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Ten geleide 

Tijdens een gecombineerde redaktie- en bestuurs
vergadering in oktober '73 werd herinnerd aan 
de negatieve geluiden, die bij de leden ten aanzien 
van het tijdschrift te beluisteren waren - o.a. 
dat de gebezigde taal in de artikelen te moeilijk zou 
zijn, dat de artikelen te hoog grepen, te ingewik
keld waren etc. 
Het volgende citaat uit het nawoord van de 
taaimethodiek voor dove kinderen (van H. van 
Mierlo, ± 1 5 jaar gelden) moge bewijzen, dat dit 
geen nieuw probleem is. 
'Wensen: Ik wil dit geschrift graag besluiten met 
enkele wensen. Hoewel we de laatste 10 jaar, 
ook door onderlinge samenwerking in Amsterdam 
heel wat ontdekt en verwerkt hebben, verkeert 
de taaldidaktiek van het dovenonderwijs nog in een 
beginstadium, leder, die het hoofdstuk 'inventaris' 
leest, zal tot de conclusie komen, dat we nog 
te weinig van onze taal weten om er een verant
woord onderwijs aan doven op te bouwen. Dit 
heeft tengevolge, dat nog steeds onze leerlingen 
niet voldoende geholpen kunnen worden om 
taalvaardige mensen te worden. Het merendeel van 
de dove bevolking van Nederland kan niet lezen 
door gebrek aan taalvaardigheid. Dit moet en kan 
veranderen. Ten eerste is het te wensen, dat 
dit taalonderzoek krachtig wordt voortgezet. Ten 
tweede is het te wensen, dat steeds meer leer
krachten de moed vinden zichzelf te ontwrichten en 
de werkelijkheid onder ogen zien. Die werkelijkheid 
is niet aanmoedigend. Er is mij vaak verweten, 
dat wat ik schrijf zo ingewikkeld is. Dat kan aan 
m ' j liggen; ik bedoel aan de manier van stellen. 
Maar afgezien daarvan is de zaak waar het om gaat 
nu eenmaal buitengewoon ingewikkeld. Onze 
Nederlandse taal is een afschuwelijk moeilijk 
systeem, of eigenlijk een on-systeem. Wie dat niet 
onder ogen durft te zien, kan beter verdwijnen 
uit het dovenonderwijs, want zo iemand verkoopt 
de kinderen knollen voor citroenen. Zo kom ik 
tot de formulering van mijn laatste wens: Laat men 
toch moedig zijn en de opgave reëel onder ogen 
zien; niet als een geïsoleerd deel, maar binnen 
het grote geheel van de menswording van het dove 
kind. Laat men dit los als leerkracht, dan zou 

men wel eens in lange jaren van schijnarbeid de 
eigen menselijkheid tot karikatuur laten verworden.' 

Wensen van toen, aktueel of niet, zegt U het maar. 
Het beginstadium van de taaldidaktiek is één 
van de door Van Mierlo aangeroerde punten. Welnu: 
de heer Berkhout is momenteel bezig geschriften 
van 'oudjes' (maar reuzen in hun vak) na te pluizen 
op bruikbaar materiaal voor het heden. Hij zal 
als "historisch-redakteur" zich met deze materie 
bezig blijven houden. Momenteel bestudeert hij 
Hill. Wat de inventarisatie betreft: de heer van der 
Vliet heeft de lijn Scholz-Van Mierlo weer 
opgevat en is opnieuw met inventariseren begonnen. 
Dit is een zeer tijdrovende bezigheid. Van zijn 
hernieuwde inventaris zullen regelmatig frag
menten in het tijdschrift verschijnen. 

In de inleiding van het jubileumnummer van O en A 
werd door Prof. W. ter Horst opgemerkt: 
'De dagelijkse opvoeders hebben voor de abstractie 
geen tijd - ze hebben de handen veel te vol. 
Daarom hebben ze dit werk uitbesteed aan de 
wetenschap, om zelf het echte werk te kunnen 
blijven doen. De wetenschap heeft in dit vak 
geen doel in zichzelf; ze is geen op de Olympus zich 
afspelend gebeuren, vanwaar soms even naar 
beneden wordt afgedaald, om het gewone volkje 
iets te leren of te laten 'toepassen', maar een van de 
praktijk uitgaand en tot de praktijk terugkerend 
noodzakelijk hulpmiddel. Wie dat uit het oog 
verliest, raakt in onoplosbare problemen.' 

Laten we niets uit het oog verliezen, maar weten, 
dat onze artikelen een beetje vanaf de Olympus, 
maar vooral van de praktijk uitgaande, welkom zijn. 

Redaktie Dovenonderwijs 
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Audiometrische methoden met betrekking 
tot retro-cochlaire slechthorendheid 

Door een ons onbekende oorzaak is de lezing van 
drs. L. M. Grobben, gehouden op de dag der 
akoepedie 1973, niet geplaatst in het 4e nummer van 
de 74e jaargang van Het Gehoorgestoorde Kind. 
Met excuses aan drs. Grobben voor de 'late' plaatsing, 
laten wij zijn lezing hier integraal volgen. 

redaktie 

Evenals Spoor (1973) dat deed bij cochleaire 
gehoorstoornissen wil ik hier een overzicht trachten te 
geven van de audiometrische testmethoden, die ons 
informatie kunnen verstrekken in het geval van 
retrocochleaire gehoorstoornis (aandoeningen van de 
gehoorbaan na de cochlea). 
Figuur I geeft schematisch naar Galambos (1954) de 
loop der prikkelgeleiding weer vanaf de cochlea tot 
de gehoorschors (afferent) en ook de zogenaamde 

T* C ^ A ^ O c * >HTJ Kfv 3^ - i*q T - iq-S^ 

Fig. I. Afferente en efferente prikkelgeleiding van het 
auditieve systeem. 

efferente banen in tegengestelde richting, die geacht 
worden voor bijsturende werking (terugkoppeling) 
verantwoordelijk te zijn. Het rangnummer der neuronen 
is telkens aangegeven. 
Deze toch al gesimplificeerde afbeelding illustreert de 
gecompliceerdheid van het systeem van geleiding van 
de auditieve prikkel. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel, qua 
apparatuur en procedure vaak zeer ingewikkelde, 
audiometrische tests, stellig geponeerd als differentiaal 
diagnostica voor het onderscheid cochleair-
retrocholeair, bij nadere bestudering minder bruikbaar 
en/of betrouwbaar bleken. 
In onderstaande tabel, die verre van volledig is, is een 
opsomming gegeven van veel genoemde en/of veel 
toegepaste audiometrische tests. 

TABEL differentiaal-diagnostische audiometrische tests. 
A. Veel toegepast 
1. Tone decay (Carhart) 
2. Békèsy audiometrie (Jerger indeling) 
3. Impedantie-omslagmeting 
4. A t Phonak, buis van Groen 
5. Feldmann dichotische woordentest 
6. Elektro cochleografie 

B. Minder toegepast/minder bruikbaar 
ten aanzien van tijd, apparatuur, interpreteerbaarheid. 
7. Links-rechts wisselingen (Bocca-Calearo c.q. 
Cherry-Taylor) 
8. Bas-diskant spraakaudiometrie (Arnold-Matzker) 
9. Relatie monaurale-binaurale steilheid in spraak
audiometrie (Groen-Hellema) 
10. Evoked Response Audiometrie 
11 . Dubbelklik 

Uiteraard zal veelal vooraf veel informatie verkregen 
kunnen worden door zorgvuldige anamnese - opname, 
otologische, vestibulair, standaardaudiometrische en 
neurologisch onderzoek. 

De opsomming en in het bijzonder de indeling A - B 
van de tabel is weliswaar betrekkelijk willekeurig en 
afhankelijk van ervaring en voorkeur van de ervaring 
en voorkeur van de auteur c.q. onderzoeker maar ze 
geeft een gemiddelde weer van de in diverse 
instituten toegepaste testbatterijen. 
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(Carhart, 1973 - Coldes, 1972 - Feldmann, 1970 
- Johnson, 1973 - König, 1968 - Lehnhardt, 1973 
- Liden, 1973). 

Hieronder worden de in de tabel genoemde tests kort 
beschreven. 

1. Tone decay test volgens Carhart (Groen 1965). 
Men biedt de patiënt een toon aan 5 dB. boven zijn 
drempel. Als na 1 minuut de toonsensatie niet 
verdwenen is dan is de gehoorfunctie in dit opzicht 
althans normaal. Verdwijnt de toonsensatie wel, 
bijvoorbeeld na 1 5 seconden dan is er een 
pathologische gehoorfunctie. Men verhoogt dan de 
toonsterkte met 5 dB. en zet deze belastingsproef 
voort; naar alle waarschijnlijkheid zal ook nu weer na 
enige tijd (bijvoorbeeld 1 5 sec.) de toonsensatie 
verdwijnen. 
Het aantal keren c.q. het aantal dB dat de intensiteit 
van de toon verhoogd moet worden totdat deze bij 
één intensiteit een minuut lang hoorbaar blijft is een 
maat voor de uitputting van het gehoororgaan. Een 
grote uitputting (meer dan 3 stappen) wijst op een laag 
centrale aandoening. 

2. Bij een tweede methode tot bepaling van de mate 
van uitputting wordt gebruik gemaakt van de Békèsy-
audiometer (Groen 1965). Jerger onderscheidt 4 
vormen van toondrempelkurven, waarbij steeds het 
continue met het toononderbroken audiogram 
vergeleken wordt (figuur II). 
Verder kan men de Carhart-tone decay-test volgens 
Jerger uitvoeren met de Békèsy-audiometer door bij 
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één bepaalde frequentie (fixed-frequency) de patiënt 
gedurende 1 minuut zijn drempel te laten schrijven en 
wel bij continue toonpresentatie. Ontstaat dan type 
II, III of IV (waarbij de horizontale as de tijd is), dan 
heeft men hoogstwaarschijnlijk met een retro-
cochleaire dysfunctie te doen; bijv. akoestisch 
neurinoom. 

