
Taalontwikkeling 

Door Prof. Dr. B. Th. Tervoort. 

Toen Noam Chomsky van het Massachusetts Institute of Technology in 
Cambridge, Mass., U.S.A., in 1957 zijn boekje van ruim 100 pagina's Syn
tactic Structures publiceerde, besefte niemand dat hij daarmee een revolutie 
in de de linguïstiek inluidde en het heeft enkele jaren geduurd voordat een 
klein aantal attente vakgenoten dat wel begon te zien. Deze enkelingen 
volgden met grote belangstelling de ontwikkel ing in het werk van Chomsky 
en zijn eerste leerlingen. Toen Chomsky in 1965 kwam met zijn Aspects of 
the Theory of Syntax, besloot hij een reeks tussenliggende publikaties met 
een voorlopige synthese waardoor zijn invloed internationaal zo groot werd 
en de discussies een omvang aannamen dat men binnen de taalkunde enigs
zins terecht wel is gaan spreken van B.C. en A.C., hetgeen dan niet meer op 
onze christelijke jaartelling wees, maar Before and After Chomsky betekende. 
En nu, ruim tien jaar later, na ettelijke publikaties van Chomsky zelf en een 
niet bij te lezen lawine van litteratuur uit zijn school, de afsplitsingen daarvan, 
van volgelingen en critici in alle landen, is het wel duidelijk dat het vak in 
korte tijd grondiger is veranderd dan in eeuwen daarvoor. Het is niet meer 
mogelijk deze wetenschap serieus te beoefenen zonder op zijn minst van 
deze transformationeel generatieve theorie grondig kennis te nemen; tot het 
verwerpen ervan op grond van fundamentele kritiek is tot dusver niemand in 
staat gebleken; uit immanente kritiek op onderdelen is de nieuwe theorie 
enkel maar sterker en consistenter naar voren gekomen; kor tom: de linguïs
tiek is verjongd als nooit tevoren. 

De repercussies zijn van dien aard dat ook een nieuwe benadering van de 
taalontwikkel ing van het kind onvermijdelijk is. Dat hier aan te tonen, lijkt 
de eerste taak van deze voordracht; een taak die begrijpelijkerwijs als uit
gangspunt een minimaal inzicht in enkele grondbeginselen van deze nieuwe 
theorie moet aanbrengen. Op basis daarvan zal een summiere schets van de 
huidige stand van de studie der kindertaal dan gecompleteerd worden met 
het aangeven van enkele toepassingen op de studie van de gestoorde taal
verwerving van het prelinguaal dove kind. 

Negatief toont Chomsky waar de linguïstische analyse van het fenomeen 
taal tot dusver tekort schoot. In één zin - dus onbevredigend - samengepakt, 
komt het hier op neer: nóch de theorie van de geconditioneerde reflex, nóch 
die van het lineariteitsbeginsel, nóch alle recentere pogingen tot formaliseren 
van het structuralisme blijken adequaat. Adequaat is een grammatica pas, 
gaat Chomsky dan positief verder, wanneer zij alle verschijnselen met zo 
weinig mogelijk regels volledig verklaart. Daartoe is totale formalisering van 
die regels volgens de beginselen van logica en mathematica onontbeerl i jk: 
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alle regels worden als algorithmes ontwikkeld. Een van de basisonderschei
dingen is die van het begrip competence tegenover het begrip performance. 
De competence is niet primair het feitelijke taalvermogen van een fysieke 
persoon, maar het geïdealiseerde en volledige vermogen van de ideale 
spreker-hoorder. De performance is de actuele, feitelijke uitoefening van die 
competence voor elke fysieke spreker-hoorder. Alleen in een geïdealiseerde 
situatie is er dus een identiteit tussen competence en performance. De gram
matica bestudeert de competence en analyseert bijgevolg de ideale gram
maticale zin die zich op dezelfde wijze tot de concrete uiting verhoudt als de 
competence tot de performance. In Chomsky's theorie worden de ideale 
competence en de volledige grammatica geheel geïdentificeerd. „Linguistic 
theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a completely 
homogeneous speech-community, who knows its language perfectly and is 
unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limita
tions, distractions, shifts of attention and interest, and errors ... in applying 
his knowledge of the language in actual performance. ... To study actual 
linguistic performance, we must consider the interaction of a variety of 
factors, of which the underlying competence of the speaker-hearer is only 
one". (Aspects, 3, 4). Deze uitspraak is van groot belang omdat de analyse 
van de kindertaal en van de systematische taaiafwijking noodzakelijkerwijs 
pe//o/roa/7ce-analyse moet zijn. Maar dat wordt pas duidelijker als eerst nog 
enkele grondlijnen van Chomsky's systeem uiterst summier gegeven zijn. 
Uitgangspunt van de feitelijke werkzaamheid van de linguist is het herkennen 
als grammaticaal en het verwerpen als ongrammaticaal van zinnen. De ge
formaliseerde beschrijving van een zin als representant van een aantal uitin
gen wordt tot een goede regel, mits die regel niet puur descriptief is, maar 
generaliseert en explanatory power heeft ten aanzien van een zo groot mo
gelijk aantal uitingen die hij op de eenvoudigste wijze analyseert. Zo'n regel 
is dan creatief: hij kan een oneindig aantal uitingen genereren. Vandaar 
generatieve grammatica. 
Bij de geformaliseerde beregeling wordt gewerkt met herschrijvingen vol
gens bepaalde afspraken die van een zogenaamde dieptestructuur naar een 
oppervlaktestructuur toewerken, waarbij recursiviteit als belangrijk beginsel 
optreedt. Alle semantisch-syntactische informatie is reeds aanwezig in de 
dieptestructuur die de hiërarchie tussen de constituenten aangeeft. Pas aan 
de oppervlakte vinden de meest perifere bewerkingen plaats die b.v. de 
concrete woorden invullen, deze morfologisch wijzigen, en die ook een ge
genereerde zin transformeren (b.v. tot een vraagzin, een passieve zin, een 
emfatische zin, een negatieve zin etc). Vandaar transformationele gramma
tica. Ik geef één heel simpel voorbeeldje om een en ander iets te verduidelij
ken. Neem: Een meisje kust het jongetje. Welke regel beschrijft deze zin en 
genereert bovendien alle andere dergelijke zinnen? Deze regel luidt: 

Z -» NC + VC (Z = Zin, -> = herschrijf, NC = Nominale Constitu
ent, VC = Verbale Constituent) 
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NC -» (Bep) + N (Bep = Bepaling, ( ) = Facultatief, N = Nomen) 

VC -» Vtr + NC (Vtr = Verbum transit.) Deze NC is recursief met de 
hogere NC 

Bep - • Art, Adj, Dem (Artie, of lidwoord, Aspectief, Demonstratief; 
komma = naar keuze) 

N -» jongen, meisje, man, vrouw, boer etc. (bepaalde klasse N's) 

Vtr - • kust, slaat, betaalt etc. (bepaalde klasse V's) 

Art -> de, het, een 

enz. 

