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Van buiten bekeken 

H. v. Mier/o, Beiroet, Libanon 

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

Volhouden 
Achteraf bekeken had ik een veel te fanatieke instelling, als het op „door
zetten" aankwam, toen ik in Amsterdam voor de klas stond. 
Begrijp me goed, volhouden is een deugd, die elke onderwijzer moet hebben. 
Maar je moet onderscheid weten te maken tussen het volhouden van iets 
waarvan je weet dat het methodisch goed zit, en het volhouden dat berust 
op je angst dat je „het" niet zult halen, terwijl je eigenlijk niet weet wat je 
doet. Dat laatste nu heb ik veel te veel gedaan. 
Hoe vaak heb ik mijn leerlingen niet zitten martelen met opgaven die ze nu 
eenmaal niet kónden volbrengen, omdat ik zelf de zaak methodisch niet 
zag. Je bent dan zo eigenwijs om van jezelf te denken, dat je volharding 
eens beloond zal worden. Soms is dat nog waar ookl 
Zo heb ik, om een voorbeeld te geven, mijn leerlingen op 6 tot 7 jarige leeftijd 
duizenden zelfstandige naamwoorden „geleerd", d.w.z. uitspraak, betekenis 
en goed gebruik in zinsverband en situatie. Prachtig nietwaar? Maar het 
eiste repeteerwerk en naarmate ze meer woorden leerden, vergaten ze er 
ook meer. Daardoor werd mijn repeteersysteem steeds ingewikkelder. Tot 
ik er tenslotte zelf niet meer uit wijs kon. Hetzelfde gebeurde met werkwoor
den, bijvoeglijke naamwoorden en andere woordsoorten. 
Ik bereikte natuurlijk wel iets en op zekere momenten hield ik mij uit zelf
rechtvaardiging voor, dat dat iets toch „heel wat" was. 
Soms zat ik zo vast aan mijn complex tot volhouden, dat het leek of mijn 
leven van die obsessie afhing. 
Dat kan voor een leerling, vooral als het gaat om „kleine techniekjes" (arti
culaties bijvoorbeeld) bijzonder frustrerend zijn. Dan leren ze de eenvoudigste 
dingen helemaal niet meer. Als onderwijzer begrijp je dan niet hoe ze op
eens zó stom komen. 
Het is in zulke toestanden een zegen, als er een ervaren collega op je moeilijk 
levenspad komt en zegt: doe eens even iets anders. 
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Maar het zou nog beter zijn, als iemand je eens even haarfijn uit de doeken 
kon doen, waarom die weerstand waartegen je bokst zo groot is. Dat zou in 
het bovenvermelde geval van mijn woordenmethodiek een hele didaktische 
omschakeling betekenen. 
Nog een stap verder: waarom was ik eigenlijk niet voorbereid op dat pro
bleem? Er was toch een opleiding voor ons vak! 
Eerlijk gezegd kwam ik pas achter de nodige vakkennis voor het opbouwen 
van de woordenschat, nadat ik al mijn vakdiploma's had gehaald. En toen 
had ik die kennis niet van mijn opleiders. 
Intussen zijn de opleidingen overal beter geworden. Ik heb van overal ter 
wereld gegevens verzameld over opleidingen, omdat ik zelf met het probleem 
van zo'n opleiding in Beiroet zat. Ja, dat ziet er allemaal veel beter uit dan 
in de veertiger jaren. 
Ook heb ik weer eens wat rondgekeken in de scholen in Europa. Er is ook 
in de klassen veel verbeterd, vooral uiterlijk. Maar als ik naar het onderwijs 
kijk, dan is er nog meer hetzelfde gebleven. Ik zag weer heel wat gevallen 
van „stug volhouden", waar methodisch herziening nodig was. Er zijn ook 
leerkrachten, die niet zo van flink doorzetten zijn. Vaak zijn ze dan erg aardig 
voor de kinderen, maar bereiken niet zo veel. 
Ik kan collega Niewenweg zo goed begrijpen in zijn artikeltje in het sep
tembernummer 1970 van „Het Gehoorgestoorde Kind" (wat een naam 
toch!) Alleen dit. Je bent er nog niet, als je goede congressen houdt. Je zou 
een praktijk-opleider moeten hebben, die je in de klas begeleidt, die je naar 
aanleiding van een concrete moeilijkheid tot op de grond van het probleem 
kan instrueren, die bovendien zo'n gedegen vakman is, dat hij je het werk 
uit handen kan nemen om je op het goede spoor te zetten. 