3. Impedantie omslagmeting (Groen 1965). 
Bij toediening van een niveau van tenminste 80 dB 
(toon of ruis) boven de drempel van een normaal 
horende, vrijwel ongeacht de frequentie, trekt de 
stapedius de stapes plotseling in een gekantelde 
stand. Dit gebeurt in beide oren tegelijk ook als het 
geluid maar aan één oor wordt aangeboden. Tegelijk 
daarmee worden ook de beide tensores tympani extra 
aangespannen. De reflexbaan schijnt over het derde 
akoestische neuron naar de facialis- en trigeminus-
(innervatoren van resp. stapedius en tensor)- kernen te 
lopen. Deze extra aanspanning van het midden-
oorsysteem is meetbaar als een verandering in de 
terugkaatsing van het geluid tegen het trommelvlies. 
Terwijl het 80 dB of meer intensiteitsniveau wordt 
aangeboden aan het ene oor trekken beiderzijds de 
spiertjes aan hetgeen een aan het andere 
(contralaterale) oor ingesteld evenwicht van een op het 
trommelvlies vallende en de geflecteerde toon of ruis 
verbreekt, zichtbaar aan het uitslaan van een meter. 
In figuur III staat schematisch weergegeven hoe de 
terugkaatsing bij een instelbare optimale druk in de 
uitwendige gehoorgang tegen het trommelvlies 
verloopt aan het contralaterale oor. 

Uit het aan- of afwezig zijn van de omslag bij een 
bepaalde intensiteit/luidheid bij de slechthorende 
kunnen conclusies worden getrokken betreffende de 
aard van de slechthorendheid. Over de waarde en 
interpretatie van de resultaten van deze test werd en 
wordt zeer veel gepubliceerd (o.a. Liden, G. e.a. 1973). 
In Europa wordt thans het meest gewerkt met een 
impedantieomslag meetbrug in de handel gebracht 
door Madsen (Denemarken) of Peters (Groot 
Brittanië). Bij de recentste typen is het mogelijk ook de 
sterkste toon in hetzelfde oor te laten klinken als 
waar het evenwicht wordt ingesteld en verbroken. 
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IMPEDANCE METER 

FIXED 

Fig. III. Schematische weergave van terugkaatsing bij 
impedantie-omslagmeting. 

Afwezigheid van de reflex bij voldoende intensiteit bij 
een perceptief slechthorende wijst op een 
retro-cochleaire laesie. 

4. A t meting (Groen 1965). 
Het vermogen tot richting bepaling van klikgeluiden 
berust op het waarnemen van tijdverschillen in 
aankomst van het geluid in linker- en rechter 
gehoororgaan. Tijdverschillen tot 30 (is. 
(mikroseconden!) zijn juist waarneembaar; het grootst 
mogelijke tijdverschil is ongeveer 650 us., 
overeenkomende met een zijdelingse geluidsrichting 
volgens de verbindingslijn van de gehoororganen. Bij 
het tijdsverschil van 30 us. hoort een richting die 3° 
uit het mediane vlak ligt. Voor een lateralisatie van de 
geluidswaarneming op grond van tijdverschillen alléén 
is een intacte prikkelgeleiding langs de zenuw 
noodzakelijk, vooral ten aanzien van de geleidings
snelheid. 
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Als men in gedachte houdt dat de looptijd van 
cochlea naar oliva superior (waar het vergelijkings
proces zich moet afspelen) normaliter 2.5 
milliseconden bedraagt, behoeft het geen 
verwondering te wekken, dat een geringe storing in 
het prikkelgeleidingsvermogen langs 1ste en 2de 
neuron al een aanzienlijke onnauwkeurigheid in 
At-waarneming veroorzaakt. 

De PHONAK-fabriek (Stuttgart) heeft een instrument 
geconstrueerd, dat in aansluiting op een normale 
audiometer, tijdverschillen van instelbare grootte 
'36,72 648 s.) kan doseren tussen L- en 
R-gehoororgaan, waarbij de mogelijkheid bestaat 
compensatie te geven voor luidheidsverschillen.. Men 
kan dan bij gelijke luidheid in L- en R-orgaan de 
kleinst waarneembare A t meten. Deze methode heeft 
klinisch zijn waarde zeer goed bewezen. Bij acusticus 
tumoren, die slechts een gering gehoorverlies 
veroorzaken, blijkt de At-waarneming zwaar gestoord 
te zijn. 

Het belang van deze meetmethode, die een 
differentiaal diagnose over retrocochleaire stoornissen 
mogelijk maakt, is aanleiding geweest tot het 
construeren van een veel eenvoudiger instrument, dat 
klinisch zeer goed bruikbaar is. Het bestaat uit een 
rubberslang (zie figuur IV), die linker- en rechteroor van 
de waarnemer (patiënt) verbindt met behulp van een 
stethoscoop montuur. (Groen 1969), waarbij het 
signaal via een akoestisch dempende kap in de 
gehoorgang komt. 

Als men op het midden van de 130 cm lange 
rubberslang tikt (zachtjes!), hoort men de tik midden 
in het hoofd. Tikt men 5 cm naar links, dan hoort men 
de tik in het linkeroor. Er is dan een weglengte-
verschil van 2 x 5 = 10 cm, overeenkomende met 
280 us. Zeer goede waarnemers halen 1 cm 
weglengteverschil; normaal 2 cm. Indien er drempel
verschillen tussen L- en R-orgaan bestaan, verplaatst 
de middenlocalisatie zich naar de zijde van het 
slechtere oor. Dit is geen bezwaar; het lateraliseren 
speelt zich dan in het 'nieuwe midden' af. De 
onzekerheidsmarge moet dan echter niet groter dan 
2 cm zijn. Is de onzekerheidsmarge groter dan 4 cm, 
dan heeft men al met een pathologische 
At-waarneembaarheid te doen, duidend op een laag 



Fig. IV. Buis van Groen. 

centrale laesie (als de signalen niet goed kunnen 
worden vergeleken in aankomsttijd, is het lokaliseren 
gestoord). Op hogere leeftijd neemt de At-waarde 
ook toe. 
Men moet derhalve bij de keuze; normaal of 
pathologisch, met de leeftijd van patiënt rekening 
houden. 

5. De dichotische woordentest naar Feldmann. 
Hiervoor zij verwezen naar de voordracht van 
P. van der Pot (1973). 

6. Elektrocochleografie. 
Hiervoor zij verwezen naar de voordracht van 
J- Eggermont (1973). 

7. Links-rechts wisselingen (Bocca-Calearo c.q. 
Sherry-Taylor) (Groen 1965) 
Spraak (monosyllaben of volzinnen) wordt afwisselend 
aan linker- en rechter gehoororgaan aangeboden, 
waarbij de wisselingsfrequentie langzaam opgevoerd 
wordt; ieder gehoororgaan is dus voor de helft van de 
tijd werkzaam, voor de andere helft krijgt het geen 
geluid te horen. Men meet de verstaanvaardigheid. 
De gedachte die hieraan ten grondslag ligt, is dat de 
mens een zekere tijd nodig heeft om zijn aandacht van 
een linkswaarneming om te schakelen op een 
rechtswaarneming (en omgeeerd). Dit vermogen tot 

omschakelen zou een crebrale functie zijn. Voor het 
opsporen van cerebrale stoornissen in akoestische 
waarneming zou de methode van commutatie van 
geluidsaanbieding dus zinvolle antwoorden kunnen 
geven. Hierbij zijn enkele bijzonderheden aan het 
licht gekomen. 
Indien men eerst de spraak slechts aan één gehoor
orgaan aanbiedt, dan functioneert dit, ingevolge het 
schakelmechanisme, maar voor de helft van de tijd. 
Zolang het schakelen langzaam gaat (één per sec.) 
verstaat men gemiddeld bijna de helft (hetgeen 
gemakkelijk te begrijpen is). Bij 3 x per sec. treedt er 
een aanzienlijke val op, die bij ieder normaal horende 
voorkomt. Dit blijkt samen te hangen met de 
gemiddelde klankduur van de fonemen; bij deze 
expositieduur (0.33 sec.) ondergaan zij verminkingen 
door de schakelklik (onvermijdelijk). 
Verhoogt men de schakelsnelheid, dan gaat men ook 
monauraal langzamerhand bijna alles verstaan. 
Binauraal is er bij 3 x per sec. ook een daling te zien, 
die echter bij hogere schakelfrequenties weer verdwijnt. 
Spoedig (tussen 30 en 100x/sec.) hoort men 
binauraal bijna 100%. 
In pathologische gevallen zou de kuil bij 3 x per sec. 
extra diep zijn. Ook hier konden wij bij een geval van 
hemisfeerektomie geen afwijkingen vinden. 
Vermoedelijk is het omschakelvermogen toch lager dan 
corticaal gelocaliseerd (misschien in de thalamus en 
daar onder). 
Wegens onvoldoende bewijs van de waardevolheid en 
betrekkelijk ingewikkelde apparatuur wordt deze test 
niet veel toegepast. 

8. Bas-diskant-band-spraakaudiometrie naar Arnold 
en Matzker (Groen 1965). 
Arnold (1930) heeft in een persoonlijke mededeling 
aan Fletcher het voorstel gedaan, om spraak op een 
zeer speciale en voor beide gehoororganen 
verschillende, manier te verminken en dan het 
discriminatievermogen te meten. 
De verminking bestaat hierin, dat aan het ene oor een 
frequentieband van bijvoorbeeld 5 0 0 - 8 0 0 Hz wordt 
aangeboden en aan het andere oor een band van 
1 5 0 0 - 2 4 0 0 Hz. Het merkwaardige is dan, dat, terwijl 
iedere band op zich zelf een sterk verminderde 
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discriminatie ten gevolge heeft (wat geen wonder is), 
het gezamenlijk beluisteren een praktisch normale 
verstaanvaardigheid oplevert. Een en ander staat 
weergegeven in figuur V. 
De verwachting van Matzker was, dat patiënten met 
hoog centrale stoornissen dit optellen niet zouden 
verrichten. Dit is niet waar gebleken. Het moet thans 
wel aangenomen worden, dat het vermogen tot 
binaurale additie op centraal-lage niveaux bepaald 
wordt. 
Is er een ernstige storing in de akoestische banen in 
de hersenstam, dan is er kans, dat de bas-diskant 
additie faalt. Overigens is de additie positief 
vastgesteld bij gevallen van hemisfeer-ektomie 
(hoogcentrale stoornis) en kernicterus (laag-en hoog 
centrale stoornis). Er is nog een interessante 
konsequentie aan deze additie-vorm. Door de 
presentatie van een basband aan het ene orgaan en 
een diskantband aan het andere, verkrijgt men 
kunstmatig een perifere perceptiestoornis, die dus 
aanleiding moet zijn tot het ontstaan van een steilere 
binaurale kurve; hetgeen inderdaad het geval is en wel 
volgens de formule van de samengestelde kans. 
(zie vorig punt). Ook deze test wordt weinig toegepast. 

gescheiden kanalen, voor ieder gehoororgaan één, 
ieder met een eigen verzwakker. 
Men begint op de gebruikelijke manier de monaurale 
spraakaudiogrammen te bepalen. Indien deze 
eenzelfde verloop en ligging hebben, wordt bij 
identieke presentatie het binaurale spraakaudiogram 
gemaakt; het niveau is dus in L- en R- gehoororgaan 
gelijk. 

