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ten geleide 

Het tweede nummer van de 15e jaargang van 
Het Gehoorgestoorde Kind staat geheel in het teken 
van de jaarlijkse conferentie van de Vereniging 
tot Bevordering van het Onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen in 
Nederland. 
De conferentie werd gehouden te Lunteren 
- Congrescentrum 'De Blije Werelt' - op 28 
februari en 1 maart 1974. 
Het is een conferentie op niveau geworden. Namens 
velen een oprecht woord van hulde aan het 
Bestuur van bovengenoemde vereniging, voor de 
perfekte organisatie en het vele werk dat verzet is. 
U hebt, mede daardoor, de talrijke congressisten 
twee dagen kunnen boeien. 
Van verschillende kanten is aan de redaktie van 
Het Gehoorgestoorde Kind gevraagd, om een aantal 
belangrijke lezingen, die op deze conferentie 
gehouden zijn, bij elkaar te plaatsen in één nummer 
van ons tijdschrift, maar dit overzichtelijker is en het 
bestuderen vergemakkelijkt. 
De redaktie heeft gemeend aan dit verzoek te 
moeten voldoen. 
Een aantal - min of meer - vaste rubrieken is 
daardoor verschoven naar het derde nummer van de 
15e jaargang. 
Na lezing van hetgeen U nu in handen hebt, zult U 
daarvoor begrip kunnen opbrengen. 

Eindredaktie. 
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Indeling van de leerlingen van de P. J. Evertseschool 
voor voortgezet buitengewoon onderwijs aan 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
naar logopedische gegevens 

Op de eerste dag hield Mevr. M. Zandvliet^Japikse 
een inleiding over de logopedische begeleiding getiteld: 
Niet 'gewoon' spraakgebrekkig of 'alleen maar' 
slechthorend. 
De tekst van deze lezing had zij niet uitgewerkt. 
Wel had ze een artikel van haar hand, wat als 
leiddraad had gediend bij het geven van haar lezing. 
Dit artikel laten wij hier integraal volgen. 

redaktie. 

De hier gekozen indeling van onze leerlingen impliceert 
niet, dat dit de enige mogelijke logopedische 
rubricering is. Er zijn vele andere indelingen naar 
logopedische maatstaven te maken. Evenmin wordt 
hiermee bedoeld, dat onze l.l. in logopedisch-
theoretische 'hokjes' zouden moeten worden geplaatst. 
Vele l.l. zouden dan bovendien in diverse 'hokjes', dus 
meervoudig, ingedeeld moeten worden. Er is gekozen 
voor deze vorm om te komen tot enig praktisch 
inzicht in de mate van wenselijkheid van logopedische 
hulp aan onze kinderen en in de mogelijkheden, die 
we hiertoe hebben of die eventueel nog verwezenlijkt 
zouden moeten (resp. kunnen) worden. 

I. S L E C H T H O R E N D E N 

A. Spraak 

a. articulatorische moeilijkheden 
1. 'Schoonheidsfouten' bij de uitspraak (bijv. van de s; 
t,d,l,n te ver achterwaarts in de mond gearticuleerd 
en 'klinker verkleuringen') t.g.v. het ontbreken van 
de volledige gehoorcontrole. 
2a. Werkelijke uitspraakfouten, zoals weglatingen van 
s,t,e,d en grovere uitspraakfouten t.g.v. onjuist horen. 
2b. Deze onjuiste uitspraak, die leidt tot foutieve 
interpretatie van de woordbetekenis, heeft ook gevolgen 
voor het liplezen. Het 'afgeziene' wordt eveneens 

verkeerd geïnterpreteerd. Het wel op juiste wijze 
'naarticuleren' door het s.h. kind bij het liplezen, leidt 
toch niet tot een herkennen van het woord, omdat dit 
in deze - goede - uitspraakvorm niet voorkomt in de 
woordenschat van het betreffende s.h. kind. Hier dus 
'niet-begrijpen', een 'niet-verstaan' ondanks goed 
afzien en dit dus tengevolge van primair aanwezige 
articulatiefouten bij het actief woordgebruik. Het 
woord is aan het kind slechts bekend in de foutief -
uitgesproken vorm en wordt niet herkend door het 
kind wanneer het zelf de goede articulatie nadoet. Er 
vindt geen terug koppeling plaats naar het begrip. 
De eigen spraak van het s.h. kind is dus uitermate 
belangrijk voor het kind zelf, niet alleen om zich 
verstaanbaar te maken aan de ander, maar ook om die 
ander te leren verstaan. 

Spraakgebrekkigheid t.g.v. slechthorendheid is een 
secundair verschijnsel, dat bij uitsluitend slechthorende 
kinderen kan worden opgeheven via training langs 
kinaesthetische weg. Articulaties, die het kind niet 
hoort, kan het leren voelen bij zichzelf. Dit leren voelen 
van de articulaties sluit aan bij het liplezen. De eigen 
articulatie v.h. kind kan worden verbeterd bij de liplees-
oefeningen, maar omgekeerd zal het kind ook beter 
liplezen naarmate zijn eigen articulatie beter is. 
Uitspraakverbetering en liplezen vullen elkaar hierbij 
aan. Bij de zeer ernstige s.h. kinderen is de moeilijkheid 
een juiste uitspraak te krijgen om de kinaesthetische 
terugkoppeling te kunnen verwezenlijken. 
Een ernstig complicerende factor, die we zowel bij 
onze s.h. als onze spraakgebrekkige l.l. kunnen 
aantreffen, wordt besproken onder III. Het zijn die 
kinderen, waarbij gebruikmaking van de kinaesthetisch-
motorisch-articulatorische weg ter compensatie van 
hetgeen niet lukt via het gehoor alleen, eveneens 
belemmerd wordt. 

B. Stemgebruik 
1. 'Schoonheidsfoutjes': te hoog, te laag, te weinig 
intonatie, te hard en erg zacht. 
2. Aanmerkelijk verlies aan verstaanbaarheid van de 
spraak door monotonie, door verkeerde beklemtoning 
of door te zacht spreken. Bij verkeerde klemtoon 
grijpen spreken en taaibegrip weer in elkaar. 
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C. Taal 

1. Paragrammatisme, zoals dit ook bij het spreken tot 
uiting komt. Te gebrekkige 'omgang' met de spreek
taal, telegramstijl, uitdrukkingsarmoede. 
2. Verkeerd taaibegrip t.g.v. uitspraak fouten (zie 
voorgaande: spraak sub. 2. en stem sub. 2.) 
3. Beperkte woordkennis, het niet kennen van toch 
gangbare uitdrukkingen, of de uitsluitend letterlijke 
benadering van overdrachtelijke taal. Ook dit geeft het 
kind moeilijkheden bij het liplezen, bij de interpretatie 
van het afgeziene, bij het vlot combineren. Het kind 
'gelooft' niet wat het afziet, omdat het niet in zijn 
begrippen wereld past en mist vervolgens de aan
sluiting bij de rest van het gesprek. Men stuit op deze 
moeilijkheid bij de liplees oefeningen en ontkomt ook 
zo logopedisch weer niet aan de speciaal op dat 
moment opduikende taalproblemen. Men kan er niet 
omheen. 

D. Liplezen 
'Afzien', maar vooral ook 'navoelen' van de spreek
beweging, aangevuld door combinerend denken. Hier 
grijpen eigen articulatie van de s.h. en liplees-
oefeningen inéén. Onvermijdelijk komt men met het 
liplezen ook terecht bij het taalbezit, het woordbegrip, 
de zinsbouw. 
Liplezen, articulatieoefeningen en taalgebruik (taal
kennis) vormen een geheel. 

E. Schrijven 
De foutief gearticuleerde woorden worden veelal ook 
foutief geschreven. Kent het kind het juiste schrift
beeld, dan is dit een ondersteuning bij de juiste 
uitspraak. Voor de s.h. kinderen geldt echter ook sterk 
het omgekeerde. Bij juiste articulatie komen er minder 
fouten in het schriftbeeld. Gecombineerde articulatie-
schrijfoefeningen en lees-articulatieoefeningen zijn 
nuttig en dikwijls nodig. 

I I . S P R A A K G E B R E K K I G E N 

A. Afwijkingen aan de 'spreekapparatuur', waaronder 
gehemeltespleten, lip, tand-, kaakafwijkingen. 

B. Spreekapparatuur (spieren enz.) is in orde, maar de 

besturing niet: Cerebrale stoornissen, (dysarthrie). 
1. Spasticiteit (stijfheid, te weinig geïsoleerde 
beweging, de beweging komt niet los uit een totaal 
patroon). 
2. Chorea-athetose (te veel beweging, zowel wat 
betreft: intensiteit, tijdstip, plaats (spiergroep)). 
Athetose: ongecoördineerde bewegingen. De beweging 
straalt mede uit naar die spieren, die niet met de 
gewilde handeling te maken hebben. 
Chorea: schokkerige ongewenste bewegingen. Er kan 
plotseling een voet 'uitschieten', maar ook in het 
handschrift en in de adembeweging bij het spreken 
vinden we datzelfde 'schokkerige' terug. In het stem
gebruik en bij de articulaties horen we soortgelijke 
uitschieters. Ook kunnen woorden of lettergrepen 
ongewenst herhaald worden aan het eind van een zin, 
dit is een voortgaan van de gemaakte spreekbeweging, 
te vergelijken met het niet kunnen-stoppen van de 
zuigbeweging bij het cerebraal gestoorde jonge kind 
(propulsie). 

Tempoversnellingen en haperingen bij het spreken 
treden naast elkaar op. Deze spraakstoornis moet niet 
verward worden met stotteren. Ook de plotseling 
optredende bewegingen van armen, benen, romp 
onderscheiden zich van de meebewegingen die de 
stotteraar kan maken. De ongewenste choreatische 
bewegingen zijn primair aanwezig t.o.v. van het 
spreken. De meebewegingen van de stotteraar zijn 
secundair ontstaan, n.l. als meebewegingen bij het 
spreken en treden alleen op tijdens het spreken of bij 
de intentie tot spreken. Herhalen bij stotteren is een 
niet-kunnen voortgaan. Herhalen bij chorea is een 
niet-kunnen stoppen. Bij spastische kinderen (zie 
onder 1) komt het nogal eens voor, dat begin van 
stemgeving is gekoppeld aan achterovergooien van het 
hoofd. Dit is iets totaal anders dan de meebeweging 
van die stotteraar, die eveneens zijn hoofd, of hoofd en 
romp, achterover gooit bij begin van het spreken. 
Slordige diagnostisering leidt tot foutieve behandeling 
en kan van het toch al zo zwaar gehandicapte 
choreatische kind óók nog een stotteraar maken! 
Helaas weten we dit uit de praktijk, terwijl eveneens 
uit de praktijk bekend is, dat deze vorm van stotteren 
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(stotteren op basis van een cerebrale aandoening) 
zeker voorkomen kan worden bij een op de oorzaak 
gerichte logopedische behandeling. 
3. Mengvormen van 1 en 2. 

