bij scherp toezien op bepaalde bandgedeelten bleken deze handelingen ver
oorzaakt te worden door de naweeën van een ernstige verkoudheid. 

6 Binnen dit kader van observatie (hier in heel ruime zin) bestaat op het 
einde van het schooljaar, wanneer er een leerkrachtenwisseling op handen is, 
de mogelijkheid een leerling via een opname samen te bezien en te bespre
ken. 

3. Verbetering van (gedrags)gewoonten 
De beeldbandapparatuur biedt een direkte mogelijkheid hier en daar kleine 
gedragsveranderingen aan te brengen, of verkeerde gewoonten te doorbre
ken. 
Gedurende een mondelinge les of tijdens stil werk is het tamelijk eenvoudig 
het neussnuiten van een leerling vast te leggen: Zo gauw een jongen zijn 
zakdoek pakt kun je onopvallend het beeld van de monitor wegdraaien en 
de kamera richten. 
Zo kan men leerling a opnemen, die snuit volgens de regels van de kunst. 
Vervolgens bij hem het snuitproces analiseren om een andere leerling, die 
geen goede techniek heeft de goede manier te laten zien en aan te leren. 
(Dit kan indirekt gebeuren, zonder namen te noemen). 
De tweede mogelijkheid is, de leerling „met foutieve neusbehandeling" zelf 
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vast te leggen en hem dan te laten zien hoe het niet moet. Dit is voor de 
leerling niet altijd prettig, maar de leerkracht kan hier enerzijds best een 
goede draai aan geven, of anders de jongen na vier uur (na het bloemen 
water geven) het bandje even laten zien en erover praten, om dan vervolgens 
in het bijzijn van de jongen het bandje te wissen. 
Opzettelijk en onmiddellijk wissen wordt aanbevolen. Wij hebben eens de 
nare situatie meegemaakt, dat we voor groot publiek plotseling moesten 
gaan doorspoelen. Wanneer de kinderen aan de apparatuur gewend zijn 
(na een inloopperiode van - verwondering over de techniek, - gek doen en 
zich aanstellen, -z ich schamen voor zichzelf) is het goed mogelijk op een 
internaatsschool een souper of een diner, op een gewone school het over
blijven en het drinken van de schoolmelk etc. rustig te verfilmen. 
Behalve een stel goede zaken, die dan voor de ander het goede voorbeeld 
zijn hebben we ook de gelegenheid een close-up te nemen van een veel te 
grote-open-volle-pratende mond, een gezicht dat onder de schoolmelk zit 
een gevecht met een gehaktbal. 

Ditzelfde gaat op voor aan- en uitkleden bij de gimles. Voor bepaalde vor
men van buitengewoon onderwijs (L.O.M., debielen, Z.M.O.K. - „moet je
zelf nu nog eens rustig kijken, hoe je kwaad werd om niets") liggen hier tal 
van mogelijkheden, zij het dan, dat we hier zeer voorzichtig mee om moeten 
gaan. 

4. De beeldbandrecorder als t.v. ontvanger 

Scholen, die nog niet over een - schooltelevisie - beschikken doen er ver
standig aan bij evt. aanschaf van videoapparatuur in plaats van een monitor-
puur een tot monitor omgebouwd t.v. toestel aan te schaffen. 
Men kan dan aan de ene kant direkt gebruik maken van de schooltelevisie-
uitzendingen, aan de andere kant kan dit omgebouwde toestel gebruikt 
worden om programma's in te blikken en op een evt. geschikter tijdstip te 
draaien. 

Bij de laatste mogelijkheid kan men de band op ieder gewenst ogenblik 
stoppen om vragen te beantwoorden en nadere informatie te geven. 
Bovendien is er nog de gelegenheid onduidelijke stukjes te wissen of betere 
voorbeelden te nemen: 
Zo hebben wij eens een schooltelevisieuitzending over dieren (olifanten 
giraffen e.d.) „ingeblikt". 
Dit ingeblikte programma hebben wij later vervolmaakt, door iedere keer als 
er een dier even te zien was geweest een close-up tussen te voegen van 
onze, voor de leerlingen vertrouwde mond, die duidelijk artikulerend de naam 
van het betreffende beest 2 maal voorsprak, gevolgd door het schrijfmoto-
rische beeld (schrijvende hand). 
Het was interessant te zien, hoe de leerlingen bij het bekijken van deze ver
volmaakte band, dit spontaan gingen meepraten, zonder dat ze op een of 
andere uiterlijke manier te kennen gaven, dit als storend of „schoolmeester
achtig" te ervaren. 
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5. Televisiegebruik in ruimere zin 
Bij het (bovengenoemde) inblikken hoeft men zich niet te beperken tot 
enkel schooltelevisieuitzendingen. 
Enige richtingaanwijzers naar andere mogelijkheden lijken ons te volstaan: 

a. Het kinderuurtje 's avonds in het voorbije najaar werd gevuld met het 
programma „De Woefs en de Lamaars." Een steeds groter wordende groep 
kinderen bleek hier niet optimaal van te kunnen genieten. Eèn van de oor
zaken hiervan is gelegen in het feit, dat de spelende figuren niet duidelijk 
overkwamen, er moest heen gekeken worden door veel te veel franje, boven
dien hadden die figuren nog zeer moeilijke namen. 
Met behulp van vidoapparatuur kan men één of meerdere avonden dit 
programma op de band overnemen. 
In de lage klasse kunnen de kinderen dan nog eens rustig kijken en het ver
haaltje navertellen. De leerkracht stuit dan op de moeilijke stukken, die hij 
eerst weer eens kan laten zien. 
Ook wat de namen betreft liggen er mogelijkheden. „Nu moet je eerst eens 
een paar keer goed luisteren hoe die heet, en dan opschrijven of op de letter
doos leggen." (oefening van auditieve diskriminatie). 
's Avonds thuis kan dan alleen al het benoemen van de figuren de kinderen 
een intense vreugde bezorgen; bovendien krijgen de kinderen door het noe
men van de naam vat op de figuur of het ding. 

b. Een voor onszelf ingeblikte opname van het onlangs uitgezonden pro
gramma „Bomans in triplo" (gedeelten hieruit) kan in een klassegesprek in 
een hogere klas de aanleiding zijn voor een gesprek over roeping, kerk, 
kloosters, religieus leven. 
Welk huidig kind heeft wel eens de praktijk van het - koorgebed - gezien? 

c. Een ingeblikte tv . voetbalwedstrijd wordt aanleiding voor een gemoti
veerd gesprek over spelregels en sportiviteit. 
Het lijkt ons nuttig al bij het opnemen de tellerstanden van de recorder te 
noteren, wanneer bijv. de regels ernstig overtreden worden. 
Het lijkt ons niet nodig of wenselijk de jongens de hele wedstrijd te laten 
zien. (stukjes hiervan kan evt. om kwart voor vier i.p.v. „voorlezen"). 

d. Met het ingeblikte kinderprogramma OEBELE kunt U later nog interessan
te lessen geven. 
Misschien hebben de kinderen zelf wel aan het programma mee mogen 
werken; zij zien dan de door hen gemaakte decors terug, of sterker nog, mis
schien staan ze zelf wel op de televisie; wat een beleving\ 

e. In een uitzending van bovengenoemd Oebeleprogramma kwam afgelopen 
jaar de volgende scène voor: 
Het Oebele-voetbalelftal speelde tegen Feyenoord. 
Op een gegeven moment werd door een van de toeschouwers de keeper van 
Feyenoord door middel van een toffee naar de linkerhoek van zijn doel gelokt. 
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Uiteraard werd er toen in de rechtse hoek onmiddell i jk een doelpunt ge
maakt. 
Wij dachten - uiteraard - . 
Toen onze ongeveer tien jarige (dove) jongens het programma nog eens 
zagen keken ze hier, zonder een glimlach, gewoon overheen. 
We zijn toen deze scène helemaal gaan analiseren en in de klas gaan na
spelen. Pas na veel oefening was de volgorde goed. Toen pas zagen de leer
lingen het koddige in van deze situatie, toen pas konden ze erom lachen. 

f. Van de afgelopen apollo-maanreis hebben wi j een band gehad vanaf 
lancering tot en met terugkeer op aarde. Deze band is ten gerieve van onder
wijsdoeleinden hier 24 maal voor verschillende klassen en groepen ge
draaid. 