Zo'n regel kan ook in een zgn. boomdiagram gezet worden: 

jongetje 
5 

De beregeling van de vraagtransformatie is dan eenvoudig: 
QT -> 3 1 - 2 - 4 - 5 - (QT = vraagtransformatie; -»• = transformatieregel) 

Aan dit simpele voorbeeld is onmiddellijk te zien wat constituenten van ho
gere waarde of diepere structuur zijn: de NC op één lijn met de VC staat 
hoger, ligt dieper, dan de NC uit de VC, bijvoorbeeld; m.a.w. het direct 
object is een constituent van een meer oppervlakkige structuur dan het 
subject. De theorie postuleert nu dat, hoe hoger de constituenten in de 
structuur staan van de boom, of hoe dieper ze in de beregeling zitten, des te 
meer zijn ze universeel; zo ontwikkelt zich de theorie van de linguistic 
universals; en bovendien dat de diepste semantic structures tot een aange
boren en door het taalleren te expliciteren vermogen behoren; zo ontwikkelt 
zich de theorie van de innatedness of the linguistic universals. 
Linguïst en kind staan volgens Chomsky in feite voor hetzelfde probleem: 
uit het ongeorganiseerde aanbod van de performance de onderliggende 
regels van de competence af te leiden. Een kind dat taal leert wordt gecon
fronteerd met een grote hoeveelheid uitingen, de primary linguistic data, die 
enerzijds niet alle grammaticaal zijn, anderzijds op allerlei nog onbekende 
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regels stoelen. Hoe komt het kind nu tot de intuïtief gebruiksklare beregeling 
van het ongelofelijk ingewikkelde geheel dat taal heet in zo'n korte tijd - een 
paar jaar - en op zo'n jeugdige leeftijd: tussen één en vier? Het antwoord 
van de traditie kwam hierop neer dat dit gebeurt door een generaliserende 
inductie, dankzij het vermogen tot selectieve imitatie van het zeer frequente 
aanbod. Maar juist het normatieve princiep van die selectie bleef onverklaard. 
De traditie had enig succes in het beschrijven van de ontwikkeling van het 
spraakmechanisme, het hoe en wat van het eerste woordgebruik en de uit
breiding van het vocabulair, maar kwam linguïstisch gesproken niet veel 
verder dan een analyse van de morfologisering: in Chomsky's visie allemaal 
niet-linguistisch relevante of enkel perifere oppervlaktestructuur-problemen. 
Met name ten aanzien van het door Chomsky terecht als centraal gestelde 
probleem van de syntaxis bleef men het antwoord schuldig. De eerste syn
tactische verschijnselen in twee- en driewoordzinnen werden ten dele uit in 
de taal der volwassenen bestaande categorieën verklaard, zonder dat voor 
de transfer een argument gegeven werd, en ten dele verklaard met niet-
linguistische argumenten, als: de voorkeur voor de lexicale betekenisdragers, 
voor de beaccentueerde woorden, voor de laatst voorgesproken woorden, 
of de beperking van het geheugen, de dominante invloed van de situatie, en 
dergelijke. 

Chomsky en zijn leerlingen tonen duidelijk aan dat op deze wijze onverklaard 
blijft, hoe het kind tot regels komt. Zij postuleren ter adequate verklaring bij 
elk kind een in potentie aanwezig opsporingsmechanisme dat met specifieke 
strategieën operationeel regulerend begint te werken op de primary linguistic 
data zodra psycho-neurologisch de tijd daarvoor gekomen is (Lenneberg, 
1967). 
Dit opsporingsmechanisme krijgt de naam Language Acquisition Device 
(Chomsky 1965, Katz 1966, McNeill 1966); uit het feit dat het in de discus
sies ook wel de black box wordt genoemd, kan al blijken dat de stap vooruit 
niet de oplossing van alle problemen betekende. 

Binnen dit LAD functioneren centraal de universals en de innatedness ervan: 
er is een vermogen tot formeel en gedifferentieerd informatie beregelen en 
tot het geven van specifieke inhoud aan regels. De grenzen van de universa
liteit en de specificiteit zijn gegeven met de evidente diversiteit der verschil
lende talen binnen een even evidente uniformiteit van alle talen en van de 
wijze waarop ze verworven worden. Kort samengevat luidt dan de verklaring 
van het verschijnsel der taalverwerving bij Chomsky tenslotte: elk kind be
schikt over het aangeboren vermogen om in principe elke uiting 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 hün structuren het meest adequaat, dus op de eenvou
digste manier, te verklaren. 
Men herkent onmiddellijk de strategie die ook voor het schrijven van een 
grammatica ontworpen is. Over het hoe van deze hypothetische gang van 
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zaken in het feitelijke taalgedrag wordt door Chomsky dan verder niets ge
zegd. De analyse zelf van de taal van het kind door middel van het experiment 
heeft Chomsky nooit ondernomen. 