C. Broddelen 
Knoeierig spreken t.g.v. te weinig inwendige ordening 
bij het spreken. Door extra concentratie bij het spreken, 
wordt de spraak op dat moment beter. Lettergrepen 
worden 'ingeslikt', speciaal in langere woorden, maar 
ook onbeklemtoonde lettergrepen in gewone woorden 
als 'schommelen' (dit wordt bijv. 'schommen' of 
'scholmen'). Omdraaiingen binnen een woord van 
woorddelen alsook verplaatsing of weglating van 
medeklinkers zijn geen uitzondering. Dit leidt (bijna) 
altijd tot soortgelijke fouten bij het schrijven. Veelal is 
de luisterfunctie meegestoord: te weinig geconcen
treerd luisteren plus stoornis in het vasthouden 
(concentratie!) van het gehoorde. Deze stoornis werkt 
door bij het reproduceren, hetzij mondeling (bij het 
naspreken 'vallen' deze kinderen 'door de mand'), 
hetzij schriftelijk (dictee!) van hetgeen gehoord is. 
Daar bovenop komen dan nog de eventuele actieve 
uitspraakfouten van het kind. Dit soort fouten in het 
schriftelijk werk is bij deze kinderen dus terug te 
brengen op een fase, die vóór het 'opschrijven' ligt 
(zie ook III A. a.) Alleen als het naspreken goed 
verloopt zijn de fouten in het dictee spellingsfouten. 
De noodzaak van deze controle geldt dus beslist niet 
alleen voor onze s.h. leerlingen. 

Noodzakelijke training: 
a. Luisteroefeningen, gecontroleerd door laten 
naspreken van: 
1. woorden met medeklinker combinaties, zowl 
vooraan als aan het eind van het woord. 
2. Meerlettergrepige woorden. Het gevoel voor spreek-
ritme blijkt daarbij als regel meegestoord te zijn (zie b.). 
3. Zinsdelen en gehele zinnen. Het blijkt dan, dat 
verschillende voorzetsels in een zelfde zin onderling 
worden verwisseld. Aanvullingen van de hoofdzin, 
tussenvoegsels, bijv. naamw., bijwoorden enz. worden 
moeilijk vastgehouden. 

b. Oefening van het spreekritme d.m.v. natikken (in 

combinatie met de naspreekoefeningen, maar ook 
natikken zonder naspreken; inwendige training voor 
het spreken). Natikken van het aantal lettergrepen 
in een woord, alsmede hard- zacht natikken van 
respectievelijk beklemtoonde en onbeklemtoonde 
lettergrepen, gevolgd door oefeningen in het natikken 
van zinnetjes en versjes. Als het natikken van het 
aantal lettergrepen goed verloopt, moet het kind bij 
de versjes attent gemaakt worden op nog een ander 
ritme, n.l. het ritme van de zinsmelodie en de versmaat. 
Er zijn dus méér soorten ritmen te tikken voor het 
daarin wat gevorderde kind. 
Het 'alleen-maar' s.h. kind leert dit allemaal vlot; aan 
het onder c. bedoelde spraakgebrekkige kind, dat 
welhaast per definitie a-muzikaal is, kost het veel 
meer moeite. Toch heeft juist dit kind deze oefeningen 
hard nodig, zijn spreekmoeilijkheden zijn hieraan 
inherent. 

Andere mogelijkheden ter ondersteuning van de 
logopedische therapie: 
Indien er volgens rooster op de lagere scholen, 
eventueel al in de kleuterklas, systematisch met het 
Orffinstrumentarium wordt gewerkt, d.w.z. volgens de 
Orffmethode, wordt daarmee spelenderwijs een 
hoeveelheid 'spraaktherapie' gegeven, waar jarenlange 
individuele logopedische hulp voor het zo noodzakelijke 
spreekritme niet tegenop kan bieden. Komt het niet 
juist kunnen natikken bij de broddelaar voort uit zijn 
slecht ontwikkeld gevoel voor ritme, er zijn ook 
kinderen die dit natikken niet volbrengen, doordat de 
uitvoering motorisch niet vlot verloopt, inwendig kan 
het ritme dan nog wel juist worden beleefd. De 
spierkracht die nodig is voor het hard-zacht tikken 
en de beweging worden onjuist en onregelmatig 
gedoseerd vanuit het centrale zenuwstelsel. Deze 
motorische functie kan juist met behulp van het bij 
zo'n kind wel aanwezige gevoel voor ritme worden 
geoefend in het Orff-groepje. De belletjes bijv., die met 
een elastiekje om de hand gaan, geven een signaal 
terug aan het kind als het handje te snel op de andere 
hand slaat, het is een feed-back, die het kind helpt zijn 
bewegingen bij te sturen. 

c. Bij die broddelaars, waarbij de moeilijkheden door-
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werken in het geschreven woord, dienen de luister
oefeningen te worden uitgebreid met klankanalyse: 
het uiteenrafelen van de woorden in te horen spraak-
klanken (fonetisch spellen). 

d. Dit moet later weer gebruikt worden bij het juiste 
schrijven: meespreken en verdelen in te horen woord
delen (= lettergrepen voor het schrijven). Hardop 
meespellen, maar dan wél fonetisch: 'luister je goed, 
dan zegt het woord zelf jou wel vóór hoe het geschre
ven wil worden'. Kinderen met z.g. 'taalstoornissen' 
gebaseerd op deze stoornis zijn vaak als kinderen met 
een 'vertraagde spraakontwikkeling' op de scholen 
voor spraakgebrekkigen gekomen. De term 'taalstoornis' 
kan verwarrend werken. Expliciet wordt hier bedoeld 
een stoornis in het schriftbeeld, welke niet wordt 
veroorzaakt door een motorische stoornis of door een 
dysgraphie zoals bij phatisch gestoorde patiënten 
kan voor komen, maar een onjuist schrijven t.g.v. een 
onjuiste inwendige uitspraak van de woorden: een 
stoornis in concentratie en in ritme bij het spreken, 
welke stoornis op overeenkomstige wijze is terug te 
vinden bij de geschreven taal. 
Als het spreken van deze kinderen oppervlakkig in orde 
lijkt, komen zij later veelal wéér voor logopedische 
behandeling in aanmerking i.v.m. bovengenoemde 
moeilijkheid. Zij kunnen via de oefeningen, die de 
logopedist (e), die zich daarop heeft toegelegd, met 
hen kan doen, leren hun moeilijkheden de baas te 
worden. Luisteren naar en voelen van de articulaties 
van de eigen spraak, dus inschakeling van de spraak-
motoriek, van de kinaesthetische en gehoorszintuigen, 
waar het kind zelf uitsluitend de visuele weg 
bewandelde' en er daarmee niet 'kwam'. 

D. Stotteren 
Het audiogram vertoont geen afwijkingen; de spraak
organen vertonen geen afwijkingen; neurologisch 
worden evenmin afwijkingen gevonden, maar het kind 
kan slecht uit zijn woorden komen. Het betreft hier die 
kinderen, die als diagnose 'stotteren' hebben mee
gekregen. Voor symptoom-beschrijving kan men bij de 
uitgebreide vakliteratuur terecht. Het predicaat 
'stotteren' moet niet gegeven worden aan het kind met 
neurologische afwijkingen, ook niet aan de broddelaar. 

Het kan moeilijk zijn de differentiaal diagnose te 
stellen, men moet er echter op bedacht zijn dat wat 
zich als 'stotteren' presenteert, geënt kan zijn op geheel 
andere stoornissen, die om behandeling vragen. Zijn er 
dan - secundair - ook nog stotter verschijnselen, dan 
verdwijnen deze veelal door een op de primaire 
stoornis gerichte behandeling. D.m.v. oefenen van de 
goede spreektechniek moet ook dan wel de foutieve 
spreekgewoonte worden afgeleerd, maar het uitgangs
punt is anders. 
Bij stotteren geldt nog meer dan in alle andere gevallen, 
dat de ouders zo intensief mogelijk bij de logopedische 
behandeling moeten worden betrokken. Samenwerking 
tussen de leerkrachten en de behandelend logopedist(e) 
zal in onze scholen nooit op moeilijkheden stuiten. 
Wel moet de logopedist(e) er voortdurend op bedacht 
zijn, dat het spreekgedrag tussen de vier muren van 
de ruimte waar logopedie gegeven wordt totaal anders 
kan zijn dan bijv. in de klas. 
Om hetgeen wordt aan- of afgeleerd bij de logopedische 
behandeling te laten doorwerken, zal de logopedist 
het kind ook in de klas moeten meemaken en zal de 
leerkracht van tijd tot tijd bij de logopedische 
behandeling aanwezig moeten zijn. 

I I I . K I N D E R E N M E T Z.G. " M I N I M A L - BRAIN -
D Y S F U N C T I O N ' 
Hoewel er voor deze kinderen (nog) geen speciale 
scholen bestaan, zijn ze in toenemende mate te vinden, 
zowel op de gewone lagere scholen, als op l.o.m. 
scholen, mytylscholen en op scholen voor slecht
horende en ernstig spraakgebrekkige kinderen. Op 
géén van deze scholen zijn alle mogelijkheden voor hun 
optimale ontplooiing aanwezig, omdat de opzet van 
deze scholen anders gericht is. Toch zijn dit de kinderen 
die met een optimale, deskundige, en vooral op jonge 
leeftijd ingezette multi-disciplinaire begeleiding 
klaargemaakt kunnen worden voor een nuttige plaats 
in de maatschappij. Zonder deze begeleiding worden 
het de 'kneusjes' van de maatschappij, wat voor deze 
gehandicapten zelf een extra trieste ervaring is, omdat 
hun intelligentie en inzet om iets te bereiken zeer goed 
kan zijn met toch steeds weer die negatieve, ontmoedi
gende resultaten. De groep van deze kinderen wordt 
steeds groter. 
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Enerzijds worden ze nu vaker herkend - vroeger kregen 
zij het predicaat lastig, onhandelbaar of ze verdwenen 
uit onze gezichtskring naar de b.l.o. school, waar ze 
even 'onhandelbaar' waren - , maar ook is er door 
betere - vooral preventieve - medische mogelijkheden 
een verschuiving gaande. Veel kinderen, die vroeger 
tot de groep 'Spastici' zouden zijn gaan behoren, 
ontkomen daar nu aan, maar vormen nu deze steeds 
groter wordende groep van de kinderen met z.g. 
'minimale hersendysfuncties'. De hersenbeschadiging 
kan zó minimaal zijn, dat deze in sommige gevallen 
zelfs via het E.E.G. niet duidelijk aantoonbaar is. 
De handicap, die het kind ervan ondervindt, kan men 
daarentegen wel maximaal noemen, omdat deze bij 
het functioneren op zo velerlei gebied belemmerend is 
voor het betreffende kind, waarvan echter - omdat de 
handicap niet zichtbaar en dikwijls ook nog niet 
herkend is - wel wordt verwacht, dat het zonder 
bijzondere hulp aan de gewone eisen voldoet. 