6. Een e igengemaakte f i l m als u i tgangspunt voor (vóór) een les 

Bepaalde merken beeldbandapparatuur zijn eenvoudig van het ene naar het 
andere lokaal te verplaatsen, of zelfs buiten op te stellen. 
Met dergelijke apparatuur is het mogelijk, juist zoals de N.O.T. of de Stichting 
voor audiovisuele middelen lessen te maken, door programmering helemaal 
afgestemd op jouw leerlingen en j ouw onderwijsschema. 
In plaats van met de leerlingen op een station te gaan kijken (waar de moge
lijkheid afgeleid te worden heel groot is) is het na enige oefening tamelijk 
eenvoudig een groot aantal facetten van station en treinverkeer met voor
opgezette instruktieve bedoelingen vast te leggen. 

Met de vraag „w ie van jullie heeft wel eens in de trein gezeten?" (helemaal 
niet zo'n gekke vraag tegenwoordig) zitten we meteen midden in het onder
werp. 
Het antwoord zou kunnen zi jn: „ N o u en toen gingen papa, mama en ik een 
heleboel trappen af, en toen weer veel trappen op en toen moesten we op 
een hele hoge stoep wachten en toen kwam de trein eraan en . . . " 
Het lijkt ons didaktisch nu beter, om de band niet bij het begin (dat zal wel 
een close up van het stat iongebouw zijn) te starten, maar bij die trappen en 
die hoge stoep. Dèt staat in het middelpunt van de belangstell ing; dèt heeft 
kennelijk op de leerling veel indruk gemaakt. 

Het is voor de leerkracht nu maar een hele kleine stap, om het woordgebruik 
„hoge stoep" in „per ron" te veranderen. 
Op deze manier is het hele station aan de orde te stellen. Zo hebben wi j eens 
een instruktieband gemaakt door het verfilmen van een middagmaalti jd in 
het internaat. 
Het ging ons nu niet om korrektieve bedoelingen. Ons doel was het aanleren 
van de namen van etenswaar en de daarbijbehorende attributen. 
Ook nu weer is het verstandig tijdens het opnemen al de tellerstanden te no
teren. 

Met de vraag: „Hebben jullie vanmiddag lekker gegeten" en „ w a t ? " zit je 
meteen midden in het onderwerp. 
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De kleine dove jongen zal dan middels gebaren gaan uitduiden dat hij bijv. 
worteltjes gehad heeft, (het feit, dat die als eerste genoemd worden, zou er 
wel eens op kunnen wijzen, dat hij die dan ook lekker vindt - of niet). 
Didaktisch lijkt het ons nu juister, de band iets voor de worteltjes te starten, 
en niet vooraan bij de soep. 
Alle leerlingen zitten gespannen te wachten op het moment, dat er worteltjes 
op het scherm verschijnen. 
De motivatie is heel groot. Er wordt geen naam aangeleerd van zo maar een 
bepaald soort groente; nee, aangeleerd wordt de naam van die worteltjes 
op de lepel van Frits. 
Wij volgen hier dus een andere metode als de onderwijstelevisie uitzendin
gen en de schoolfilms; daar gaat men vooral in logische volgorde een onder
werp af: eerst de basaltblokken, dan het zand, dan het beton, dan het weg
dek, dan de verkeerslichten en dan de opening van de nieuwe dijk door de 
koningin en dan ... is de film afgelopen. 
Het lijkt ons voor de kinderen en voor de leerkracht veel interessanter de kin
deren te laten praten, te laten uiten, wat zij op dat moment belangrijk vinden. 
Vervolgens dit belangrijke weer terug te plaatsen in een enger, maar wel echt 
kader van de band en dan pas (globaal) aan begripsvorming te gaan werken. 
De les blijft door deze werkwijze veel kreativer. 
Het is niet meer een dwangmatige opeenhoping van in volgorde logische 
feiten. 

Nog een ander voorbeeld: 
We nemen even aan, dat de kinderen de namen van allerlei snoepsoorten 
(globaal) kennen. 
De onderwijzeres van de aanvangsklas zal er behoefte aan hebben, zeker als 
het tegen het einde van het schooljaar gaat lopen en er genoteerd moet wor
den, wat de kinderen - gehad - hebben, eens al deze snoepsoorten (of dier
soorten, of meubelstukken, of soorten fruit enz.) onder elkaar te zetten: 
„Wie kan er veel opnoemen?" 

Met de videoband kunt U hier een échte interessante les van maken. 
Om ons even tot de snoepsoorten te bepalen: 
U „verfilmt" enige keren achtereen het uitdelen van het snoep, dat jongens 
op hun verjaardag uitdelen. U krijgt dan een goed, levensecht plaatje van: 
een toffee, een rol drop, een rol zuurtjes, een reep chocola, kauwgum, een 
spek, een dropspek, een nogablok, een zuurstok, een lollie, een droplollie, een 
zuurbal, een toverbal, een zuurtje, een rol pepermunt, etc. 
De les, die hier mee gegeven wordt zal gekenmerkt worden door een grote 
motivatie: het gaat niet over zomaar een toverbal; het gaat over die toverbal 
van Peter, die eerst wit was en toen blauw en toen ..., of over die pepermunt, 
die Frits helemaal niet lust, of over die kauwgum, die Johnny nooit van zijn 
vader krijgt, omdat zijn moeder dat zo vies vindt.... 
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7. Een m e t de leerl ingen g e m a a k t e „ f i l m " als u i t w e r k i n g en 
d o o r w e r k i n g van een les 

Wij menen in dit praktisch gehouden artikel te mogen volstaan met één, zij 
het wat uitvoerig, voorbeeld, enkel bedoeld als richtingaanwijzer: 
De leerlingen komen 's morgens druk de klas binnen, volop pratend over dat 
verschrikkelijke onweer van vannacht. 
In plaats van het taalboek, blz. 47 te nemen, waar juist een lesje staat over 
sneeuwpret, is het uiteraard veel raadzamer op het belevingspunt van de 
kinderen in te haken (de vorm kunt U toch wel in de onvoltooid verleden 
t i jd sturen, juist als in het sneeuwpretlesje). 
Middels een klassegesprek kwam bij ons de volgende „ les " op het bord te 
staan, waarvan zin voor zin globaal begrepen werd : 

(de nummering staat er op het bord nooit bij) 

1. Wat een erg onweer was dat vannacht! 
2. Het was heel donker. 
3. De lampen waren uit. 
4. De zon was weg. 
5. Je kon de maan niet zien. 
6. Er waren ook geen sterren. 
7. Jul l ie lagen allemaal in bed te slapen. 
8. Opeens begon het heel hard te regenen. 
9. Guido werd wakker. 