Dat is dan een taak die de moderne psycholinguïstiek zich heeft gesteld. 
Ook vóór de opkomst van de transformationeel generatieve methode was er 
het raakvlak tussen de psychologie die o.m. als taalpsychologie het taal
gedrag in zijn vele verschijningsvormen bestudeerde, en de taalkunde die 
ter vollediger beschrijving en verklaring van de taal soms dit soort psycholo
gie te hulp moest roepen. Vooral in de toepassingsgebieden, zoals onderwijs 
of studie van afwijkend taalgebruik, was dit samengaan van de twee disci
plines al lang een feit. Maar het vak psycholinguistics, psycholinguïstiek, is 
pas de laatste tien jaar volwassen geworden en heeft zich pas dankzij de 
transformationeel generatieve analyse als een duidelijk omschreven disci
pline los van de psychologie en van de taalkunde geconstitueerd. De inspi
ratie vanuit Chomsky's analyse lag in de grote logische verheldering en ver
dieping die zoveel meer bleek te verklaren dan voorheen. Hoewel deze ana
lyse uitdrukkelijk postuleerde, uitsluitend een logisch consistent en dwingend 
systeem van adequate regels op te bouwen dat terecht een betere gramma
tica geheten werd en zich even uitdrukkelijk afzijdig hield van de feitelijke 
en reële gang van zaken bij het gebruik van taal, zijn toch van meet af aan 
twee factoren verantwoordelijk geweest voor de pogingen om de formele en 
enkel binnen deze linguïstiek adequate analyse, eventueel mutatis mutandis, 
wèl op de concrete werkelijkheid van het taalgedrag toe te passen, en der
halve ook voor het zo snel uitgroeien van de psycholinguïstiek. 
De eerste factor was dat de transformationeel generatieve analyse een strak 
en zeer verhelderend nieuw begrippenapparaat ontwikkelde dat gewoon 
leek te vragen om psychologische en zelfs neurologische toetsing op even
tuele parallellen in actuele procédés; denk aan zinsgeneratie, transformatie, 
diepte- en oppervlaktestructuur, linguïstische universalia, enz. De tweede 
factor was dat de transformationeel generatieve analyse bij al zijn methodo
logische restricties van het blijven binnen het eigen systeem toch telkens 
zijn eigen begrippenapparaat zo verder ontwikkelde dat het steeds weer uit 
dat systeem leek te barsten en te vragen om meer dan enkel een formeel 
linguïstische toets alleen; denk aan het postulaat van de innatedness, het 
language acquisition device, en de zojuist samengevatte formele analyse 
van het taalverwervingsproces. De transformationeel generatieve analyse 
wekte de schijn van grensoverschrijdingen, maar ze bleef uiteindelijk toch 
telkens wijselijk aan de eigen formele kant van de analyse staan. 
De nieuwe psycholinguïstiek nam het op dat punt evenwel telkens ijlings 
en gretig over, en ging - vooral op inspiratie van George A. Miller (1963, en 
passim) - experimenteel op zoek naar de feitelijke correlaten. Na een tiental 
jaren van een groot aantal experimenten is nu wel duidelijk dat een één op 
één correlatie tussen de transformationed generatieve en de experimentele 
analyse een veel te naïeve hypothese is, maar ook dat begrippen van de eerste 
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nergens in strijd bleken met de bevindingen van de laatste, integendeel: dat 
experimentele bevestiging van de hypothese wel degelijk te vinden bleek, 
zij het dan niet op de meest naïeve verhouding van één op één. Slechts op 
enkele van die bevindingen kan hier even de nadruk worden gelegd. Het 
centraal stellen van de syntactische analyse als het meest wezenlijke heeft 
geleid tot een eerste echt verantwoorde aanpak van de taalverwerving op 
het punt waar de traditie te kort schoot of het zelfs af liet weten, nl. de eerste 
periode van de meerwoordzin. Voor het eerst is gesteld en bewezen dat een 
kind van nog geen twee jaar oud zich zijn eigen grammatica schept vanuit 
een immanent creatief vermogen tot selectie en beregeling. Deze eerste 
grammatica stuurt het eerste gebruik met eigen regels die sterk genoeg blij
ken om zich staande te houden, soms ondanks het ervan afwijkende aanbod. 
Die eerste grammatica is een meer generiek prototype van die der volwasse
nen en ontwikkelt zich in fazen van steeds grotere specificiteit naar die der 
volwassenen toe. In tegenstelling tot de beschrijving van de volwassen 
grammatica mist de psycholinguist bij de analyse der taalverwerving het 
basiscriterium van de disjunctie grammaticaal-ongrammaticaal dat als een 
op feilloze intuïtie gebaseerd oordeel van elke zin gegeven kan worden. In 
plaats daarvan hanteert hij hier het criterium van het verifiëren van een mo
gelijke generieke regel uit een vroegere periode op de daarmee consistente 
nadere specificatie ervan in een volgende; en omgekeerd het toetsen van 
een meer gecompliceerde latere structuur aan zijn logisch voortvloeien uit 
een eenvoudigere vroegere. Daaruit blijkt dan vervolgens dat de hogere con
stituenten een prioriteit in de ontwikkeling hebben en de dieptestructuur dus 
voorafgaat aan de oppervlaktestructuur. Bevestigd wordt zo b.v. dat het 
volgordeprincipe van de woorden veel meer perifeer is in het ontwikkelings
proces dan b.v. het kunnen opereren met grammaticale basisrelaties uit de 
dieptestructuur, zoals b.v. subject-verbum, object-verbum, determinans-
determinatum, subject-verbum-object, etc. Bevestigd wordt zo ook dat zich 
laat ontwikkelende morfologie inderdaad perifeer is, evenals allerlei trans
formaties die eveneens pas later optreden. (McNeill, 1966, Tervoort-Van der 
Geest 1971). 
Waar de psycholinguïstiek op het ogenblik staat, valt weer moeilijk in een 
paar woorden te zeggen. Verlaten is in elk geval de vraag van het eerste uur 
naar de correlaten; de volwassen psycholinguïstiek stelt thans haar eigen 
problematiek, nog wel in ruggespraak met de voortschrijdende linguïstische 
analyse die een wezenlijke component blijft, maar niet in een daardoor domi
nant gedicteerde afhankelijkheid. 
Dat komt er in feite op neer dat de psycholinguïstiek van de taalverwerving 
thans ook de vooral voor haar doel geëigende onderscheidingen ter verkla
ring hanteert, zoals b.v. het onderscheid topic en comment als generieke 
kinderzinrelaties (Gruber 1967, Menyuk 1969), of de toepassing van de 
begrippen operator en nucleus (Seuren 1969) op de eerste kinderzinnen 
(Van der Geest 1971). De psycholinguïstiek ziet nu ook in dat zij, in tegen
stelling tot de linguïstiek, binnen haar analyse functies als die van de concept 
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information, van de long and short term memory, van de situatie en van het 
woordvervangend beginnend symbolisch handelen in b.v. gebaar, prosodie 
en totaal betekenend gedrag dient te betrekken. 
De nieuwe semantici uit de school van Chomsky verdiepen het begrip 
dieptestructuur op een wijze die voor de psycholinguïstiek zeer relevant lijkt 
te worden. 

Wat betekent nu tenslotte dit alles voor de studie en de begeleiding van het 
jonge dove kind? De centrale aandacht voor de eerste syntactische ontwik
kelingen heeft geresulteerd in steekhoudende analyses van de normale ont
wikkeling die als nieuwe directieven voor die studie en die hulp dienen ge
steld te worden. Dat moet dan in een enkel woord verduidelijkt worden. 
Een doof kind van normale intelligentie komt op basis van die intelligentie 
tot concept-formatie die de realiteit klassificeert en steeds specifieker her-
klassificeert tot een geordend gekende realiteit van paradigmatische en 
syntagmatische categorieën. Paradigmatisch: er is een klasse waartoe papa, 
mama, oma, opa, de bakker, tante, de juffrouw en de andere kinderen beho
ren; er is een klasse waartoe zitten, spelen, slapen, eten, opstaan, lopen en 
slaan behoren; er is een klasse waartoe lief, moe, stout, heet, lekker, dik, 
koud en vies behoren; er is een klasse waartoe thuis, in bed, aan tafel, op 
straat, in Amsterdam, op de kast en onder de tafel behoren; en gazo maar 
door, met allerlei subklassen en overlappingen: zo is er de klasse mannen, de 
klasse vrouwen, jongens, meisjes, kinderen, beertjes, en poppen etc. En dan 
syntagmatisch: behalve deze verticale groeperingen zijn er de relaties, b.v. 
tussen de klasse mensen en handelen, mensen en karakteristieken, handelen 
plus mensen en ergens, etc. Let wel: dit is in de eerste cognitieve sfeer, nog 
allemaal preverbaal, onverwoord, en zeker presyntactisch, nog niet vast
gelegd in de specifieke en min of meer arbitraire beregelingen van de toe
vallige moedertaal. De eerstvolgende fase is dan van concept naar woord: 
die verloopt ook bij het dove kind met minder moeilijkheden dan de volgen
de: die van de paradigmatische en syntagmatische prelinguaal en dus vrij 
globaal de werkelijkheid structurerende denk-ken-categorieën naar de 
linguïstische, syntactisch paradigmatiserende en syntagmatiserende strakke 
categorisering: dat is de grote en moeilijke stap. De stap die het kind van 
drie dat horen kan al zonder moeite heeft gezet. 

Bij het zetten van die stap behulpzaam zijn, betekent voor ons: weten dat de 
frequentie van aanbod minder belangrijk is dan gericht helpen om het regu
lerend vermogen aan de gang te zetten en produktief te houden. Dit aan de 
gang zetten en houden dient zich te richten op het bijbrengen van de gram
maticale basisrelaties, en niet op het leren van volgorde-principes of morfo-
logiseringen. Het is negatief belangrijk om te voorkomen dat de eerste com
municatie tussen moeder en doof kind uitgroeit tot een van de spreektaal 
fundamenteel afwijkend gebarensysteem; maar het is minstens zo belangrijk 
om te weten dat in de normale ontwikkeling naast de syntactische structuur 
van de eerste uitingen ook prosodische, deiktische en andere plaatsvervan-
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gende expressies tot het normale communicatiegedrag van het horende 
kind behoren. Met behoud van al het goede wat de huidige zeer vroege be
geleiding als zinvol heeft ontwikkeld, ligt in deze enkele suggesties een mo
gelijkheid tot substantiële uitbreiding gegeven. 