Diagnose: Het aantal van deze kinderen bij onze 
spraakgebrekkige leerlingen is groot. Voor het stellen 
van een juiste diagnose is eenmalig spraakonderzoek 
meestal onvoldoende. Als de spraakafwijking evident 
aanwezig is, kan naast het wel vanzelfsprekende 
audiologische en k.n.o.-onderzoek, een onderzoek naar 
eventuele afwijkingen of 'zwakheden' in de algehele 
motoriek door arts, neuroloog en physio-therapeut 
even noodzakelijk zijn om de oorzaak van de spreek-
moeilijkheden aan het licht te brengen. Zijn er 
afwijkingen in de motoriek, dan moet een neurologisch 
onderzoek volgen. Samen met de gespecialiseerde 
kinderarts die beschikt over de zo nodige ervaring in de 
follow-up juist van de therapeutische begeleiding van 
deze kinderen, moet dan de therapie worden uitge
stippeld voor dit kind. Ook een deel van onze slecht
horende leerlingen behoort tot deze groep. Indien de 
slechthorendheid veroorzaakt is door kern-icterus 
(geelzucht na de geboorte), moeten we altijd op de 
mogelijke aanwezigheid van nog andere hersen
functiestoornissen bedacht zijn. Deze leerlingen zijn 
terecht geplaatst op een s.h. school, omdat bij hen de 
slechthorendheid de meest op de voorgrond tredende 
handicap voor het volgen van onderwijs is. Als de 
slechthorendheid deel uitmaakt van een uitgebreidere 
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'minimal-brain-dysfunction' (als het kind niet 'alléén 
maar slechthorend' is), is er méér voor deze kinderen 
nodig. 

Hun overige functiestoornissen mogen niet door de 
zoveel duidelijker handicap van het gehoor naar de 
achtergrond worden gedrongen. Doelmatige hulp kan 
dan te laat komen, n.l. als het kind zijn kansen om 
datgene te bereiken, waartoe hij de mogelijkheden in 
principe wel in zich had, al heeft gemist. Die klok is 
dan niet meer terug te draaien! 

Evenals voor genoemde spraakgebrekkigen geldt voor 
deze slechthorenden, dat een uitgebreider, gespeciali
seerd medisch onderzoek nodig is en dat zeker de 
logopedische hulp anders gericht moet zijn. Inschake
ling van - liefst weer een gespecialiseerde - heilgymnast 
is vaak zéér gewenst. De lees- en schrijfstoornissen 
die bij deze kinderen veelvuldig voorkomen, vragen ook 
een speciale begeleiding, waarmee de gespecialiseerde 
logopedist belast kan worden. 

Enkele mogelijke factoren, die complicerend 
w e r k e n bij de logopedische behandeling van 
cerebraal gestoorde kinderen. 

A. Sensore stoornissen 
Deze hebben o.a. te maken met de fase, die voorafgaat 
aan het spreken, lezen enz. 

a. agnosie: het niet-herkennen van geluiden, het niet 
kunnen onderscheiden van geluidsverschillen bij een 
overigens goed gehoor. Agnosie kan bestaan voor 
grove verschillen, maar ook voor fijnere onderscheiding 
van geluiden, zoals het tikken met een pen op een 
schoteltje of op een houten tafel, het onderscheiden 
van klankverschillen bij gesproken taal (zie ook onder 
broddelen: a). 

Terzijde: Parallel hiermee kan zwak visueel onder
scheidingsvermogen bij goed gezichtsvermogen belem
merend werken bij het lezen en schrijven. Als onderdeel 
van de uitgebreidere stoornis kan dit voorkomen bij 
kinderen, die vanwege hun spraakgebrekkigheid of 
slechthorendheid toch terecht onze scholen bezoeken 
i.p.v. het l.o.m. 

b. sensore dysphasie: 
horen - verstaan - begrijpen 



(gehoorgestoord - (agnosie - (aphasie 
dysgnosie) - dysphasie 

Het begrijpen van taal is gestoord bij goed gehoor, 
goede intelligentie en goed klankonderscheidings
vermogen. De gehoorde spraak wordt niet of onvol
doende omgezet in het bijbehorende begrip. 
Dit kan ook als complicerende factor in meerdere of 
mindere mate voorkomen bij s.h. kinderen (o.a. bij 
sommige kern-icterus kinderen), waar de koppeling 
taal - begrip ook al t.g.v. de slechthorendheid 
onvoldoende is. 

C. Kinaesthetische stoornissen 
Het navoelen van bewegingen lukt niet of onvoldoende. 
Dit kan de grove motoriek betreffen: het kind zou de 
beweging motorisch wel kunnen uitvoeren, maar weet 
niet hoe; het kan de voorgedane beweging niet 
imiteren. Voert een ander de beweging met het kind 
(bijv. met de armen van het kind) uit, dan blijkt het 
kind over de drempel heengeholpen te kunnen worden 
en tenslotte de beweging zelfstandig uit te kunnen 
leren voeren, er is iets voor hem 'gebaand', waar de 
gewone weg (nadoen via alleen kijken) geblokkeerd 
was. 
Bij zwemonderricht aan deze kinderen moet men hier 
ook aan denken. 
Wat betreft de fijnere motoriek vormt deze stoornis 
een probleem voor een goede articulatie. Invloed van 
een gestoorde senso-motoriek kan doorwerken bij het 
gehele leerproces. 
Is de grove motoriek (event, de senso-motoriek) nog 
gestoord, dan zijn er altijd stoornissen in de fijne 
motoriek. 
Komen er bij de slechthorendheid ook nog stoornissen 
in de kinaesthetische waarneming (s.h. onderdeel van 
uitgebreidere beschadiging in het centrale zenuw
stelsel bijv. t.g.v. kernincterus), dan kan niet zo vlot 
worden gecorrigeerd op de wijze als beschreven onder 
s.h. -a, sub. 3, blz. 2. 

Bijv. het gevoel voor aanraking van het gehemelte met 
de tongpunt (en wat is je tongpunt, waar bevindt die 
punt zich), het gevoel wat voor, achter, boven, onder is 
in de mond moet eerst ontwikkeld worden. Alvorens 
men hieraan begint, moet dan weer nagegaan worden, 

of het kind deze begrippen wel kent i.v.m. de grove 
bewegingen, zie hieronder bij: oriëntatie. Deze 
moeilijkheden bij localisatie in de mond, bij het bewust 
kunnen beleven van de bewegingen komen i.h.a. niet 
geïsoleerd voor bij onze I.I., maar vormen een com
plicatie bij motorische moeilijkheden, als slechte 
bestuurbaarheid van de tong. We hebben nogal wat 
spraakgebrekkige l.l. met deze problemen. 
Komt daarbij dan nog een gehoorverlies, dan lijkt de 
chaos wel compleet en mogen we wel even onze pet 
af nemen voor het kind dat dan toch nog verstaanbaar 
leert spreken (andermans spreekbewegingen heeft 
nagevoeld) en misschien óók nog leert liplezen. 

Oriëntatie aan het eigen lichaam, oriëntatie in de 
ruimte. 
Om in de mond boven, voor, achter, midden, onder te 
kunnen onderscheiden, moeten deze woorden als 
begrip bekend zijn. 
Het kind moet al geleerd hebben dit te beleven aan, 
met en vanuit de rest van zijn lichaam, bij de totaal-
motoriek. Hij moet deze begrippen ook kunnen hanteren 
in de ruimte, dat lukt niet als hij ze niet kan beleven 
aan het eigen lichaam. 
Gestoorde senso-motoriek geeft stoornissen in de 
ruimtelijke oriëntatie, wat weer leidt tot leerstoornissen, 
die niet kunnen worden opgelost door extra hulp bij 
het leren, omdat de bron van deze moeilijkheden ligt 
in een vroeger stadium, aan de basis van het leren, dus 
voorafgaand aan het leren rekenen en schrijven. 
Als bij deze sensore problemen geen vroegtijdige 
adequate hulp geboden wordt, dan mist het kind de 
boot, die het qua intelligentie wel had kunnen halen. 
Hijzelf lijdt daaronder, want hij is intelligent genoeg om 
dit op te merken, meestal voelt zo'n kind dit 'tot in 
zijn nieren'. Leerkrachten en ouders begrijpen in 
velerlei situaties niet, waarom het kind zus of zo 
handelt, 'hij is toch intelligent genoeg om te begrijpen, 
waar het om gaat'. 
Intelligent is hij wel, maar bepaalde sensore wegen 
zijn geblokkeerd. Er zijn echter wel wegen te banen 
via een multi-disciplinaire aanpak. 
Nodig is daarbij de heilgymnaste, die met dit ene kind 
apart op zijn speciale motorische en senso-motorische 
niveau die oefeningen doet, die dit ene speciale kind 
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zo nodig heeft en die hij niet kan uitvoeren in een 
groep, die hij ook niet kan nadoen, want hij kan die 
beweging niet navoelen. 
Iemand moet voor hem die bewegingen met zijn armen 
en benen maken, zodat het gevoel voor die beweging 
wordt ingeslepen. 
Pas daarné zal hij zo'n beweging zelf kunnen uitvoeren 
en weer déérna pas kunnen nadoen (non-verbaal) 
wat de ander voordoet. En pas daarna zal hij een 
verbale opdracht kunnen omzetten in de bijbehorende 
beweging! 
De spreekbeweging geldt de veel fijnere motoriek. 
Bij veel spraakgebrekkige l.l. op onze scholen geldt 
echter óók bovengenoemde moeilijkheid. Het is 
duidelijk, dat zowel de leerkrachten als de logopedist 
veel verder kunnen komen met het kind, als dit boven
dien deskundige hulp krijgt voor de totaal motoriek. 
Bij het duidelijk motorisch-gestoorde kind kan dit 
geen punt van discussie zijn, bij gestoorde senso-
motoriek is deze noodzaak er evenzeer. 
Ook het kind met een motorische onrijpheid blijkt in de 
praktijk de sprong vooruit met spreken en leren veel 
vlugger te kunnen maken, indien de totaal-motoriek 
wordt geoefend, waarbij wordt uitgegaan van het 
motorisch ontwikkelings-niveau, waarin het kind is 
blijven steken. 

Conclusie: 
Voor met logopedische behandeling wordt begonnen, 
dient de logopedist zich grondig te informeren over 
alle mogelijke oorzaken van het gebrek van het 
patientje. Zonder een anamnese, zeker vanaf de 
geboorte, liefst aangevuld met de prae-natale gegevens, 
kan de diagnose onvolledig worden gesteld. Inter
pretatie van de medische gegevens is niet aan de 
logopedist, maar uitsluitend aan de medicus voor
behouden. Medische gegevens zijn wel nodig voor de 
logopedische diagnose, omgekeerd kan het voorkomen 
dat vanuit de logopedische bevindingen, eventueel 
aangevuld met anamnestische gegevens van de 
ouders, de medicus geattendeerd moet worden op 
facetten, die om medisch onderzoek vragen. 

Onvolledige diagnose leidt tot onvolkomen of geheel 
verkeerde therapeutische aanpak. De logopedist moet 

derhalve kunnen beschikken over de in de stichting 
aanwezige gegevens i.v.m. gehoor en andere onder
zoeken, die het kind reeds achter de rug heeft. De 
logopedist dient ook zelf een gesprek met de ouders te 
hebben bij de aanvang van de behandeling, teneinde 
een eigen indruk te verkrijgen alsmede de nog ont
brekende gegevens die nodig zijn voorde logopedische 
diagnose/ die gesteld dient te worden door de logo
pedist. Regelmatig contact tussen behandelend 
logopedist en leerkrachten en schoolhoofd over het 
betreffende kind is noodzaak, regelmatig contact tussen 
behandelend logopedist en ouders is eveneens nodig. 