In principe kan men twee verschillende typen 
binaurale spraakaudiogrammen (discriminatiekurven) 
verwachten. 

a. De discriminatiekurve (binauraal) heeft dezelfde 
vorm als de monaurale, maar is 0 - 6 dB. verschoven 
naar links (gevoeliger). Als belangrijkste bijkomstigheid 
kan gemeld worden dat bij vele patiënten de 
discriminatie binauraal gunstiger is; het 
discriminatieverlies is dan kleiner geworden. 

b. De discriminatiekurve is binauraal steiler dan de 
monaurale, maar begint in het zelfde punt 
(intensiteitsniveau van de spraak). Voor het overige 
kunnen dezelfde verbeteringen verwacht worden als 
onder 1). 

9. Relatie monaurale-binaurale steilheid in spraak-
audiometrie naar Groen - Hellema (1962). 
De mens is in de samenleving aangewezen op het 
gelijktijdig gebruik van zijn twee gehoororganen. Bij 
ieder volledig gehooronderzoek zal deze samenwerking 
der gehoororganen ook nagegaan dienen te worden. 
Met behulp van de binaurale spraakaudiometrie 
kunnen enkele facetten dezer samenwerking 
bestudeerd worden. 
De binaurale spraakaudiometer beschikt over twee 
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Fig. V. Bas-diskant-band spraakaudiometrie. 

46 

De hypothese is, dat type 1) (verschoven) wijst op een 
centrale perceptiestoornis en type 2) (steiler) op een 
perifere, (cochlea of 1ste of 2de neuron). 
Eén en ander staat schematisch weergegeven in 
figuur VI Deze test kost op zich enige tijd, maar gezien 
het feit dat thans vrijwel routinematig bij slecht
horenden naast een toon- ook een spraakaudiogram 
wordt gemaakt kan de test in de batterij worden 
opgenomen. De hypothese van de test wordt 
bevestigd door de uitkomsten (bij normaal-horenden) 
van de onder 8 genoemde test. Met bas- en diskant 
filters is de proefpersoon als het ware een perifeer 
(niet retro-cochleair) slechthorende; de steilheids-
vergroting komt dan ook met de cochleaire stoornis 
overeen. 

10. 'Evoked - Response' Audiometrie (E.RA). 
Deze test, die achteraf minder waardevol, 
betrouwbaar en interpreteerbaar is gebleken dan ze 
aanvankelijk leek en werd geponeerd maakt gebruik 
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Fig. VI. Monauraal-Binauraal spraakaudiogram. 

van de schedel (meestal vertex) afgeleide E.E.G. 
signalen die worden beïnvloed door zorgvuldig 
gedimensioneerde toegediende toon- of ruisstoten. De 
genoemde beïnvloeding is zo weinig direct zichtbaar 
op de schrijver die de E.E.G. uitschrijft (verdrinkt in ruis) 
dat slechts met behulp van een computer interessante 
gegevens betreffende het gehoor kunnen worden 
opgespoord. 
Gebruik van een computer en andere kostbare 
apparatuur en minder of meer onder narcose 
brengen van de te onderzoeken persoon, zoals vaak 
nodig, lijkt waardervoller en meer verantwoord bij 
electro cochleografie (Eggermont 1973). 

11. De dubbelklik. 
In ons laboratorium is een apparaat ontwikkeld 
waarmee één of twee kortdurende signalen (kliks) 
kunnen worden aangeboden aan één oor, goed 
gedoseerd voor wat betreft het tijdsinterval en het 
intensiteitsverschil van de twee kliks, om te kunnen 
nagaan hoe goed het tijdpatroon van een signaal 
behouden wordt. 
Deze test kan informatie verstrekken over de 
'monaurale At ' . De test is ook toepasbaar bij 
één-origen. 

Helaas is het niet mogelijk aan de hand van één test bij 
perceptief slechthorenden zekere uitspraken over de 
plaats van de laesie te doen. 
Combinatie van uitslagen echter van in het bijzonder 
de onder A. genoemde tests kan, dat is aangetoond, wel 
leiden tot een betrouwbaarder lokalisatie van de 
gehoorstoornis. 

Drs. L. M. Grobben 
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Taalonderwijs aan dove kinderen 

Een paar aantekeningen voordat we beginnen: 
a. Ik zal alleen spreken over prelinguaal dove kinderen, 
dat is met een hoorverlies van meer dan 90 dB 
(ISO, Fletcher-index), dat ontstaan is voor de 2e 
verjaardag. 
b. Wat ik zal zeggen, is in principe ook toe te passen op 
meervoudig gehandicapte dove kinderen. 

I. Taal, spraak en horen? 
In tegenstelling tot mijn opvatting zouden vele 
theoretici het onnatuurlijk vinden dat een congres 
over spraak en horen, een lezing bevat over taal. 
Taal ' kan gedefinieerd worden als: een systeem van 
communicatie-symbolen. Enkele psycholinguisten (bijv. 
Moores 1968, Noam Chomsky 1965 schijnen erg vóór 
deze ideeën te zijn) denken dat ze 'taal' kunnen 
abstraheren van de codes of de perceptieve vorm 
waarin het wordt gebruikt. Zo spreken ze van 
'gesproken of oraal engels', 'graphisch engels', 
'gevingerspeld engels' en zelfs van 'manual English' 
(in 1776 al sprak de l'Epée van 'Ie francais manuel', 
van Beek in 1828 van 'Nederlands in gebaren', en 
zo ook Stokoe 1972). Ik ben het niet eens met deze 
theorie, omdat de code een diepe invloed heeft op de 
structuur van het systeem. Zoals ik heb uitgelegd 
in mijn boek (A world of language, derde druk 1973) is 
het ritme van de spraak een echte vorm van de taal. 
Ik zou mijn kritiek op deze theorie willen beperken 
tot 2 punten: 

a. De structuur van de taal en Short Term Memory-
functie. 'Hij mijn arm sloeg, hij sloeg mij ... mijn 
arm': dit was een zin van een normaal horend kind met 
zogenaamde ontwikkelingsdysphasie. De oorsprong 
van dit dysgrammatisme is m.i., dat het kind aan 
het einde van de zin is vergeten hoe het die zin 
begonnen is. Inderdaad, als we geen overzicht hebben 
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over de hele zin, is het onmogelijk voor onze geest 
die zin te structureren, zowel in het produceren ervan 
als in het begrijpen ervan. Als de leden van een 
communicatieve groep van personen allen gebrek 
hebben in voldoende Short Term Memory-functie, kan 
men voorspellen, dat hun uitingen erg korte zinnetjes 
zullen zijn en dat de structuur erg arm zal zijn. 

Dit is een feit in de gebarentaal. Wij vonden in ons 
onderzoek (1968) dat dove volwassenen, opgevoed in 
gebarentaal ('manual Dutch' of 'hogere gebarentaal') 
en die deze de hele dag gebruikten (echter 'laag' in 
structuur, zoals Stokoe (1972) het heeft uitgelegd) 
geen serie gebaren die langer was dan 5 of 6 
konden reproduceren. Hun uitingen konden echter 
langer zijn; in mijn onderzoek tot ongeveer 12, 
maar dikwijls kunnen ze hele verhalen vertellen van 
5 en zelfs 10 minuten lang. Dit betekent niet, dat 
ze een overzicht hebben over zulke lange series zodat 
ze ze kunnen structureren overeenkomstig een zins
model. Tervoort en Verberk (1967, herdruk in voor
bereiding 1974) vonden dat dove kinderen die 
opgevoed waren in gebaren in staat waren de Key van 
Fitzgerald te volgen (maar ze deden dit niet altijd) als 
de serie gebaren niet langer was dan 5. Als de series 
langer werden, bijv. 6 of 7, volgden ze nooit de Key. 

Brill (1953) vond dat het Short Term Memory van dove 
kinderen voor geschreven zinnen begrensd was tot 
ongeveer 5 woorden. Het Short Term Memory voor 
vingerspelling zal niet langer zijn. 

Deze bevindingen lijken in overeenstemming te zijn 
met het oude gegeven der psychologie dat de 
grens van onze perceptie en onmiddellijk geheugen 
beperkt is tot 5 uni-dimensionale eenheden. Deze 
functie kan getraind worden en zo kwam George 
Miller (1962) tot zijn 'magische nummer 7 ± 2'. 
Maar gelukkig genoeg zijn de eenheden in spraak niet 
uni-dimensionaal: omdat we de woorden groeperen in 
ritmische sub-eenheden. D.m.v. die ritmische 
groepering kunnen we veel langere series dan van 5 of 
6 woorden onthouden. Sommige horenden kunnen 
dit geweldig goed, anderen echter niet zo goed, van 
gematigd tot slecht, zie het vb. boven. 



Wij vonden in onze dove kinderen (niet de meervoudig 
gehandicapten), dat hun Short Term Memory voor 
ritmische spraak op 13-jarige leeftijd was 17-18 
syllaben, dat is 12-13 woorden. Het kan voorspeld 
worden dat kinderen die zulk een sterk geheugen 
hebben in staat zullen zijn gesproken taal te structure
ren, in tegenstelling tot die dove kinderen, wier 
spraak niet ritmisch genoeg is, of, nog erger, die 
voornamelijk grafisch zijn opgevoed, in vingerspelling 
of in gebaren. Daarom zal m.i. oralisme 'ritmisch 
oralisme' moeten zijn, anders is het helemaal geen 
echt oralisme. Als een doof kind wegens meervoudige 
gebrekkigheid dit niet kan leren, is dit inderdaad 
een zeer ernstige handicap. 