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

Academische research moet dienstbaar zijn, d.w.z. het uitgangspunt vinden 
in de concrete problemen in de klas. Omdat academici in het algemeen 
niet voldoen aan de voorwaarden om die uitgangspunten te kunnen vinden, 
wordt er verschrikkelijk veel onzin gepubliceerd door academici, die op' 
hun manier bezeten zijn van het spraak- en taalwervingsprobleem van de 
doven. Als ik de vakbladen lees, word ik er misselijk van. 
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Ik beken, dat ik als onderwijzer vaak gevlucht ben naar het bedenkelijke 
soort aanbevelingen, dat komt uit de hoek van psychologische en akoepe-
dische specialisaties. Dat liep natuurlijk op niets beters uit dan dat ik goeie 
maatjes was met doctorandus zo en zo. Toen ik daarvan de kater kreeg In 
mijn klassewerk, werd ik wantrouwig tegen alles wat academ.sch was. 
Dat is natuurlijk ook weer fout. •» „ „ „ A~ 
„Van buiten bekeken", als èn academicus èn onderwijzeir wil ik tegen de 
dovenonderwijzers zeggen: doe nooit iets, tenzij je het helemaal begr,JPn 
laat je nooit iets aanpraten door een academicus, maar denk het mét hem 
hplprririril flf 
Een simpel eigen inzicht is een beter didaktisch fundament dan een hoogge
leerd betoog, dat de onderwijzer zich niet eigen maakt. 
Aan de andere kant moet de waarde van het academisch inz^ht een zaak 
zijn, die door de onderwijzer als een levensbelang gevoeldwordt Die 
waarde bestaat alleen, als de onderwijzer de academ.cus ge holperheeft 
het uitgangspunt te vinden. Onderwijsresearch neemt het uitgangspunt 
in de didaktische situatie en toetst de resultaten weer in die s'tuatie 
Naar deze strenge regel gemeten, is er academisch ten behoeve van het 
dovenonderwijs niet veel tot stand gekomen. __nmMim 

Dat heeft een bederfelijke invloed op de opleiding van dovenonderwijzers. 
Als het goed is, is die opleiding het doorgeefluik van de academische keuken 
naar de didaktische eetkamer. « J _ — 
In die eetkamer zou men meer moed moeten hebben om de onverteerbare 
spijzen terug te sturen. 
Dat een student student is, betekent nog niet, dat hij omwille van het d.ploma 
stil moet zijn en slikken. Evenmin betekent het dat hij in de keuken gaat staan. 
Als ik vanaf een afstand bekijk wat er in deze problematiek in Nederland 
rondgescharreld wordt, wordt het mij droef te moede. 
Studeren .. . . . 
Het studeren van de dovenonderwijzer is een vorm van verdieping met het 
oog op de praktijk van het lesgeven. Het is een vakstudie. Er .s een praktisch 

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

later zo geniaal zullen zijn wél te kunnen verrichten, wat hun opleiders er 
bij lieten zitten. 

De opleidingen laten de onderwijzers in de kou staan. Ze kunnen ook moeilijk 
anders. Er is nog steeds geen bron waaruit de onderwijzer putten kan anders 

heeft P r a k t ' j k V 3 n Z i j n ° 0 l l e 9 a d ' e h 6 t b e t e f k a n ' ° m d a t h i j m e e r e r v a r i n 9 
Het lezen van vakliteratuur in ons vak (ik doe het trouw), is een hoogst on
aangename bezigheid. Je steekt er veel tijd in, om te ontdekken dat 90% 
van watje gelezen hebt, het lezen niet waard was. Dat de meeste van onze 
collega s dan ook de vakliteratuur niet meer bijhouden, is geen wonder al 
is het jammer, want ze missen dan toch maar die 10%. 
Was er nu maar iemand die eens zei, wat die 10% is. Zou het niet een idee 
zijn een repertorium samen te stellen met sterren erbij, net als men doet voor 
cognac? 

Er zou door internationale samenwerking veel gedaan kunnen worden Het 
onkruid zou uit onze publikaties weggetrokken kunnen worden, of althans 
aangeduid als onkruid. Waar dienen de internationale congressen en vereni
gingen nu e.genlijkvoor? Hebben we nu werkelijk zo'n behoefte aan parades 
van specialisten die zo nodig moeten voorlezen, wat toch wel gedrukt wordt? 
Om nog maar niet te spreken van de verwarring die daarmee gesticht wordt 
in de ontwikkelingslanden. Ja wacht even, déar ligt een levensgroot pro
bleem. Enfin, ik had het over studie. 