Indien de logopedist voor of tijdens de behandeling 
nader medisch onderzoek nodig acht, dient de logo
pedist - die een para-medisch beroep heeft en voor 
de uitoefening daarvan de volledige verantwoording 
draagt - te zorgen, dat dit via de huisarts van de 
patiënt wordt aangevraagd. Deze aanvraag kan in onze 
scholen tevoren worden besproken met het school
hoofd - zeker waar deze ook logopedist is - , bij een 
goede onderlinge verstandhouding is dit een vanzelf
sprekende zaak. 

Nadat de diagnose zo zorgvuldig mogelijk gesteld is, 
dient een behandelingsplan te worden opgesteld. 
Dit moet ieder doen voor zijn speciale vakgebied 
(onderwijzer, logopedist, physiotherapeut, gymnastiek-
leerkracht, handenarbeidspecialist, muziekleraar enz.), 
vanuit zijn eigen deskundigheid. Daarbij is onderling -i 
overleg en hechte samenwerking bij de totaal-aanpak 
van het kind voorwaarde om te komen tot werkelijk * 
goede resultaten. Het kind is niet alleen leerling, niet 
alleen spraakgebrekkig, niet alleen slechthorend, niet 
alleen motorisch gestoord of wat dies meer zij, en moet 
dus niet op het ene moment (bijv. bij de logopedist) 
als een alleen spraakgebrekkige of uitsluitend slecht
horende behandeld worden. 
Dit gebeurt dan ook niet. Als we ons met een bepaald 
facet van zijn handicap bezig houden, moeten we ons 
blijven realiseren dat het kind een totaliteit is, dat 
in zijn totaliteit wel of geen moeilijkheden heeft, 
ledere logopedist weet dit reeds vanuit zijn opleiding. 
Wel geldt voor ieder, die met het kind bezig is, dat 
hij of zij het kind moet helpen met datgene, waartoe hij 
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Kinderen met een hoor-
stoornis en hun 
habilitatie, 

of zij vanuit zijn functie is aangewezen. Het is niet gezien vanuit het standpunt 
gewenst, dat we vanuit diverse disciplines eikaars taak vgn een orthopedagoog 
gaan overnemen; wel dat we de taken in onderling 
overleg verdelen en eikaars werk ondersteunen. 

Multi disciplinaire aanpak in hecht teamverband, met 
regelmatige uitwisseling van gegevens is absolute 
voorwaarde voor de hulp aan al onze leerlingen. 

Het ontbreken van een physio-therapeuth dringt zich 
bij ons op als een groot manco. 

M. Zandvliet^} apikse, 
logopediste, Rotterdam. 

Eveneens op de eerste dag hield Prof. Dr. A. Lówe een 
inleiding over: 'h'oortraining bij zeer jeugdigen'. 
Collega Berman heeft een samenvatting van deze 
lezing gemaakt. 

redaktie. 

Koninkl i jk Inst i tuut voor Doven, Groningen 
De hoofddirektie van het Koninklijk Instituut voor 
Doven, 'H. D. Guyot', tevens bestuur van de 
Stichting het Instituut voor Slechthorenden, heeft met 
ingang van 1 maart 1974 benoemd tot direkteur de 
heer K. Breeman. De heer Breeman deed zijn intree in 
de wereld van het onderwijs aan auditief 
gehandicapten op 1 december 1945, toen hij tot 
onderwijzer werd benoemd aan het Doofstommen-
instituut, zoals de naam toen luidde. 
Op 1 januari 1964 werd hij benoemd tot hoofd van een 
der scholen en per 1 april 1968 volgde zijn 
aanstelling als adjunkt direkteur. 
De heer Breeman is tevens voorzitter van de 
Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven in Nederland. 

Gelukwensen, wijsheid, geduld en sterkte. 
De redaktie 

Doofheid en slechthorendheid 
Het woord hoorstoornis is de verzamelnaam van 
allerlei medisch niet te verbeteren defecten van het 
gehoororgaan. 
Deze stoornis kan prelinguaal, vóór het ontstaan van 
de spraakontwikkeling, of postlinguaal, erné, zijn 
ontstaan. 
Men onderscheidt dove kinderen, met of zonder hoor-
resten, en daarnaast licht, matig of zwaar slechthorende 
kinderen. 
Ook de spraakontwikkeling kan afwijkend zijn, 
afhankelijk van de mate van doof- of slechthorendheid 
en van de levensperiode, waarin de spraak is begonnen. 
Spraak- en hoorstoornissen gaan voor 1/3 deel van de 
kinderen samen met afwijkingen van andere aard. 

Habilitatie 
Hieronder verstaat men het geheel van maatregelen, 
dat leidt tot aanpassing aan de eisen, die het gewone 
leven stelt. 

Luzern bezit een school met een aparte klas voor 
prelinguaal dove en slechthorende leerlingen, die 
prima spreken, geen gebaren maken en zich goed 
aanpassen bij de gang van zaken op een normale 
school. 

Oorzaken, naast een goede medewerking van de 
ouders: 
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vroegtijdige ontdekking 
- het eerste onderzoek met profylactische hoortesten 
reeds bij 7 maanden. 
- kinderen met extra medische risico's (80% ervan 
heeft een hoorverlies) diepgaand onderzoeken en goed 
in de gaten blijven houden. 
- alle kinderen bij het onderzoek betrekken, want van 
de hoorstoornissen heeft 25% een onbekende oorzaak. 

Buiten deze lezing valt het signaleren van tekort
komingen op medisch terrein in West-Duitsland, 
hoewel die even ernstig zijn als de tekortkomingen uit 
orthopedagogisch oogpunt. 

Samenvatting van de lezing 
door Prof. Dr. A. Löwe uit Heidelberg. 

vroegtijdige onderkenning 
- stel van de hoorstoornis zo vroeg mogelijk de 
diagnose en bepaal de medische en orthopedagogische 
therapie. 
- gevolgen van te late onderkenning zijn onder meer 
een vertraagde spraakontwikkeling en een verkeerde 
ontwikkeling van de persoonlijkheid. 
- in West-Duitsland werd ruim 87% van de kinderen 
pas na hun 2e levensjaar bij de hometraining betrokken, 
dat is veel te laat. 
- Voor het slagen van habilitatie is een nauwe samen
werking tussen oorspecialisten en pedagogen vereist. 

vroegtijdige opvoeding 
- aanpassing van hoortoestellen, beiderzijds, moet al 
in de loop van het eerste levensjaar plaats vinden. 
- hometraining moet niet de voorbereiding op een 
kleuterschool voor gehoorgestoorde kinderen beogen 
maar zich wel een geheel of gedeeltelijk geïntegreerde 
opvoeding met goed horende kinderen als doel stellen. 

Opvoeding op de voorschool 

Zorg voor sociale integratie in de horende maatschappij 
- opvoeding in het gezin, niet in internaten, die de 
taalontwikkeling remmen. 

- onderwijs moet zo mogelijk plaats vinden op gewone 
scholen, anders op geïntegreerde scholen (in West-
Duitsland zijn er 3), waar opvoeding van horende en 
niet goed horende kinderen samengaat. 

Het goed verlopen van het onderwijs aan slecht
horende en dove kinderen na de leerplichtige leeftijd 
hangt voor een groot deel af van de opvoeding in de 
tijd ervóór. 

Redaktie-vergadering 13 juni 1974 
Aanwezig: Alle leden van de redaktie én de 
administrateur. 
Uit de besluitenlijst: 
1. De hoofdredaktie zal kontakt opnemen met de 
uitgever i.v.m. het plaatsen van advertenties. 
2. De redaktie dringt er op aan, dat er meer nieuws van 
de scholen in het tijdschrift komt. 
De hoofdredaktie zal daartoe stappen ondernemen. 
3. De mensen, die bij spraakgebrekkige kinderen 
werken, worden aangespoord om óók te publiceren. 
4. De nadruk wordt gelegd op het korrekt en snel 
doorgeven van adreswijzigingen aan de administrateur. 
5. Er zullen te zijner ti jd titels van scripties in het 
tijdschrift worden gepubliceerd. 
6. De volgende redaktie-vergadering is op 20 november 
1974. 
Kopie insturen vóór 1 november 1974. 

Opmerking: Het verslag van de algemene vergadering 
van de Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs 
aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen in 
Nederland, wordt opgenomen in no 3 van de 15e 
jaargang van Het Gehoorgestoorde Kind. 

Eindredaktie. 
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Integratie 
buitengewoon onderwijs 

Op de tweede dag van de conferentie werd aan de orde 
geste/d 'integratie Buitengewoon Onderwijs'. 
Dit onderwerp werd door een zestal sprekers belicht. 
Van drie sprekers ontvingen wij de volledige tekst van 
hun lezing. 
Van de andere lezingen werden samenvattingen 
gemaakt aan de hand van aantekeningen. 
Om de discussie over dit belangrijke onderwerp op 
gang te brengen, plaatsen wij samenvattingen en 
lezingen zoals deze ons ter hand werden gesteld. 
Korrekties en aanvullingen door de sprekers zullen, 
aangevuld met mogelijke reakties van uw kant, in een 
volgend nummer van Het Gehoorgestoorde Kind 
worden opgenomen. 

redaktie. 

Samenvatt ing Integratie B.O. 
De voorzitter van de Landelijke Sectie Bu. O. van de 
A.B.O.P., de heer D. Strelitski opende de rij van 
sprekers. 
De heer Strelitski wees op de uitgangspunten van de 
A.B.O.P., waarin niet alleen salaris en rechtspositie van 
de leden van de bond begin en eindpunt van de 
werkzaamheden van de bond betekenen, maar ook 
zeer nadrukkelijk het belang van het onderwijs in zijn 
geheel (art. 3). De tanker en de vissersvloot van de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen varen bij de 
A.B.O.P. op vergelijkbare wijze. Ook de A.B.O.P. moet 
een beleid op lange termijn voeren. Een wijziging van 
koers zal lang van te voren met kleine correcties 
moeten worden ingeleid, waarbij alle betrokkenen deze 
koers dienen over te nemen om aanvaringen te voor
komen. Dit houdt in, dat ook onze vereniging zich in 
het overleg dient te laten horen. 
Tendensen in de maatschappij dienen bestudeerd te 
worden en als daar reden toe is ook gevolgd in ons 
onderwijs. Als voorbeelden kunnen dienen de bejaar
denzorg, de 'rustige' school voor imbecillen en verdere 
concentraties van bepaalde 'groepen' in de maat

schappij. Het bejaardentehuis, dat zo heerlijk ver van 
de stad in een bosrijke omgeving wordt geplaatst, 
betekent voor veel bejaarden een vriendelijk soort 
gevangenis, waar alleen het definitieve einde ver
lossing brengt. Een imbecillenschool buiten de stad in 
zon zelfde rustige omgeving kan een latere aanpassing 
in de maatschappij moeilijker maken. Op het ogenblik 
zien wij een wijziging van deze opvattingen. Niet 
langer deze groepen wegstoppen, maar mee laten 
functioneren in het leven, dat men gewend was, de 
bejaarden, of het leven, waar men naar toe moet 
groeien, de imbecillen. 