NB. Er is nog een ander middel om die uni-dimensiona-
liteit van de spraak te overwinnen, nl. de logica en 
de voorkennis van de structuur. Speciaal zeer intelli
gente doven zullen het hierin ver kunnen brengen, 
denk aan Helen Keiler, Ir. Nanninga e.a. 

We laten nu de vele semantische moeilijkheden van 
een gebarentaal, die een 'picture-language' is, 
terzijde liggen, hoewel dit veel te maken heeft met de 
volgorde van die gebaren. Het moge echter duidelijk 
zijn, dat een uitdrukking als 'manual English' niet 
juist is, het is een kunstmatige constructie, enigszins 
een contradictie in de termen. 

b. Het tempo van de uitingen heeft weer veel te maken 
met de structuur door de Short Term Memory-
functie, maar ook met de interpretatie van de eenheden, 
de opschortings-functie bij die interpretatie. Ik zal een 
voorbeeld geven. Ik was eens in discussie met een 
student in de Nederlandse literatuur over dit 
probleem van tempo. Als een voorbeeld gaf ik hem 
deze zin: 'De bomen ... waren dicht'. Hij zei: 'Dat is 
klare nonsensI', totdat ik hem uitlegde dat met 
'bomen' iets anders bedoeld kan zijn dan planten, in 
feite slagbomen bij het spoor. Wat was er gebeurd? 
Omdat ik stopte na 'De bomen ...' interpreteerde 
hij dat woord als groeiende bomen en hij schakelde 
niet over naar een andere interpretatie bij de komende 
contekst. Hier zien we hoe belangrijk het kan zijn om 
de hele contekst vlug in één blik voor ons te hebben. 

Dus als een doof kind leest: 'Mijn .... moeder .... 
komt.... morgen', zal het erg moeilijk voor hem zijn die 
zin als één geheel te begrijpen. Hoe vlugger we een 
hele uiting doorhebben, hoe meer de contekst ons kan 
helpen bij een goede interpretatie. - Het tempo 
echter van gebaren is ongeveer 1 of 2 gebaren per 
seconde. Hetzelfde moet gezegd worden van vinger
spelling: ervaren vingerspellers kunnen niet meer 
dan één of twee woorden per seconde uitdrukken. 
Maar het tempo van spraak en liplezen kan opgevoerd 
worden tot 3 of 4 woorden per seconde. Om deze 
tweede reden moge het duidelijk genoeg zijn dat 'taal' 
niet geabstraheerd kan worden van zijn code. 

Daarom moeten we concluderen, dat 'taal' een plaats 
verdient op een congres over spraak en horen. 

I I . Een overzicht van onze reflecterende methode 
Ruw gesproken, kunnen we de verschillende methoden 
voor het leren van taal in 3 verdelen: 
De constructieve methoden, waarin de kinderen 
modellen van zinnen krijgen, geprogrammeerd van 
zeer eenvoudige tot meer complexe; er wordt de 
kinderen gevraagd ervaringen, gebeurtenissen en feiten 
te verbaliseren volgens deze modellen; de nadruk 
ligt vooral op de produktie van zinnen. 
De imitatieve methoden, waarin geen geprogram
meerde taal wordt gebruikt, alleen de normale 
dagelijkse moedertaal, maar met weinig training in de 
structuur van de taal; van de kinderen wordt verwacht 
dat ze spontaan imiteren; de nadruk ligt meer op lezen. 
Onze reflecterende methode, die kan worden samen
gevat in deze 3 fasen: 
a. De basis is het orale ritmische gesprek, dat is taal 
als een echte uitwisseling van gedachten. De 
moeder en de leerkracht kijken allereerst naar wat het 
kind wil zeggen en geven het kind op hetzelfde 
moment de juiste taal die het nodig heeft. Zo spelen de 
moeder en de leerkracht een dubbelrol: ze zeggen 
de zinnen die het kind wil zeggen, en ze zeggen 
hun eigen zinnen, doen zich begrijpen door de situatie. 
b. Na de gesprekken wordt een neerslag gemaakt, 
waarin de ideeën en de zinnen in normale dagelijkse 
taalvormen worden vastgelegd: deze neerslag 
krijgt de vorm van een leesles in normale taal, als een 
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voorbereiding op het normale leesboek op 9-10 
jarige leeftijd (zie voorbeelden blz. 8-9). 
c. De leerkracht laat het kind meer en meer het 
systeem, de regels van de taal zelf vinden binnen de 
leeslesjes, en daarna meer en meer in de conversatie-
taal. Aldus leert hij de kinderen enkele termen 
volgens een opgesteld program, welke termen als 
'kapstokken' functioneren voor de taalregels, na 
hun ontdekking. Bijv. 'aanwijswoorden', 'werkwoorden', 
'bijvoegelijke naamwoorden', 'onderwerp en gezegde', 
'verleden ti jd', ' tang-bouw' etc. etc. 

De reflecterende methode probeert de normale 
dagelijkse taal van de vroege jeugd af met het leren 
van de regels te combineren. De taalregels moeten 
begrepen worden, vooral door ze te ontdekken zoals 
horende kinderen dat doen, voordat het kind in staat is 
ze toe te passen. Om een voorbeeld te geven: als 
een 6-jarig horend kind zegt: 'We hebben ijs gekoopt', 
toont het dat het een taalregel zelf heeft ontdekt 
(hoewel de toepassing in dit speciale geval fout is). 
Deze methode laat dus dove kinderen de taalregels 
ontdekken en begrijpen om ze in staat te stellen 
ze toe te passen. Veel nadruk ligt op lezen, maar 
daarna ook op composities maken. We denken dat we 
op deze manier het gevaar kunnen vermijden van 
het vastschroeven van ideeën en structuren van de 
constructieve methoden, en tegelijk het gebrek aan 
controle van de imitatieve methoden. 

I I I . De toetssteen van echte taalvaardigheid: 
lezen 
a. Het is een bekend feit dat het leesniveau van vele 
dove kinderen en volwassenen veel te laag is. We 
noemen het onderzoek van Wrightstone (1962) 
en van Gentile (1969), van Hamp (1970), van Wilkens 
(1971), verder het onderzoek over woordenschat 
door Silverman-Dresner en Guilfoyle (1972). Zij vonden 
allen dat het leesniveau van prelinguaal dove kinderen 
van 16 jaar niet hoger was dan dat van normaal 
horende kinderen van ongeveer 9 jaar. Er zijn echter 
bizondere scholen, die hun kinderen tot hogere 
leesniveaus brengen. We zijn het dus helemaal niet 
eens met Furth (1972) dat deze achterstand een soort 
noodlot is; evenmin zijn wij het eens met zijn 'troost' 
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voor dit noodlot ('laat de doven onder elkaar gelukkig 
zijn'), wat slechts puur een doekje voor het bloeden is. 

b. Deze achterstand in lezen is een zeer ernstige 
situatie. Men moet toegeven, dat de leesvaardigheid 
van het grootste deel der dove volwassenen niet 
hoger ligt dan die van 8-9 jarige normaal horende 
kinderen, uitgezonderd de oudleerlingen van de 
hoger genoemde bizondere scholen. Dit betekent 
allereerst dat de voornaamste bron van taalgroei in 
deze mensen ontbreekt: hun hele taalvaardigheid 
blijft op een zeer laag primitief niveau hangen en daar
door hun denken ook. Vele onderzoeken, zelfs van 
Furth, tonen dit aan, hoewel hij probeert het te 
ontkennen (1972). Dit betekent in de tweede plaats 
dat die dove mensen meer en meer worden los
gemaakt van de groeiende cultuur van de omgeving. 
Men kan niet verwachten dat dove volwassenen 
betrokken zullen zijn bij de normale cultuur van de 
gemeenschap als hun leesniveau zo laag ligt. 
De enige redenen voor deze betreurenswaardige 
situatie lijken me enerzijds moeilijkheden in de organi
satie van de scholen en anderzijds slechte onderwijs
methoden. 

IV. Misvatt ingen in de onderwijsmethoden 
Ik zal mij hier beperken tot 10 methodische fouten: 
1. Een eerste fundamentele fout is erg vaak een gebrek 
aan het goed zetten van de woorden. Een woord 
moet allereerst een naam zijn van vele verschillende 
objecten, plaatjes, acties, situaties, vormen etc. e tc , 
om ze abstract te maken. Bovendien is van belang: de 
goede integratie van de grafische en de gesproken 
vorm van woorden. Hier moeten we het feit noemen 
dat zeker 20% van de dove kinderen (hetzelfde als 
in normaal horende kinderen) een speciale moeilijkheid 
heeft in de integratie van de visuele vormen met 
de gesproken en/of auditieve vormen. In deze gevallen 
is er ook een gevaar dat de woordsoorten los blijven 
staan van de hele zin, dat is van de situatie. Alle 
vormen van een woord moeten goed geïntegreerd 
zijn: bijv. een bloem moet herkend worden via liplezen, 
via de geschreven vorm, moet de gesproken woorden 
en de geschreven woorden oproepen etc. De vijf 
vormen van een woord, dat is zijn gesproken, liplees-, 



gehoorde, geschreven en gelezen vormen moeten 
goed geïntegreerd zijn in elkaar. Anders krijgen we de 
gekste dingen in hogere klassen, bijv. cirkel gelezen als 
circus, schijf als schrijf, wereld als woord, e tc , met 
natuurlijk totaal verkeerd begrijpen. 

2. Gebrek aan echt gesprek 
Gesprek betekent: uitwisseling van gedachten. Veel 
dovenonderwijzers houden vast aan verbalisatie van 
ervaringen, van feiten, van gebeurtenissen, en 
geven niet genoeg aandacht aan spontane uitingen, 
hoe stuntelig ze ook zijn, van hun kinderen. Er is geen 
discussie; gedachten worden aan de kinderen 
gepresenteerd, niet van hen gevangen; de kinderen 
moeten volgen en luisteren; hun spontane gedachten, 
wensen en ideeën worden nauwelijks gebruikt. Een 
slecht gevolg van dit gebrek aan gesprek is, dat 
de kinderen onvoldoende getraind worden in intuïtief 
begrip, in 'lezen tussen de regels'. Bijv. de combinatie 
tussen deze 2 zinnen werd niet begrepen: 'Waarom 
luisterde je niet? We moeten op tijd zijn!' Het moest 
tussen de regels door gelezen worden dat men 
hen verteld had, dat ze op tijd moesten zijn. 
Een ander dieper gevolg van gebrek aan gesprek, is een 
gebrek aan empathie in de kinderen. We hebben veel 
empathie nodig, en intuïtief gevoel van iemands 
gedachten en verborgen houdingen, om goed te 
kunnen lezen. Deze empathie kan alleen getraind 
worden door telkens gesprekken te voeren in de taal 
die we de kinderen willen onderwijzen. 