Verslag over een enquête, gehouden onder de oudleer-
lingen van de Mgr. Hermusschool te Amsterdam 

Door G. J. M. Muschter' 

Daar we graag wi lden weten hoe het onze oudleerlingen is vergaan wat be
treft hun werkkring, kontakten met anderen, hun handicap enz., hebben we 
onder hen een enquête gehouden. 
De enquêtering had niet de pretentie een wetenschappeli jk onderzoek te 
zi jn. 
Om de ondervraagden niet af te schrikken was de enquête zeer eenvoudig 
opgesteld. Ze was grotendeels in te vullen door „door te halen wat niet van 
toepassing was" . 
Van de 122 enquêteformulieren, die verstuurd werden, zijn er 85 (70%) 
ingevuld en 3 onbestelbaar teruggekomen. 
De enquête was zo opgezet, dat in elke rubriek de vragen zich om een aantal 
thema's centreerden. 
Hieronder zullen wi j de rubrieken aangeven met de thema's. 

Rubriek 1 : 
De vragen in deze rubriek hadden betrekking op het al of niet hebben en 
dragen van een hoortoestel. 
- Van de 85 oudleerlingen, die formulieren ingevuld hebben, heeft 6 0 % een 
hoortoestel, 4 0 % niet. 
Van degenen, die geen hoortoestel dragen, had 8 5 % op onze school óók 
geen hoortoestel. 
Van de hoortoestel-dragers had 4 6 % het toestel reeds 5 jaar of langer, 
m.a.w. had 4 6 % een te oud toestel. 
- V r a a g : „ Is het toestel dikwi j ls s tuk?" werd door 2 0 % met „ J a " beant
woord. Van deze 2 0 % bleek 6 0 % een te oud toestel te hebben. Bij 8 0 % was 
het apparaat niet dikwij ls stuk. 
- Van de 50 hoortoesteldragers gebruikt 5 2 % het apparaat de hele dag, 2 0 % 
draagt het nooit, 10% alleen thuis en 18% draagt het op school en/of op 
het werk en/of thuis. 

* Gaarne wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken om Dr. A. X. J. M. van 
den Horst, psycholoog aan onze school, te danken voor zijn medewerking, ver
leend bij het opstellen en uitwerken van de enquête. 
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Enkele opmerkingen bij bovenstaande bevindingen: 
- Het is merkwaardig, dat ondanks de door ons gegeven voorlichting er nog 
zoveel kinderen zijn met een te oud apparaat. 
wat kan hiervan de oorzaak zijn? 
- Het komt ons voor, dat het niet aan onze voorlichting ligt. Deze voorlich
ting bestaat o.a. hierin, dat we de kinderen tijdens hun verblijf hier op school 
ervan proberen te overtuigen, dat het dragen van een hoortoestel voor hen 
noodzakelijk is. 
Tevens geven we hun het adres van de dichtstbijzijnde dealer, waar ze ook 
voor reparaties terecht kunnen. Bovendien worden de kinderen er nadruk
kelijk op gewezen, dat regelmatig onderzoek door een K.N.O.-arts voor hen 
van groot belang is. 
- De ziekenfondsen geven voor apparaten voor kinderen tot 16 jaar een 
gedeeltelijke vergoeding. In het algemeen komt dit neer op ± 80% van de 
kosten of op een bedrag van ƒ300,—. Is er een aanvullende verzekering, 
dan wordt van het restant nog 75% vergoed, soms met een maximum van 
/ 50, - per toestel. 
Voor personen boven 16 jaar is de situatie ongunstiger, maar door de fondsen 
wordt meestal ook een vergoeding gegeven: deze bedraagt dan /180, - . 
Indien er een aanvullende verzekering is, kan de vergoeding ook 75% van 
het hele bedrag zijn. De regels bij de verscheidene ziekenfondsen verschillen 
iets, maar het ontloopt elkaar niet veel. 
Men kan zich afvragen of het resterende bedrag te hoog is voor jonge men
sen? 
Bij een eventueel volgend onderzoek, zullen we hier naar informeren. Tevens 
kan dan nagegaan worden of ze hun gehoor nog periodiek laten onderzoe
ken. Zo zijn er meer vragen, die een nader antwoord behoeven. 

Rubriek l i : 
In de tweede rubriek werd de oudleerlingen gevraagd of zeal of niet naar een 
andere school zijn gegaan. 
- 71 leerlingen zijn na het basisonderwijs van de Mgr. Hermusschool verder 
gaan leren. 
8 jongens en meisjes gingen naar onze eigen ULO en behaalden hiervoor 
het diploma ULO-3; 
35 jongens gingen naar het technisch onderwijs; hiervan gingen er later 
twee door naar een M.T.S. 
8 meisjes gingen naar de huishoudschool; 
14 jongens en meisjes gingen naar het V.O.; (ULO, MAVO e.d.) 
6 jongens en meisjes gingen achtereenvolgens naar een kappersschool, een 
grafische school (2), een horecaschool, een mytylschool en het G.L.O. 
Van 2 leerlingen konden we het niet achterhalen. 
In totaal ging dus 73% in een beroepsopleiding. 
- We vroegen de kinderen of ze naar hun mening genoeg taal (brieven
schrijven en lezen), rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis hadden geleerd. 
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Ongeveer 80% was tevreden over het genoten onderwijs. Bij 20%, die o.a. 
over taal ontevreden zijn, was één meisje, dat hier het ULO-3 diploma haal
de; zij kreeg op haar lijst een 8 voor Nederlandse taal! Dit meisje is echter 
zeer zwaar slechthorend en heeft daar in de dagelijkse communicatie veel 
last van. 
Van de andere 19 „ontevredenen" konden we eveneens nagaan, dat er 11 
zwaar slechthorend zijn. Onder de 8 licht slechthorenden is één jongeman, 
die opgeeft nu economie te studeren aan een Economische Hogeschool. 
- Van de 63 leerlingen, die naar een andere school gingen, vond 35,5% het 
fijn op de nieuwe school, 55,5% vond het gewoon, 6% vond het niet fijn en 
3% liet de vraag onbeantwoord. 
- 30% van de leerlingen had op de nieuwe school vaak last van hun slecht
horendheid, 3% nooit en 67% soms. 
In het algemeen werd er op de scholen wel rekening met de slechthorend
heid gehouden. 

Rubriek I I I : 
De vragen uit deze rubriek dienden alleen beantwoord te worden door oud-
leerlingen, die nu aan het werk zijn. 
- 60% van de oudleerlingen (51) bleek op het moment van de enquête een 
baan te hebben. 
Het spreekt vanzelf, dat hierin niet alleen de kinderen begrepen zijn, die 
direct na het verlaten van de Hermusschool in de maatschappij gekomen 
zijn, maar ook zij, die na het vervolgonderwijs aan het werk gingen. 
- Vraag 1 : „Wat doe je tegenwoordig voor werk?" 
Het is niet mogelijk, hier een volledige opsomming te geven, daar de soorten 
werkzaamheden nogal uiteen lopen. 
Als grove selectering het volgende: 

technische handenarbeid: 9 personen 
lichte handenarbeid: 3 personen 
zware handenarbeid: 3 personen 
huishouding: 9 personen 
verpleging: 5 personen 
winkel/magazijn/mode: 14 personen 
kantoor: 8 personen 
onbeantwoord: 1 persoon. 