Het samenbrengen van groepen kinderen met een
zelfde handicap leidt tot verdieping van die handicap. 
Een moeilijk opvoedbaar kind wordt meer M.O.K. als 
het de betreffende school voor Buitengewoon Onder
wijs bezoekt. Van Oudenhoven stelde: 'In een debielen-
school vinden we debiliserende tendensen'. Hier 
tegenover stelde de heer Strelitski voorbeelden van een 
zwaar lichamelijk gestoord kind, dat goed functioneert 
in een school voor gewoon lager onderwijs en een 
blind kind, dat eveneens het gewoon lager onderwijs 
met succes volgt. 
Voor de vakbond geldt de vraag: 'Wat moeten wij doen 
als wij bepaalde verschijnselen in de maatschappij 
waarnemen?' Wij komen als vakbond met bepaalde 
voorstellen, maar de leden zullen die voorgestelde 
modellen moeten gaan hanteren. De leden zullen dan 
ook met voorstellen dienen te komen. 
De gedachten, die in het basisonderwijs leven, zijn 
bezig te veranderen. Voorwaarden, die bij de externe 
integratie, het overgaan van BuO naar gewoon 
onderwijs, worden gesteld, gaan in vervulling en wij 
dienen in deze ontwikkeling mee te gaan. 
De interne integratie heeft als doel de vereenvoudiging 
van bestaande ingewikkelde strukturen. 

De heer Strelitski stelde nadrukkelijk, dat de integratie 
van het Bu.O. in de gewone maatschappij een ideële 
doelstelling is. De Beleidsnota 1974 van de Landelijke 
Sectie BuO van de A.B.O.P. is een deel van de 
uitwerking van dit doel. Het is tevens een opdracht aan 
de leden tot hanteerbare modellen te komen, die dit 
doel dichterbij brengen. 
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Samenvatt ing Integratie B.O. 

De Heer M. Holl, Hoofdinspekteur voor het 
Biitengewoon Onderwijs, stelde ondermeer: 

Wij onderscheiden interne en externe integratie. Uit 
alles blijkt, dat men bij de bespreking van integratie van 
het buitengewoon onderwijs die externe integratie 
bedoelt. De vraag, die wij hierbij stellen is: 'Wat is het 
basisonderwijs van de toekomst?' Wi j zullen als 
werkers binnen het buitengewoon onderwijs de voor
waarden moeten stellen aan het basisonderwijs. Wij 
dienen de prijs van de uitverkoop te bepalen. 

Het beleid van de overheid is er op gericht het gewoon 
basisonderwijs zo in te richten, dat een zo groot 
mogelijke groep daar het onderwijs kan volgen. Een 
groep kinderen zal binnen dat gewone basisonderwijs 
extra hulp nodig hebben. Daarnaast blijft er een groep, 
die het buitengewoon onderwijs volgt. 

De hoofdzaak, die ons hierbij bezig houdt, is de her- en 
bijscholing van het personeel van de gewone basis
school. Gebeurt dit niet dan is er sprake van achter
uitgang. 

Als tweede punt noem ik de andere instelling, die nodig 
zal zijn, bij de werkers in de scholen. Door de grote 
verschillen binnen het onderwijs, voelt men minder 
verantwoordelijkheid voor andere onderwijstakken. Het 
buitengewoon onderwijs dient naar betere en nauwere 
relaties met het gewoon basisonderwijs te groeien. 

Een andere vraag is, of die zestien vormen van buiten
gewoon onderwijs nodig zijn. De inspectie geeft hierop 
geen antwoord. De overheid, dus de bewindslieden 
bepalen dit. 

Bij een ander beleid dient men zeer behoedzaam te 
werk te gaan. Men dient zorgvuldig het voor en tegen 
te bestuderen. Ik ben bezorgd over de steeds grotere 
discrepantie tussen denkbeelden van deskundigen, van 
'boven', en ons onderwijzers. Ik ben bezorgd over alle 
schrifturen en kretologie, die zo teleurstellend wordt 
ervaren, in de trant van lang gewerkt en nu blijkt het 
voor niets te zijn geweest. Het bestaande is echter niet 

fout. Het is wel zaak door te werken naar verbeteringen, 
maar dit dient behoedzaam te gebeuren. Wij dienen er 
steeds bij te zijn als er beslissingen worden genomen. 
Wij dienen nieuwe denkbeelden een eerlijke kans te 
geven. Het enige uitgangspunt dient steeds te zijn: 
het kind. 

Samenvatt ing Integratie B.O. 

De heer J . L. L. Knijff, direkteur van het Seminarium 
voor Orthopaedagogiek, stelde in zijn inleiding o.a. een 
aantal voorwaarden waaraan een op integratie 
gerichte differentiatie zou moeten voldoen. 

1. Tijdige onderkenning én hulpverlening in de 
gewenste vorm van onderwijs. Intensievere behande
lingsmethoden. 
2. Basis- en kleuteronderwijs zou varianten moeten 
bevatten van het speciaal onderwijs: 
- hulp van schooladviesdiensten; 
- kleinere klassen; 
- begeleiding van tenminste het kleuteronderwijs en 
de lagere klassen van de lagere school; 
- hooggekwalificeerde leerkrachten in de lagere 
school; 
- het basisonderwijs moet het als een verrijking gaan 
voelen, dat ze medeverantwoordelijk wordt gesteld 
voor het 'andere' kind. 
3. Er moet een gelimiteerde plaatsing komen bij het 
B.O. 
- er moeten toevoerlijnen zijn, maar ook terug-
plaatsingslijnen; 
- de B.O.-school zal verantwoording moeten geven 
aan de plaatsende instantie; 
- de B.O.-school zal aan tijd gebonden reïntegratie
programma's moeten toepassen. 
4. De situatiewijziging mag niet langer het monopolie 
zijn van het B.O. Er zullen ook varianten van speciaal 
onderwijs moeten komen op scholengemeenschappen 
met speciaal opgeleide leerkrachten. Deze opleiding 
zal even goed moeten zijn als de opleiding van de 
mensen in het B.O. 

Bij dit alles zal centraal moeten staan: het gehandicapte 
kind met zijn mogelijkheden. 
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enkele psychosociale aspecten van integratie van 
auditief gehandicapten op normaal onderwijs 

Drs. Crul geeft als uitgangspunt geen tegenstander te 
zijn van integratie. 
Wel wil hij waarschuwen, dat er psychosociale 
argimenten zijn, die tegen integratie pleiten. 
Hij zegt: 

Uit litteratuur en informatie ter plaatse blijken de 
vooropgezette doeleinden van integratie van auditief 
gehandicapte kinderen op normaal basisonderwijs 
steeds geconcentreerd te zijn rond de volgende punten: 
1. Spraak en taalgebruik van normaalhorende kinderen 
zijn een voorbeeld en een stimulans voor de gehoor
gestoorde kinderen om ook zo te gaan spreken. 
2. Auditief gehandicapte kinderen kunnen zich 
spiegelen aan het sociale gedragspatroon van de 
normaalhorende kinderen en leren een normale sociale 
interactie aan te gaan. Dit zou een natuurlijk verlopend 
proces zijn. 
3. Ouders van normaalhorende kinderen en de normaal
horende kinderen zelf wordt het vooroordeel ten 
aanzien van auditief gehandicapten ontnomen. Hieruit 
volgt een attitudeverandering van de buitenwereld. 
4. Men dient zeer vroeg te beginnen om auditief 
gehandicapte kinderen in normale ontwikkelings
processen te laten ingroeien. 

Hoe goed bedoeld ook, gaan deze doeleinden uit van 
het standpunt, dat een auditief gehandicapt kind 
afwijkend is en in diverse opzichten genormaliseerd 
moet worden. Vaak heeft dit normaliseren meer een 
paedagogisch-didactische kleur dan een psychologische 
en wordt dit soms fanatiek bedreven ten koste van 
psychosociale aspecten, die evengoed zwaar wegen. 
De pretentie is hierbij dat het kind gewoon moet 
worden. 'Wij maken er wel een gewoon kind van'. 
'Wij leren het wel praten'. 'Wij zorgen wel, dat het de 
g.l.o. leerstof leert beheersen'. Dit alles is erg gericht op 
maatschappelijke eisen. Vaak wordt er niet bij sti l
gestaan, dat het auditief gehandicapte kind niet anders 

dan op een andere wijze kan reageren; dat het een 
geheel eigen persoonlijkheid heeft moeten ontwikkelen 
en blijken de reacties, die wij afwijkend noemen 
volgens ons klinisch standaardgedrag, in zijn voor
handen zijnde repertoir verklaarbaar dus normaal! 
Heeft het slechthorende kind bij voorbeeld eenmaal 
andere zogenaamde psychische afweermechanismen 
tot zijn beschikking tegen onlustvolle situaties dan kan 
dit iets anders inhouden dan orale agressie. Als 
voorbeeld kan de woedeaanval genoemd worden. De 
vraag is, of dit mag. Of moet het beknot worden op 
grond van het zogenaamd normaal zijn? Tolerantie 
ten aanzien van deze 'andere' uiting is noodzakelijk. 
Taalarmoede houdt in, dat veel wat er hier om gaat 
niet tot het gevoelsleven van de auditief gehandicapte 
doordringt. Het gevolg is, dat er geen verbale maar een 
meer directe uiting van het gevoelsleven plaats vindt, 
die ons nogal simpel aandoet. Er is echter wel degelijk 
diepgang achter deze uiting. We zien, dat de auditief 
gehandicapte zich moet richten tot maatschappelijke 
eisen. Omgekeerd is er weinig neiging zich echt tot de 
gehandicapte te buigen. 