10. Wilbert ook, hij wist niet wat er aan de hand was. 
1 1 . Martin schrok wakker. 
12. Marco werd wakker, hij was bang. 
13. René sliep rustig door. 
14. Toen begon het te bliksemen. 
15. We hoorden ook de donder, wat een lawaai! 
16. Wat een erg onweer was dat vannacht! 

Vervolgens zijn we samen deze les gaan verfilmen. 
Elke dag namen we een stukje; elke dag kwamen de leerlingen vragen of we 
- het vanmorgen of vanmiddag pas doen —. 
De verfi lming werken we hier en daar nader ui t ; de nummers korresponderen 
met de nummers bij de bovenstaande zinnen. 

1. Op initiatief van de leerkracht hebben enige leerlingen op een zeer groot 
stuk papier met waskrijt snel een tekening gemaakt van hun onweer (botsen
de wolken enz.). 

Ondertussen oefende een andere jongen deze zin melodieus en echt te 
praten (niet op een dorre diktee-toon). 

Vervolgens werd de betreffende zin op een strook papier geschreven en op 
de grote tekening geplakt. 
De tekening in haar geheel en enkele mooie details werden op de band gezet. 
Als geluid werd de pratende jongen toegevoegd. 

112 



2. „Wie weet wat voor - het was heel donker - ? " 
Een leerling maakte de lampen uit. Dit voldeed niet. Een ander kwam op het 
idee langzaam het diafragma van de kamera dicht te draaien. 
(Wanneer we de beeldbandapparatuur aan het gebruiken zijn en we moeten 
even iets op het bord noteren, draaien we of de kamera van de jongens af, 
of we draaien het diafragma dicht; sommige leerlingen doen wat lastig, als 
ze zonder reden in beeld zijn). De kamera werd op de ramen gericht en ter
wijl de onderwijzer de band bediende draaide een leerling langzaam het 
diafragma dicht. 
Vervolgens werd het spreken van de zin weer opgenomen. 

7. „Jullie lagen allemaal in bed te slapen". 
Dit wilden wij zonder veel attributen gespeeld hebben. Na veel over en weer 
gepraat was het eindelijk zover, dat er enkele leerlingen als planken naast 
elkaar op de grond lagen. 
We hebben dit opgenomen en weer afgedraaid, met daarbij de vraag, of ze 
dat nu slapen vonden. 
Na veel zoeken ging een leerling het slapen organiseren: 
Jij op je rug, jij op je buik, jij met opgetrokken knieën enz." 
Bij de opname ging zelfs een jongen als „slapende" op zijn hoofd krabben. 
Onder deze opname zou er weer gepraat moeten worden. Wij wilden wel 
eens wat anders. „Maar wat?" 
Een van de leerlingen kwam op het idee een schrijvende hand op te nemen. 
Intussen waren de leerlingen zover, dat ze zelf de apparatuur konden bedie
nen. 
Een jongen bediende de band en gaf een teken, dat hij de band aangezet 
had, een ander ging schrijven en tegelijk praten, een derde jongen hield de 
microfoon voor de schrijvende en pratende leerling, terwijl een vierde met 
de kamera de hand volgde. 
8. „Opeens begon het heel hard te regenen". 
Grote problemen. Het idee werd geopperd een glas water op te nemen, zo, 
dat het glas zelf nauwelijks te zien was; de anderen vonden dat echter hele
maal geen regen. 
Dit glas water bracht een ander op het idee. Hij nam het over en gooide het 
van binnen uit tegen de buitenkant van het raam. 
Een derde jongen wist toen ergens een tuinslang te hangen en daarmee was 
de zaak rond. 
Samen hebben we eerst alles klaargemaakt. 
Guido bij de recorder, 
Marco bij de kamera, 
Wilbert op de vensterbank, 
Martin buiten bij de kraan, 
René met de nog niet spuitende slang op het raam gericht. 
Guido zette de recorder aan en telde tot tien (want het begon -opeens - te 
regenen), hij gaf toen Wilbert een seintje, deze seinde door dat de kraan 
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opengedraaid kon worden, René kon dan gaan spuiten, terwij l Marco onder
tussen met de kamera nog wat inzoomde. 
De jongens kwamen, na eerst alles opgeruimd te hebben (hetgeen dom was) 
weer terug in de klas vol spanning om de opname te mogen zien. 
Nu bleek echter, dat de bandtechnikus iets fout had gedaan, we hadden een 
lege band. 
Dit draaide uit op een „scheldpart i j " waar de onderwijzer tussen moest ko
men om o.a. te zeggen, dat vergissen menselijk was en dat we het wel op
nieuw zouden doen. Dat vonden ze niet leuk, temeer daar ze eerst met veel 
moeite alles hadden opgeruimd, waarbij er toen weer op gewezen werd dat 
dat opruimen ook niet slim was. 
De tweede opname lukte. 

11/12. Het heeft zeer lang geduurd, voordat Martin echt zichtbaar wakker 
schrok en Marco zichtbaar bang was. 

Welke is de waarde van een dergelijke band en het vervaardigen ervan? 

1. Deze band heeft nog lange ti jd gefunktioneert. 
- Meepraten van de close-ups van de jongens. 
- Schrijven en leggen op de letterdoos van de zinnen. 
- Op een wil lekeurig moment de band aanzetten en dan aan laten wijzen, 
of laten praten welke zin hier bij hoorde. 
- Benoemen van allemogelijke plaatjes van de band. 
- Vrij navertellen. 
- Hoortraining (bijv. door het wegdraaien van het beeld). 
- Enz.. 
2. Maanden later bij een tweede onweer bleek de aangeboden taal van toen 
nog uitstekend (ook artikulatorisch) te „z i t ten" . 
3. Het is een groot stuk uitlokken en bevorderen van fantasie en inventiviteit. 
4. Het is een soort rollenspel. De leerlingen voelden zich echte televisie
mensen: zij speelden gedragingen en houdingen na van een professionele 
televisieploeg, die zij maanden geleden hier bezig gezien hadden. 
5. Het is een stuk sociale vorming. Steeds moesten de leerlingen zelf ui tma
ken welke jongen wét moest doen. 
Aanvankelijk was hier steeds ingrijpen van de onderwijzer nodig, vooral als 
het ging om de „kameraregie" te verdelen: Sèmen iets doen, niet overdreven 
kwaad worden als er een fout gemaakt wordt. 
6. Het is eveneens een stuk doorzettingsvermogen. Diverse opnamen hebben 
we „ to t vervelens toe" gerepeteerd, (niet om studiokwaliteit te krijgen, dat 
heeft ons nauwelijks een ogenblik geïnteresseerd) wèl om de samenwerking 
beter te laten vlotten. 
7. De leerlingen zien een zichtbaar resultaat van hun werk, zeker als ze andere 
leerlingen of leerkrachten of hun ouders op een ouderavond later van dit 
f i lmpje zien genieten. 
8. Een dergelijke band is een intensieve uitwerking van de les. 
Er liggen begrippen op vast: schrikken, bang, rustig, onweer, bliksem enz. 
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8. Aanschouwel i jk onderwi js en kont ras ten 

Zeker bij dove kinderen, maar ook bij L.O.M, kinderen en zwakker begaafde 
leerlingen is het goed in het onderwijs uit te gaan van grote kontrasten. 
Komt in de maand juni de zomer en de zomervakantie ter sprake, dan is het 
didaktisch juist onmiddell i jk terug te wijzen naar de winter en de kerst
vakantie met sneeuw enz. 
Je zou daarvoor uit de platenkartoteek een plaat kunnen halen, waarop 
schaatsende kinderen staan. 
De motivatie (en dus ook het kontrast) is veel groter, als je midden in die 
zomer een stukje band kunt draaien, waarop jouw kinderen in een hevige 
sneeuwbui een sneeuwpop aan het maken zijn. 
Wij hebben een - aanschouweli jk - bandje gehad, waar achtereenvolgens 
opstond: een regenbui, een sneeuwbui, een onweersbui, een hagelbui (met 
close up van de grote korrels). Zoveel mogelijk stonden de jongens hier op 
de een of andere manier bij op. In dezelfde geest zouden we ons kunnen 
voorstellen een band te hebben met de (bewegende) dieren van een dieren
tuin. 
Een redelijk aantal banden en een goed registratiesisteem is hier wel nood
zakelijk. 