- De vraag: „Is het werk naar je zin?" werd door 80% bevestigend beant
woord, 11 % vindt het werk matig, 1 jongeman, die zwaar-slechthorend is, 
heeft het niet naar zijn zin en 1 persoon liet de vraag onbeantwoord. 
- De grootte van de bedrijven varieert van 1 tot 1000 personen. 
Ongeveer 70% werkt in bedrijven van meer dan 50 personen. 
- „Heb je kontakt met je collega's?" 
80% beantwoordde deze vraag met „ja", 8% met „indien nodig" en ruim 
11 % (6 meisjes) had geen kontakt met collega's. Het blijkt echter, dat één 
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van hen in een klein bedrijf van 4 personen werkt en de andere 5 meisjes 
thuis of elders in de huishouding werkzaam zijn. 
- 40% van de 51 hierbovengenoemde werkende mensen heeft in zijn/haar 
vrije tijd nog kontakt met collega's van het werk. 
- Bij 55% van de werkenden wordt er op het werk rekening met hun slecht
horendheid gehouden, bij de rest niet. 
- We vroegen ook tot wie men zich wendt als er moeilijkheden op het werk 
zijn. 
65% gaat naar de chef, 19% lost zelf de problemen met de betrokkene op, 
de andere 8% gaat respectievelijk naar hun ouders, de maatschappelijk 
werker/ster, collega of vriend; 8% liet deze vraag onbeantwoord. 

Rubriek IV : 
In deze rubriek vroegen we naar de hobby's en vrijetijdsbesteding. 
- Hobby's: 
De eerste vraag vroeg naar wat de oudleerlingen het liefst doen in hun vrije tijd. 
We hebben de hobby's in twee groepen verdeeld: 
a. niet-thuis 
b. thuis 
a. Niet thuis: 
a. Niet thuis: 

Sport I (voetbal, hockey, wandelen, gymnastiek, zwemmen 
en zeilen) 32% 

Sport II (autorijden, brommen, reizen en kamperen) 7% 
Uitgaan (bioscoop, dansen, bezoek) 21 % 

b. Thuis: 
Lezen 24,5% 
Handwerken, knutselen, tekenen 21 % 
Muziek maken en/of beluisteren 21 % 
Spel (kaarten, puzzelen) 7 % 
Studie 8 % 
Televisie-kijken 3,5% 

Men had over het algemeen meer dan één hobby, zoals ook wel aan de 
cijfers is te zien. Niemand vulde in géén hobby te hebben. 
4 Vrijetijdsbesteding buiten de hobby's om: 
In dit gedeelte werd gevraagd over studie, lezen, televisie, radio en pick-up. 
Achtereenvolgens worden nu deze onderwerpen in percentages aangegeven. 

a. Studie: 
33% volgt een cursus. Hiervan is 75% aanvullende studie t.b.v. hun beroep. 
b. Lezen: 

Ja Neen Onbekend 
Kranten 88% 8 % 4 % 
Tijdschriften 82% 14 % 4 % 
Boeken 64% 31,5% 4,5% 
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Ook werd gevraagd welke kranten, tijdschriften en boeken werden gelezen. 
De opsommingen waren echter van zo uiteenlopende aard, dat het niet mo
gelijk is hier verder in dit verslag op in te gaan. 

c. Televisie: 
94% van de oudleerlingen kijkt naar de televisie. 
Het journaal, voetbal en buitenlandse films worden het meest bekeken. De 
buitenlandse films zijn door het onderschrift voor slechthorenden gemakke
lijker te volgen dan de Nederlandse films en toneelstukken. 
Mag men uit deze voorkeur misschien concluderen, dat er nog weinig huis
kamers van slechthorenden met een ringleiding zijn uitgerust? 
Op de oudermiddagen vragen wij de ouders geregeld of ze al een ringleiding 
in de huiskamer hebben. Zo niet, dan geven wij een stencil van de Neder
landse Vereniging voor Slechthorenden mee. Bij veel kinderen, die nu op 
school zitten, ontbreekt thuis de ringleiding nog. 
De reden schijnt te zijn, dat het niet mogelijk is op oude T.V.-toestellen een 
aansluiting te maken. 
Zijn misschien de bestaande stencils over deze materie niet duidelijk genoeg ? 
Ook blijken veel bioscopen en theaters nog geen ringleiding te hebben. 
Onze kinderen hebben dan net als bij de T.V. veel moeite met het volgen van 
de films en voorstellingen. 
Is meer voorlichting in deze gewenst? 
Ook deze aspecten zullen we bij een eventueel vervolg onderzoek aan de 
orde stellen? 

d. Radio: 
Het viel ons mee, dat er zoveel kinderen en met name ook zwaar slecht
horende kinderen, naar de radio luisteren. 
90% gaf aan naar de radio te luisteren. 
Van hen luistert 77% naar radio „Veronica", 44% luistert naar Hilversum 3 
en 13% luistert ook wel eens naar Hilversum 1 of 2. Het zijn dus overwegend 
de muziekprogramma's, die beluisterd worden. 

e. Grammofoonplaten-draaien: 
87% (75) van de oudleerlingen draait wel eens een plaatje. Van deze 75 
oudleerlingen geeft 86,5% de voorkeur aan lichte muziek, 6% aan klassieke 
muziek, terwijl 7,5% naar beide luistert. 

Rubriek V : 
In deze rubriek hebben we naar de sociale kontakten gevraagd. 
- 81 % heeft vrienden of vriendinnen. Het aantal varieert van 1 tot zeer velen. 
Ruim 14% gaf aan geen vrienden of vriendinnen te hebben en 5% liet de 
vraag onbeantwoord. 
- 4 5 % (38 oudleerlingen) is op een club of vereniging, 44,5% niet en de 
rest liet de vraag onbeantwoord. 
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Van de 38 oudleerlingen gaf 52,5% aan op een sportclub te zitten, 31,5% 
zit op diverse clubs en de rest liet de vraag open. 
- 68% gaat wel eens naar de bioscoop, de rest gaat niet of liet de vraag 
onbeantwoord. 
- De vraag over het kontakt met de oud-klasgenoten leverde het volgende 
resultaat op: 
41,5% wel, 55% niet en 3,5% vulde niets in. 
Omdat de enquête gehouden werd in de tijd, dat er een reünie voor oud
leerlingen bij ons op school was, vroegen wij hen of ze het leuk vonden, dat 
er een reünie was en of we nog eens een vragenlijst mogen toesturen. 
- 97,6% vond het leuk, dat er een reünie was, één persoon antwoordde 
eerlijk, dat hij er niets aan vond en nog eens één persoon liet de vraag on
beantwoord. 
95% was bereid nog eens een vragenlijst in te vullen, 4% niet en 1 % liet dit 
in het midden. 
De vraag blijft: „hoe komt het, dat 34 kinderen de enquête niet hebben 
teruggestuurd?" 
Deze vraag is niet te beantwoorden. We moeten er echter wel rekening mee 
houden, dat wanneer alle kinderen de enquête ingevuld geretourneerd had
den, de percentages er anders uit zouden zien. 
Bepaalde beelden, die nu gunstig lijken, zouden ongunstig uit hebben kun
nen vallen. Ook het omgekeerde is mogelijk. 
Dit verslag kan misschien aanleiding geven ook andere scholen er toe te 
brengen een onderzoek in te stellen naar het wel en wee van hun oud
leerlingen. 
Het is o.i. een mogelijkheid om te achterhalen welke problemen de slecht
horenden na hun schoolperiode kunnen ontmoeten. Als we deze problemen 
kennen, zijn we hopelijk in staat enkele ervan te voorkomen of te helpen 
oplossen. 
Ook voor de nazorg kan dit van nut zijn. 