Er zit dus wat in samenwerking, taakverdeling en teamwork 
Met dat teamwork is het in Nederland altijd een moeizame zaak geweest 
Je zit dadelijk met problemen van tijd, afstand en gevoeligheden. De fout is' 
dat zie ik nu op een afstand duidelijker, dat we een concept van teamwork 
ingevoerd hebben, dat niet het onze was. We hebben teams gemodelleerd 
naar ange saks.ch model, maar van teamvorming is weinig sprake geweest 
Een team kan al bestaan uit twee mensen. Het is een heel moeilijke zaak om 
twee mensen zo op elkaar te laten inspelen, dat een vruchtbare samenwer
king ontstaat. Je moet vaak heel lang met elkaar omgaan voor je het punt 
bereikt, waarop je je persoonlijke vooroordelen laat doorlichten aan het 
inzicht van een ander. Een dovenonderwijzer heeft het daarin geweldig 
moeilijk, omdat hij noodzakelijkerwijze afweermechanismen opbouwt om 
zijn onkunde te beschermen tegen de buitenwereld. 
Het opbouwen van teams moet in de grootste vrijheid plaatsvinden en 
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liefst voordat de jonge leerkracht vastloopt in de afweermechanismen. 
Ik zie dat als een grondvoorwaarde voor een vruchtbare studie. 
Want eenmaal omringd door vestingmuren van zelfbescherming, vindt de 
dovenonderwijzer in de opleiding alleen maar materiaal om de bastions om 
zich heen nog hoger te maken. Hij is immers tot niets verplicht. 

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

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

A. v. Uden, psych. drs. 

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

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

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

voorschool. 
6. Conclusie. 

1 . Doofheid cybernetisch gezien 
ledere beweging geeft in principe een geluid. Hetzelfde geldt ook voor ons 
lichaam. Daardoor horen wij bestendig ons lichaam: iedere stap, ieder ge
luid, ons ademen, ons zingen en spreken. Dat gebeurt reeds vanaf voor de 
geboorte: Het kleine ongeboren wezentje wiegt in de moederschoot en 
hoort dan al veel geluiden. Ons gehoor wordt in de eerste plaats door de 
geluiden van ons eigen lichaam gevormd, en stuurt en controleert ze nader
hand steeds meer. Ons lichaam is een gereguleerd geluidssysteem, ge
stuurd door de controle van het horen, ledere beweging heeft een geluids-
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effect en ieder geluidseffect, waarvandaan het ook komen mag, is op de een 
of andere wijze verbonden met de lichaamsbewegingen 
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zijn stem en zijn spreken niet meer horen (zonder gebruik van het hoor-
apparaat); ook niet, of bijna niet, als het schreeuwt. Wij zien aanstonds dat 
dit voor het ritmisch gedrag zeer belangrijk is, met gevolgen voor taai
geheugen en taai-denken. 

Daardoor kunnen wij doofheid, cybernetisch gezien, beschrijven als- zulk 
een gehoorverlies, dat men de eigen stem en het eigen spreken en schreeu
wen niet meer kan horen en (door horen) kan sturen (afgezien van het hoor-
apparaat, want daardoor is het in meerdere of mindere mate wel mogelijk). 

2. De achterstand in het ritmisch gevoel van de prelinguaal cyber-
netisch-dove kinderen. De gevolgen daarvan voor het korte 
geheugen" 

a. Ik heb een zeer eenvoudige test om het ritmisch gevoel van dove kleuters 
te testen ontworpen: alleen met klappen op tafel en „baba" spreken Mijn 
onderzoekingen hadden de volgende resultaten (max. score 40): 

Dove kinderen 4, 5, 6 jaar oud (N36) 27.71 ± 8 1 1 
Kinderen met gehoorverlies tussen 
75-85 dB 

(Dubbel gehandicapt) 4, 5, 6 jaar oud (N14) 32.66 ± 4 21 
Norm. hor. kind 4, 5,6 jaar oud (N11) 39.22 ± 0 51 
Alle verschillen zijn significant p < 0.01. 

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

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

0 

1 
X 

u 

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

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

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

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

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

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

zacht en hard (dynamisch). 
Het orgel bijv. geeft alleen een temporeel, geen dynamisch ritme, in tegen
stelling tot de piano, welk vooral om een dynamisch ritme vraagt (dit is 
eigenlijk een slaginstrument). 
Het is nu uit onze ervaringen gebleken, dat, om mooie resultaten te bereiken 
en om krampachtigheid te voorkomen, bij dove kinderen het temporele 
ritme de voorkeur moet krijgen. Dit kan men het beste zien bij het blazen-
en spreken-leren. - Bij het spreken kunnen deze regels mijns inziens aan
gehouden worden (Uden 1955-1957, 1968): 
1 Bij een korte klinker wordt de navolgende medeklinker iets langer aan
gehouden, wij zeggen dus niet g/steren maar gisteren enz. Is deze mede
klinker geen frikatief of nasaal, maar een explosief, dan wordt deze explosief 
iets duidelijker uitgesproken, bijv. de k van takken is iets sterker dan die 
van ta/ren. 
2. Bij een lange vokaal wordt de vokaal zelf verlengd, bijv. taafel, beneeden 

enz. 
Dit temporele ritme geldt natuurlijk niet alleen voor het woordritme, maar 
ook voor het ritme van de zinnen. 