9. V ideorecorder in gebruik als „overheadpro jek tor en e p i s k o o p " 

Het is mogelijk (soms is een voorzetlens nodig) de kamera te richten op een 
bladzijde van een boek, die dan duidelijk zichtbaar voor alle leerlingen tege
lijk op het scherm komt. Het mooie hiervan is nu, dat tevens de mogelijkheid 
bestaat alleen de detailgebieden die nodig zijn te projekteren, zodat er niet 
meer te zien en te lezen is dan strikt noodzakelijk is. Behalve dit - recht
streeks-laten zien kan men ook gedeelten van een boek op de band opnemen, 
met evt. tussengevoegd ander dokumentatiemateriaal uit andere bronnen. 
Vooral ook op het gebied van rekenen liggen hier mogeli jkheden; men kan 
voor zwakbegaafde kinderen of snel-afgeleide kinderen uit de vaak veel te 
bonte bladzijde van het rekenboek juist en alleen die som op de band zetten, 
die nu nodig is. 
Illustraties in leesboeken staan vaak op de verkeerde plaats, onder aan de 
pagina of na het hoofdstuk. Met de behulp van de band kan men de illustratie 
meteen na het betreffende begrip opnemen. 
Bovendien vermijden we het gevaar, dat een leerling een hele bladzijde lang 
na een illustratie zit te kijken. Hieraan is leerling niet altijd „ schu ld " soms kan 
hij gewoon niet anders. 
Door het vlug of langzaam opnemen kunnen we een dwingend tempo bepa
len, hetgeen zeer goed werkt bij een trage leerling, die het in geen geval van 
die „s tomme machine" wi l verliezen. 

10. Onderw i js f i lms en dia's 

Zonder kostbare voorzieningen kan men een fi lm (lopende fi lm) of een f i lm
strip of losse dia's op de band vastleggen. 
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Men kan de band in het niet verduisterde lokaal op ieder ogenblik stoppen 
voor tekst en uitleg. 
Bij dia's en een filmstrip is het weer mogelijk een bepaald detail van één 
dia helemaal uit te vergroten, zodat dat de volle aandacht krijgt. 

1 1 . De v ideoapparatuur in gebruik als radio (achtergrondmuziek ) 

Wij zagen al eerder dat een tot monitor omgebouwd t.v.-apparaat gelijk het 
voordeel heeft programma's over te nemen. 
De t.v. heeft in de niet zendtijd altijd het testbeeld met muziek. In scholen, 
waar geen klasseradio's zijn is deze muziek als achtergrond-muziek te ge
bruiken bij stil werk, hetgeen het tempo en de sfeer kan verhogen. 
Hierbij is het raadzaam het testbeeld weg te draaien, omdat enkele leerlingen 
anders steeds blijven kijken „o f er toch niet wat komt." 

12. I ns t ruk t i e - en in format iegebru ik van v ideoapparatuur 
( in ru imere zin) 

Uit literatuur is het ons bekend, dat de beeldbandapparatuur in diverse 
ziekenhuizen in gebruik is als instruktiemiddel bij operaties en opleiding van 
verpleegsters. 
Aan de Universiteit van Leiden is een diepgaand vergelijkend onderzoek 
gedaan bij kolleges met videorecording versus de bandrecorder met gestuur
de dia-projektie. 
Op een school lijkt het ons goed mogelijk de beeldbandrecorder in de zin 
van het ziekenhuisgebruik te benutten. Een specifieke didaktie van de ene 
school kan zo gemakkelijk op een andere school geïntroduceerd worden. 
Enige pedagogische akademies zijn in de gelegenheid gesteld beeldband
apparatuur aan te schaffen. Langs deze weg kan men de praktijkschool 
direkt binnen de kweekschool halen. 
Een goed opgenomen band in de psychologenkamer kan veel verduidelijken 
van het verslag, dat de leerkracht krijgt. 

13. D ik tee op de videorecorder 

O.i. biedt de beeldbandapparatuur hier legio mogel i jkheden; we volstaan 
weer met enige door ons beproefde werkwijzen. 
We onderscheiden drie grote werkwijzen, die dan steeds weer te kombineren 
en te variëren z i jn : 

1 . diktee met schriftbeelden en geluid, 
2. diktee met mond- en/of schriftbeeld, 
3. diktee met schrijfmotorische beelden en geluid. 

Var ia t ies 

1. Men kan gedurende redelijke t i jd (bij losse woorden 10 è 15 seconden, 
vervolgens minder) een woord projekteren, welk woord de leerlingen al 
ziende mogen opschrijven (overschrijven). 

116 



Aanvankelijk zal de „moeilijke" leerling letter voor letter bekijken. 
(De overgang van het ene naar het andere woord is bijv. met een belletje aan 
te geven). 
Door deze zie- en opschrijftijd langzaam steeds korter te maken (opnieuw 
opnemen) gaan de leerlingen spontaan ontdekken, dat de tijd tekort wordt 
naar letter voor letter te kijken. Het tempo gaat dan - vanzelf - omhoog. 

2. Men kan ook, bijv. gedurende 5 seconden, een woord projekteren en het 
pas daarna, bijv. gedurende 10 seconden, laten opschrijven, terwijl de lege 
band doordraait. 
(Leuker is nog i.p.v. deze lege band een aantrekkelijk plaatje te projekteren, 
de leerlingen gaan dan nog sneller werken, om ook nog even van dit plaatje 
te kunnen genieten). 

3. Mogelijkheid 2 is helemaal kompleet als we eerst gedurende enige secon
den het woord projekteren, dan gedurende enige seconden met leeg-
doordraaiende band het woord laten opschrijven en vervolgens weer gedu
rende enige tijd het woord opnieuw te projekteren, zodat de leerlingen zelf 
onmiddellijk korrekties kunnen aanbrengen. 
- korrekties aanbrengen - houdt in: met een brede zwarte viltstift het woord 
doorstrepen of het woord afdekken en het dan helemaal opnieuw opschrij
ven. 
(Voor het gauw tussenvoegen van letters geven wij niet veel). 

4. De vierde mogelijkheid op het einde van het diktee pas de korrektielijst 
te laten zien. 
Men kan eigenlijk pas de derde mogelijkheid gebruiken als er (door oefe
ning) weinig fouten meer gemaakt worden, anders kost het teveel tijd voor 
de goede leerling. 
Wel stappen wij altijd zo snel mogelijk over op de derde mogelijkheid, kor-
rektie dus na ieder woord, omdat dan de leerling onmiddellijk (i.t.t. uitge
steld) zich kan korrigeren. 