3. Te veel geprogrammeerde actieve taal 
Veel dovenonderwijzers zijn min of meer bang om 
normaal dagelijks Nederlands te gebruiken. Zo is bijv. 
hun opzet van leeslesjes veel te simpel. We zullen 
3 verschillende versies geven van leeslesjes over 
hetzelfde onderwerp: 

(1) De vlinder 
Jan heeft een vlinder gevangen. 
Maria is erg bang. 
Peter plaagt de vlinder. 
Jan laat hem wegvliegen. 
De vlinder is weg. 

(2) De vlinder 
'Kijk! Ik heb een vlinder gevangen!' riep Jan. 
Maria was erg bang. 
'Peter, niet plagen, hoor!' 
Jan liet hem wegvliegen .... Oh! 
'Waar is hij nu?' Weg! 

(3) De vlinder 
Jan heeft zijn vlinder laten wegvliegen. 
Maria was erg bang en Peter probeerde hem te 
plagen! 
Jan was erg blij met zijn vlinder: 'Kijk! Ik heb een 
vlinder gevangen' riep hij. 
De juffrouw was een beetje kwaad op Peter. Ze zei: 
'Peter, niet plagen hoor!' 
Weg was de vlinder .... Oh! 
'Waar is hij nu?' Foetsie! 

Het eerste voorbeeld van een leeslesje wordt erg vaak 
gezien in dovenscholen. Elke zin suggereert een 
plaatje, en het leeslesje loopt verder van plaatje naar 
plaatje. De tijdsvolgorde wordt precies gevolgd. Op 
deze manier worden de kinderen getraind in 'beeld-
denken', helemaal in de lijn van het gebruik van 
gebaren. Het tweede lesje is veel beter. Dagelijks 
Nederlands wordt gebruikt, hetzelfde als in normale 
leesboeken. Het gesprek speelt een centrale rol. -
De derde versie is meer gecompliceerd, vooral omdat 
de tijds-volgorde is omgekeerd. Inderdaad, de 
leerkracht moet dit niet verwaarlozen. In een gesprek 
wordt de tijds-volgorde ook niet gevolgd, en hetzelfde 
bij normale leesboeken. Dit omkeren van de tijds
volgorde maakt leeslesjes veel levendiger. Maar 
het vraagt meer van de kinderen, omdat ze zelf de 
juiste tijds-volgorde moeten reorganiseren. Juist dit 
punt nu moet worden getraind. 

4. De 'show-klas' 
Sommige leerkrachten trainen hun kinderen in het leren 
van zinnen uit het hoofd voor dagelijks gebruik. Als 
deze zinnen opkomen in het normale gesprek, 
accoord! Maar veel leerkrachten trainen hun kinderen 
door alleen maar te dramatiseren. Bijv.: 'Het is mijn 
beurt om het bord uit te vegen' 'Mag ik het raam 
open doen?' 'Ik ben mijn balpen kwijt, mag ik een 
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nieuwe?' etc. etc. Dit kan een serie zijn van ongeveer 
100 zinnen, misschien ook 200. Als er bezoekers 
in de klas komen, wordt er een show gegeven. De 
kinderen uiten een hoop zinnen, correct binnen 
de situatie, en de bezoekers zijn verbaasd. Ze denken 
dat deze kinderen bijna normale taal hebben! Zij zijn 
zich het feit niet bewust dat deze kinderen alleen maar 
weten wat ze tonen; ze kennen dat erg goed, maar 
niets anders. Als er in zo'n klas een leestest wordt afge
nomen, valt de leerkracht door de mand. Het denken 
van de kinderen blijkt dan vastgeschroefd te zijn 
in zeer kleine kringen van concrete ideeën. Er blijkt een 
gebrek aan intuïtief begrip zelfs in kinderen met een 
zeer hoge intelligentie. 

Het moet gezegd worden, dat dezelfde weg soms 
gevolgd wordt in de opvoeding van horende imbcille 
kinderen. Daar is deze methode misschien te 
gebruiken, maar niet voor normaal intelligente dove 
kinderen. 

5. Te weinig uitbreiden van de woordenschat 
Veel leerkrachten, vooral jonge, blijven in de opzet van 
hun leeslesjes hangen aan de vaak simpele woorden
schat, gebruikt in het gesprek. Reeds in het gesprek 
zou de leerkracht meer en meer woorden, idioom, 
uitdrukkingen etc. etc. moeten introduceren. Maar 
vooral in de leeslesjes moet de leerkracht niet bang zijn 
nieuw idioom, dat niet in het gesprek gebruikt is, te 
introduceren. De leerkracht moet altijd de woorden
schat van zijn kinderen uitbreiden. Als de kinderen 
overgaan naar normale leesboeken is de eerste 
moeilijkheid niet zo zeer de structuur van de taal, maar 
een gebrek aan woordenschat: te veel woorden zijn 
onbekend. Dit is erg frustrerend voor de kinderen. Bij 
horende kinderen is gebleken, dat ze een leesboek 
wegleggen als meer dan 5% van de woorden hun 
onbekend zijn. 

Kinderen van ongeveer 7-12 jaar hebben vaak een 
verzamel-hobby, zoals postzegels, speldjes, prentbrief-
kaarten verzamelen etc. etc. Deze tendens moet 
gebruikt worden voor de woordenschat! De leerkracht 
moet zijn kinderen een alfabetische klapper geven, 
losbladig, waarin de kinderen de nieuwe woorden en 

uitdrukkingen die ze hebben verzameld kunnen 
opschrijven. Ze zien dan, hoe hun woordenschat groeit, 
met ook een groeiende voldoening: ze kunnen leren 
plezier te krijgen in het verzamelen van woorden 
en uitdrukkingen. 

6. Onvoldoende training van lezen 
Als we dove kinderen een leeslesje geven en we 
vertellen ze dat ze dat moeten lezen, zijn we er echt 
niet zeker van dat ze dat ook doen, ook al volgen 
de ogen de regels of zelfs ook al lezen ze hardop. We 
moeten controleren of ze begrijpen wat ze lezen. 
In hogere klassen discussiëren we dan over de inhoud 
en zoeken uit of ze het opgenomen hebben. In de 
voorschool en in de eerste en tweede klas zal dit 
gewoonlijk te moeilijk zijn. Op deze leeftijd kunnen we 
de kinderen vragen ons een plaatje te tonen dat 
hoort bij een speciale zin, evt. een serie plaatjes die bij 
bepaalde zinnen horen. We kunnen de gebeurtenissen 
dramatiseren en de kinderen vragen de zinnen te 
zoeken die bij deze dramatisaties horen, en omge
keerd kunnen we de kinderen vragen de inhoud van 
de zinnen te dramatiseren, enz. We hebben echter een 
ander soort lees-oefeningen voorgesteld, die niet 
zo visualiserend zijn, en minder in de lijn van beeld-
denken. We onderscheiden de volgende 5 stappen: 
(1) We zoeken naar de sprekers in het leeslesje 
en tekenen de hoofden van deze sprekers met lege 
'praat-ballonnen'. Bijv.: 
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De 'zeg-zinnen' van de leeslesjes worden gezocht, 
geschreven op stukjes papier, en dan wordt er van de 
kinderen gevraagd de juiste 'zeg-zin' in de bijbe
horende 'praat-ballon' te leggen. Als ze dit goed doen, 
moeten ze de zin tot op zekere hoogte hebben gelezen. 
Wij noemen dit het 'Wie zegt dat'-spelletje. 

(2) We knippen de zinnen van een leeslesje uit, doen 
ze door elkaar en vragen de kinderen om ze in de 
juiste volgorde te leggen. 

(3) We gaan over naar het gebruik van vraag-woorden. 
Dit vooronderstelt dat de vraagwoorden de kinderen 
bekend zijn. We hebben in ons boek Taalverwer
ving door taalarme kinderen' Rotterdam 1973, uit
gelegd hoe vraagwoorden geleerd moeten worden aan 
dove kinderen, nl. door de 'vang-methode'. De 
leerkracht luistert goed naar de spontane vragen van 
de kinderen, hoe stuntelig ze ook geuit zijn. Hij haalt ze 
eruit, zet ze in de goede linguistische vorm, spreekt 
ze het kind voor en schrijft ze op een speciale kaart; pas 
daarna geeft hij het antwoord. Als hij het zo doet, 
zal hij binnen een paar maanden honderden vragen van 
de kinderen verzameld hebben: vragen met vraag
woorden en ja/nee vragen. Dan kan hij de vragen 
onderverdelen overeenkomstig de vraagwoorden bijv. 
wie-vragen, wat-vragen, hoe-vragen, wanneer-vragen, 
waar-vragen enz., ja/nee vragen ook. Zo gauw de 
kinderen dit begrepen hebben, kan hij het gebruiken 
voor de leeslesjes. Hij onderstreept speciale woorden 
en/of uitdrukkingen in de zinnen en vraagt de kinderen 
welk vraagwoord bij dat woord of uitdrukking hoort, 
bijv.: 

'Kijk! Ik heb een vlinder gevangen\' riep Jan. 

Hij vraagt de kinderen: 'Welk vraagwoord hoort bij ik?' 
(Wie?) 'Welk vraagwoord hoort bij een vlinder?' 
(Wat?) 'Welke vraagzin hoort bij gevangen?' (Wat 
heeft Jan gedaan?) Etc. 'Wie kan een vraag maken van: 
"Maria was erg bang"?' (Was Maria erg bang? Ja.) 
Etc. 

(4) De kinderen leren hele vragen te formuleren, bijv. 
'Wie heeft een vlinder gevangen?' 'Wat heeft Jan 

gevangen?' Etc. Als de kinderen ongeveer 9 of 10 jaar 
zijn, kan men ze vragen vragen over zinnen te maken, 
waarvoor ze eerst enkele woorden en/of uitdruk
kingen zelf moeten onderstrepen. 