Notulen van de Algemene Vergadering van de "Vereni
ging tot bevordering van het onderwijs aan slechthoren
de en spraakgebrekkige kinderen in Nederland", gehou
den op 9 maart 1972 in „de blije werelt" te Lunteren. 

De voorzitter, de heer Tj. E. Hesse opent om ongeveer kwart over twee de 
vergadering met een welkom aan de vele aanwezige leden. 

De agenda ziet er als volgt uit: 
1. Opening. 
2. Notulen van de Algemene Vergadering van 1971. 
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3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de penningmeester. 
5. Ingekomen stukken en mededelingen. 
6. Tijdschrift. 
7. Voorstel duur van de Conferentie. 
8. Benoeming nieuwe kascommissie. 
9. Voorstel Conferentie 1973. 

10. Bestuursmutaties. 
11. Overlegcentrum B.O. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

De notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 5 maart 1971 te 
Amersfoort en gepubliceerd in het Tijdschrift van november 1971 worden 
zonder aan- of opmerkingen onder dankzegging goedgekeurd. 

De secretaris, de heer K. W. Kortschot krijgt nu het woord en geeft zijn jaar
verslag. Dit jaarverslag zal worden gepubliceerd in het Tijdschrift. De leden 
komen niet met vragen. De voorzitter dankt de secretaris voor het geven van 
dit overzicht. 

Nu is het woord aan de penningmeester, de heer J. G. G. Spanhoff. Hij heeft 
reeds een financieel overzicht verzonden aan alle scholen. Er komen geen 
reacties van de leden. De penningmeester deelt mee dat het inderdaad nodig 
is geweest de contributie te verhogen tot / 25, - per lid. 
Dit jaaroverzicht van de penningmeester wordt eveneens onder dankzegging 
goedgekeurd. 
De heer Schilder uit Haarlem deelt namens de kas-commissie mee, dat alle 
boeken in orde zijn bevonden. De penningmeester wordt gaarne decharge 
verleend. 

De secretaris heeft weinig mee te delen over de ingekomen stukken. 
Van twee scholen zijn bezwaren ontvangen betreffende de gehouden en
quête over de duur van de Conferentie. Dit is nu een apart punt op de agenda. 
De Prof. Burgerschool in Amsterdam zou gaarne zien dat een aantal lezingen, 
gehouden op het Symposium 1970 in Amsterdam, herhaald zal worden voor 
onze Vereniging in 1974: hun school bestaat dan 60 jaar. 

Wat de Redactie van het Tijdschrift betreft: er zijn nog steeds problemen. 
De bestaande redactie, gevormd door de scholen in Rotterdam, wordt nu 
van haar functie ontheven, zij mogen een: „hartelijk dank!" ontvangen voor 
de werkzaamheden door hen verricht. 
Blijft nu de vraag: welke school stelt zich beschikbaar om de redactie, be
treffende de sector slechthorenden onderwijs te vormen? De aanwezige 
leden geven geen antwoord. Mej. Huitema, tot nu toe hoofd-redactrice. 
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deelt mee hoe het een en ander functioneert. Samen met de redactie-leden 
wordt de copie verzameld en gecorrigeerd. Het is inderdaad vaak moeilijk om 
voldoende copie binnen te krijgen. Tenslotte zendt de hoofd-redactrice de 
copie naar de eind-redacteur. 
De heer Evertse (ere-lid) vraagt het woord: hij vindt het bestaan van het 
Tijdschrift, samen met de sector Dovenonderwijs, zeer belangrijk. Dit is een 
goede manier om contacten te leggen, om gedachten uit te wisselen: redenen 
genoeg om je er voor in te zetten. 
Zo komen nog een aantal meningen naar voren van de leden. De heer Pille 
stelt: als de functiegroepen goed lopen, dan moet daaruit ook copie kunnen 
komen. 
Hoe het ook zij, er wil geen oplossing komen en de voorzitter ziet zich ge
noodzaakt dit agenda-punt aan te houden. 

De duur van de conferentie, een onderwerp waar wel het een en ander over 
gezegd moet worden. 
De heer Geilleit uit Eindhoven zou gaarne naar één dag over willen gaan. 
De helft van het aantal collega's van de twee scholen in Eindhoven kan nu 
niet aanwezig zijn. Zij betreuren dit ten zeerste. De moeilijkheden liggen voor 
een groot gedeelte bij de internaten, verbonden aan de scholen. Bovendien 
vindt de heer Geilleit het niet verantwoord de kinderen twee keer twee da
gen in het voorjaar naar huis te laten gaan. 
De heer Pille denkt, dat er op alle scholen wel vóór- en nadelen zullen zijn. 
Hij vindt dit echter secondair. De conferentie moet een echt ontmoetings
punt zijn. We moeten ons de mogelijkheid om de didactiek in ons onderwijs 
op een hoger niveau te brengen niet ontnemen, we hebben elkaar daarbij 
zeer zeker nodig! Gaan we over naar één dag, waarop ook nog de Algemene 
Vergadering moet worden gehouden, dan blijft er zeer zeker te weinig tijd over. 
De heer Grendel is ook voor twee dagen, vooral om tot een zinvol geheel te 
komen en betere contacten te leggen. Je moet dit onderwijs tot ontwikkeling 
brengen, maar wéét dat je aan een begin staat, zonder dat er een eind komt, 
pas op voor zelfgenoegzaamheid! 
De heer Evertse is het helemaal met de laatste twee sprekers eens. Willen we 
verder komen, werken aan deze ontwikkeling, dan zijn óók de jongeren nodig, 
laten zij hun schouders eronder zetten! 
De heer Geilleit krijgt opnieuw het woord. Hij is het eens met alle positieve 
uitlatingen van de vorige sprekers, maar toch ziet hij een conferentie van 
twee dagen nog niet zo zitten. 
De heer Oostinga deelt mee, dat men oorspronkelijk in Groningen voor één 
dag was. In de praktijk bleek er minder belangstelling te bestaan voor de 
tweede dag. Nu het bestuur echter met een andere opzet is gekomen, wil hij 
zijn mening herzien. Hij is voor twee dagen. 
De heer van Rooi vindt, dat je niet overal tegelijk bezig kunt zijn. Door de 
functiegroepen kun je tot een verdieping van de onderwerpen komen. Had
den we ieder jaar maar zo'n programma! 
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Na nog wat heen en weer gepraat, besluit men tot stemming over te gaan, 
deze is schriftelijk. 
Een stembureau wordt gevormd door de volgende leden: 
Mevr. Gelijns-Moleman, Hr. Oordijk en Jr. Stunnenberg. 
De uitslag is als volgt: 
Er zijn 206 stemmen uitgebracht, als volgt verdeeld: 
158 voor twee dagen; 
41 voor één dag; 

7 blanco. 
De cijfers spreken een duidelijke taal, de conferentie blijft 2 dagen duren. 

De kas-commissie zal worden gevormd door Eindhoven, de namen van de 
leden zullen nog worden doorgegeven aan de penningmeester. 