Het voordeel van deze „korrektieve metode" is: 

a. De onderwijzer hoeft niet met zijn onvriendelijke „rode" potlood rond te 
gaan, dat in veel gevallen steeds dikkere strepen gaat zetten. 

b. De leerling krijgt de volgende dag niet een onderstreept schrift terug met 
woorden en opdrachten, „die hij al lang vergeten was". 

c. De buurman hoeft niet precies te weten hoeveel fouten zijn buurman 
wèèr maakt. Het is voor een jongen al erg genoeg, dat hij van zichzelf weet 
dat er veel fouten gemaakt zijn. 

(Daarom ook dat wij de eerste keren dat wij een diktee draaien altijd veel 
tijd geven en er bij zeggen, dat bijna niemand de eerste keren alles goed kan 
maken). 
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Wij hebben bij deze vorm van diktee de interessante ervaring opgedaan, dat 
de leerlingen al na diverse diktees op deze manier gegeven, sneller gaan 
worden, bijna over de gehele - schrijflinie - , dit ook als de recorder niet ge
bruikt word t : 
de leerling, waarbij aanvankelijk het puntje een eind van de - i - afstond 
(wat w i j altijd toegeschreven hadden aan motorische onhandigheid) plaatst 
nu het puntje ineens precies goed: het uitgummen van dat puntje kost veel 
te veel t i jd. 
Een leerling schreef vaak a's in plaats van o's en omgekeerd. Wij dachten 
aan - typische letterverwisseling - e.d.. 
Doch na een paar keer een dergelijk diktee gemaakt te hebben waren alle 
a's a's en o's o's. Wij menen het nu te moeten verklaren als een vorm van 
enige slordigheid, wat weinig attent zijn hierop. 
Balpennen en potloden bleken ineens meteen goed in de hand te l iggen, 
balpennen schreven meteen, en potloden waren ook scherp, ook al waren 
ze de vorige dag geslepen. 
Vóór het gebruik van de beeldbandapparatuur, toen wi j deze vorm van diktee 
volgden met klassikale kaarten, was deze „t i jdrek- en afleidtechniek" ons 
niet opgevallen. 
Een ander groot voordeel van deze vorm van diktee is het feit, dat de leer
kracht zijn handen volledig vrij heeft, en daardoor, waar nodig, de individuele 
jongen nog individuele hulp kan bieden, of wat nog belangrijker is, rustig de 
ti jd heeft eens te observeren, waarom een bepaalde jongen steeds maar be
paalde fouten maakt. 
Ook de achterblijver kan dankbaar gebruik maken van de apparatuur. Als na 
enige keren draaien van de band bijna alle jongens foutloos werken op één 
na, dan is het mogelijk deze jongen alleen voor het scherm te zetten en hem 
dezelfde band nog enige keren te laten doorwerken, waarbij dan ook nog 
eerst weer een langzamere band genomen kan worden. 
De apparatuur is verrijdbaar opgesteld. Elke jongen kan zelf de apparatuur 
bedienen, kan zelf de band heen en weer spoelen. De opdracht: „als je 20 
van de 25 woorden goed hebt, mag je het komen laten z ien" volstaat. 
De onderwijzer heeft ondertussen, terwij l deze jongen GERICHT bezig is, 
t i jd met de andere leerlingen te werken. 
Enerzijds zijn we er ons bij deze vorm van diktee terdege van bewust, dat 
het voor de leerlingen zeer intensief werken is (we lassen vaak bewust rust
punten in) maar aan de andere kant hebben we ook kunnen konstateren, 
dat de videoapparatuur de leerlingen blijft boeien, zij blijven (nu al 1V2 jaar) 
wedijveren met die band. 

14. Toepassing beeldbandrecorder bij k inet ische therapie 

Sinds korte t i jd staat hier een videorecorder opgesteld in de ruimte, waar 
kleine groepjes meervoudig gestoorde kinderen kinetische therapie krijgen. 
De metodiek en de didaktie is hier nog sterk zoekende; behalve het kontrole-
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element (het naderhand terugzien) en het stuur-element weten wij hier nog 
niets naders van te zeggen. 

Slot 
In diverse, ook onderwijs-didaktische tijdschriften, is er de laatste tijd het 
een en ander verschenen over de techniek van beeldbandrecording. 
Tevens begint het wetenschappelijk onderzoek over de onderwijstechnolo
gie en de integratie in de school op gang te komen. 
Wat het praktische handelen in het dagelijkse schoolleven betreft, hebben 
wij het idee, dat de steeds groter wordende groep leerkrachten, die over deze 
apparatuur beschikt of gaat beschikken, maar „op hun eentje" moeten ekspe-
rimenteren (aanmodderen, zeiden wij in het begin). 
De bedoeling van dit artikel is dan ook te komen tot een uitwisseling van 
praktische ervaringen. 
Wij zijn er ons van bewust, dat er nog vele gebruiksmogelijkheden voor het 
grijpen liggen. 
De mogelijkheden van gebruik, die wij hier vermeld hebben, hebben ons tot 
de konklusie geleid, dat de beeldbandrecorder op zijn minst een nuttig on
derwijsmiddel kan zijn; wel zal er nog veel gestudeerd moeten worden op 
theoretische achtergronden en praktische integratie in het schoolleven. 
Het gevaar nl. dat de beeldbandrecorder een duur stuk speelgoed wordt, 
door slimme handelaren aan de school opgedrongen, lijkt ons niet denk
beeldig. 

A. Kropman 
Instituut voor doven 
Theerestraat 42 
St. Michielsgestel. 
30 mei 1971. 

Enkele aspecten van vormingswerk onder 
volwassen doven IV 
Begeleiding en integratie 

door S. Miedema 

Doven zijn voor wat hun voortgezette vorming betreft voor een groot deel 
van horenden afhankelijk. Zij bezitten „de sleutels tot de wijsheid", de erva
ring. 
In het kader van de permanente educatie van doven zijn de volgende punten 
wel zeer van belang: 
1. In hoeverre schiet „begeleiding" haar doel voorbij en ontaardt die in „be
voogding" van doven? 
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Aan deze vraag ligt ten grondslag de vraag naar het juiste opvoedende, c.q. 
vormende handelen. In iedere opvoedings- en vormingssituatie bestaat een 
polariteit, een spanning, door Theodor Litt getypeerd met de termen: 
„Führen" en „Wachsen lassen". 
In hoeverre moet de opvoeder of vormingsleider leiding geven, beslissingen 
nemen en daarnaast tegemoet komen aan de wens tot zelfrealisatie van 
degenen, die gevormd willen worden. 
Voor de situatie van de doven heeft deze vraag een extra dimensie. Tijdens 
hun schoolperiode hebben zij om deel te kunnen nemen aan het culturele 
leven een voortdurende begeleiding gehad. Omdat zij wegens hun doofheid 
belemmerd zijn om voldoende informatie en inzicht op te doen om zelf te 
kunnen beslissen, is er voor hen meer dan voor horende kinderen gekozen. 
Het valt sommige horenden, die lang met doven zijn omgegaan, moeilijk het 
ideaal, waarnaar ze gestreefd hebben - de mondige dove - nu ook als zo
danig te accepteren door in de volwassen dove niet meer het kind te zien 
of degene, die in hun ogen eigenlijk nog lang niet rijp is om op eigen benen 
te staan. 
Vandaar, dat in sommige gevallen een bepaalde vorm van naschoolse bege
leiding en raadgeving het karakter heeft van „bevoogding": er wordt voor 
de dove belist zonder hem er voldoende in te kennen. Dit leidt niet zelden tot 
controverses tussen horenden en doven. Doven zien in bevoogding een be
paalde vorm van discriminatie. 
Ons standpunt is: leer de dove zo ruim mogelijk te denken, opdat hij zijn eigen 
beslissingen kan nemen. De basis hiervoor moet door de school worden 
gelegd door in het onderwijs het onderdeel „problem solving" niet te ver
waarlozen. Daar waar de taalbarrière en interne structuren de situatie voor 
de dove onoverzichtelijk maakt, kan de horende inspringen, ook door vor
mingswerk. 
De juiste methode van begeleiding en hulp, is die, waarbij op grond van 
duidelijke informatie en alternatieven, de dove zelf kan kiezen. De dove moet 
het gevoel hebben: deze keus heb ik zelf gewild. 