(5) De kinderen leren vragen op te stellen over een 
heel hoofdstuk in hun leesboeken, bijv.: welk probleem 
wordt er uitgelegd? Wat is het centrale idee van 
dat hoofdstuk? Bijv. 'Welke redenen worden hier 
gegeven voor de lange reis?" Etc. Op deze manier 
kunnen ze kritisch leren lezen. 

7. Scheiding van het spraakkunst leren en het leren 
lezen 
Erg vaak wordt de spraakkunst alleen aan de kinderen 
geleerd bij het leren bouwen van zinnen, dat is in de 
actieve taal, hoe ze zichzelf juist moeten uitdrukken. 
Wij zeggen echter, dat de taalregels allereerst be
grepen moeten worden, voordat ze toegepast kunnen 
worden. Bijv. moeten de kinderen zich eerst de werk
woorden bewust worden als erg veranderende woorden 
Ze worden ertoe gebracht deze typische woorden 
in de begrepen leeslesjes te ontdekken. Pas daarna kan 
men de term 'werkwoord' gebruiken bij opstellen, 
bijv. als een kind een brief naar huis schrijft: 'Je vergeet 
een werkwoord in deze zin!' 'De vorm van dat werk
woord is fout! ' Etc. We hebben een heel programma 
van reflecterende spraakkunst-oefeningen opgezet, 
om de kinderen de taalregels te laten ontdekken. 
Bijv. 'Zoek de aanwijswoorden en wat ze betekenen!' 
'Zoek de passieve voorwerpen!' 'Zoek de tang
bouwsels!' Etc. etc. 

Op deze manier worden de ideeën van de kinderen 
niet vastgeschroefd, ze blijven flexibel; het begrip 
blijft intuïtief; het lezen vordert beter en beter, en 
toch leren ze de spraakkunst. 

8. Training van het tempo bij lezen wordt vergeten 
We hebben al uitgelegd, hoe belangrijk tempo is in 
verband met de interpretatie van woorden over
eenkomstig de contekst. Het tempo van de spraak is 
ook al erg belangrijk voor de verstaanbaarheid, zie 
bijv. het onderzoek van John en Howarth (1965). 
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Maar het tempo van geschreven zinnen opnemen moet 
ook getraind worden. Dit kan als volgt gedaan 
worden. Het leeslesje is bijv. geschreven op het bord: 
we laten de kinderen een regel zien, een paar seconden 
lang, verbergen die dan, en vragen de kinderen de 
zin van buiten te zeggen of op te schrijven. Ik heb erg 
vaak in klassen een soort (wat ik genoemd heb) 
'kip-schrijven' gezien! De kinderen kijken naar het bord 
op dezelfde manier als een kip water drinkt: soms 
kijken ze voor elke letter naar het bord, schrijven die op, 
kijken weer naar het bord, schrijven weer op e tc , 
zodat voor een woord als 'stoel' 5 keer of meer naar het 
bord gekeken wordt ! De kinderen moeten daarom 
getraind worden om 2 woorden, 3 woorden etc. 
tegelijk op te nemen, en het van buiten op te 
schrijven. 

9. De leerkracht vergeet de flexibiliteit van de woorden 
en van de fantasie te trainen 
Het is nodig dat de fantasie van dove kinderen wordt 
uitgestrekt tot buiten de dagelijkse ervaringen. 
Films en televisie kunnen een belangrijke hulp op dit 
gebied zijn. Maar we moeten niet vergeten dat fantasie 
allereerst iets is van onze eigen fantasie, dat is onze 
eigen creativiteit, niet groeit door alleen maar andere 
landen, andere omgevingen, andere culturen etc. 
te zien. Een eerste stap in de richting van deze 
creativiteit is het vertellen van sprookjes. Deze moeten 
inderdaad worden verteld, niet getoond op film of 
in prenteboeken. Films en prenteboeken beperken de 
fantasie. Als een sprookje echter verteld wordt aan 
de kinderen, moeten ze zich de situaties zelf voor
stellen. Plaatjes en films kan men achteraf tonen. Een 
andere hulp in deze richting is het vertellen van 
dromen: sommige kinderen hebben soms erg leuke 
dromen waarover ze ons kunnen vertellen, hoe 
stuntelig ze dit dan ook nog doen. 

Een ander zeer belangrijk punt is het leren van 
homoniemen. Sommige leerkrachten verdoen een 
heleboel tijd met de kinderen series synoniemen te 
leren, zich niet bewust van het feit dat ze daarmee de 
gedachten van de kinderen beperken. Het zich 
bewust zijn van homoniemen echter staat in onmiddel
lijk verband met de flexibiliteit van het denken. 
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Bijv. de vele betekenissen van maken, van zijn, van 
hebben etc. etc. Verder de figuurlijke betekenissen van 
woorden als bijv. 'Heldere ogen' 'Stoute spijker' 
(die een kous kapot trok) 'Arme tekening' etc. Boven
dien de verandering in betekenissen (analogie): 
'Het lichaam is gezond', 'De sinaasappel is gezond' 
(= voedzaam), 'Je hebt gezonde wangen' (= een teken 
dat het lichaam gezond is) etc.; 'Ik ben lid van die 
club', 'Ik ga naar de club' (= het huis waar de club 
vergadert) etc. 
Bovendien moeten de 'algemene woorden' (gebruik 
die term!) als fruit, verkeer, dieren, leven, doen, 
dingen, kleren, meubels enz. gebruikt en gevraagd 
worden van de kinderen, altijd, om de abstractie, 
begrijpend denken te trainen. 

Het moge duidelijk zijn, dat die homoniemen, 
figuurlijke betekenissen, veranderingen in betekenissen, 
algemene woorden en ook synoniemen, meer en 
meer door de kinderen ontdekt moeten worden. 

10. Vele dovenscholen beperken de leertijd tot een te 
jeugdige leeftijd 
Vele dovenscholen houden op bij de leeftijden 16-17 
jaar. Na deze leeftijd gaan vele dove kinderen de 
industrie in of naar kantoren voor werk, anderen gaan 
naar scholen voor normaal horenden etc. Het moet 
echter gezegd worden, dat vele dove kinderen juist na 
de leeftijd van 16 jaar bizondere hulp nodig hebben, 
dat vele dove kinderen beginnen uit de bloeien juist in 
de leeftijd van 1 6-20 jaar. Waarom zouden we ze 
die hulp niet geven? 

Conclusie: 
Ik zou deze lezing willen afsluiten met te wijzen op 
enkele fundamentele aspecten van ons werk: de 
houding van de leerkracht en zijn plaats in de 
organisatie. 

Ik geloof dat er 3 graden zijn van gevaarlijke didaktische 
houdingen van dovenleerkrachten: 
a. De gevaarlijkste houding is: 'Zo zijn dove kinderen nu 
eenmaal! .... Ze kunnen onze taal niet leren' .... Als 
een leerkracht zo denkt, kan men voorspellen dat zijn 
kinderen zeker onze taal niet zullen leren. 



b. Een andere houding: 'Het is wel mogelijk dat dove 
kinderen onze taal leren, maar .... het kost me te 
veel van mijn tijd .... Ik heb mijn gezin .... Ik heb mijn 
hobbies ....'. 

c. 'Ja, het is mogelijk .... Ik geloof echt in de mogelijk
heden van dove kinderen .... maar in déze organisatie 
van onze school en door de houdingen van mijn 
collega's ben ik gefrustreerd .... Ik kan gewoonweg 
mijn plannen, mijn ideeën niet uitvoeren ....' Het moet 
gezegd worden, dat vele jonge leerkrachten met veel 
enthousiasme van hun trainings-centrum komen, 
maar dit enthousiasme wordt spoedig neergehaald 
door de organisatie, de situatie waarin ze moeten 
werken. 

Ik ben ervan overtuigd, dat in vele scholen enkele van 
deze houdingen de verborgen achtergrond zijn van 
veel te veel mislukkingen van dove kinderen .... 
Hierover moeten we onze gedachten eens laten gaan! 

Dublin 1973 
drs. A. van Uden pr. 

Promotie Dr. A. van Uden 
Op vrijdag 20 september j . l . is Dr. A. van Uden 
gepromoveerd op het proefschrift 'Dove Kinderen 
Leren Spreken'. De redactie feliciteert Dr. A. van Uden 
van harte met het behalen van deze graad. 
Dr. A. van Uden werd geboren te Budel op 
17 november 1912. Na zijn theologie-studie werd 
hij aangesteld als priester en leraar op het Instituut 
voor Doven te St. Michielsgestel, waar hij de vak- ' 
diploma's A en B voor het onderwijs aan dove 
kinderen behaalt en de akte A.M.V. Pedagogiek te 
Tilburg. 
Zijn meest bekende publikaties zijn: 'De Gebruiks-
methode' en 'De Reflecterende Taalmethode'. 
Sinds 1955 is Dr. van Uden als docent verbonden 
aan de cursussen Gehoorgestoordenonderwijs A en B. 
De laatste jaren is hij hoofd van de research
afdeling van het Instituut voor Doven te St. Michiels
gestel. De waarde die het werk van Dr. van Uden 
heeft gehad en hopelijk nog zal hebben voor het 
onderwijs aan gehoorgestoorde kinderen is onpeilbaar. 

redaktie 
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Slechthorende mannen en hun 
werkleven 

Inleiding 
Onderstaand verslag heeft betrekking op een eerste 
verkennend onderzoek, dat gericht was op de vraag of 
slechthorenden bij de uitoefening van hun beroep 
frekwenter met integratie-moeilijkheden te kampen 
hebben dan normaalhorenden en, zo dit het geval 
mocht zijn, of die integratie-moeilijkheden dan primair 
op de slechthorendheid 'vastzitten'. 
Wij hebben geaarzeld om tot publikatie van dit 
oriënterend onderzoek over te gaan, vooral vanwege 
het kleine aantal onderzochte personen. Op aandringen 
van enkele slechthorenden die aan het onderzoek mee 
deden, hebben wij toch tot publikatie van het verslag 
besloten. Van de bevindingen moet echter met de 
nodige reserves kennis worden genomen. 

Opzet van het onderzoek 

Keuze van de proefpersonen 
Voor genoemde eerste verkenning werd uitgegaan van 
een groep oud-leerlingen van twee scholen voor 
slechthorenden, t.w. van de Cor Emousschool in Den 
Haag en van het Instituut St. Marie te Eindhoven. Wij 
beperkten ons bij dit onderzoek tot mannen, omdat 
wij bij vrouwen de kans zouden lopen te vaak de 
kategorie 'werkt in de huishouding' tegen te zullen 
komen. 