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

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

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

• • • • • '•- • 

Deze symbolen moeten ook cybernetisch worden geleerd, zie onder. 

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

Een programma voor 
Ritmiek bij de Hometraining en in de Voorschool 

Prenotamen: Het 1/1 ritme. 
Kinder-rijmpjes, vooral als het lichaams-schema daarbij een rol speelt 
(„Hoofdje, schouders"... etc.) (zoals men die nu reeds aan de kleintjes 
leert), lijken me zeer nuttig. Ze zijn echter meestal van een zeer primitief 1/1 
ritme en worden nog primitiever door de kinderen uitgevoerd. Met een 
1/1 ritme, als men niet te hoge eisen stelt, hebben ze i.h.a. niet zóveel 
moeite. Men kan dit echter nauwelijks echt ritme noemen. 
Dergelijke ritmen kunnen ook door wieg- en zwaaibewegingen worden 
uitgevoerd (cf. ritmische gym). Zie Geluidsmethode 1952 p. 38. 
Men doet er m.i. ook goed aan series bewegingen op te bouwen, om het 
geheugen hiervoor te trainen, in het begin evt. nog zonder woorden, of 
beter met begeleiding van ba ba ba; later evt. met andere lettergrepen die 
ze praten kunnen, voor de variaties. Het belang van dit ba ba is: oefening 
van de adem. Bv. 
armpjes strekken ba 
armpjes kruisen ba 
buigen ba 
spreidstand ba 
hupl gewone stand ba ba 
En dan weer opnieuw. 
In dit soort van spelletjes kan men op duizenden manieren variëren. Zo 
doen het ook horende kinderen, met taal: bv. „Twee emmertjes water halen.." 
Het mooiste zou hier zijn, als de kinderen zover konden komen zelf series 
bewegingen te vinden, die voor te doen, waarna én leerkracht én andere 
kinderen het nadoen. 
Wellicht kan men ook (sommige) kinderen vragen eens te dansen. Wie 
weet komen ze toch wel met leuke dingen voor de dag. Dan elkaar laten 
nadoen en de inventiviteit stimuleren. We kunnen dan steeds meer uitgaan 
van hun eigen vondsten, wat zeker weer invloed zal hebben op het onder
staande. 
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Het onderstaande echter beoogt vooral verschil in ritmische bewegingen 
te brengen, hard - zacht, lang - kort enz. Daar nebben ze nl. de meeste 
moeite mee. 

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

N.B. Men kan hier al beginnen met de kinderen verschil te laten maken 
tussen hard en zacht, bv. met de platte handjes hard op tafel slaan, en héél 
zacht. Idem met de vuistjes. Idem met slagers. Zie Geluidsmethode pag 
40-41. 

Men kan ditzelfde doen met handjes tegen elkaar klappen. Bij mijn testjes 
echter heb ik ondervonden dat tegen iets slaan gemakkelijker is (m.i. meer 
transitief). 
Dit alles zo mogelijk begeleid met ba ba en babababa etc. (adem]). 
Zou het lukken dit ook imitatief te doen? Bv. dieren nadoen: 
gans - hert; 
oude boer op de fiets - jongen op de fiets; 
zagen -t immeren; 
schommelen — steppen, enz. 
Zie Geluidsmethode pag. 39. 
Dit zal de bewegingen zinvol kunnen maken, en expressief. 
Ik zou juist op het contrasteren bizondere nadruk willen leggen voor een 
goede ritmische ontwikkeling. 

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

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

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

y «_. . Idem met 
Dan paralel: 

> Idem met • 
• en omgekeerd. 

Idem van boven naar onder en van onder naar boven. 

bb. Idem - zo mogelijk - met golflijnen: korte en lange, hoge en lage etc. 

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

langzaam 
(staven ver van elkaar) 

vlug 
(staven dicht bij elkaar) 

Evt. in verschillende afstanden. 