2. Hoe zien horende agogen de integratie van de dove in de samenleving?: 
Moet de volledige integratie in de horende wereld met vermijding van de 
dovenverenigingen het doel zijn of mogen de doven zelf beslissen over hun 
eigen structuur van sociaal leven, vormen van vrijetijdsbesteding en vor
mingswerk. 
A. van Uden pr. stelt in het Jaarverslag van 1960 van het Instituut voor Doven 
te St. Michielsgestel het probleem als volgt: Waartoe moeten we de doven 
opvoeden: voor het leven in de horende maatschappij of voor het leven in 
de dovenclub? 
Hij signaleert een volgens hem contra-dictoir gedrag van sommige agogen 
van doven, die enerzijds d.m.v. de spreekmethode de doven een optimale 
taaiopvoeding willen geven teneinde tot een zo goed mogelijke communica
tie met de horende samenleving te komen en die anderzijds positief staan 
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tegenover het streven van doven naar eigen bonden, verenigingen, reis-
clubs, sociëteiten enz. 
Van Uden kiest voor volledige integratie van de dove in de horende maat
schappij en wijst de concentratie van doven binnen een eigen verenigings
leven af. Hij bepleit, dat de doven zich niet alleen moeten integreren in de 
horende wereld via hun werksituatie, maar ook dat de volwassen doven 
voor hun vorming en vrije tijds besteding zich aan moeten sluiten bij horende 
verenigingen. De basis hiertoe moet reeds op school gelegd worden via 
nauwe omgang met horenden, padvinderij, sport enz. 

Als gevaren van de dovenclub signaleert hij: 

1. Contacten onderling bewerken een steeds grotere primitiviteit en infan-
tiliteit. In de dovenclub is te weinig selectie, waardoor de minderen de bete
ren negatief beïnvloeden. De duidelijkheid van het spreken en het vermogen 
tot liplezen neemt af. Immers, de doventaal is die der gebaren, aangevuld 
met spreken. De dove ontwikkelt zich onvoldoende door te weinig contact 
met horenden, dit alles ten detrimente van zijn denk- en gevoelsleven. 
2. De concentratie van doven in eigen clubs enz. heeft zijn weerslag op de 
school. Als het maatschappelijk leven minder eisen stelt, kan dit voor de 
school aanleiding zijn om met een primitieve ontwikkeling tevreden te zijn. 
3. Door de taaiafzondering, de achteruitgang in ontwikkeling, door eigen 
groepsvorming, vormen de doven een maatschappijtje in de maatschappij. 
Omdat de horenden de doven steeds minder begrijpen en omgekeerd lopen 
de doven gevaar een ,,outcast group" te worden. 
Als ideaal ziet Van Uden daarom om d.m.v. de spreekmethode op audiolo-
gische basis en een zo ruim mogelijk contact met de wereld der horenden 
binnen de school de doven voor te bereiden voor het sociaal-culturele leven 
in al zijn sectoren van de horende samenleving. 
Dat betekent dat de doven hun werk, hun vorming, hun sport en ontspan
ning, hun behoeften aan gezelligheid, hun godsdienst totaliter delen en 
beleven met horenden. 
Met deze gedachte zouden we ons geheel kunnen conformeren, als dit in 
de praktijk ook inderdaad het geval kon zijn. Evenwel, ideaal en werkelijkheid 
staan wel ver van elkaar af voor vele doven. 
De praktijk leert dat de doven voor zo ver zij hun vak beheersen en een posi
tieve bijdrage leveren tot het arbeidsproces, zij het niet zonder moeilijkheden, 
geaccepteerd worden. Het is slechts een kleine categorie doven, die volledig 
tot integratie komt en meestal onderhouden zij daarnaast goede contacten 
met de dovenverenigingen. 
Volledige integratie wordt in sterke mate belemmerd door de strenge selectie 
van de horende wereld. Dit selectieproces begint al op ± 12,13-jarige leef
tijd. In het tijdschrift „Guyot", het orgaan van de Vereniging „Ouders van 
dove kinderen" te Groningen van september 1969 merkt Drs. F. Delhez, di-
rekteur van het Koninklijk Instituut voor Doven „H. D. Guyot" op dat dove 
kinderen tot ± 12 jaar redelijk mee kunnen komen met horende leeftijds-
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genoten. Daarna ontstaat er onder horende kinderen steeds meer groeps
vorming, formeel vanuit de school, kerk en sport informeel door zgn. „peer 
groups" (groepen van geli jken). Voor de dove begint dan de vereenzaming. 
Delhez bepleit daarom de organisatie van sport, spel, ontspanning, hobby-
clubs binnen de school. In samenwerking met de Noordelijke Doven Sport 
Vereniging worden er thans aan het Instituut voor Doven te Groningen com
petities voor schaken, dammen en tafeltennis georganiseerd. 
Het selectieproces zet zich voort, ook t.a.v. volwassen doven. 
Enerzijds is er een zekere discriminatie, — het aspirant-lid is doof - , anderzijds 
is er aanvankelijk in de groep van horenden wel de bereidheid om de dove te 
accepteren, maar na verloop van ti jd voelt de dove zich niet happy, omdat 
de horenden hem er niet volledig bij betrekken of links laten l iggen. Telkens 
wordt de dove geconfronteerd met het harde fei t : ik „hoor " er niet bij. Na 
kortere of langere ti jd trekt de dove zich terug. Zijn er meer doven lid van een 
horende vereniging, dan vindt eveneens groepsvorming plaats, de doven 
zitten bij elkaar. Het lijkt ons dan ook onjuist de totale integratie van de doven 
in de horende maatschappij als doel van opvoeding en onderwijs na te stre
ven. Men kiest dan op grond van ideële motieven voor een situatie, die niet 
te realiseren is. Men beslist dan voor de doven zonder met hun eigen wensen 
rekening te houden. 

Uit een toespraak van een ontwikkelde dove gericht tot het congres van de 
„Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan Doven" citeer ik: 
„Al leen in dovenverenigingen vinden de doven uitlaat in natuurlijke en onge
dwongen omgang met andere doven met hun gebarentaal, gecombineerd 
met spraakafzien". Uit een toespraak van een andere dove referent citeer ik: 
„He t spreken bevordert de integratie van doven in de horende wereld, al 
blijft de volledige integratie altijd wel een vrome wens" . (Het gehoorge
stoorde kind, aug. 1969, blz. 134e.v. ) . 
Ons standpunt is dat het doel van opvoeding en onderwijs moet z i jn: het 
bevorderen van optimale integratiemogelijkheden, waarbij centraal moet 
staan: persoonlijkheidsvorming, beroepsopleiding, taaiwerving gericht op 
spreektaal en geschreven taal, liplezen en stemvorming, vanuit de audiolo-
gische methode. 
Wij zien het als een vorm van bevoogding de doven het recht tot eigen 
groepsvorming te ontzeggen. De praktijk wijst uit dat de doven de horenden 
graag als adviseurs accepteren om zich te laten vormen binnen hun eigen 
verbanden, mits de horenden de juiste sociale spelregels in acht nemen. 
Door deze begeleiding worden ook de gevaren van de dovenclub geredu
ceerd. Dat de doven „een maatschappijtje in de maatschappij" zouden 
(kunnen) vormen is gezien hun gering aantal, het verspreid wonen en hun 
wijze van integratie via de werksituatie en leefgemeenschap, een onmoge
li jkheid. 