De volgende conferentie, in 1973, zal worden gehouden op 1 en 2 maart 
(na informatie) eveneens in „de Blye werelt" te Lunteren. 

Het bestuur is aan een uitbreiding toe, bovendien zijn er nog een paar muta
ties. Het is belangrijk dat in het bestuur leden van de verschillende groepen 
aanwezig zijn. Op een schrijven van de secretaris zijn twee reacties binnen
gekomen. 
Voorgesteld werden: de heer Geilleit (Eindhoven) en de heer Mobach 
(Utrecht), de laatste is niet aanwezig. 
Staande de vergadering komen de volgende candidaten naar voren: 
Mevr. Houtzager - Leiden. 
Mej. Metsch - A'dam. 
Mej. Korver — A'dam. 
Hr. van der Hoeven (Maatschappelijk Werk). 
Van de volgende bestuursleden wordt afscheid genomen: 
de heren Breve, Goossens en van der Laan. De voorzitter dankt hen hartelijk 
voor de diensten, bewezen aan de Vereniging. De vergadering heeft geen 
bezwaar tegen de benoeming van de bovengenoemde candidaten. De voor
zitter gaat over tot de benoeming en feliciteert de nieuwe bestuursleden. 
De leden begeleiden deze felicitatie gaarne met een hartelijk applaus. 

Nu krijgt de heer van der Engh het woord. Hij zal het een en ander vertellen 
over het Overlegcentrum B.O. 
Het Overlegcentrum B.O. bestaat uit een aantal groepen: 
O. en A. 

dit zijn Bestuursorganisaties. 

sectie B.O. van de A.B.O.P. 
sectie B.O. van de K.O.V. 
sectie B.O. van de P.C.O.V. 
dagelijks bestuur van de A.N.O.F. 

R.K.B.O. ƒ 
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Er wordt twee keer per maand contact onderhouden met het Departement 
van Onderwijs en Wetenschap, afdeling Buitengewoon Onderwijs. 
Verder zijn er contacten met de Inspectie en de volgende organisaties: 
- verband V.B.O. (debielen) 
-verband Bu. O. (Pedagogische Centra) 
- werkverband B.V.O. (M.A.V.O.) 
De heer van der Engh noemt nog een aantal punten waarover men nu con
tact heeft op het Ministerie: 
Art. ISI - B.O. (Hoofd en schooltijden). 
Een psycholoog in de Toelatingscommissie. 
Voorontwerp wet Basisonderwijs. 
De heer van der Engh vindt dat het van wezenlijk belang is om een goed 
contact met onze Vereniging te hebben. We moeten veel praten, veel schrij
ven, een ieder, ook de ambtenaren op het Ministerie moeten weten wat 
Buitengewoon Onderwijs is. 
De voorzitter dankt de heer van der Engh voor zijn uiteenzetting. 

Bij de Rondvraag neemt de heer Breve het woord. Hij wil er met nadruk op 
wijzen, dat het hoog tijd wordt, dat alle scholen wettelijk een ambulant 
hoofd mogen hebben. 

De voorzitter en speciaal de secretaris krijgen een hartelijk applaus van de 
aanwezige leden voor het werk door hen verricht. 

De voorzitter, de heer Hesse, vindt dat deze Algemene Vergadering een posi
tief verloop heeft gehad en gaat dan tot sluiting over. 

2e-secretaris, Hm. Vrielink 

Europese Federatie van Nationale Verenigingen van 
Dovenleerkrachten 

De nog goed te keuren notulen van de jaarvergadering van de Raad van de 
Europese Federatie van Nationale Verenigingen van dovenleerkrachten, ge
houden op 30 september 1972 te Hannover, West Duitsland. Aanvang: 
10 uur. 

Aanwezig als gedelegeerden van de lidverenigingen. 
België - Br. Walter (1ste vice-president) 
Denemarken — A. Laurents (secretaris) 

K. Lynge Sandegaard 
Duitsland - R. Ahrens 

H. Heidier 
J. Tigges (congres-secretaris) 
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Groot Britannië - M. C. Hanson 
Luxemburg - J. Bohler 