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

2. Samengesteld ritme 
Hiermee wordt bedoeld: afwisselend lang en kort, hard en zacht in ver
schillende patronen. 
Prenotamen: De afwisseling hard - zacht lijkt me moeilijker dan lang en kort, 
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HiZfiker£0nt'0ieerbaar- V e e ' k l n d e r e n d 0 e n d i t n ° 9 t* gespannen. Hieronder wordt uitgegaan van lang - kort. 

L U S U f ü ü ! m 6 n d G c o n t r a s t e n v a n »• steeds sneller laat afwisselen zal er 
wellicht iets van een samengesteld ritme ontstaan ,bv. 
gans - hert - gans - hert - gans - hert etc. 

b. Bij mijn testjes ondervind ik, dat lang-kort lang-kort enz. of ko r t - lang 
Kort - lang enz. al vrij gauw gaat. Ook ondervind ik, dat slaan op de tafel 
l tegen iets aan) gemakkelijker is dan met de handjes tegen elkaar (zie 
boven). Voor zeer veel kinderen, zo niet de meeste, is het ruimtelijk uit
voeren gemakkelijker dan het niet-ruimtelijk uitvoeren. Voor veel kinderen 
ook mag het tempo niet te vlug zijn: de bewegingen worden dan zeer 
Krampachtig. Dat zult U wel ervaren. 
Misschien kan aldus begonnen worden: 
geef de kinderen een slager of stokje in de hand en probeer dan de beweqinq • 
str i jk-slag. Dus: y ' 

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

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

L-voet 

R-voet 
of L-voet 

R-voet 

Een en ander (later) met baaaaaa ba, en (later) met armbewegingen. 

138 



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

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

enz. 
of: 

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

o° 
N.B. Men kan ook verschillende kleuren gebruiken. 
Het grote moeten ze even vasthouden bij het slaan, het kleine mogen ze 
maar een korte tik geven. Of: bij het grote na de slag het handje omhoog 
houden (zie boven). 
g. Als het spreken reeds wat gevorderd is, woordjes benutten: laten mee
praten in het juiste ritme: 
téfel slepen préten enz. 
Omgekeerd: banéén papier Kom hferl 
Ook de namen van de kinderen: Peter Margriet Ton Ellen Jan enz. 
(Zie Geluidsmethode pag. 49-50). 
Misschien gelukt het wel hogergenoemde bogen toe te passen en met de 
handjes te laten uitvoeren: 

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

— of zeer moeilijk is voor 

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

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

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

baaaaa ba-ba 

c. Met een grote en twee kleine blokjes werken: 

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

enz. 

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

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

f. Cybernetisch-visueel, bv. 

of 

of 

Zie boven, 

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

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

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

O oo 
nl. door de afstand steeds meer te verkleinen en het tempo te versnellen, 
tot ze het zonder die rondjes kunnen: dus tot ooo en bababa, ook al zal dat 
toch niet normaal gescandeerd worden. Zo kan men ook 3 gelijke blokken 
nemen en het spelletje door 3 gelijke bewegingen laten uitvoeren, steeds 
sneller. Idem met 3 strepen op de grond: 
— — I enz. 
Idem met de xylofoon. 
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Men realisere zich echter dat ooo één keer gedaan eigenlijk ongeveer gelijk 
IS 33n — — '• 

Het zou zó moeten zijn: óooóooóooóoo enz. of ooóooóooó 

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

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

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

Of: Bad bédl 
Water 
het water is warm! 
Die arm Die arm 
Die hand Die hand 
Dat been Dat been 
Gewassen I 
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Of: Mi jn boek Mi jn boekl 
Foto van papa 
Foto van mama 
Platen Platen 
We gaan lézen! 

Enz. 

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

V \ A / W 
enz. enz. 

• • • • enz. • • • • • • • • enz. 

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

Litteratuur 

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

Br. Leobert Gerits S.M.G. 

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

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

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

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

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

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

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

spreken: O, dat is mooi. 