Door hun wijze van vorming in verenigingen, vrije ti jdsbesteding in groeps
verband, organisatie in hobbyclubs verschillen zij formeel niets van groepen 
horenden, die ook door groepsvorming bepaalde doelen nastreven. 
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Notulen van de Algemene Vergadering van de „Vereniging 
tot bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende en Spraak-

gebrekkige kinderen in Nederland" gehouden op 5 maart 1971 in het 

„Evert Kupersoord" te Amersfoort. 

Omstreeks half elf opent de voorzitter, de heer L J. Pille de Algemene Verga
dering. Hij heet de vele aanwezigen, een zaal vol, van harte welkom. 
Voordat men begint met het afwerken van de gebruikelijke agenda-punten 
krijgt de heer P. J. Evertse (erelid van de Vereniging) het woord: 
De heer Evertse begint met een situatieschets uit vroeger jaren. Hij vertelt 
over de vele moeilijkheden die er geweest zijn. Men wilde graag tot betere 
contacten komen. Die contacten zijn er gekomen. Daar kunnen we nu de 
vruchten van plukken. Natuurlijk mag er kritiek zijn, maar één ding blijft: je 
werkt voor en met gehandicapte kinderen, zij hebben onze leiding en onze 
zorg nodig. „Daarom", zegt de heer Evertse, „wees in de eerste plaats op
voeders voor deze kinderen, dan komt daarna het leren wel". 
In 1952 kwam men voor het eerst bij elkaar als een Werkgemeenschap: nu 
zitten we hier met 23 scholen! 
Eén duidelijke conclusie: we zullen veel moeten samenwerken. De jongeren 
onder ons komen met kritiek, prachtig, maar denk toch éltijd aan het belang 
van het kind waar het om gaat. Het is jammer zegt de heer Evertse dat er 
anno 1971 zo bedroevend weinig over ons onderwijs verteld wordt op de 
Pedagogische Academies. Laten we in ieder geval de hospitanten, die in 
onze scholen komen zo goed mogelijk begeleiden." 
Verder: „laten we door de reeds genoemde samenwerking komen tot een 
goede opbouw: iedereen kan daaraan meedoen door mee te denken, mee te 
praten en mee te schrijven! Wilt U een voorbeeld van goede samenwerking, 
kijkt U dan naar het dagelijks bestuur dat vanaf 1952 zo enorm veel goeds 
kon presteren. Zij hebben 18 jaar lang samengewerkt. Is dat te lang ? Wie 
had het dan zo graag overgenomen ? Nee", zegt de heer Evertse, „laten 
we bewondering hebben voor wat mej. Vermeulen en de heren Breve en 
Pille presteerden". Dan komt de heer Evertse met het voorstel om mej. 
Vermeulen en de heer Breve te benoemen tot ereleden van de Vereniging. 
Hierop volgt een overweldigend applaus vanuit de zaal. De heer Breve komt 
naar voren, hij kan alleen maar zeggen dat het teveel is: vorig jaar een cadeau 
en nu dit, toch stelt hij het enorm op prijs. Hij bedankt allen, ook mede na
mens mej. Vermeulen, die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 
De heer Evertse gaat verder: „nu komen we aan het afscheid van de heer 
Pille als voorzitter. Laten we bewondering hebben voor iemand, die zo weet 
van volhouden, voor iemand, die zoveel contacten wist te leggen, ook naar 
buiten: dit is onnavolgbaar, voor iemand, die ons leerde om met elkaar samen 
te werken! De naam Pille is genoeg voor: WETEN WAT JE WILT! Laten we 
hem ook benoemen tot erelid van onze Vereniging". De vele leden laten nog
maals horen het hier volkomen mee eens te zijn. 
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De heer Evertse dankt voor de aandacht. Het woord is nu nog aan de heer 
Grendel uit Amsterdam. Hij heeft nog maar weinig te zeggen. De werkzaam
heden van de scheidende voorzitter zijn gewoon niet op te noemen. Spreker 
wil op de attentie uitgereikt door de heer Evertse, nog gaarne een aanvulling 
geven: hij biedt namens de Vereniging een draagbare radio aan. 
De heer Pille bedankt voor het mooie cadeau. Hij vindt het fijn de benoeming 
als erelid te krijgen. „Lof is leuk, maar het hóeft niet. In een Vereniging móet 
gewerkt worden: als je dat ziet, dan doe je het graag. Bovendien is veel 
van dit werk niet door mij gedaan, ik heb altijd hulp gehad". 
Verder wil hij graag aansluiten, bij wat de heer Evertse gezegd heeft: „Laten 
we elkaar blijven ontmoeten, dat kan alleen in het belang van het kind zijn, 
dit kind moeten we geven, wat het nodig heeft, het heeft er recht op!" 

Behalve het voorstel van de Prof. Burgerschool in Amsterdam zijn er geen 
ingekomen stukken. Dit voorstel zal apart worden behandeld. 

De notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 6 maart 1970 zijn 
gepubliceerd in het tijdschrift van september 1970. Er zijn geen correcties, 
ook geen vragen, zodat ze onder dank onveranderd goedgekeurd worden. 

Dan volgt het jaarverslag van de secretaris, dit komt in het tijdschrift. 
Er blijkt dat er een nieuwe redactie voor het tijdschrift moet komen. De scho
len uit Den Haag en Groningen zullen hierover contact opnemen met elkaar. 
Zij zullen binnen een maand aan het Bestuur doorgeven wie de redactie in 
zijn geheel overneemt. 
De voorzitter dankt de secretaris voor het maken van dit uitgebreide jaar
verslag, de leden geven als accoord graag een applaus. 

Uit het jaarverslag van de penningmeester blijkt, dat er een nadelig saldo is. 
Het is gewoon nodig dat de contributie dit jaar verhoogd wordt. Er zijn op 
het moment ongeveer 250 betalende leden. Gelukkig mogen we elk jaar 
rekenen op een subsidie van het Rijk voor onze Conferentie. Na een aantal 
overwegingen van de leden, dankt de voorzitter de heer Spanhoff voor zijn 
werkzaamheden. 

Daar de kascontrole-commissie uit Enschede wegens ziekte niet aanwezig 
kan zijn, leest de voorzitter een schrijven voor, opgemaakt door de heren 
Schildkamp en Mazeland. Zij delen mee dat alles in orde is bevonden en 
vragen de penningmeester decharge te verlenen. 

Uit het voorgaande is reeds gebleken, dat het nodig is om voor het jaar 
1971-1972 de contributie te verhogen. Het is ook niet nodig om een kapitaal 
te vormen, maar de heer Spanhoff vindt het wel nodig de contributie vast te 
stellen op f25,— per jaar, per lid. De assistenten blijven dan gewoon het 
halve bedrag betalen. Na enkele opmerkingen over het verbeteren van de 
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contacten tussen penningmeester en scholen + het ontvangen van de con
tributie gaat de Algemene Vergadering met het voorstel accoord. 

De nieuwe kascontrole-commissie zal dit jaar uit Haarlem komen. De heren 
Kloos en Schilder zullen dit op zich nemen. 