G. Schuller (penningmeester) 
Nederland - F. Delhez (president) 

J. L. van der Have (2e vice-president) 
Zweden - Mevr. R. Madebrink 
Zwitserland - P. Zwimpfer 

Agenda 
1. Opening en verwelkoming door de president, speciaal de nieuwe gedele
geerden in de Raad: de heren Hanson, Sandegaard en Zwimpfer. 
2. Overdracht van stemmen blijkt niet te hebben plaatsgevonden. 
3. Er zijn geen verzoeken tot bijwoning van de vergadering der Raad door 
niet-leden ingekomen. 
4. De notulen van de Vergadering van de Raad op 8 oktober 1971 in Berdorf 
(Luxemburg) worden goedgekeurd met de toevoeging dat in de franse tekst 
der notulen in punt 14 het woord „conseil" moet worden veranderd in 
„Bureau", in de engelse tekst van de notulen in punt 6 het woord: board 
moet worden vervangen door council en in de duitse tekst der notulen in 
punt 9;1 in plaats van: vorgelesen und interpretiert moet worden gelezen: 
vorgelegt und gebilligt. 
4.1 Aansluitend op het voorstel van de Raad, gedaan in de jaarvergadering 
1971 te Berdorf is tot de volgende aanvulling op de statuten eenstemmig be
sloten : Art. 16.1. Elke lid-vereniging kan ten hoogste 6 deelnemers voor het 
congres aanmelden, die zich serieus op het congresthema voorbereiden. 
Verenigingen, waarvan het ledenaantal meer dan 300 bedraagt, kunnen per 
elke 100 meer twee deelnemers meer zenden. 
De noodzakelijke publicatie van deze Statutenwijziging in de Moniteur 
Beige zal door de 1e vice-president worden verzorgd. 
5. De verslaggeving over de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur in 
Berdorf, Voorburg en Essen wordt voor kennisgeving aangenomen. 
De term in de duitse verslaggeving over de bijeenkomst in Voorburg: (punt 6) 
„Filmkommentur im amerikanischen Fernsehen" wordt verbeterd in 
„Kommentar-projektor". 
De Raad vraagt aan de gedelegeerden van Groot Britannië na te gaan, of er 
niet een groter aantal exemplaren van het Verslag van het Congres in 
Luxemburg in Engeland zou kunnen worden verkocht. Verschillende voor
stellen daartoe worden gedaan. 
Wegens gebrek aan tijd is er een wijziging in het opnemen in de verwerking 
van de enquête naar de opleiding van dovenleerkrachten noodzakelijk ge
worden. De heer Tigges neemt de samenstelling van een synthese der 
enquêteresultaten op zich. 
De heer Bohler neemt op zich om de positie van de A.F.E.R.L.A. (Doven-
leraren vereniging in Frankrijk) ten opzichte van de Europese Federatie verder 
te verkennen. 
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6. De secretaris brengt verslag uit over de ontvangen correspondentie en 
meldt speciaal de uitnodigingen voor een congres in Barcelona in 1972 en 
in Japan in 1975. De Raad spreekt zich opnieuw uit tegen deelname aan 
deze congressen door een vertegenwoordiger van de Europese Federatie op 
kosten van de Europese Federatie. 
7. Er zijn geen nieuwe aanvragen voor het lidmaatschap van de Federatie 
ontvangen. 
8. De penningmeester licht de financiële situatie toe. Op voorstel van de 
twee kascontroleurs die alles in goede orde hebben bevonden, wordt de 
penningmeester decharge verleend. De penningmeester vestigt de aandacht 
op het geldelijk tekort. Hij nodigt de leden van de Raad uit om nieuwe finan
ciële bronnen te ontdekken. 
9. Discussiërend over de verhoging van de contributie, verklaart de heer 
Laurents dat de Deense vereniging uit de Europese Federatie zou kunnen 
treden wanneer een normaal functioneren van de Europese Federatie zou 
worden bedreigt wegens te geringe financiële middelen. Na ampele discus
sies wordt het voorstel: de contributie vast te stellen op 40 Fr. beige per lid 
van de nationale vereniging, met 11 stemmen aangenomen, 1 tegenstem: 
Groot Britannië, 2 onthoudingen: Nederland en Zwitserland. 
10. De leden van het dagelijks bestuur worden gedechargeerd. 
11. De Raad gaat accoord met het thema van het congres in NYBORG 
(Denemarken) in 1973: „Krijgen de gehoorgestoorde leerlingen van 3-6 jaar 
in de afdeling zeer jeugdigen de juiste vorming? Poging tot een kritische 
analyse". 
Denemarken, Luxemburg en Nederland belasten zich met het vinden van 
inleiders en demonstratie groepen. 
De heer R. Ahrens (Duitsland) stelt voor een tentoonstelling te organiseren 
van didactisch en educatief materiaal. 
De heer A. Laurents vraagt om serieuze aandacht te schenken aan de rol van 
de desbetrokken ouders. 
De leden van de Raad worden uitgenodigd verdere suggesties te doen. 
Eenstemmig is het volgende artikel 15 van het huishoudelijk reglement der 
Europese Federatie aangenomen: 
„De nationale vereniging, belast met de organisatie van het congres is ge
machtigd om waarnemers te zenden. Het dagelijks bestuur van de Europese 
Federatie besluit zowel over het aantal en de wijze waarop van deze toela
ting". 
12. De president verklaart dat de zittingsperiode van het dagelijks bestuur 
is afgelopen. 
Overeenkomstig het voorstel van het zittende dagelijkse bestuur is de heer 
Jean Bohler uit Luxemburg tot president gekozen met algemene stemmen. 
De heer Bohler neemt zijn benoeming aan en dankt voor het in hem gestelde 
vertrouwen. Hij spreekt de dank uit aan de aftredende president en 2e vice-
president. Hij stelt voor de scheidende president Delhez tot ere-president te 
benoemen. De Raad neemt eenstemmig dit voorstel aan. 
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Uit naam van de Raad bedankt de heer Tigges (Duitsland) de president en 
de 2e vice-president voor de belangrijke diensten aan de Europese Federatie 
bewezen. 
Overeenkomstig het voorstel van het aftredende dagelijks Bestuur, worden 
de overige candidaten eestemmig verkozen: 
Br. Walter - België (1e vice-president) 
A. Laurents - Denemarken (2e vice-president) 
M. C. Hanson - Groot Britannië (secretaris) 
J. Tigges — Duitsland (congressecretaris) 
G. Schuller - Luxemburg (penningmeester) 
De genoemden aanvaarden hun benoeming zonder voorbehoud met uitzon
dering van de heer Hanson, die zijn benoeming wil aanvaarden wanneer het 
bestuur van zijn nationale vereniging er mee accoord gaat. 
Niettemin is hem geantwoord dat overeenkomstig de statuten van de Euro
pese Federatie, deze toestemming niet nodig is. 
13. Rondvraag. 
De vraag van de heer Heidier (Duitsland) om meer activiteiten van de Fede
ratie wat betreft publiciteit doet een discussie ontstaan, waarbij wordt ge
constateerd dat een start in dit opzicht is gemaakt met de enquête naar de 
opleiding van dovenleerkrachten in de landen van de aangesloten verenigin
gen. 
De heer Tigges (Duitsland) stelt voor de Raad jaarlijks schriftelijk geinfor-
meerd te houden wat betreft de diverse projecten in de verschillende landen 
en andere belangrijke gebeurtenissen. 
De heer Heidier (Duitsland) onderstreept nog eens dat niet slechts het dage
lijks bestuur maar ook de leden van de Raad zelf zich moeite moeten geven 
om de publiciteit ten behoeve van de E.F. te vergroten. 
14. Om 1 5 uur 30 vindt de sluiting plaats. 

w.g. J. Bohler president 
M. Hanson secretaris 

Na afloop van de vergadering vond de invulling plaats van de enquête over 
de nationale opleidingen van dovenleerkrachten. 
Doordat alle leden van de Raad hier hun medewerking aan gaven, konden 
in wonderbaarlijk korte tijd alle problemen worden opgelost die voortvloei
den uit het moeten vertalen van soms slechts per land en taal bekende en 
betekenisvolle begrippen. 
In de vergadering van de Raad, volgend najaar in Nyborg, zal de gelegenheid 
worden geboden over de enquête uitkomsten te discussiëren. 
Een overzicht van deze uitkomsten zal tijdig aan de lidverenigingen worden 
toegestuurd. 
Ondergetekenden zullen trachten door een regelmatige berichtgeving over 
werkzaamheden door en in de Europese Federatie in ons blad de lezers zo 
goed mogelijk betrokken te houden bij deze arbeid op internationaal niveau. 

w.g. J. L. v. d. Have F. Delhez 
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Verenigingsnieuws 

De Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende en 
Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland houdt op 1 en 2 maart de jaarlijkse 
conferentie in Congrescentrum „De Blije Werelt" te Lunteren. 
Mocht u als belanghebbende door welke oorzaak ook geen uitnodiging heb
ben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris 
van de vereniging. 

K. W. Kortschot 

Nieuws van de Scholen 

St. Michielsgestel: 
Voor het Diploma „Gehoorgestoordenonderwijs" A slaagden op 14 en 21 
november te Tilburg: 
Mevr. B. Hoeks-Paalman, Mevr. G. v. Os-Elshout, Mej. E. Zirkelbach, Mej. 
C. Bröcker, Zr. Jacinta van der Laan, de Zeereerw. Heer N. Smulders, Br. L. v. 
Zeeland, Dhr. M. Bögels, Dhr. V. Elemans, Dhr. G. Kemna, Dhr. W. Meys, 
Dhr. H. Rosier, Dhr. F. Straates, Dhr. F. Willems en Dhr. A. van Zandbeek. 

Effatha 
Als kleuterleidsters benoemd: 
Per 1 februari 1973 Mej. W. N. C. Buisman te Dokkum. 
Per 1 maart 1973 Mej. C. A. Hey te Hattem. 

Verder zijn in dienst getreden per 1 januari 1973 Mej. M. v. Ierland, linguiste 
en Mej. Hagt, hometrainster. 

Geslaagden 
Het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft op 10 januari 1973 examens 
gehouden ter afsluiting van de leergang Gehoorgestoorden-B. 

Geslaagd voor het diploma Gehoorgestoorden-B 
A. Bouwmeester te Aduard; A. J. Eskes te Zwijndrecht; Th. F. Sandstra te 
Peize; J. J. S. Storm te Monster; J. H. Boon te Groningen; J. Berman te 
Groningen; Mej. D. B. Bol te Arnhem; G. Postma te Rotterdam en J. Bruijne 
te Leiden. 

Met lof geslaagd: de heer A. Bouwmeester te Aduard. 

21 