Zo zien we het normaal moeten zijn door bij voorbeeld 
integratie, een geforceerd aanleren van taal en spraak 
en het leren van de lagere school leerstof. Dit wordt, 
indien het zich in extreme vorm voordoet, door sommige 
psychologen in de Verenigde Staten ontkenning van de 
handicap genoemd, waar gevaar in schuilt. We kunnen 
noemen: 
1. Men wil niet zien, dat de auditief gehandicapte zich 
noodzakelijk anders heeft ontwikkeld. (Wij maken er 
wel een normaal kind van enz.) 
2. Deze houding blokkeert in veel gevallen het 
acceptatieproces van de handicap bij de ouders. Pas 
als het kind zich gedraagt en spreekt als de normaal
horende leg ik mij er bij neer. Hieruit volgen enorme 
emotionele en affectieve problemen tussen ouders en 
kinderen onderling bij frustratie als het allemaal niet zo 
goed lukt. 
Deze zelfde verschijnselen treden op als het schijnbaar 
wel lukt. Bij voorbeeld kinderen, die het op het g.l.o. 
goed doen. Wij constateren hier een, vaak aangewak
kerde, prestatiedrift, of een hyperformalistisch karakter. 
Het gevolg hiervan is een isolement, doordat het kind 
niet geaccepteerd wordt door leeftijdgenoten. Wij 
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kunnen alleen maar concluderen, dat er sprake is van 
schijnintegratie. 
Ook zien we het kind, dat in een stress-situatie zit 
doordat hij aan zijn plafond zit in zijn werk. 
We refereren hierbij aan het onderzoek van v. d. Horst, 
waarbij bleek, dat het slechthorende kind, dat de 
gewone lagere school bezoekt onder grotere spanning 
leeft, dan het kind, dat de slechthorenden-school 
bezoekt. 
De integratie van de auditief gehandicapte is groten
deels afhankelijk van taal- en spraakbezit van het kind, 
welke beheersing in dienst moet staan van de sociale 
interactie en de intellectuele prestaties. 
Integratie kiest per definitie voor een orale opleiding. 
N.b. Als taalbezit al voor normaalhorende kinderen de 
belangrijkste vaardigheid is voor het welslagen op het 
g.l.o. en het belangrijkste medium is voor sociale 
interactie en communicatie, hoe moet dit dan met 
slechthorende en dove kinderen, die tegenwoordig op 
slechthorenden- of dovenscholen zitten en die nooit 
een vergelijkbaar taalnivo leren beheersen? 
Het zou betekenen, dat leertempo en didactische 
criteria dienen te veranderen ten koste van de normaal
horende kinderen. Of is integratie slechts voor een 
beperkt aantal auditief gehandicapten weggelegd? Als 
voorbeeld noem ik spraak- en taalnivo-onderzoeken 
en leesnivo-onderzoeken, waarbij kolossale achter
standen werden geconstateerd, (v. Uden, v. d. Horst, 
Verenigde Staten) 
In de U.S.A. werd gevonden, dat 1 % van de doven 
adekwaat verbaal kon communiceren in de normaal
horenden maatschappij. Hoeveel is dit in Nederland? 
Het is zinvol het succes van grote scholen ook aan het 
aantal falers af te meten! 
Het leesnivo van 1 5 en 16 jarige doven kwam overeen 
met het nivo van 9 jarige normaalhorenden. In feite 
zijn deze doven ongeletterden. Het is hen niet mogelijk 
de krant te lezen. Het is niet mogelijk hier zonder meer 
te integreren. 
Uit de Verenigde Staten waait een liberale wind ten 
opzichte van diverse criteria, tot nog toe aan doven en 
slechthorenden gesteld. 

A. Betreffende de spraak: tegenover de durende 
controverse: rigide orale tegenover de manuele 
opvoeding (gebarentaal) in de U.S.A. het begrip Total 

Communication, waaronder wordt verstaan: alle 
mogelijke vormen van communicatie gretig aangrijpen 
en meteen van jongs af aan. Dus niet wachten tot er 
met spraaklessen begonnen kan worden. Geen 
gefixeerde orale opvoeding, wat in veel gevallen een 
duurzaam geconfronteerd worden met een zich steeds 
herhalende gefrustreerde situatie betekent. Dit houdt 
in, dat het kind tegengewerkt wordt en faalt in de 
mogelijkheden tot communicatie te komen. Er zijn hier 
consequenties in het psychologische vlak aan ver
bonden, die het defect in het taalbezit verre overtreffen. 
In 1969 begon men met deze total communication 
aan de Maryland School in de U.S.A. 
Integratie en total communication misschien een 
mogelijkheid? In 1971 begon men aan de St. Barbara 
School in de U.S.A. met tweezijdige integratie en de 
toepassing van total communication. Er blijft echter 
een afstand tussen doven en normaalhorenden. In 
geval van integratie is er steeds ook segregatie. Er is 
specifiek spraak- en taalonderwijs nodig door aparte 
vakleerkrachten. 

B. Tot nog toe heb ik de integratie besproken in ver
band met de persoonlijkheid, de didactische problema
tiek en de spraak. 
Maar er zijn ook psychosociale voordelen van niet-
integratie uit dezelfde liberale hoek. Bij voorbeeld 
voordelen van een internaatsplaatsing, waar nu juist 
ieder tegenwoordig zo tegen is. 
1. Voor veel auditief gehandicapten de enige mogelijk
heid zich in sociaal opzicht aan te passen. Het geeft 
gemakkelijker aansluitingsmogelijkheden en gaat zo 
het isolement tegen. 
2. De identificatiemogelijkheid. Het kind bevindt zich 
in de eigen groep en dit bevordert het proces van zelf
acceptatie en acceptatie door lotgenoten. 
Het wordt het tweede tehuis in plaats van de kost
school. Dit in tegenstelling tot de school, die is 
afgesteld op het aanleren van interactiemogelijkheden 
en vaardigheden in de horende wereld. 
3. Vaak worden er compenserende eigen communi
catiemedia gecreëerd, die men niet moet negeren of 
tegengaan. Eigen interactiepatronen worden ont
wikkeld. 
4. Niet in het minst het vinden van een stabielere 
socio-affectieve basis, die grond is voor het gevoel van 
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zelfvertrouwen, waardoor de volwassen slechthorende 
en dove zich vaak kenmerkt ten opzichte van andere 
gehandicapten. 
Al met al: punten voor en punten tegen integratie. 
Ze zijn alle discutabel. 
Tot slot twee opmerkingen. 
1. Indien men voor integratie is, wat op zichzelf 
iedereen zal zijn, dan dient men voorzichtigheid te 
betrachten, leder persoon in zijn totaliteit beoordelen 
en niet alleen afgaan op louter maatschappelijke 
wensen, waaraan een auditief gehandicapte niet zonder 
meer kan voldoen. 
2. Dit beoordelen door deskundigen laten gebeuren. 
Een lijst van jongs af aan, waarop wordt bijgehouden 
hoe het kind zich in de loop van de tijd heeft ont
wikkeld en een integraal beeld van de actuele toestand 
met vragen als: 
1. wat doet het kind met het gehoor? 
2. karakter, persoonlijkheid, emotioneel leven? 
3. wat doet het kind met het verstand? 
4. gedrag in psychosociaal opzicht? 
5. socio-culturele achtergrond, ouders, opvoeders? 
6. naar wat voor school (personeel, ruimte, kinderen)? 
7. spraakbezit en taalbeheersing? 

N.B. Er blijft begeleiding nodig om het verloop te 
controleren. Er zal toch altijd wel een speciale school 
voor slechthorenden blijven. 

Drs. Th. Crul, 
Psycholoog Audiologisch Centrum Nijmegen, 

Groningen: 
Op 10 juni j . l . werd het nieuwe onderkomen van de 
Dr. de Graafschool, voor V.B.O. aan slechthorende 
kinderen, officieel in gebruik genomen door het houden 
van een open avond. 
Er is huisvesting gevonden in een leeggekomen lagere 
school, die redelijk geschikt lijkt. 
Er was veel belangstelling van de zijde van de ouders, 
van collega's van andere scholen en van de 
audiologische, maatschappelijke en psychologische 
diensten. Twee weken eerder kreeg de school 
ongewenste bezoekers, toen inbrekers voor ƒ 4 0 0 0 , -
aan apparatuur wegsleepten. 

Inleiding tot de discussie 
rond de integratie van 
het b.o. 

De voorgaande inleiders begaven zich op een terrein 
waarvan de grenzen nogal uiteen lagen. Ik zou mij 
willen beperken tot de noodzaak van het BO (al of niet 
geïntegreerd), en het slechthorende onderwijs in het 
bijzonder, waarbij mijn overwegingen en argumenten 
veelal een audiologische ondergrond hebben. 

Het doel van het onderwijs is van de kinderen vol
waardige leden van de maatschappij te maken. Er 
dient daartoe leerstof overgedragen te worden, die het 
onze kinderen mogelijk maakt een plaats in onze 
hoogontwikkelde maatschappij in te nemen. Het is de 
taak van de onderwijzer deze leerstof over te dragen. 
Door het beperkte leervermogen van het kind en het 
daartegenoverstaande vereiste tempo en de zwaarte 
van de leerstof-inhoud, zal de onderwijzer hulpmiddelen 
aanwenden, zijn methoden aanpassen en o.m. een 
beperkt aantal leerlingen onder zijn hoede nemen. Hij 
zal de psychologische sfeer, waarin hij zijn onderwijs-
kunst uitoefent, geschikt maken om dat alles optimaal 
tot zijn recht te laten komen. 

Bij onderwijs wordt informatie overgedragen en dit 
veronderstelt - en dat zeg ik zonder daarmee 'medisch' 
te willen zijn, - communicatie. In het technische 
model van de communicatie zien we aan het begin 
een zender, waar de informatie wordt gegenereerd 
resp. uitgezonden, aan het eind een ontvanger, waarin 
de informatie wordt opgevangen en verwerkt. Daar
tussen bevindt zich het transmissie kanaal, waarover 
de informatie wordt getransporteerd. 
Passen we dit model toe op het onderwijs, dan is de 
onderwijzer de zender, zijn krijtje en bord, mimiek, 
gebaren en mond de zendantennes. De leerling is de 
ontvanger, met ontvangstantennes zijn gehoors- en 
gezichtszintuigen. Het transmissiekanaal is de aether 
en de lucht, waarover de informatie-code-symbolen in 
de vorm van licht-resp. geluidssignalen worden 
getransporteerd. 

Al onze kinderen zijn verschillend van karakter, belang
stelling, leeraanleg, zintuiglijke en motorische mogelijk
heden. Gelukkig is er een grote groep kinderen, waarbij 
het mogelijk is een vrij uniforme leerstof en methoden 
tot overdracht daarvan te hanteren. Het type onderwijs, 
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waarbij dit dan ook gebeurt, is het Gewone Lager 
Onderwijs. Om ook de buitenbeentjes aan hun trekken 
te laten komen is het BO ingesteld. Waarom ook het 
s.h.-onderwijs aan het BO is toegevoegd, laat zich 
gemakkelijk raden, wanneer men zich het navolgende 
realiseert: 
Gebruikmakend van het zojuist geschetste model van 
de communicatie, waarvan ik me wel realiseer, dat het 
beperkt is, - het is slechts een karikatuur van de 
werkelijkheid, dat alleen maar beoogt, door zijn 
eenvoud, relevante factoren aan het licht te brengen -
zou ik de handicap van onze slecht horende kinderen 
als een storing in hun ontvangst-antenne: het gehoor-
zintuig, willen kenschetsen. Bij slechthorende kinderen 
kan men met voordeel en veelal met succes gebruik 
maken van zijn andere ontvangst-antenne: het 
gezichtsvermogen. Het leren lezen tegelijk met het 
leren spreken is in onze wereld geen onbekende 
methode van spraakontwikkeling. Het spraakafzien is 
een reeds lang en met succes door slechthorende 
beoefende bezigheid, die een stukje te kort aan 
gehoorsvermogen kompenseert. 
Het door de onderwijzer geproduceerde spraakgeluid 
moet worden aangepast aan de aard van het gehoor 
van de kinderen. Tot deze aanpassing behoort: 
frekwentie-selektieve versterking, frekwentie-
transformatie, kompressie van de normale spraak-
dynamiek en aanpassing van het spraaktempo. De 
klasse-akoestiek dient te worden aangepast om 
nagalm en storend geluid van buiten te beperken. Deze 
laatste zijn diffuus ruisachtige geluiden, die niet tot de 
spraakinformatie bijdragen, wel tot de luidheid. Het 
stoort in tweeërlei zin: het oefent een maskerende 
werking op de eigenlijk waar te nemen spraak uit en 
het verhoogt de luidheid van het totaal waargenomen 
geluid zodanig, dat de meestal beperkte oorspan over 
zijn gehele omvang dreigt te worden aangesproken. 
Omdat men de boven aangeduide aanpassing van de 
spraak aan de aard van het afwijkende gehoor ook kan 
uitleggen als 'exploitatie van de gehoorreserve', is deze 
situatie (aangepast geluid-gebruikte reserve) altijd 
inferieur aan de situatie: normale spraak-gehoor. Daar
om vereist het afwijkende gehoor niet alleen aan
passing van de physische aspecten van de informatie
code, t.w. de spraak, maar tevens van de informatie-