Er moeten een aantal nieuwe bestuursleden gekozen worden. De heren 
L. J. Pille en W. Bosman zijn niet herkiesbaar. De voorzitter dankt de heer 
Bosman voor alle bijdragen gedaan als trouw bestuurslid. 
De heren K. van der Laan uit Utrecht en de heer K. de Nekker uit Groningen, 
voorgesteld door het Bestuur, worden bij acclamatie benoemd door de 
Algemene Vergadering. 
De heer Tj. E. Hesse uit Groningen, reeds een jaar bestuurslid, wordt door 
het Bestuur voorgesteld het voorzitterschap op zich te nemen. De heer Hesse 
wordt door de algemene Vergadering met applaus begroet. 
De voorzitter wenst de nieuw gekozen bestuursleden veel succes toe. 

Nu komt het voorstel van de Prof. H. Burgerschool uit Amsterdam in behan
deling. 
De voorzitter leest het voorstel in zijn geheel voor. De heer Grendel licht het 
voorstel nog toe: „We moeten komen tot een zo goed mogelijk contact. Je 
komt in een kleinere kring vooral pedagogisch-didactisch tot een betere 
constructieve bijdrage. 
Nu onze vereniging steeds groter wordt, worden de contacten minder. De 
Algemene Vergadering zou wel gewoon door moeten gaan". 
Hierna ontstaat door een groot aantal leden een levendige discussie. 
Vanuit de hoek van de spraakgebrekkigen komen zeer positieve geluiden 
over de gevolgde aanpak op deze conferentie. In deze functionele groep is 
men tot een goed contact gekomen, terwijl dit ook verder uitgebouwd zal 
worden in het komende jaar. 
Verder blijkt dat men een geografische indeling nogal moeilijk vindt, soms 
blijven de afstanden nog erg groot. Bovendien zullen de werkzaamheden 
toenemen bij een splitsing in afdelingen. 

Tenslotte wordt besloten het geheel in stemming te brengen: 

a. Splitsen in afdelingen (ja, nee). 
b. Het organiseren van landelijke functie-bijeenkomsten (ja, nee). 
Tijdens de stemming wordt een telcommissie samengesteld, bestaande uit 
mevr. Gelijns en de heren van Rooi, Spanhoff (bestuurslid) en Stunnenberg. 

Het resultaat is als volgt: 
ad a - j a : 61 - nee: 124 en 5 blanco. 
ad b - j a : 175 - nee: 11en3blanco. 
Het Bestuur zal nu verder uitwerken aan welke groepen het meest behoefte 
bestaat. 
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De heer Hesse komt met een indeling van de klassedeler, men wi l , in contact 
met de A.B.O.P., komen to t : 

a. Voorschool: 9 II. 
b. Kernafdeling: 11 II. 
c. Voortgezet B.O.: 6 II. 

In 1972 wi l men opnieuw de Conferentie organiseren in het voorjaar. Dit zal 
zo spoedig mogelijk worden uitgewerkt en bekendgemaakt. 

Bij de rondvraag komt de heer van Rooi met het voorstel of de penningmees
ter jaarlijks met een begroting kan komen: dit zal gebeuren. 
De school uit Enschede vraagt waarom bestuursleden meerderjarig moeten 
zijn, zoals het huishoudelijk reglement vermeldt. Dit zal nader worden be
sproken. De heer Muijzer komt met het voorstel de conferentie te bekorten 
tot één dag. De Algemene Vergadering vindt het moeilijk hier zo vlug over 
te oordelen. De heer Muijzer zal zijn voorstel indienen bij het Bestuur. 
Nu kan de heer Pille voor de allerlaatste keer overgaan tot sluiting van deze 
geanimeerde Algemene Vergadering. 
Hij hoopt op activiteiten van een ieder en laten we hierbij het kind centraal 
stellen: daar gaat het o m ! 

Hm. Vrielink 
2e-secretaris 

Hm. Vrielink 
Zuidplein 239 
Rotterdam 
Tel. 010-279279 

Nieuws van de scholen 

S . H . scho len: 

Op 11 september vierde de hele gemeenschap van de Pius Xl l -school te 
Breda het 40-jarig onderwijsjubileum van mej. E. C. C. Broere. Mej. Broere 
hoort bij de werkers van het eerste uur en is ruim 121 /2 jaar werkzaam aan 
onze school. Deze gloriedag werd voor haar een onvergetelijke en zal haar 
gelukkig en dankbaar bijblijven en een prikkel zijn tot nog grotere overgave 
en inzet bij het mooie werk, dat zij reeds zoveel jaren in goede gezondheid 
mocht doen. 

Koninkl i jk Ins t i tuu t voor doven „ H . D. G u y o t " Groningen 
Op 1 mei waren de heren J . J . Albronda en L. K. Werkman, resp. 40 en 25 
jaar aan ons Instituut verbonden. Ze werden die dag fl ink in de bloemetjes 
(en cadeaux) gezet. 
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Eind juni werd er afscheid genomen van de heren Schep en Miedema. De 
heer Schep, die 15 jaar als leraar schoenmaker aan het Instituut was verbon
den en nu met pensioen is gegaan, werd een receptie aangeboden. Tijdens 
deze druk bezochte bijeenkomst werd hij toegesproken door een der leden 
van de hoofddirectie en door de directeur, de heer Delhez. De heer Schep 
ging „zwaar beladen" naar huis. 
Collega Miedema, die naar een andere tak van onderwijs is overgegaan, 
werd de laatste morgen voor de vakantie tijdens de koffiepauze in de tuin 
van de heer Delhez toegesproken door de directeur en het hoofd van de 
afdeling V.B.O. Ook hij ging met geschenken en goede wensen naar huis. 
Op 1 september j . l . waren mej. H. J . Amelsberg en de heren O. Jackel en 
A. Staal 25 jaar aan het instituut verbonden. Het heeft de jubilarissen die dag 
niet aan belangstelling ontbroken. 
Op 4 sept. j . l . was het voor alle doven in Groningen en omgeving een feest
dag. Hun clubhuis, tot dusver het eerste in Nederland, werd officieel door 
wedhouder W. Hendriks geopend. Daarna volgden vele toespraken en ge
schenken, die door het bestuur in dank aanvaard werden. 

Examens gehoorgestoorden (Seminar ium voor Or thopedagogiek) 

Het Diploma-A kon worden uitgereikt aan: 

241 A. C. Deelen (Rotterdam); A. van Herk (Capelle a/d IJssel); G. Postma 
(Rotterdam); H. J . de Snoo ( R o t t e r d a m ) , m e t lof. 

242 Mej. J . Boers (Amsterdam); J . Bruyne (Leiden); Mej. A. A. M. Geijsel 
(Amsterdam); R. C. M. Kuiters (Dordrecht) ; Mevr. G. Drost-Onrust 
(Amsterdam); S. v. d. Wal (Leiden). 

243 J . Berman (Groningen); Mej. C. A. Scheerder (Groningen); J . H. Boon 

(Groningen). 

De punten/ijst A-1 kon worden uitgereikt aan: 

241 Mej. J . M. Bettenbroek, Mej. J . Hendriksen, P. Mulder, Mevr. I. Pieter-
son-Van Beusekom, B. R. Steenbergen, Mej. Y. W. v. d. Wal en 
B. W. Wessels. 

242 J . Anker, D. de Boer, Mej. D. B. Bol, C. H. Bolhuis, C. van Daalen, 
M. A. Keyman, Mej. G. M. Leussink, W. D. J . Noppers en Mej. M. Y. 
Koggink. 

243 J . Baarda, J . Tijssen, R. Verbeek en J . Wildeboer. 
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