Opm. Bij een goede uitvoering zal ook het juiste aksent geoefend worden. 
Heel opvallend was de grotere inzet van bijna alle leerlingen om dergelijke 
ritme-oefeningen, ekspressiestukjes en dansen zo goed mogelijk uit te 
voeren bij de opname met de video-recorder. Ondanks deze grotere inzet 
bleek tevens dat leerlingen met afwijkingen in de motoriek, met dysfasie, 
met koördinatiemoeilijkheden de grootste moeite hadden om dergelijke 
oefeningen soepel en zonder al te grote inspanning uit te voeren. Bij het 
reproduceren van de opname zien ze zelf nog beter waar de moeilijkheden 
zitten, wat beter uitgevoerd had kunnen worden. 
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3. Oefeningen voor het orientatievermogen 
Deze zijn nuttig zowel wat betreft de ruimtelijke oriëntatie als de ontwikke
ling van het lichaamsschema. Een voorbeeld volgt hier om aan te geven wat 
voor soort oefeningen dit kunnen zijn. 
Beginnend met links twee stappen naar voor, dan een sprong afsluitend 
op twee voeten naast elkaar. Daarna op links in drie tellen huppend om de 
lichaamsas op de plaats naar links draaiend en daarbij de derde hup af
sluiten met beide voeten naast elkaar. Dan beginnen met rechts twee stappen 
naar voor en met een sprong afsluiten op twee voeten naast elkaar. Tenslotte 
naar rechts een keer om de lichaamsas draaiend op de plaats in drie tellen: 
voeten naast elkaar een hup, dan spreidsprong en als afsluiting een sluit-
sprong. 
Als de kinderen een dergelijke oefening voor de spiegel maken, is maar een 
gedeeltelijke visuele feedback mogelijk in verband met de draaiing om de 
lichaamsas. Bij het kijken naar de opname van de video-recorder is er sprake 
van delayed feedback, waarbij wèl de mogelijkheid is van een volledige 
observatie van zichzelf door de leerling. 
Bovendien wordt de observatie beperkt gehouden tot een tamelijk klein 
vlak, dat de aandacht nog meer toespitst. Verder geeft nu de video-recorder 
de kans om snel achter elkaar elke leerling een bewegingsstruktuur te zien 
uitvoeren, waarbij de leerlingen eikaars prestaties nog meer kritisch kunnen 
vergelijken, waardoor tevens als een extra toegift het serieel motorisch 
geheugen geoefend wordt. 