inhoud zelf. Ik waag mij niet op glad ijs door over het 
hoe hiervan te speculeren. Ik stel hierdoor wel vast, 
dat dit tot de consekwentie leidt, dat de didaktiek, 
methodiek en paedagogiek van een speciale inhoud 
dient te zijn. Met behulp van zijn kennis van de normale 
gangbare didaktiek en in samenspraak met orthopae-
dagoog en psycholoog zal de onderwijzer trachten te 
komen tot de juiste structuur van de informatie-inhoud 
en overdrachtsmethode. Ik ben niet zo goed op de 
hoogte van de geschiedenis van het BO, maar over
wegingen als voorgaande zullen de wetgever toch voor 
ogen hebben gestaan, toen hij tot invoering van het 
sh-onderwijs in het BO overging. 

We zien, dat de vele bijzondere voorzieningen en 
afwijkende methoden binnen het sh-onderwijs nogal 
wat eisen stelt, waaraan binnen het GLO bij langena 
niet voldaan wordt. Het GLO (in zijn huidige vorm!) kan 
dan ook weinig bijdragen tot de speciale gang van 
zaken bij het sh-onderwijs, afgezien van het onder-
wijzers-opleidingsaspekt. Wat zou dan de zin kunnen 
zijn van integratie van het sh-onderwijs (naast andere 
vormen van BO-) in het GLO? 

Gegeven het voorgaande lijken we de betekenis van 
een eventuele integratie te moeten zoeken buiten het 
eerste doel van het onderwijs: de leerstof overdracht. 
Hiertoe behoren secundaire doeleinden als maat
schappelijke aanpassing buiten de leerstof en mis
schien economische bedrijfsvoering door schaal
vergroting. Ik heb de uitdrukking 'maatschappelijke 
aanpassing' maar gemakshalve gebruikt om daarmee 
aan te geven: het leren omgaan met elkaar, het leren 
respecteren van eikaars opvattingen en gedragingen, 
het leren leiding te geven en onder leiding te functio
neren etc.... etc. De belangrijkheid van deze laatste 
zaken moeten we niet onderschatten. Bij het onder
zoeken hoe zwaar de accenten binnen het onderwijs op 
de leerstof overdracht enerzijds en op de maat
schappelijke aanpassing anderzijds moeten liggen, 
moeten we nagaan wat de mogelijkheden van het 
onderwijs voor het bereiken van deze tweeledige 
doelstelling zijn en nagaan hoe deze buiten het onder
wijs eveneens kan worden gediend. Wat de maat
schappelijke aanpassing betreft, ken ik een grote rol 
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toe aan het gezin en de relaties van het gezin met 
mensen daarbuiten, vriendjes, verenigingsleven etc. 
Hier vindt een brok opvoeding plaats, die m.i. door het 
onderwijs niet gegeven kan worden. Dat wil overigens 
niet zeggen, dat de school geen bijdrage kan leveren 
aan het verrichten van de taak van de ouders, evenals 
omgekeerd trouwens. 
Ik vrees, dat aan de kwaliteit van de leerstofoverdracht 
bij een geïntegreerd lageronderwijs-bestel wordt 
ingeboet, doordat: 'dit' o.m. betekent', opgeven van een 
stukje zelfstandigheid. Deze onafhankelijkheid garan
deert het ongestoord gericht zoeken naar de juiste 
koers en het onder eigen beheer hebben en vrij kunnen 
gebruiken van de speciale hulpmiddelen, waarvan het 
sh-onderwijs o.m. zich intensief móét kunnen bedienen. 
Medezeggenschap van personen, die uit een ander 
gericht onderwijs komen en incompetent zijn om over 
het speciale karakter van de ene of andere soort BLO te 
oordelen zal m.i. geen goed doen aan de zaak. Voor 
het eventuele noodzakelijke kontakt tussen deze ver
schillende disciplines zijn andere kaders te vinden en 
bestaan m.i. reeds in enigerlei vormen. 

Resumerend: 
- De leerstofoverdracht staat centraal, 
- de maatschappelijke aanpassing vindt in hoofdzaak 
buiten de onderwijssfeer plaats, 
- de optimale omstandigheden waardoor optimale 
kennisoverdracht kan plaatsvinden worden o.m. 
verkregen door onafhankelijkheid. 

Er resteert nu nog één mogelijk voordeel van integratie 
en deze wordt gevonden in economischer werken 
door schaalvergroting. Dit voordeel lijkt mij echter niet 
groot omdat door integratie 1) het aantal onderwijs
krachten nauwelijks vermindert, 2) de kosten van de 
speciale leermiddelen daardoor niet gedrukt worden, 
3) de andere aanpassingskosten (klasse-akoestiek en 
klasseversterkings-apparatuur voor het sh-onderwijs), 
4) de kosten voor huisvesting en 5) de kosten voor 
gespecialiseerde staven niet zullen worden gereduceerd. 
Uitsluitend de beheerskosten (gezamenlijk bestuur, 
schoolleiding en administratie) kunnen merkbaar 
afnemen. Het is dan altijd nog maar de vraag of de 
structuur vernieuwing van resp. GLO en BLO om een 

goede afstemming op elkaar te krijgen bij integratie 
(waarbij de termen 'BLO' en 'GLO' aan betekenis 
zouden verliezen of zelfs geheel zouden kunnen ver
vallen) niet een hoger kosten-saldo oplevert. 

Het risico om het bij differentiatie, waarbinnen het 
uiteraard mogelijk moet blijven van nieuwe ontwikke
lingen gebruik te kunnen maken en de structuur daarbij 
aan te passen, te laten, lijkt mij zo op het eerste gezicht 
kleiner, dan dat van het integreren. 

Ik hoop, mijnheer de voorzitter, dat mijn voorlopige 
standpuntbepaling, die natuurlijk van beperkter over
wegingen uitging dan die van de onderwijsdeskundigen, 
die mij voorafgingen en nog volgen op deze ochtend, 
een bijdrage kan leveren tot de discussie over deze 
belangrijke aangelegenheid, 

Ir. G. Hombergen, 
Audioloog Nijmegen. 
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categorie. Moeilijk is te bepalen, wat in een bepaalde 
situatie prevaleert. Dan zullen kontakten over en weer 
en begeleiding zeker noodzakelijk zijn. 
10. Toch waag ik het te stellen, dat lom-kinderen, 
debiele kinderen, lichamelijk gebrekkige kinderen, die 
slechthorend zijn aparte probleemkinderen zijn. 
De vraag is waar deze kinderen thuishoren. Ik ben 
geneigd te denken aan dependances van s.h. scholen 
met een afdeling dubbelgehandicapten. Het probleem 
is echter te ingewikkeld en op het ogenblik niet 
relevant. 

Terugkerend naar mijn uitgangspunt wil ik stellen, 
dat het integratieprobleem veel ingewikkelder is dan 
meestal gesteld wordt. 
Zodra er kinderen door schijnintegratie tekort gaan 
komen is dat uit den boze. Ik meen te mogen stellen, 
dat dit in elk geval voor slechthorende kinderen geldt. 

L Pille, 
Hoofd Alexander Graham Bell-school 

voor V.B.O. te Amsterdam. 
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integratie 

Een onderwerp, dat waarschijnlijk via sociologie en 
politicologie in de belangstelling is gekomen. 
Het onderwijs in het algemeen dreigt ook in deze sfeer 
getrokken te worden, moest dat misschien ook wel. 
Wat wil integratie eigenlijk zeggen? 
- het maken tot één geheel 
- het opnemen in één geheel 
- in de wiskunde: berekening van de som van een 
oneindig groot aantal oneinig kleine grootheden 
- het in één bedrijf verenigen van verschillende 
oorspronkelijk zelfstandige takken van een bedrijf 
- een integrerend deel = een deel dat werkelijk tot het 
geheel behoort. 

Buitengewoon Onderwijs: 
Een onderwijsstructuur, die noodzakelijk is, omdat er 
kinderen zijn, die het gewone onderwijs niet kunnen 
volgen of niet zullen kunnen volgen, en dus in velerlei 
opzichten (en niet alleen qua schoolvorderingen) 
tekort komen. 
Dit heeft ernstige gevolgen voor deze kinderen, het 
gezin waarin ze zijn, de maatschappij. 
Ook voor niet-deskundigen is het veelal wel duidelijk, 
dat hiervoor b.v. voor doofgeborenen en imbecillen, 
niet aan te ontkomen is. 
Tal van andere groepen kinderen bleken behoefte te 
hebben aan speciale zorg, waarvan het onderwijs dan 
een deel is. 
We hebben toen meegemaakt, een steeds verder 
gaande differentiatie, zodat onder het b.o. meer dan 2 0 
soorten handicaps geplaatst zijn. Je kunt je natuurlijk 
afvragen of het juist is schipperskinderen, kinderen 
met leermoeilijkheden, kinderen met gedragsmoeilijk-
heden enz. onder eenzelfde structuur te brengen. 
Maar nogmaals: dit alles is zo ontstaan uit de noodzaak 
deze kinderen adequaat te helpen. 
Het gewone onderwijs moest door zijn structuur en zijn 
doelstelling wel tekort schieten. Het kind zonder 
handicap komt daarin nog niet eens aan zijn trekken! 
Om echter te spreken van 'uitgewezenen' gaat mij veel 
te ver en is m.i. te tendentieus. Sympathieker uitgedrukt 
klinkt mij in de oren: de taak van het b.o. is gehandi
capte kinderen te brengen tot een optimale ontwikke
ling. Met gehandicapte kinderen bedoelen we daarbij 
kinderen die te midden van niet gehandicapten 

zodanige steun en aandacht nodig hebben, dat daaraan 
niet voldaan kan worden. Gevolg: beide groepen 
komen tekort. 

Waarom is het voor slechthorende kinderen nodig 
speciaal onderwijs te krijgen? Beter nog: speciale zorg 
te krijgen? 