In totaal werden twint ig slechthorende (s.h.) mannen 
voor het onderzoek uitgekozen. De keuze gebeurde 
op aselekte wijze. Toen de gekozenen benaderd werden 
om aan het onderzoek mee te willen doen, bleek 
een proefpersoon wegens ziekte te moeten afvallen. 
Bij de resterende groep van 19 s.h. werd een groep 
van 19 normaalhorenden (n.h.) gezocht, die zo goed 
mogelijk met de s.h. overeen moesten komen naar: 
a. leeftijd. Omdat het oudere personen betrof 
(spreiding 2 0 - 3 5 jaar), mocht de afwijking in leeftijd 
twee jaar bedragen; een willekeurige keuze overigens. 
b. opleidingsniveau. Hierbij werd uitgegaan van de 
klassifikatie zoals die gebruikt wordt door de 
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Psychologische Afdeling van de G.G. en G.D. te 
Amsterdam. 
c. intelligentie. Deze werd bepaald met de Progressive 
Matrices van Raven. Bij de matching, die paarsgewijze 
plaats vond, werd uitgegaan van de ruwe scores. Het 
verschil mocht niet meer dan drie punten bedragen. 

Bij beide groepen werd een spraakaudiogram 
afgenomen. Het bleek dat zowel de groepen als geheel 
als elk van de individuen duidelijk van elkaar 
onderscheiden waren. De gemiddelde verstaans-
vaardigheidsscore van de groep n.h. bedroeg: 99%; van 
de groep s.h.: 75%. Volledigheidshalve zij nog vermeld, 
dat ook bij de slechthorenden van het dagelijks 
gehoor werd uitgegaan, d.w.z. zij gebruikten bij de 
afname van de spraaklijst hun hoortoestel(len) (1). 

Resultaat van de matching 
Het bleek binnen de beschikbare tijd niet mogelijk bij 
de 19 s.h. een gelijk aantal vergelijkbare n.h. te vinden. 
Besloten werd de vergelijking te beperken tot 14 s.h. 
waarbij wel een n.h. partner kon worden gevonden. 
Na deze procedure was het resultaat van de matching 
als volgt: 
a. leeftijd. Aan deze faktor was moeilijk te voldoen. 
Gemiddeld zijn de n.h. 3 jaar ouder. 
b. opleidingsniveau. Deze faktor kon kwa matchings-
opzet goed tot zijn recht komen. Wellicht is het nog 
van belang te vermelden dat de opleidingsniveaus als 
geheel hoofdzakelijk in het gebied van het lager en 
middelbaar technisch onderwijs of daarmee 
'vergelijkbaar' niveau liggen. 
c. intelligentie. Bij toetsing van de ruwe scores met 
behulp van de twee-steekproeven toets van Wilcoxon 
bleek het verschil tussen beide groepen niet signifikant 
te zijn (P = 0.48). 

Het onderzoek 
Het eigenlijke onderzoek vond plaats met enerzijds de 
Dolderse Schaal-B van Groen en Houwink (2) en 
anderzijds een uitvoerige enquête. Beide werden 
afgenomen door v.d. Hoeven. 
De Dolderse Schaal-B, die ook wel 'sociale informatie-
schaal' wordt genoemd, bestaat uit een lijst van 60 
vragen. Deze vragen zijn tamelijk heterogeen van aard, 



maar hebben alle betrekking op sociaal nuttige kennis 
d.w.z. op zaken die te maken hebben met de 
ongeschreven of geschreven 'spelregels' van de 
maatschappij (2). 
De Dolderse Schaal-B kan niet beschouwd worden als 
een strikte evaluatie van integratie-moeilijkheden in het 
werkleven. Ze werd echter in het onderzoek 
opgenomen omdat ze een beeld geeft van de 
algemene maatschappelijke aanpassing en integratie, 
die een achtergrond vormt van het werkleven, waar de 
enquête zich meer direkt op richt. 
De enquête omvat 80 vragen die in getypte vorm 
werden voorgelegd en schriftelijk beantwoord moesten 
worden. Ze bestaat uit twee gedeelten. Het ene deel 
heeft het karakter van multiple choice, het andere 
deel bestaat uit open vragen. De enquêteur 
(v.d. Hoeven) was bij de beantwoording in de buurt. Bij 
moeilijkheden mocht de onderzochte een 
verduidelijking vragen. Er werd evenwel nauwkeurig op 
gelet deze toelichting op non-suggestieve wijze te 
geven. 
De vragen hebben op de volgende hoofdrubrieken 
betrekking: 
a. voldoening in het werk (ja, nee, waarom niet; hoe 
tot beroep gekomen, hoe aan baan gekomen, wel of 
niet van baan verwisseld, bij-studeren, zelfstandig in 
het werk, enz.). 
b. wenspatronen m.b.t. beroep (b.v. wat kiezen als 
betrokkene alle beroepen zou kunnen uitoefenen, 
ongeacht vooropleiding, hoormogelijkheden enz.). 
Idem m.b.t. funktie. 
c. gevoeligheid voor de werksfeer (verhoudingen in 
het werk, kommunikatie, enz.) 
d. sociale gedragswijzen na het werk (club, hobby, 
uitgaansleven, enz.) 
e. 'anamnestische' vragen (personalia, genoten 
onderwijs, gezinsleven, e.d.) 

Bevindingen 
Dorderse Schaal-B. Bij toetsing van de ruwe scores 
werd geen signifikant verschil tussen de beide groepen 
gevonden (P = 0.26). Het gemiddelde S.I.Q. van de 
n.h.-groep bedroeg 89, dat van de s.h.-groep 85. Ook 
het verschil van de S.I.Q.s tussen beide groepen bleek 
niet signifikant te zijn (P = 0.26). 

Enquête. Slechts enkele punten zullen naar voren 
gebracht worden en met name die punten die 
relevant kunnen zijn voor het voort te zetten onderzoek. 
1. Over het geheel genomen waren zowel de n.h. 
(70%) als de s.h. (80%) tevreden met hun huidige 
werk (3). Als er onvrede was dan betrof dit bij beide 
groepen hoofdzakelijk moeilijkheden met hun chef. 
Bij de s.h.-groep kwamen daarbij ook moeilijkheden 
met hun medewerkers naar voren (gevoel niet voor vol 
geaccepteerd te worden; kommunikatie problemen). 
Dit laatste werd door de n.h.-groep niet geuit; bij hen 
kwamen echter klachten als 'eentonigheid van het vak', 
'te veel mensen te woord moeten staan', 'stemmingen 
n.a.v. gezinsproblemen, die het werk ongunstig 
beïnvloeden'. Uitdieping van een en ander lijkt ons 
gewenst. Daarbij is b.v. tevens van belang ook de 
meningen van de chefs te peilen. 

2. Wat de frekwentie van het wisselen van baan 
betreft, bleek er geen signifikant verschil tussen beide 
groepen te zijn (P = 0.14). Er is wellicht een tendens 
dat de slechthorenden wat minder gauw van baan 
veranderen. De meeste personen van beide groepen 
waren echter één keer van baan gewisseld. In de 
redenen van de baanwisselingen was geen lijn te 
ontdekken; ze lopen zeer uiteen. Er waren ook 
objektieve redenen als bijvoorbeeld verhuizing, 
opheffing van bedrijf. De antwoorden op de vraag 
waarop betrokkene zou letten bij het solliciteren naar 
een andere baan, gaven vrij grote overeenkomsten 
tussen beide groepen te zien. 
Enkele voorbeelden: 

letten op 
de verdiensten 
promotiekansen 
sociale zekerheid 
zelfstandig werk 
afwisselend werk 
veel kontakt met kollega's 
prettige werksfeer 

n.h. 
1 00% 

93% 
100% 
100% 
100% 

78% 
100% 

s.h. 
100% 

84% 
93% 
99% 
93% 
73% 

100% 

Een duidelijk verschil in percentage kwam naar voren 
op de vraag of men beslist geen muziek bij het werk 
wilde. Hierop reageerden van de n.h.-groep 36% 
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bevestigend en van de s.h.-groep 7%. 
Interessant is wellicht nog te vermelden dat de 
baanwisselingen bij 6 personen tevens 
'n beroepsverandering inhield, te weten bij 1 s.h. en 
5 n.h. De slechthorende veranderde van beroep op 
grond van kleurenblindheid. Van de 5 normaal
horenden veranderden twee personen van beroep 
doordat hun eerste keuze verkeerd was ten gevolge 
van onvoldoende beroepenvoorlichting; twee personen 
omdat in het nieuwe beroep meer te verdienen viel en 
de werkomstandigheden prettiger waren; één persoon 
doordat de eerste beroepskeuze een door de ouders 
afgedwongen keuze was. 

3. In de enquête kwamen drie vragen voor die verband 
hielden met zelfstandigheid, zoals b.v. het nemen van 
initiatief. Bij beide groepen lag het aantal 'weinig'-
zelfstandigen laag (n.h.: 2 1 % ; s.h.: 28%). Hoewel aan 
deze percentages door het zeer beperkte aantal vragen 
en het klein aantal proefpersonen geen 'bewijskracht' 
ontleend kan worden, menen wij er toch in dit verslag 
op te moeten ingaan. En dit dan met name in 
verband met een eventueel voort te zetten onderzoek. 
Men hoort immers nog al eens de klacht van ouders 
van jonge slechthorende kinderen, dat zij hun 
slechthorend kind te afhankelijk vinden. 
De vraag is of dit door de slechthorendheid komt. 
Voorlopig zouden wij het volgende willen opmerken. 
Niet alleen uit de enquête, maar ook uit de dagelijkse 
ervaring blijkt dat er naast onzelfstandige slecht
horenden ook zelfstandige slechthorenden zijn. 
Ook met betrekking tot normaalhorenden kan dit 
gezegd worden. Slechthorendheid op zich behoeft dus 
niet de hoofdoorzaak van onzelfstandigheid te zijn. Dit 
neemt niet weg, dat bepaalde vormen van slecht
horendheid bij bepaalde karaktertypen en/of in 
bepaalde gezinssituaties onzelfstandigheid in de hand 
kunnen werken. Maar afgezien daarvan, meer in het 
algemeen zou wellicht gesteld kunnen worden dat 
bijzondere of 'verkeerde' aandacht i.v.m. ziekten e.d. in 
de vroege jeugd één van de oorzaken is. Nader 
onderzoek is zeker gewenst, want een goed inzicht in 
deze kwestie is n.l. van belang voor de parentguidance 
en home-training. Dr. A. P. J. M. v.d. Horst, psych. 