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

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

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

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

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

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

Om ieder misverstand te voorkomen moet meteen gesteld worden dat de 
hier gebruikte begrippen a- en dysfasie in een descriptieve betekenis ge
bruikt worden. De inhoud welke hier aan deze begrippen gegeven wordt is 
breder dan het afasie-begrip zoals U dat kent uit de medische literatuur. 
U zult wel aan de summiere beschrijving van de symptomen merken dat er 
duidelijke analogieën zijn met de klassieke afasie-opvatting. 
Ik wil hier niet ingaan op de diskussie of het al of niet juist is over „konge-
nitale afasieën" te spreken, daar volgens sommige auteurs alleen van afasie 
sprake kan zijn, als de patiënt reeds taal bezit. Uw aandacht wordt gevraagd 
voor een groep gehoorgestoorde kinderen, die m.i. in een noodsituatie ver
keren, zowel diagnostisch als pedagogisch-didaktisch. 
Degenen onder U die niet helemaal outsider zijn in de „wereld van de ge
hoorgestoorden" is het bekend dat er een aantal kinderen zijn op de insti
tuten en scholen, die geheel of goeddeels falen in de taalontwikkeling. 
Deze kinderen beginnen vaak hun schoolcarrière hoopvol: door hun veelal 
normaal gedrag, sociale instelling en het gericht zijn op niet verbale clues, 
komen ze in goede groepen terecht; na enkele jaren onderwijs vraagt de 
leerkracht een hernieuwd psychologisch onderzoek aan, omdat het kind 
niet aan de verwachtingen beantwoordt. Dit onderzoek bevestigt vaak de 
vermoede goede intelligentie, maar het probleem, waarom het kind op taal
gebied faalt, blijft onopgehelderd. 
Een vage verwijzing naar emotionele problemen en stoornissen in de moto
riek zijn meestal de konklusies waarmee de orthopedagoog het moet stellen. 
Hierop is echter geen behandelingsplan te bouwen, het gevolg is dat het 
kind verstoken blijft van een goede aanpak en het verder achterraakt met 
vergelijkbare medeleerlingen. 
De omschrijving die Bateman geeft van een learning disorder gaat hier ten 
volle op, nl.: „Those deviations in the learning processus which are asso
ciated with an educationally significant discrepancy between apparant 
capacity for language or cognitive behavior and actual level of language or 
cognitive performance". 
Deze vaststelling moet degenen, die zich verantwoordelijk voelen voor de 
opvoeding van de leerlingen prikkelen tot analysering van het probleem. 
Sinds enkele jaren is de psychologische afdeling van het Instituut voor 
Doven te St. Michielsgestel o.l.v. de heer van Uden bezig met de ontwikke
ling van methodes voor een juiste diagnose t.a.v. deze probleemkinderen. 
Groot waren en zijn de problemen om „buiten de taal om" de faktoren te 
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analyseren die een rol spelen bij de taalontwikkeling, eveneens vraagt het 
veel nauwgezet onderzoek om die funkties op te sporen waarbinnen het 
kind goed presteert. Immers hier zullen de aangrijpingspunten in eerste 
instantie gezocht moeten worden voor de therapie. Psychologisch onder
zoek immers, dat niet anticipeert op een therapie is slechts gedoemd om in 
de bureaulade te verdwijnen. Op dit moment zijn ±70 van onze dove kin
deren, die aan de bovengenoemde omschrijving van een leerstoornis 
beantwoorden, uitvoerig onderzocht. Als meest opvallende algemene 
karakteristiek kwam naar voren de stoornis, die deze kinderen hebben in 
het sturen, plannen, vasthouden en reproduceren van bewegingen. Het 
natikken van een simpel ritmisch patroon brengt soms duidelijk het onver
mogen van deze kinderen aan het licht. Ze kunnen de beweging niet op 
het juiste moment stoppen; laat men het ritmische patroon vijf maal her
halen dan ziet men hoe het geheel totaal afbrokkelt, verandert men het 
tempo dan wordt dit vaak moeilijk overgenomen, de bewegingen worden 
krampachtig, het hele lichaam gaat meebewegen e.d.m. 
Het zal U niet verbazen dat deze stoornis, die we a- of dyspraxie noemen, 
zich sterk doorzet in het ritmegevoel, alsmede in het spreken en liplezen. 
(Voor de juiste korrelatiekoëfficiënten moge ik naar het boek van de heer 
van Uden - A world of language for deaf-children - pag. 171 e.v. verwijzen). 
In samenhang met deze a- dyspraxie moet ook een gestoorde lichaams
kennis/plan gezien worden, die zich bij veel kinderen manifesteert. 
Hoewel de a- dyspraxie als centrale grondstoornis mag worden gezien dient 
men toch de groep van de taalgestoorde dove kinderen verder te differen
tiëren teneinde orthopedagogische en didaktische planning meer zinvol 
te doen zijn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d. Indien U opmerkt dat ik me tot nu toe niet heb beziggehouden met de 
behandeling van de a- resp. dyspraxie dan hebt U gelijk. De oefening van 
de lichaamsbeheersing dient als een rode draad door het orthodidak-
tische plan heen te lopen met als kristallisatiepunten de lessen, die door 
de deskundige gegeven worden. We ontwikkelen thans een soort bewe
gingstherapie, welke tussen de heilgymnastiek en de klassieke school-
gymnastiek in ligt: dit noemen we de kinetische therapie. Een therapie 
die vele facetten heeft maar duidelijk geïntegreerd is met de taalopbouw. 
Naast oefeningen voor het lichaamsschema krijgt men het weergeven 
van een beweging door grafische tekens (dit is eigenlijk pratend schrijven): 
de leerling moet een voorwerp lopend transporteren van de ene kant 
van de zaal naar de andere; deze gaat daarbij in slingergang tussen 
honken door; op een papier moet deze dan tekenen hoe hij/zij gelopen 
heeft. 
Rechtstreeks het onthouden van woorden beïnvloedend is deze ritmisch 
uit te beelden: „sinaasappel" is geskandeerd (lang, kort, kort 
kort). Spring dit en zeg tegelijkertijd baa, - ba, - ba - ba. Ook: één klap 
in de hand hoog boven het hoofd, 3x op borsthoogte. 
De woordvinding wordt aanzienlijk geholpen door woorden met een
zelfde ritme bijeen te plaatsen. 
We hebben kunnen observeren dat kinderen bij invuloefeningen eerst 
het woordritme tikken en zich dan het woord herinnerden. 

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

Drs. J. van Dijk 
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Jaarrapport 

Begeleiding van de kinderen 
Gegevens vastleggen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d. Elke week zal dat groepje, dat het beste bij elkaar hoort, bv. de 2 eerste 
en de 2 tweede klassen samen ongeveer een half uur bij elkaar komen, om 
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2 kinderen door te spreken, de moeilijkheden bij een kind scherp te stellen 
en naar mogelijkheden van verbetering toe of uit te werken. 