1e De gehoorsafwijking is een zodanige belemmering 
voor de menselijke ontwikkeling, dat vrijwel altijd de 
totale persoonlijkheid geschaad wordt. 
De ontwikkeling van taal en spraak en daardoor van 
het gevoelsleven, het sociale gedrag, de denkontwikke
ling, enz. zijn in hoge mate afhankelijk van een goed 
functionerend gehoor, ledere insider weet, dat, hoe 
knap de audiologen ook mogen zijn, via hoorapparatuur 
slechts een gedeeltelijke validatie mogelijk is! 

2e Gehandicapt zijn door een defect gehoor betekent 
vrijwel altijd isolement. 
Het is in iedere kring overbodig te wijzen op het 
frustrerende van buiten de groep geplaatst te zijn, 
meestal in de vorm van: 
- vreemd te zijn (praten, niet verstaan, wat raar kijken, 
wantrouwend te zijn) 
- zielig te zijn 
- niet op tijd mee te kunnen lachen 
- verkeerde antwoorden te geven 
- met spel buitengesloten te zijn. 

3e Het wordt dan nog erger, want wat kun je dan 
doen? 
- agressief worden 
- de pias van de groep zijn 
- je dom houden 
- je terugtrekken en b.v. een boekenwurm worden 
- je ontstellend eenzaam voelen, barsten van verdriet, 
hunkeren naar begrip. 

Sorry, dat sommige van deze dingen wat emotioneel of 
sentimenteel klinken, maar het is ontstellend hoe 
groot het onbegrip is t.a.v. slechthorenden. Iemand die 
totaal doof is roept medelijden op, iemand die slecht
horend is vaak lachlust, ergernis. Hij lijkt nog een 
beetje op een goedhorende, maar schiet net te kort. 
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Het onderwijs aan slechthorenden is per sé niet zo, dat 
het de kinderen zonder noodzaak vasthoudt, geen 
kans meer geeft tussen de goedhorenden te functio
neren. Als het zonder schade kan is plaatsing bij het 
g-o. juist, mits er een goede begeleiding aanwezig is. 
Dat gebeurt ook! En als men beweert, dat dat niet 
voldoende gebeurt is dat juist. Als men maar niet de 
illusie heeft de kinderen, waarvoor speciaal onderwijs 
nodig is, via begeleiding te kunnen maken tot volledige 
geëmancipeerde kinderen! Ik zou het zo willen stellen: 
naarmate het g.o. kleinere klassen krijgt, leerkrachten 
met belangstelling voor/ en kennis van het slecht
horende kind, zal de groep begeleidingskinderen beter 
geholpen worden. 
Of die groep veel groter zal worden valt zeer te 
betwijfelen. 

4e De problemen rond het 'slecht' horen zijn zo 
ontstellend groot en zijn zo veelvuldig, dat anders dan 
in een speciale zorg men altijd tekort schiet. 

Ik mag misschien nog eens op een rij zetten: 
- Het stellen van de diagnose (en daarbij de opsporing) 
is ontzettend moeilijk. Dit is het werk van specialisten, 
liefst samengebundeld in een kinderaudiologisch 
centrum. 
- Het komt nog voor, dat kinderen voor debiel of 
imbeciel verklaard worden (en als zodanig behandeld 
worden) terwijl zij een in aanleg normaal verstand 
hebben, dat niet goed functioneert door de gehoors-
afwijking! De heer Vlietstra formuleerde het eens zo: 
een kind met een gehoorsafwijking loopt de kans op een 
niveau lager te gaan functioneren dan zijn eigenlijke 
aanleg. 
- Een hoorapparaat, als het mogelijk is er een te 
gebruiken, functioneert niet vanzelf. Aanpassing, 
controle, training, eisen dagelijkse aandacht. Wie zal 
dit binnen het g.o. doen? 
- Het niet goed functioneren van taal en spraak moet 
een onderwerp van voortdurende zorg zijn, vanzelf
sprekend geïntegreerd binnen alles wat er op de school 
gedaan wordt (of dat nu taal, wiskunde, aardrijkskunde 
of gymnastiek is). Daarvoor moet de groep niet te 
groot zijn, de leerkracht deskundig en het kind temidden 
van medegehandicapten. 

- Het schoolleven van een kind is belangrijk voor zijn 
totale ontwikkeling. Daarbij moet een kind een beetje 
gelukkig en blij kunnen zijn, of gewoon lastig en ver
velend. Het moet geaccepteerd zijn en niet geduld. 
Het moet niet functioneren dank zij de gunsten van 
zijn beter bedeelde klassegenoten. Kan dat bij het g.o.? 
- Een school voor s.h. dient te beschikken over leer
krachten, die de juiste instelling hebben voor dit zeer 
speciale onderwijs. Leerkrachten ook met voldoende 
kennis van de gehele problematiek. Verder dienen er 
een aantal specialisten te zijn als medewerkers in 
dit stuk zorg voor het s.h. kind (psycholoog, arts, 
audioloog, logopedist/akoepedist, maatschappelijk 
werker, linguïst). Evt. centraal een kinderaudiologisch 
centrum, waarin deze noodzakelijke specialisatie 
gebundeld is. 
5e Noodzakelijke apparatuur is op een school voor s.h. 
aanwezig. Voorziening binnen het g.o. is bijna een 
onmogelijke opgave. 
6e Wi l een s.h. kans maken bij het vervolg onderwijs, 
dan moet het zich zo volledig mogelijk ontwikkeld 

hebben. 
Dezelfde argumentatie als voor het basisonderwijs is te 
stellen t.o.v. het voortgezet onderwijs. 
Mogelijkerwijs komen daar nog enkele feiten bij: 
- problemen met het talenonderwijs 
- de schadelijke werking van enorme schoolgemeen
schappen van 1000 en meer leerlingen 
- het opvangen en corrigeren van extra moeilijkheden 
in de puberteitsjaren van s.h. kinderen 

- het gericht werken naar een te realiseren beroeps

keuze. 

Terzijde zij opgemerkt, dat de wetgever dit stuk 
onderwijs (en de leerlingen daarvan) nog steeds 
discrimineert. 

Wat moeten we bij dit alles nu met 'integratie' aan? 
Ik wil trachten onze opvatting kort te formuleren: 
1. Het opnemen van een groep licht s.h. kinderen 
zonder andere problemen binnen het g.o. wordt reeds 
gerealiseerd. Daarbij is begeleiding nodig, en die is nog 
steeds onvoldoende. 
2. Uitbreiding van deze begeleiding in onderwijs
vormen waarvoor geen speciale scholen bestaan 
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(technische scholen, ander voortgezet onderwijs, enz.) 
is urgent, maar helaas nog steeds niet gerealiseerd. 
3. De kinderen, die op de scholen voor s.h. geplaatst 
zijn zullen in de huidige struktuur altijd tekort komen 
bij het g.o. 
4. Een deel daarvan zou in een verre toekomst met 
veel moeite en na een totale verandering van het g.o. 
misschien geholpen kunnen worden. Maar dan zijn de 
scholen voor g.o. zodanig, dat ze veel op de b.o. scholen 
gaan lijken in hun zorg voor het individu. Veel pro
blemen zullen dan blijken niet te bestaan. Dit zal m.i. 
een utopie zijn. 
5. Het argument, dat s.h. kinderen zo vroeg mogelijk 
met de g.h. kinderen moeten omgaan is op zichzelf 
juist, maar in schoolverband zo maar niet te realiseren. 
Taak voor het s.h. onderwijs of liever de totale zorg 
voor het s.h. kind is contacten met de g.h. kinderen te 
bevorderen, met behoud van de noodzakelijke voor
zieningen van het b.o. 
6. Wil men onder integratie verstaan b.v. het onder
brengen van scholen voor voortgezet onderwijs voor 
s.h. binnen de totale structuur van het algemeen 
voortgezet onderwijs, teneinde discriminatie t.a.v. 
examens enz. te voorkomen, dan is dat een aanvaard
bare gedachte. 
Een andere vorm van integratie is tot mijn grote schrik 
gaande binnen het b.o. zelf. Daarbij wil ik mij niet buiten 
het terrein begeven dan waarop ikzelf wat ervaring 
heb. Als men het echter bestaat om op scholen 
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, 
mytylkinderen, slechthorenden, slechtzienden, enz. 
samen te brengen, is dat voor ons een onverteerbare 
zaak. 
De argumentatie, dat bij al deze kinderen leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden bestaan is een o.i. ondes
kundige vereenvoudiging van het probleem. T.a.v. 
kinderen met gehoorsafwijkingen acht ik dit een 
pedagogische en onderwijskundige blunder. 

De volgende argumentatie wil ik bij dit uitgangspunt 
noemen: 
1. Het is onmogelijk leerkrachten te vinden, die op 
deze uiteenlopende gebieden deskundig zijn. Het 
uitvoeren van genoemde experimenten wordt helaas 
in de hand gewerkt door een onvoldoende opleiding 

van b.o. leerkrachten. Als je de hoofdakte hebt ben je 
formeel geschikt om dove, s.h., lichamelijk gebrekkige, 
lom-kinderen, enz. op te voeden. 
2. Een samenbrenging van kinderen met zulke uiteen
lopende afwijkingen moet remmend werken op de 
ontwikkelingskansen van de leerlingen afzonderlijk. 
3. Zelfs als men in dit samenbrengen een zekere 
struktuur wil aanbrengen is het o.i. nog een verwerpe
lijke zaak. Wie bedenkt, dat voor s.h. kinderen en s.z. 
kinderen dezelfde problemen gelden, weet minstens 
van één van beide gebieden weinig of niets af. Zelfs het 
samenbrengen van dove en s.h. kinderen is pas onder 
zeer bepaalde voorwaarden en voor zeer bepaalde 
groepen daarvan te overwegen. 
4. Nogmaals: de leerproblemen van een s.h. kind zijn 
totaal anders en vereisen een totaal andere aanpak 
dan de leerproblemen van kinderen met partiële 
defecten, kinderen met gedragsstoornissen enz. 
5. Speciaal vermeld dient nogmaals te worden, dat 
een gehoorsafwijking, altijd extra isolerend werkt. 
Een s.h. imbecil kind is tussen de imbecille 
kinderen weer een eenling. 
6. De ontstellend grote problemen bij het verwerven 
van de taal door een s.h. kind worden nog groter als de 
omgeving door andere problemen, zoals die bij ge
noemde categorieën kinderen bestaan, extra afwijkend 
wordt. 
7. S.h. kinderen zijn kwetsbaar. Ik noemde U al 
gevallen van pseudo debielen, maar zo kunnen ook 
pseudo lom en pseudo gedragsproblemen ontstaan. 
8. Indien men uit financieel-economische overwe
gingen scholengemeenschappen b.o. wil gaan creëren 
dienen we ons daartegen te verzetten. Het enige 
uitgangspunt dient te zijn de vraag of er door het 
vormen van dergelijke scholengemeenschappen voor
delen ontstaan voor onderwijs en opvoeding van deze 
kinderen. 
Voor s.h. kinderen zie ik geen enkel winstpunt in deze 
opzet. 
9. Dat kinderen uit de grensgebieden van verschillende 
afwijkingen weleens bij verschillende b.o. vormen 
terechtkomen is duidelijk. Dat is echter een andere 
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