J. v.d. Hoeven, maatsch. werker 
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Het Instituut 
St. Marie te Eindhoven 
Het Instituut St. Marie is in 1951 gesticht vanuit 
het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel. 
Op 1 september van dat jaar werden de eerste 
leerlingen ingeschreven; op 27 september begon het 
internaat en op 1 oktober 1951 startte de school. 
Reeds op 5 oktober 1954 werd de school gesplitst 
in een jongens- en meisjesschool. 
In 1966 werd begonnen met de afdeling voor zeer 
jeugdige, slechthorende kinderen. 
In 1969 werd de coïnstrucite en de coëducatie 
op de scholen en binnen het internaat doorgevoerd. 
In dat jaar werd tevens de afdeling voor Voortgezet 
Buitengewoon Onderwijs (V.B.O.) opgericht en kreeg 
het Instituut St. Marie een eigen Maatschappelijk 
Werkster. 
Eveneens in 1 969 startte de Bijzondere Afdeling 
(voor meervoudiggehandicapte, slechthorende 
kinderen). 
In 1975 hoopt het Bestuur te komen tot een afdeling 
voor ernstig spraakgebrekkige kinderen. 
Reeds in 1956 werden er plannen gemaakt voor een 
totale nieuwbouw. Deze plannen gingen in 1962 
de 'ijskast in. Het Bestuur begon weer over nieuw
bouw te denken en te praten in 1969. 
Op 8 juli 1974 ontving het Bestuur de urgentie
verklaring voor de bouw van twee scholen voor 
slechthorende kinderen. Bij schrijven van 20 augustus 
1974 ontving het Bestuur de principiële goedkeuring 
voor de renovatie van het internaat verbonden aan 
het Instituut St. Marie. 
Een felicitatie aan het Bestuur, de collega's en de 
kinderen. redaktie 
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Verslag alg. vergadering 

Verslag van de Algemene Vergadering van de Vereni
ging tot Bevordering van het Onderwijs aan Slecht
horende en Spraakgebrekkige kinderen in Nederland, 
tijdens de conferentie in 'De Blije Werelt' te Lunteren, 
op 28 februari 1974. 

De Voorzitter opent de vergadering en heet alle 
genodigden, leden, buitengewone leden en ere-leden 
welkom. 

Agenda: 
De notulen van de Algemene Vergadering, gehouden 
op 1 maart 1973 en gepubliceerd in het tijdschrift van 
december '73, worden zonder op- of aanmerkingen, 
onder dankzegging aan de samensteller, goedgekeurd. 

De Heer K. W. Kortschot, secretaris, geeft een 
overzicht van de werkzaamheden van het afgelopen 
jaar. 

De Heer J. G. G. Spanhoff, penningmeester, geeft een 
toelichting op het financieel overzicht. Men is 
overgegaan op een jaaroverzicht per kalenderjaar. 
De Rijkssubsidie over 1973 is nog niet uitbetaald, wel 
toegezegd. 
De inning van de kontributie loopt redelijk, hoewel nog 
veel leden rechtstreeks aan de penningmeester en niet 
via een kontaktpersoon betalen. 
De Heer A. J. C. v. d. Lijcke brengt verslag uit namens 
de kaskommissie. De boeken zijn in orde bevonden. 
De vergadering wordt gevraagd om de penning
meester decharge te verlenen onder dankzegging voor 
de verrichte werkzaamheden. 

Ingekomen stukken: 
- Een brief van de Heer Leeraar uit Groningen. 
Hij kan zelf niet zorgen voor de kontakten i.v.m. 
buitenlandse kongressen. 
- Een brief van de Heer Geilleit uit Eindhoven. 
a) Een rapport dat besproken moet worden met de 
Heer Grendel. 
b) Een rapport over de struktuur van de Vereniging. 
Daarna volgen enkele mededelingen i.v.m. zaal
wijzigingen. 

Het tijdschrift 'He t Gehoorgestoorde Kind'. 
De Heer Geilleit krijgt het woord: 
Er zijn oriënterende besprekingen geweest met de 
redaktie-leden van de sektor dovenonderwijs. Dit 
leverde zowel positieve als negatieve reakties op. 
Op 13 maart 1974 zal er een voltallige redaktie-
vergadering zijn en dan zal o.a. het volgende ter sprake 
komen om uit de impasse te geraken: 
- Br. Marcus - van Veen en dhr. G. J. Geilleit (beiden 
St. Marie Eindhoven), zullen samen de eindredaktie 
van het tijdschrift op zich nemen en wel voor vijf jaar. 
- Uit de sektor van het onderwijs aan slechthorende 
en spraakgebrekkige kinderen zal de eindredaktie 
bijgestaan worden door: De Heren J. Berman -
Groningen; J. Bruyne - Leiden; J. Hagens - Nijmegen; 
L Huynen - Drachten. 
- Er zal tweemaal per jaar een vergadering zijn van de 
voltallige redaktie. Tijdens deze vergaderingen zal de 
inhoud van twee tijdschriften besproken worden. 

Het vierde nummer van de 14e jaargang ligt nog 
steeds bij de vorige eindredakteur. Het kan - naar 
verluid - twee weken na dit congres verschijnen. 
Er is kopie genoeg voor één jaar. De leden van de 
Vereniging worden nogmaals aangespoord tot het 
schrijven van artikelen. 

Dhr. Geilleit wordt bedankt voor het vele werk en de 
wens wordt uitgesproken, dat het tijdschrift een 
nieuwe periode van bloei tegemoet zal gaan. 

Benoeming kaskommissie. Aan de Mgr. Hanssen-
school te Heerlen wordt gevraagd om het komende 
jaar een kaskommissie te leveren. 
Hiertegen is geen enkel bezwaar. 

Voorstel conferentie 1975. 
Deze zal gehouden worden op 13 en 14 februari 1975 
in het Congrescentrum 'De Blije Werelt' te Lunteren. 

Bestuursmutaties. 
Tussentijds zijn afgetreden - om persoonlijke redenen -
de Heren G. J. Geilleit en J. Verschoor en de Dames 
L. Korver en J. Metsch. 
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De dames en heren worden bedankt voor het werk dat 
ze verricht hebben. 

Aftredend en herkiesbaar zijn de Heren J. Hesse, 
K. Kortschot en J. Spanhoff. Zij blijven aan. 
De Heer J . Verschoor heeft erg veel tijd aan de 
Vereniging besteed en dat steeds geheel belangeloos. 
Hij is reeds lang ziek. 
Het Bestuur stelt voor hem een telegram te sturen: 
a) Om hem beterschap te wensen. 
b) Om hem te benoemen tot erelid van de Vereniging. 
De vergadering gaat hiermee van harte akkoord. 
Voor een bestuursfunktie hebben zich aangemeld: 
1. De Heer Kunst uit Rotterdam. 
2. Mevr. F. Reynders uit Amsterdam. 
Er zijn dus nog twee vacatures. 
De Heer Hakkenes stelt, staande de vergadering, de 
Heer Klaver voor als bestuurslid. 

De Heer P. Evertse breekt enthousiast een lans voor 
het werk van de Vereniging. 

Rondvraag: 
1. Mevr. Duinkerken: Kan er een tijd afgesproken 
worden om de rechtspositie van de logopedisten te 
bespreken? 

2. Dhr. Geilleit: De Vereniging van Audiologie viert 
feest. Zij geeft een boekje uit met monografieën. 
Uitnodigingen gaan naar centra voor audiologie. Deze 
gaan niet naar de scholen, hoewel de scholen óók 
centra voor audiologie zijn. Hier moet aan gedacht 
worden. 

3. Mevr. v. Zaligen: De begroting 1974 geeft geen 
hoop op een batig saldo. Wordt dit de laatste confe
rentie ? De penningmeester antwoordt, dat er ƒ 6 0 0 0 . -
subsidie komt en dat eventueel de contributie verhoogd 
kan worden. 

4. Dhr. Leeraar: Het vorig jaar is er voorgesteld om de 
contributie te verhogen. Is dit niet nodig, gezien de 
vorige vraag? 
Antwoord: Er hoeft geen geld over te blijven. Er hoeft 
geen winst gemaakt te worden. Als het nodig is wordt 
de contributie aangepast. 
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Onder dankzegging voor de medewerking en de 
aandacht van allen, sluit de voorzitter de vergadering. 

J. Greefhorst, 
secretaris. 

Schoolnieuws 
'Huize Martinus van Beek' , internaat voor slecht
horende kinderen te Nijmegen viert haar EERSTE 
LUSTRUM. 
Leiding en kinderen nodigen belangstellenden gaarne 
uit het internaat te bezichtigen op woensdag 
16 oktober a.s. tussen 2 en 4 uur. 
Akkerlaan 44, Nijmegen, tel. 080-551217 . 

Mej. F. M. Smits 

Koninklijk Instituut voor Doven ' H . D. Guyot' 
Groningen 
Op 1 september j . l . was het 25 jaar geleden, dat 
collega Helder aan het Instituut werd benoemd. 
Door de Hoofddirektie werd hem op 5 september 
een receptie aangeboden. 
Vele collega's en oudleerlingen kwamen dhr. Helder 
gelukwensen. Mevr. Harkema bood hem namens 
de Hoofddirektie een elektrische boormachine aan. 
De Direkteur, dhr. Breeman, memoreerde de tijd 
die dhr. Helder aan het Instituut heeft doorgebracht, 
terwijl dhr. van Beers, Hoofd van de School voor 
V.B.O., namens het gezamenlijke personeel een 
geschenkenbon aanbood. 

Tijdens deze ongedwongen, staande receptie werden 
er drankjes en lekkere hapjes aangeboden, zodat 
het geheel een gezellige bijeenkomst was. 

De dames Labberté-Mulder en van der Woude-
Visser hebben ontslag gevraagd wegens uit
breiding van hun gezin. 

Drs. M. Karel, psycholoog, heeft een benoeming 
aanvaard bij het gevangeniswezen. Hij zal het 
Instituut per 1 oktober a.s. gaan verlaten. 

Mej. A. G. Kerkstra 



Druk: Ja 