De leerkracht, waarbij het kind in de klas zit, begint met de gegevens uit 
zijn klapper kort en zakelijk te poneren (± 7 é 8 min.), waarna eveneens een 
korte maar zakelijke discussie. De didactische verwerking van een moeilijk
heid wordt met het hoofd der school en/of een specialist opgezet, en de 
andere leden krijgen hier informatie over. 
De leerkrachten van een bepaald groepje bepalen onderling hun wekelijkse 
plaats en tijd van samenkomst. (Na eerste door-werken kan dat ook om de 
2 weken). 
Elk groepje bepaalt ook onderling, wie in dat groepje gespreksleider, initia
tiefnemer en werkverdeler zal zijn. De beste leiders komen vanzelf naar 
voren. 

e. We menen, dat zo aan elk kind recht wordt gedaan, dat het een keer volle
dig in de aandacht en de bezinning komt te staan van de mensen aan wie 
het door zijn ouders is toevertrouwd. 

f. Deze werkgroepjes moeten ook zonder aanwezigheid van het hoofd der 
school kunnen functioneren, mocht deze laatste verhinderd zijn. 
Hij kan immers altijd inzage in de klappers krijgen, krijgt op het einde van 
het jaar zijn jaarrapport en behoort door de respectieve groepen geïnfor
meerd te worden. 

g. De groepsleidsters(ders) van het internaat houden hun eigen bespre
kingen, maar zij kunnen bij het bespreken van hun rapporten van de kinderen, 
gebruik maken van de resp. schoolgegevens en omgekeerd. 
We stellen ons voor, dat de groepsleidsters(ers) in sessies van 3 bijeen
komen (groteren, kleineren, enz.). 
Er is natuurlijk niets op tegen, om schoolcontact of groepscontact tussen 
leerkracht en groepsleiders(sters) zo intens mogelijk te doen zijn, integen
deel. En kan een groepsleider(ster) bij de schoolbespreking aanwezig zijn, 
dan is dit alleen maar toe te juichen, als het practisch mogelijk is. 
De aangewezen man om de schoolgegevens op te vragen bij de internaats
besprekingen is de internaatsleider. Het hoofd der school of de leider van de 
resp. groepjes vraagt voor de schoolbesprekingen de internaatsgegevens op. 

h. Zo mogelijk, maar zeker bij urgente- moeilijke gevallen, zijn de vakkrach
ten aanwezig, of hebben er al met de leerkracht over gesproken. In elk geval 
dienen zij hun rapportjes in. 

i. De gegevens moeten nauwkeurig en systematisch bijgehouden worden 
en niet alleen van het kind, dat in die week besproken wordt. Het hele jaar 
bijhoudenl Het jaarrapport kan beknopt maar duidelijk zijn. 
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j . In de rapportering moeten zowel de positieve als de negatieve aspecten 
en bevindingen staan, niet alleen de moeilijkheden, maar ook mogelijk
heden en oplossingen. 

k. Steeds moeten de gegevens van een datum voorzien zijn; hier kan niet 
genoeg de nadruk op gelegd worden. 

I. Op het einde van het schooljaar moet men een duidelijke afsluiting aan
geven van dat jaar, b.v. door er een duidelijke streep onder te zetten bij de 
verschillende aspecten op de resp. bladen en het nieuwe jaar duidelijk aan
geven, óf door met een nieuw inlegvel te beginnen. 

m. Zoals gezegd moet om de aanwezigheid van het hoofd der school wel 
verzocht worden. Het dient aanbeveling om zo nodig en mogelijk een specia
list aan te vragen. De groepjes moeten dat zelf organiseren. Zo'n specialist 
kan van het instituut zijn of van „buitenaf". 

n. De klapper behoort niet rond te slingeren, zodat iedere buitenstaander 
deze kan inzien, ledere leerkracht ziet er nauwkeurig op toe, dat de klapper 
goed opgeborgen is. 
Het valt onder de beroepscode van elke leerkracht. 

o. Wij rekenen erop, dat de begeleiding op het internaat op dezelfde wijze 
gerealiseerd wordt. 

Instituut voor Doven 
St. Michielsgestel 1969 
Zr. Mariëlla van den Hoven 
T. van Hagen 
Br. Leo Speth 

Mededeling 

Zojuist verschenen 

Verslag van het eerste congres van de Europese Federatie van Verenigingen 
van dovenleerkrachten, gehouden op 4 en 5 oktober 1969 te Groningen. 

Thema 
Fundamentele problemen van het taalonderwijs aan dove kinderen in de 
aanvangsklassen. 
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Lezingen 
Johannes Tigges: „Sprachaufbau in der Gehörlosenschule" (Unterstufe). 
Nora Wilkinson: „Language for young deaf children". 
Grethe Knudsen: „Basic problems of language development of profoundly 
deaf children of the lower forms". 
Antoine van Uden: „Sprachaufbau in der Gehörlosenschule durch Gesprach, 
Lesen und Ref/ektion; „Reflektierende Methode". 

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

De prijs bedraagt / 7,—. 

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

Schoolnieuws 

BREDA 

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

EFFATHA 

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

ST. MICHIELSGESTEL 

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

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